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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να αναδείξει τις κοινωνικές συνέπειες
που μπορεί να επιφέρει στον άμαχο πληθυσμό η διάπραξη εγκλημάτων
πολέμου που στρέφονται κατά των πολιτικών αντικειμένων και της
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Το Διεθνές Δίκαιο ποινικοποιεί ως
εγκλήματα πολέμου τις πράξεις οι οποίες απευθύνονται μεν σε υλικά αγαθά
και ιδιοκτησίες, αλλά με τρόπο ώστε να υπερβαίνουν το αναγκαίο για τον
πόλεμο μέτρο, δημιουργώντας συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και
την επιβίωση των ατόμων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Ο λιμός
αποτελεί μάλλον μία από τις χειρότερες εκ των συνεπειών που μπορούν να
επέλθουν σε μία κοινωνία, η οποία μαστίζεται από πολεμικές συγκρούσεις.
Μέσα από την ανάλυση του ιστορικού παραδείγματος και των συνεπειών
του Μεγάλου Λιμού στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
επιχειρείται να αναδειχθεί η σημαντικότητα των εν λόγω εγκλημάτων
πολέμου, όπως και οι επιπτώσεις ενός οικονομικού αποκλεισμού στον
άμαχο πληθυσμό.
Λέξεις-κλειδιά: εγκλήματα πολέμου, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο,
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οικονομικές κυρώσεις, ο Μεγάλος Λιμός, Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος.

Abstract

This research seeks to highlight the social consequences of war crimes
against civilian objects and public and private property in the civilian
population. International law criminalizes as war crimes the acts which are
directed at material goods and values but in a way that goes beyond what is
necessary for the war, creating conditions that endanger the lives and
survival of the people in a war zone. Famine is probably one of the worst of
the consequences that can occur in a society which is plagued by warfare.
Through the analysis of the historical example and the consequences of the
Great Famine in Greece during the Second World War, the importance of
these war crimes is being revealed, as is the impact of economic sanctions
on a civilian population.

Keywords: war crimes, International Criminal Law, International

Criminal Court, economic sanctions, the Great Famine, World War II.

Κεφάλαιο 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα.
Η παραδοχή ότι ο πόλεμος είναι τόσο αρχαίος, όσο και οι οργανωμένες
κοινωνίες, υποστηρίζεται επιστημονικά, ακόμα και από τους βασικούς
θεωρητικούς των κοινωνικών επιστημών. Παρόλο που η κλιμάκωση και η
ένταση της βίας διαφέρει σε κάθε κοινωνία και κάθε εποχή, δεν
αμφισβητείται ουσιαστικά η βασική αρχή ότι από τη στιγμή που υπήρξε
κοινωνική οργάνωση και ακολούθως κοινωνική διαστρωμάτωση, ο πόλεμος
αποτελεί μία διαρκή κατάσταση στις σχέσεις των ανθρωπίνων κοινωνιών1.
Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων, συμβαίνουν
γεγονότα και δημιουργούνται καταστάσεις, επιπλέον της πραγματικότητας
του ιδίου του πολέμου, αποτέλεσμα των οποίων είναι η καταστρατήγηση
των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ως βασικές εκφάνσεις της
ανθρώπινης υπόστασης και δραστηριότητας.
Οι προσπάθειες από την παγκόσμια κοινότητα για να μπουν κανόνες
στο “παιχνίδι του πολέμου” με σκοπό να προστατευτούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα ξεκίνησαν με την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου,
με τη Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών το 1919, η οποία εκτός από τη
λήξη των εχθροπραξιών, προέβλεπε και την απονομή ποινικής ευθύνης για
παραβίαση των εθίμων του πολέμου από τους αξιωματούχους του
γερμανικού έθνους. Κομβικό σημείο, ωστόσο, αποτέλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος. Την καταστροφή που βίωσε η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια
1

βλ. Marx, K. & Engels, F. (1845-46). (1994). Φόυερμπαχ. Στο Η Γερμανική Ιδεολογία, 2
τόμοι, Αθήνα: Gutenberg, τομ. Α΄, σ. 19-35.
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αυτού του πολέμου ακολούθησε η αναθεώρηση των τριών Συμβάσεων της
Γενεύης που προηγήθηκαν το 1864, το 1906 και το 1929, η υπογραφή της
τέταρτης το 1949 και ο Χάρτης της Νυρεμβέργης, στις σελίδες του οποίου
αναπτύσσεται ο σύγχρονος ορισμός και η κατηγοριοποίηση των
εγκλημάτων πολέμου. Το γεγονός ότι στους βασικούς άξονες οικοδόμησης
των κρατών εντάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ήταν
αποτέλεσμα του αποτροπιασμού από την ωμή καταπάτησή τους κατά την
διάρκεια αυτού του πολέμου. Η προστασία τους στο πλαίσιο των Εθνικών
Συνταγμάτων δεν στάθηκε επαρκής, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό
διεθνούς κατοχύρωσης, με θεσμική βάση το Διεθνές Δίκαιο και
περιεχόμενο τα άρθρα των συμβάσεων που αφορούν το Δίκαιο του
Πολέμου.
Ωστόσο, στα 60 περίπου χρόνια που μεσολάβησαν από την
υιοθέτηση των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, η ανθρωπότητα είχε την
εμπειρία ανησυχητικά πολλών ενόπλων συρράξεων που επηρέασαν όλες
σχεδόν τις ηπείρους. Κατά την περίοδο αυτή, οι τέσσερις Συμβάσεις της
Γενεύης και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 παρείχαν νομική
προστασία σε άτομα που δεν συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν πλέον άμεσα
στις εχθροπραξίες. Παρόλα αυτά, υπήρξαν πολυάριθμες παραβιάσεις αυτών
των συμβάσεων, με σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί, αν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο τύγχανε μεγαλύτερου
σεβασμού, υπήρχε καλύτερη επάρκεια ως προς τα μέσα επιβολής του,
βεβαιότητα ως προς την εφαρμογή του και ορθή ενημέρωση της κοινής
γνώμης. Στην έρευνα που ακολουθεί επιχειρείται η παρουσίαση και
αποσαφήνιση βασικών εννοιών που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο, και
ιδιαίτερα

του

εγκλήματος

πολέμου,

του

εγκλήματος

κατά

της

ανθρωπότητας, του Δικαίου του πολέμου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτές ως διεθνώς
κατακριτέες και αξιόποινες, είτε λόγω του απάνθρωπου χαρακτήρα τους,
είτε λόγω του μεγέθους των συνεπειών τους σε μαχόμενους και αμάχους.
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Είναι παράδοξο, σαφώς, το πώς μπορεί να χαρακτηριστεί μια πράξη ως
εγκληματική, όταν ούτως ή άλλως αφορά την έννοια του πολέμου. Η
ιστορία όμως μας δίδαξε ότι ακόμα και σε αυτήν την εκ του περιεχομένου
της εγκληματική κατάσταση, οφείλουν να υπάρχουν κανόνες που να
προστατεύουν τον άνθρωπο και να μετριάζουν τις συνέπειες του πολέμου
στον άμαχο πληθυσμό. Η αποσαφήνιση λοιπόν αυτών των εννοιών είναι
απαραίτητη, ώστε να γίνει κατανοητό το αντικείμενο που επιχειρεί να
προστατεύσει η διεθνής κοινότητα.
Τα περισσότερα εγκλήματα πολέμου εμπίπτουν σε μία από τρεις
κατηγορίες:

εγκλήματα

κατά

της

ειρήνης,

εγκλήματα

κατά

της

ανθρωπότητας και παραδοσιακά εγκλήματα πολέμου2. Τα εγκλήματα κατά
της ειρήνης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την έναρξη και τη διεξαγωγή
επιθετικού πολέμου ή πολέμου κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών.
Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας περιλαμβάνουν την απέλαση,
υποδούλωση, δίωξη και εξόντωση λαών με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την
εθνική καταγωγή τους, ή κάποιο άλλο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό. Τα
παραδοσιακά εγκλήματα πολέμου αποτελούν αυτές τις πράξεις που
παραβιάζουν τις αποδεκτές συνήθειες, πρακτικές και νόμους του πολέμου
που έχουν ακολουθηθεί από τα πολιτισμένα έθνη για αιώνες. Οι κανόνες
του πολέμου ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπόλεμων
κρατών, των αιχμαλώτων πολέμου, των δυνάμεων κατοχής, των μαχητών
και αμάχων.
Η συνεχής ωστόσο εξέλιξη της βίας, της στρατηγικής, των μεθόδων,
των σκοπών και των συνεπειών του πολέμου, οδήγησαν στην εξέλιξη του
Διεθνούς Δικαίου και συνεπώς στην ανάγκη αναθεώρησης των ήδη
υπαρχουσών συμβάσεων, τη σύσταση νέων με διευρυμένο πλαίσιο, ώστε να
καλύπτουν τις σχετικές εξελίξεις και την περαιτέρω διερεύνηση της
αποδοτικότητας των ληφθέντων μέτρων. Το 1998, τα Ηνωμένα Έθνη
2

βλ. Article 6. «Charter of the International Military Tribunal, 8 August 1945». Retrieved
from http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp. Last access 1/10/2018.
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ίδρυσαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο3 (ICC) με την υπογραφή της
Συνθήκης της Ρώμης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2002 και
αποτελεί το πρώτο μόνιμο Δικαστήριο του είδους του. Συνολικά, από τη
Γενεύη

έως

τις

μέρες

μας,

η

διεθνής

κοινότητα

προσπάθησε επανειλημμένα και υπό μορφή συνθηκών, κυρίως στα πλαίσια
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να μεταβάλλει επιτυχώς το οξύμωρο
σχήμα του εξανθρωπισμού του πολέμου. Αν σκεφτούμε πως όλα ήταν
προσπάθειες να βρεθεί μια διέξοδος από τη διεθνή αναρχία, μια οδός
διαφυγής από τις επαναλαμβανόμενες συμπλοκές και να εδραιωθεί
μακροχρόνια ειρήνη, μέσω του περιορισμού της εγωιστικής και
κυριαρχικής εξουσίας, συνήθως υπό τη μορφή συνασπισμού των εθνών, τα
οποία θα αναλάμβαναν δράση ενάντια σε όποια χώρα θα διατάρασσε την
υπάρχουσα τάξη, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα
περισσότερα από αυτά τα κείμενα συντάχθηκαν μετά το τέλος ενός
μεγάλου και αιματηρού πολέμου. Ήταν επομένως μηχανισμοί αντίδρασης
που προϋπέθεταν την κλίση της ανθρωπότητας προς τη σύγκρουση, και
αποδέχονταν τη δυνατότητα αποτροπής της, με στόχο την παγκόσμια
σταθερότητα και την αυξανόμενη ευημερία.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα των συζητήσεων, ωστόσο,
παρατηρείται συνεχής αλλαγή στις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας
και στα μέτρα προστασίας που θεσπίζει, ανάλογα με τη βαρύτητα των
διαφόρων κατηγοριών των εγκλημάτων πολέμου, κατά τη δεδομένη
χρονική περίοδο και με βάση τη μορφή των ενόπλων συρράξεων, η οποία
ακολουθεί την εξέλιξή τους. Ο όρος «έγκλημα πολέμου έτεινε να ταυτίζεται
από την κοινή γνώμη με πράξεις και τακτικές που στρέφονται με άμεσο
τρόπο κατά της ανθρώπινης ζωής. Ο πρόσφατος πόλεμος στο Ιράκ, ωστόσο,
έστρεψε τη διεθνή προσοχή στη σημαντικότητα και το εύρος των συνεπειών
3

Πληροφορίες για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διατίθενται στην ιστοσελίδα του
Περιφεριεκού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών
(http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=35
).
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των εγκλημάτων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια με έμμεσο τρόπο,
κυρίως λόγω της τεράστιας αύξησης της παιδικής θνησιμότητας, η οποία
προκλήθηκε από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που δημιούργησαν οι
τακτικές πολέμου στην περιοχή4. Σε ένα γενικότερο εμπειρικό κανόνα, οι
πόλεμοι κερδίζονται στις μάχες, αλλά η κοινωνία γονατίζει μέσω της
οικονομίας και επηρεάζει ισχυρά το αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
Το ιστορικό παράδειγμα επιβεβαιώνει ότι τα θύματα, κυρίως στον
άμαχο πληθυσμό, από τις συνθήκες που δημιουργούν τα εγκλήματα
πολέμου που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα ενός κράτους, τις υλικές
δομές και το καθεστώς ιδιοκτησίας είναι συχνά πολλαπλάσια από τις
στρατιωτικές απώλειες και τα θύματα λόγω μαχών. Το έγκλημα γεννάται,
εν προκειμένω, ως τακτική πολέμου με σκοπό την επίτευξη του κοινωνικού
ελέγχου και την οικονομική ωφέλεια. Οι σύγχρονοι μελετητές και όχι μόνο
αυτοί που ακολουθούν το υλιστικό μοντέλο προσέγγισης για την ερμηνεία
της ιστορίας, αναγνωρίζουν τους οικονομικούς παράγοντες ως γενεσιουργό
αιτία του πολέμου, αναφερόμενοι κυρίως στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα
μέσα παραγωγής αξίας και υπεραξίας και τους κεφαλαιακούς πόρους. Υπό
αυτό το πρίσμα, ο πόλεμος αποτελούσε ανέκαθεν την πλέον πρόσφορη
μέθοδο εξασφάλισης των μέσων επιβίωσης, μεγέθυνσης και ισχυροποίησης
της κάθε κοινωνίας. Το επιχείρημα της σημαντικότητας των οικονομικών
στοιχείων

στις

πολεμικές

συγκρούσεις

ενισχύεται

και

από

την

ποινικοποίηση των πράξεων και των τακτικών του πολέμου που αφορούν
τις αξίες και τα οικονομικά μεγέθη στις αντιμαχόμενες περιοχές. Παραπέρα,
η ισχύς της οικονομίας καθίσταται αυταπόδεικτη και από τη μορφή των
μέτρων (οικονομικές κατά βάση κυρώσεις) που τα κράτη συμφώνησαν ως
αποδοτικότερα προκειμένου να διατηρήσουν τη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια.
4

βλ. Kentane, Bie. (2012). The Children of Iraq: “Was the Price Worth It?”, presentation
given in the Dialogue sessions of the War Crimes Tribunal, Kuala Lumpur, May. Retrieved
from https://www.globalresearch.ca/the-children-of-iraq-was-the-price-worth-it/30760. Last
access 1/10/2018.
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Το Διεθνές Δίκαιο ποινικοποιεί ως εγκλήματα πολέμου τις πράξεις
εκείνες οι οποίες απευθύνονται μεν σε υλικά αγαθά και αξίες, αλλά με
τρόπο ώστε να υπερβαίνουν το αναγκαίο για τον πόλεμο μέτρο,
δημιουργώντας συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την επιβίωση
των ατόμων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Ο λιμός αποτελεί μάλλον
μία από τις χειρότερες εκ των συνεπειών που μπορούν να επέλθουν σε μία
κοινωνία,

η

οποία

μαστίζεται

από

πολεμικές

συγκρούσεις.

Τα

αποτελέσματα αυτής της κατάστασης δεν διαφαίνονται μόνο μέσα από τους
πολλαπλάσιους θανάτους που επιφέρει. Βαθαίνουν στο χρόνο και σε
διάφορα πεδία, όπως στην υγεία, τη δημογραφία, τους κοινωνικούς δεσμούς
και την κοινωνική διαστρωμάτωση, την πολιτική, την ηθική και την
κουλτούρα ενός λαού. Στο Διεθνές Δίκαιο ποινικοποιείται η εσκεμμένη
πρόκληση λιμού, όπως και όλες οι πράξεις μεταξύ των αντιμαχόμενων
πλευρών που μπορούν να προκαλέσουν την ίδια ή παρόμοιες καταστάσεις,
επιβαρύνοντας πρωτίστως τον άμαχο πληθυσμό. Οι πράξεις αυτές αφορούν
κυρίως την καταστροφή, τη λεηλασία και την κατάσχεση δημοσίων και
ιδιωτικών αντικειμένων και ιδιοκτησίας.

Από τον ορισμό ωστόσο,

παραλείπονται οι πράξεις που χρησιμοποιούνται ως αντίμετρα στην
πρόκληση άλλων εγκλημάτων πολέμου, παρόλο που επιφέρουν παρόμοιες
συνέπειες.
Το παράδειγμα του μεγάλου λιμού στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου5 αποτελεί αντιπροσωπευτική περίπτωση της διάπραξης των
προαναφερόμενων εγκλημάτων, όπως και του διττού ρόλου των
επιβεβλημένων κυρώσεων, της επιβολής εμπορικού εμπάργκο από τους
Συμμάχους με στόχο την άσκηση πίεσης στον Άξονα και της συνεπαγόμενα
κλιμακούμενης έντασης του λιμού λόγω αποκλεισμού. Τα στοιχεία που
τεκμηριώνει η μελέτη αυτής της περίπτωσης μπορούν να αποτελέσουν μια
καλή βάση για τον εντοπισμό παρόμοιων περιπτώσεων. Επί παραδείγματι, η
5

βλ. Valaoras, V.G. (1946). Some Effects of Famine on the Population of Greece. The
Milbank Memorial Fund Quarterly, 24, 215-234.
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λειτουργία παράνομων δικτύων παραοικονομίας, όπως και η συνεπαγόμενα
κατακόρυφη αύξηση του πληθωριστικού επιπέδου, που χειροτερεύουν
ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα των αμάχων στις θερμές ζώνες να
προμηθευτούν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους αγαθά, αυξάνοντας τα
θύματα λόγω λιμού στις εμπόλεμες ζώνες6, αποτελούν καταστάσεις που
έχουν μελετηθεί ευρέως και για τον σχετικά πρόσφατο πόλεμο στην πρώην
Γιουγκοσλαβία. Επιπλέον, ο λιμός στην Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα
για τη διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με τη διασπορά των επιπτώσεων στα
διάφορα κοινωνικά πεδία, όπως προαναφέρθηκε.
Η παρακάτω έρευνα, λοιπόν, στοχοθετεί τους παράγοντες που
παρόλο που επιδρούν έντονα στο κοινωνικό κόστος της σύγκρουσης,
τείνουν να προσμετρούνται ως δευτερεύοντες των συνεπειών του πολέμου,
όπως είναι ο θάνατος από πείνα και αποστέρηση που προκαλείται συνήθως
στον άμαχο πληθυσμό, λόγω των πολεμικών συνθηκών ή λόγω των
πολεμικών τακτικών. Επιχειρείται με μια σύντομη παρουσίαση του Δικαίου
των Ενόπλων Συγκρούσεων να γίνει ανάδειξη των πολύπλευρων
κοινωνικών επιπτώσεων του πολέμου, που τείνουν να παραβλέπονται, να
υποτιμώνται και ενίοτε να αντιμετωπίζονται ως μια προβλεπόμενη μορφή
απονομής δικαιοσύνης, με σημαντικότερο παράδειγμα την επιβολή
οικονομικών κυρώσεων.
Τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα εξεταστούν είναι τα εξής:


Πως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται τα εγκλήματα πολέμου στο
Διεθνές Δίκαιο;



Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο εκδίκασης αυτών των εγκλημάτων;



Ποια εγκλήματα στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των υλικών
αγαθών και ποιο μπορεί να είναι το κοινωνικό κόστος τέλεσής
τους;

6

βλ. Frances, St. (1993). War and underdevelopment: Can economic analysis help reduce
the costs?. Journal of International Development, 5, 357–380. Retrieved from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jid.3380050403/pdf. Last access 1/10/2018.
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Πώς αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα πολέμου από τη διεθνή
κοινότητα και τα επίσημα θεσμικά της όργανα με βάση το
προστατευόμενο κάθε φορά αντικείμενο;



Με δεδομένο ότι η ιστορία έχει αποδείξει πως τα αντίμετρα που
βρίσκονται στη διάθεση της Διεθνούς Δικαιοσύνης στρέφονται
κατ’ ουσίαν κατά των συνθηκών διαβίωσης του άμαχου
πληθυσμού, υπάρχει κοινή βάση με τα προς εξέτασιν εγκλήματα
πολέμου ως προς τα κοινωνικά τους αποτελέσματα, ώστε να
αποδεικνύεται κάποιο κενό στην απονομή δικαιοσύνης μεταξύ
εγκλήματος και προστασίας;

Ειδικότερα επιχειρείται:


Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της θεσμικής ρύθμισης της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις
ενόπλων συρράξεων



Ανάλυση των ορισμών των εγκλημάτων πολέμου



Μέσα από την ανάλυση του ιστορικού παραδείγματος και των
συνεπειών του μεγάλου λιμού στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, επιχειρείται να αναδειχθεί η σημαντικότητα των
εγκλημάτων πολέμου που αφορούν την εσκεμμένη καταστροφή,
κλοπή και καταπάτηση των ιδιωτικών και δημόσιων αγαθών και
της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, η μελέτη της συγκεκριμένης
περίπτωσης επιτρέπει να αναδειχθούν οι συνέπειες και οι
επιπτώσεις ενός οικονομικού αποκλεισμού στον άμαχο πληθυσμό.



Τέλος, γίνεται ανασυγκρότηση της συζήτησης για τις διάφορες
κατηγορίες των εγκλημάτων πολέμου, μέσω των διεθνών
συζητήσεων περί κυρώσεων και με βάση την μορφή των
κοινωνικών συνεπειών που επιφέρει κάθε φορά η εξέλιξη των
συγκρούσεων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα στηριχθεί στην επισκόπηση
της διεθνούς βιβλιογραφίας για την τεκμηρίωση τόσο της ιστορικής
εξέλιξης των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων, όσο και της συζήτησης για τα
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εγκλήματα πολέμου που στρέφονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα λόγω των
σοβαρών συνεπειών τους στις συνθήκες διαβίωσης, κατά της ανθρώπινης
ζωής. Το περιεχόμενο και οι ορισμοί των εγκλημάτων πολέμου θα
προσεγγιστούν με την ανάλυση των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων
(Διεθνείς Συνθήκες). Ειδική αναφορά θα γίνει στο θεσμικό πλαίσιο του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία θα
αναλυθεί το παράδειγμα του λιμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να αναδειχθούν εμπειρικά οι συνέπειες
και η έκταση των συνεπειών εκείνων των εγκλημάτων που αφορούν πράξεις
οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ιδιαιτέρως επικίνδυνες για την επιβίωση
των αμάχων και την κοινωνική σταθερότερα σε μεσο-μακροπρόθεσμο
επίπεδο, όπως για παράδειγμα επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων,
λεηλασία, κατασχέσεις περιουσιών και επί προθέσει λιμοκτονία του άμαχου
πληθυσμού με αποστέρηση από αντικείμενα απαραίτητα για την επιβίωσή
του, συμπεριλαμβανομένης και της εσκεμμένης παρεμπόδισης παροχής
προμηθειών. Το επιχείρημα, τέλος, περί συσχετισμού κυρώσεων και
εγκλημάτων θα ενισχυθεί μέσω της παράθεσης στοιχείων από μελέτες που
αναφέρονται στο ζήτημα των επιβεβλημένων οικονομικών μέτρων και των
κοινωνικών συνεπειών τους.
Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο μέρος επιχειρείται ο
ορισμός, η διασαφήνιση και ο διαχωρισμός των εγκλημάτων που
εντάσσονται στη σφαίρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, καθώς και των
Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

που

προασπίζεται. Προκειμένου να

οφείλει

να

προστατεύει

και

να

γίνει μια σφαιρική προσέγγιση του

ζητήματος, παρουσιάζονται μέσω ιστορικής αναδρομής οι Διεθνείς
Συμβάσεις, Σύμφωνα και Συνθήκες που προηγήθηκαν και επηρέασαν την
εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, γνωστού επίσης και ως
Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων ή Δικαίου του Πολέμου, και του
ορισμού των εγκλημάτων του πολέμου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα
γεγονότα που οδήγησαν στην δημιουργία του κατάλληλου, για τον ποινικό
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κολασμό των πολεμικών εγκλημάτων, νομικού οικοδομήματος και
καταγράφονται οι αρχές στις οποίες στηρίζονται τα όργανα της διεθνούς
κοινότητας για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση παρόμοιων
καταστάσεων. Έπειτα, ονομάζονται τα εγκλήματα που στρέφονται κατά
των υλικών αγαθών και της ιδιοκτησίας και μελετάται η σοβαρότητα της
κατάστασης του λιμού ως ενδεχόμενης συνέπειας μέσα από το παράδειγμα
της Ελλάδας. Τέλος, ακολουθεί η ανασυγκρότηση της συζήτησης περί
εγκλημάτων πολέμου δια μέσου της ανάπτυξης της συζήτησης περί
κυρώσεων, ώστε να αξιολογηθεί η βαρύτητα που λαμβάνει κάθε κατηγορία
εγκλημάτων κατά την εξέλιξη της εξεταζόμενης περιόδου από την άποψη
των κοινωνικών συνεπειών που καλούνται τα δικαιοδοτικά της όργανα κάθε
φορά να προλαμβάνουν. Ο προβληματισμός γύρω από τις αιτιακές σχέσεις
του Μεγάλου Λιμού μεταβάλλει το επίπεδο υπαιτιότητας μεταξύ των
“καλών”, των “κακών” και των “παθόντων”, υπενθυμίζοντας πως πάνω και
πέρα από τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, κύριος στόχος της διεθνούς
κοινότητας και των δικαιοδοτικών της οργάνων οφείλει να είναι η
προστασία και η διατήρηση των αμάχων.
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Κεφάλαιο 2
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

2.1 Η γέννηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Τα ατομικά και συνταγματικά δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικά
την πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος7. Η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω συνταγματικής κατοχύρωσης, με βάση τα
εθνικά δίκαια των κρατών βρίσκεται στον πυρήνα της δημοκρατίας που
αντιπροσωπεύουν. Η προσωπική ελευθερία, μαζί με την ανθρώπινη ζωή,
αποτελούν αναμφίβολα τα κυριότερα προσωποπαγή έννομα αγαθά. Το
Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975, ακολουθούμενο και από τις αναθεωρήσεις
του 1986, του 2001 και του 2008, στο άρθρο 5 παρ.2 κατοχυρώνει την
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, για όλους όσους
βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, κατά απόλυτο τρόπο, ανεξάρτητα
από την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα και τις πολιτικές ή θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το διεθνές
δίκαιο προστασίας ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών η Ελλάδα έχει

7

Δημητρόπουλος, Α. (2005). Δημοκρατία και ελευθερία βαδίζουν παράλληλα.
Συνταγματικά Δικαιώματα, Αθήνα: Σάκκουλα, σ.3.
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Στο

επικυρώσει με νόμους τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και άρθρα8. Η
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ατομικής ελευθερίας συναντά
τους συνταγματικούς περιορισμούς πρόληψης καταχρήσεων για την
αποφυγή δημιουργίας αφόρητων καταστάσεων στα υπόλοιπα μέρη του
κοινωνικού

συνόλου,

τα δικαιώματα

των

οποίων

ο

νομοθέτης επιβάλλεται να προστατέψει εξίσου.
Το έννομο αγαθό της προσωπικής ελευθερίας έχει την ενεργητική
και την παθητική του διάσταση. Η ενεργητική διάσταση συνίσταται στην
ελευθερία κίνησης και παραμονής του ατόμου στον κοινωνικό του χώρο,
στην κατά βούληση ενέργεια ή παράλειψη, στην αυτοδιάθεση και τον
αυτοπροσδιορισμό. Στην πλευρά της παθητικής ελευθερίας εντάσσονται η
αναγνώριση του ατόμου ως ελεύθερου και η προστασία του ιδίου και των
αγαθών του από την Πολιτεία, η αναγνώριση της ελεύθερης υπόστασης του
ατόμου μέσα στον κοινωνικό του χώρο από το κοινωνικό του περιβάλλον
και η αναγνώριση της ελευθερίας στην απόλυτα ιδιωτική σφαίρα του
ατόμου, δηλαδή στον χώρο διαμονής του ιδίου και της οικογένειάς του,
όπου

μπορούν

να

λειτουργούν

ασφαλείς

και

ανενόχλητοι

και

να διαφυλάττουν τα αγαθά τους. Η παρούσα έρευνα θα εστιάσει κυρίως
στην παραβίαση των δικαιωμάτων που αφορούν την δεύτερη κατηγορία της
παθητικής διάστασης των ελευθεριών και ιδιαίτερα το κομμάτι της
διαφύλαξης των αγαθών, όπως και στη διάσταση των συνεπειών που η
αναποτελεσματική προστασία τους μπορεί να λάβει για την ανθρώπινη ζωή,
αλλά και για κάθε κοινωνικό σύνολο, στο οποίο αναφέρονται σχετικές
παραβιάσεις.

βλ. την «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 10 ης Δεκεμβρίου
1948» και ιδιαίτερα τα άρθρα 1-7 και το «Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα» που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις
16/12/1966 στη Νέα Υόρκη και κυρώθηκε από την Ελλάδα μαζί με τα δύο πρόσθετα
πρωτόκολλα με τον ν.2462/1997, με επιφύλαξη για την θανατική ποινή σε καιρό πολέμου
για στρατιωτικό έγκλημα υψίστης σημασίας.
8
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Οι σύγχρονες μορφές που έλαβε η κοινωνική εξέλιξη, ωστόσο, εκ
παραλλήλου με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, ανήγαγε το πρόβλημα
της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων από εθνικό, σε υπερεθνικό και
τελικά σε διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνώς αποδεκτού
θεσμού ποινικής δικαιοσύνης, η νομιμοποιητική του βάση, όπως και τα όρια
δικαιοδοσίας του επιβλήθηκαν από το γεγονός της ατιμωρησίας ειδεχθών
εγκλημάτων που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων,
είτε λόγω αδυναμίας επιβολής κυρώσεων από τα εθνικά συστήματα
απονομής ποινικής δικαιοσύνης, είτε λόγω υπόθαλψης ή προτροπής των εν
λόγω πράξεων από τους φορείς της κρατικής εξουσίας9. Αυτή η μορφή
διεθνοποίησης έλαβε χώρα σοβαρά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Συνοπτικά, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε τεράστιες
ανθρώπινες και υλικές απώλειες, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε
παγκόσμια κλίμακα, με τους νεκρούς στην γηραιά ήπειρο να ανέρχονται σε
36 εκατομμύρια, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι. Πόλεις και
οικισμοί, λιμάνια, επικοινωνιακοί κόμβοι και πλουτοπαραγωγικές πηγές
καταστράφηκαν, μεταβάλλοντας τη διεθνή οικονομική ισορροπία προς
όφελος των χωρών που βρίσκονταν μακριά από το πεδίο των επιχειρήσεων
- κατ' εξοχήν των ΗΠΑ. Και οι λαοί της Άπω Ανατολής πλήρωσαν, επίσης,
βαρύ φόρο αίματος και υλικών καταστροφών, καθώς εκατομμύρια Κινέζοι
και Ιάπωνες στερήθηκαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολέμου. Η ρίψη της
ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αποτελεί ίσως την πιο
μαύρη σελίδα της πολεμικής ιστορίας.
Προϊόντος του χρόνου, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε διεθνές επίπεδο και ως άμεση συνέπεια των εγκλημάτων που
διαπράχθηκαν από στρατιώτες και αξιωματούχους κατά τη διάρκεια του εν
λόγω πολέμου, μεταβάλλεται από ζήτημα που αφορούσε αποκλειστικά τα
9

Μανωλεδάκη, Ι. (1999). Προβληματισμοί για τη συγκρότηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού
ποινικού δικαστικού χώρου, Υπεράσπιση, σ. 1095.
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κυρίαρχα κράτη και μετέπειτα την Κοινωνία των Εθνών σε ατομικό
δικαίωμα απαίτησης στη βάση της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10.

Η εφαρμογή των διεθνώς θεμελιωμένων

κανόνων δικαίου συνεχίζει, παρόλα αυτά, να βασίζεται στη σύμπραξη των
κρατικών οργάνων, διατηρώντας το ζήτημα της διεθνούς προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτίστως ως θέμα εθνικό, βασιζόμενο σε
διεθνείς κανόνες και συμβάσεις. Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
των πολιτών ενός κράτους σε διεθνές επίπεδο, γίνεται είτε με την
κατευθείαν απονομή τους, μέσω επικύρωσης συμβάσεων, είτε με την
ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά των κρατών για λήψη των
κατάλληλων μέτρων και εφαρμογή τους από τα εθνικά δικαιοδοτικά τους
συστήματα. Έχοντας ως δεδομένο, ωστόσο, ότι το ποινικό δίκαιο και η
ποινική δικαιοσύνη σχετίζονται άμεσα με την άσκηση κυριαρχικής
εξουσίας σε συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο11, γίνεται έκδηλη η ανεπάρκεια
του δικαστικού συστήματος κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε χώρες
που βρίσκονταν πρόσφατα υπό καθεστώς πολέμου και των οποίων τα
συστήματα είτε κατέρρευσαν, είτε αποδυναμώθηκαν σημαντικά και σε
χώρες που βρίσκονται υπό την κατοχή ολοκληρωτικών καθεστώτων, τα
οποία δεν επιτρέπουν στα εθνικά δικαστικά τους συστήματα να
λειτουργήσουν ανεξάρτητα, αμερόληπτα και αποτελεσματικά.
Εγκλήματα, όπως γενοκτονίες, μαζικές εκτελέσεις, βομβαρδισμοί
αμάχων, βασανιστήρια, βιασμοί και λεηλασίες, ευθύνονται, σύμφωνα με τις
επίσημες καταγραφές του ΟΗΕ, για τον θάνατο περίπου 90 εκατομμυρίων

10

Αυτό φαίνεται κυρίως στα Άρθρα 8-11 της «Οικουμενικής Διακήρυξης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα της 10ης Δεκεμβρίου 1948», τα οποία αναφέρονται στο δικαίωμα
προστασίας από πολιτειακές αυθαιρεσίες, κυρίως για ποινικά αδικήματα και στο πλαίσιο
της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και στην αναγνώριση του τεκμηρίου αθωότητας.
Ανακτήθηκαν από http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
11
βλ. Συμεωνίδου, Καστανίδου, Ελ. (2003). Νομιμοποιητική Βάση και Όρια Δικαιοδοσίας
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: Οι Αρχές της Ειδικότητας και Συμπληρωματικότητας
της Δικαιοδοσίας. Στο Μανωλεδάκης Ι. (επιμ.), Διεθνοποίηση του Ποινικού Δικαίου,
Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας.
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αμάχων και 200 εκατομμυρίων ατόμων που στερήθηκαν των θεμελιωδών
δικαιωμάτων τους, μόνο την τελευταία πεντηκονταετία. Ελάχιστοι εκ των
ιθυνόντων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, οι πράξεις των οποίων θεωρήθηκαν
καταδικαστέες μόνο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα από τις
προκύπτουσες Διεθνείς Συμβάσεις12, οι οποίες και έθεσαν τα θεμέλια των
κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων. Τα δεδομένα αυτά
οδήγησαν στην ιδέα της ίδρυσης ενός μόνιμου διεθνούς δικαιοδοτικού
οργάνου, με στόχο την παρέμβαση και εκδίκαση πράξεων που συνιστούν
σοβαρές προσβολές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με βάση τις αρχές
της ισότητας και της αμερόληπτης δικαιοσύνης και στόχο την προάσπιση
των ατομικών ελευθεριών, των αρχών της διεθνούς νομιμότητας και τη
διασφάλιση της ειρήνης13 (κατά συνέπεια, καθορίστηκε και η φυσιογνωμία
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του οποίου η ίδρυση, ο ρόλος και η
λειτουργία αναλύονται παρακάτω).

2.1.1 Η διεθνής προστασία έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Από
αρχαιοτάτων χρόνων και κατά την εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας,
αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για τις κοινωνίες
των εθνών. Συνήθη φαινόμενα ήταν επίσης, τόσο ο εξανδραποδισμός ενός
μέρους του ηττημένου πληθυσμού, όσο και η αποζημίωση του νικητή από
τον ηττημένο14. Μόνο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα έγιναν προσπάθειες από
τη διεθνή κοινότητα να χειραγωγηθεί η ένοπλη βία. Από τότε έχει
δημιουργηθεί

ένα

πλέγμα

διεθνών

12

νομοθετικών

κειμένων

που

Γιαρένη, Ε. (2003). Η αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου. Στρατιωτική
Επιθεώρηση, 65.
13
βλ. Συμεωνίδου, Καστανίδου, Ελ. (2003), ό.π., σ. 402 κ.επ.
14 βλ. Smith, Ad. (1776). Of the Expences of the Sovereign or Commonwealth: Of the
Expence of Defence. In An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
London:
Methuen
&
Co.,
ed.5
(1904),
b.5,
ch.1.
Διαθέσιμο
στο
https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf. Τελευταία πρόσβαση
1/10/2018.
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αλληλοσυμπληρώνονται και ενισχύονται, δεσμεύοντας κάθε φορά τα κράτη
που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη συμμετοχή τους σ’ αυτές τις
διεθνείς συμβάσεις.
Η πρώτη προσπάθεια κωδικοποίησης των εθιμικών κανόνων του
πολέμου έγινε το 1856, με τη «Διακήρυξη των Παρισίων περί σεβασμού
του Ναυτικού Δικαίου»15, που αποτελούσε μια πολυμερή σύμβαση, η οποία
περιελάμβανε κανόνες που αφορούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις που
λάμβαναν χώρα στη θάλασσα, όπως την πάταξη της πειρατείας και την
προστασία της ιδιωτικής περιουσίας του αντιπάλου. Το 1863, συντάχθηκε
ένα σύνολο οδηγιών, ο Κώδικας Lieber, κατά παρότρυνση του τότε
προέδρου των Η.Π.Α., Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε υπό τη
μορφή διαταγών, φέροντας τον τίτλο «Οδηγίες για τους Διοικητές των
στρατευμάτων των Η.Π.Α. στο πεδίο της μάχης»16.
Νωρίτερα, το 1862, ο Ερρίκος Ντινάν δημοσίευσε το βιβλίο του, A
Memory of Solferino,17όπου περιγράφοντας τις φρικαλεότητες του πολέμου,
πρότεινε μία μόνιμη ανθρωπιστική υπηρεσία, η οποία θα προσέφερε
βοήθεια εν καιρώ πολέμου και μία διακυβερνητική συνθήκη, η οποία θα
αναγνώριζε την ουδετερότητα της παραπάνω υπηρεσίας και θα της
επέτρεπε να παράσχει βοήθεια σε εμπόλεμες περιοχές. Το αποτέλεσμα ήταν
η εγκαθίδρυση του Ερυθρού Σταυρού, η υπογραφή της Πρώτης Σύμβασης
της Γενεύης και η απονομή στον Ντυνάν του πρώτου Βραβείου Νόμπελ
Ειρήνης το 1901. Τα δέκα άρθρα της Πρώτης Σύμβασης «για τη βελτίωση
της κατάστασης των τραυματιών του στρατού ξηράς στο πεδίο της μάχης»,
15

βλ. «Declaration Respecting Maritime Law, Paris, 16 April 1856». Retrieved from
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/105?OpenDocument. Last access 1/10/2018.
16
βλ. Fleck, D. (1995). The Handbook of Humanitarian Law in armed conflict. Oxford:
University
Press.
Διαθέσιμο
στο
https://books.google.gr/books?id=riMB9EImPkC&pg=PA200&dq=Fleck+D.,+The+Handbook+of+Humanitarian+Law+in+ar
med+conflict&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjKxt6emv3OAhUBvhQKHeKAB_cQ6AEIJT
AB#v=onepage&q=Fleck%20D.%2C%20The%20Handbook%20of%20Humanitarian%20
Law%20in%20armed%20conflict&f=false . Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
17
Dunant, H. (1986). A Memory of Solferino. Geneva: ICRC publication. Διαθέσιμο στο
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf. Τελευταία πρόσβαση
1/10/2018.
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υιοθετήθηκαν στις 22 Αυγούστου του 1864 από δώδεκα κράτη και
αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια σύστασης μιας πολυμερούς συνθήκης, η
οποία με τη μορφή κώδικα θα περιελάμβανε παλαιότερους, διάσπαρτους
κανόνες και έθιμα πολέμου, με στόχο την προστασία των τραυματιών και
των ασθενών των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε εκστρατεία18.
Ακολούθησαν, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, η Διακήρυξη της
Αγίας Πετρούπολης το 186819, για την απαγόρευση χρήσης όπλων που
προκαλούν μη αναγκαίο πόνο και η Διακήρυξη των Βρυξελλών του 187420,
σχετικά με τους νόμους του πολέμου. Εν συνεχεία, συγκλήθηκαν δύο
Διεθνείς Διασκέψεις Ειρήνης στη Χάγη, το 1899 και το 1907, με στόχο την
κωδικοποίηση όλων των διάσπαρτων, εθιμικά αναγνωρισμένων κανόνων,
αναφορικά με τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής μιας ένοπλης
σύγκρουσης και τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνώς αποδεκτού
«Δικαίου του Πολέμου».

2.1.2 Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες και η εγκαθίδρυση
του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων. Το 1899 στη Χάγη, υπεγράφη η
ομώνυμη πρώτη σύμβαση, η οποία αποτελείτο από τέσσερις συνθήκες και
τρεις συμπληρωματικές διακηρύξεις21 και πραγματοποιήθηκε η πρώτη
επίσημη οργανωμένη διεθνής προσπάθεια επιβολής κανόνων στις ένοπλες
συγκρούσεις. Επιγραμματικά υπεγράφησαν:
18

βλ. «Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the
Field, Geneva, 22 August 1864». Retrieved from
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument. Last access 1/10/2018.
19
βλ. «Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under
400 Grammes Weight, Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868». Retrieved
from https://www.icrc.org/ihl/INTRO/130?OpenDocument. Last access 1/1/2018.
20
βλ. «Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War.
Brussels, 27 August 1874». Retrieved from https://www.icrc.org/ihl/INTRO/135. Last
access 1/10/2018.
21
βλ. James, B. S. (Eds.) (1915). The Hague conventions and declarations of 1899 and
1907, accompanied by tables of signatures, ratifications and adhesions of the various
powers, and texts of reservations. Oxford: University Press. Διαθέσιμο στο
https://archive.org/details/hagueconventions00inteuoft. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.

25

Ι. Η Σύμβαση για την ειρηνική διευθέτηση των διεθνών διαφορών
ΙΙ. Η Σύμβαση για τον πλήρη σεβασμό των κανόνων και εθίμων του
πολέμου ξηράς.
ΙΙΙ. Η Σύμβαση για την υιοθέτηση των κανόνων που διέπουν τον
πόλεμο στη θάλασσα σύμφωνα με τις αρχές της Συνθήκης της
Γενεύης του 1864.
IV. Η Σύμβαση για απαγόρευση της προώθησης των βλημάτων και
των εκρηκτικών υλών από μπαλόνια ή παρόμοιες μεθόδους.
Η κύρια επίδραση της Συνθήκης ήταν η απαγόρευση της χρήσης
ορισμένων τύπων σύγχρονων τεχνολογιών στον πόλεμο και η ίδρυση ενός
μονίμου δικαστηρίου διαιτησίας.
Το 1907 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διάσκεψη της Χάγης,22 στο
πλαίσιο της οποίας έλαβε χώρα η προπαρασκευή δεκατριών συμβάσεων,
τρεις εκ των οποίων αναθεωρούσαν τις Συμβάσεις της Χάγης του 1899.
Συμπεριλήφθηκαν επιπλέον όροι για τον περιορισμό της προσφυγής στην
ένοπλη βία και επαναδιατυπώθηκαν οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις που
είχαν τα κράτη για τις πολεμικές συγκρούσεις σε ξηρά και θάλασσα.
Το Δίκαιο του Πολέμου, το οποίο κατ’ ουσίαν αναφέρεται στις
διασκέψεις της Χάγης του 1899 και του 1907, περιέχει τους κανόνες που
αφορούν το καθεστώς των αιχμαλώτων πολέμου, το καθεστώς της
προστασίας των αμάχων από τις συνέπειες των εχθροπραξιών, τους
μηχανισμούς που αφορούν τον έλεγχο και την δίωξη εκείνων που έχουν
διαπράξει εγκλήματα πολέμου κατά τον χρόνο διεξαγωγής των ενόπλων
συγκρούσεων, όπως και την αποκατάσταση των θυμάτων του πολέμου.
Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συρράξεων, ωστόσο, που έλαβαν
χώρα

μετά

την

υπογραφή

των

προαναφερόμενων

Συνθηκών,

πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένα, σε μεγάλη έκταση και πολλές φορές
προγραμματισμένα, οι χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων

22

βλ. James, B. S. (Eds.) (1915), ό.π..
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δικαιωμάτων, ακολουθούμενες από διεθνείς προσπάθειες τιμωρίας των
υπευθύνων και λήψης μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών
μελλοντικά.
Το 1919 υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Αντάντ και της
Γερμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία τερμάτιζε επισήμως τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και έμεινε γνωστή ως η Συνθήκη των Βερσαλλιών. Η Συνθήκη,
εκτός από τη λήξη των εχθροπραξιών, έφερε μαζί της και την ιδέα της
ίδρυσης ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, προβλέποντας την απονομή
ποινικής ευθύνης για παραβίαση των εθίμων του πολέμου από τους
αξιωματούχους του γερμανικού έθνους.
Ως έγκλημα πολέμου, κατά τη Συνθήκη, ορίζεται κάθε σοβαρή
παραβίαση των κανόνων και εθίμων του πολέμου που αφορούν το Διεθνές
Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή αλλιώς το Δίκαιο του Πολέμου23. Εγκλήματα
πολέμου μπορεί να διαπράττονται από τακτικές ένοπλες δυνάμεις μιας
χώρας, όπως το στρατό της, το ναυτικό, τις δυνάμεις αέρος ή άτακτες
ένοπλες δυνάμεις, όπως αντιστασιαστές και αντάρτες. Δύναται να
τιμωρηθούν στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες, τα μέλη του δικαστικού
σώματος,

των

βιομηχάνων,

στρατιώτες

και

πολίτες

που

έχουν

στρατολογηθεί από μια εμπόλεμη χώρα και οι οποίοι παραβαίνουν
τους κανόνες του πολέμου.
Οι κανόνες του πολέμου24 ορίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των εμπόλεμων κρατών, των αιχμαλώτων πολέμου, όπως και
των δυνάμεων κατοχής, καθώς και των μαχητών και αμάχων. Επιπλέον,
θέτουν περιορισμούς στους τύπους των όπλων που οι εμπόλεμοι μπορούν
να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της μάχης. Στρατιώτες, στελέχη και
23

Shaw, M. (2008). International Law. Cambridge: University Press, p.433–434.
Μία από τις κωδικοποιήσεις των κανόνων αυτών που ολοκληρώθηκε το 1940 και
εκδόθηκε αρκετά χρόνια αργότερα είναι εκείνη του Υπουργείου Πολέμου (War
Department) των ΗΠΑ. Βλ. «Rules of Land Warfare, 1940». (1947). Washington: United
States Government Printing Office, ιδιαίτερα τα άρθρα 1-5. Διαθέσιμο στο
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/rules_warfare-1940.pdf. Τελευταία πρόσβαση
1/10/2018.
24
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υψηλά ιστάμενα πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την
παραβίαση των αποδεκτών ηθών και εθίμων του πολέμου, ανεξάρτητα από
το αν ευθύνονται για την έκδοση διαταγής μιας παράνομης πράξης, για την
εκτέλεσή της ακολουθώντας μια τέτοια παραγγελία ή για την αποτυχία
αποτροπής ενός εγκλήματος πολέμου. Το ανώτατο στρατιωτικό προσωπικό
υποχρεούται να αναθέσει σε υφιστάμενα πρόσωπα την ευθύνη για την
τήρηση των ηθών και εθίμων του πολέμου και να εποπτεύει και να
επιβλέπει τη συμπεριφορά τους στο πεδίο της μάχης. Η παραμέληση αυτών
των καθηκόντων μπορεί να συνεπάγεται ευθύνες για τυχόν κολάσιμες
πράξεις των υπ’ ευθύνη τους στρατευμάτων.
Εξαιρετικής σημασίας συνέπεια της Συνθήκης των Βερσαλλιών,
καθοριστική για τα επόμενα βήματα στη ρύθμιση του Δικαίου του
Πολέμου, υπήρξε η θέσπιση της Αρχής της ατομικής ποινικής ευθύνης25.
Μέχρι τη στιγμή εκείνη, το Διεθνές Δίκαιο είχε ως υποκείμενο το κράτος
και όχι τα άτομα που δρούσαν για λογαριασμό του26. Ως αποτέλεσμα, μετά
την άρνηση της Γερμανίας να παραδώσει στις συμμαχικές δυνάμεις τους
εγκληματίες πολέμου προκειμένου να δικαστούν από ad hoc δικαστήρια, οι
υπεύθυνοι παραπέμφθηκαν σε δικαστήριο που συστάθηκε στη Λειψία27,
όπου και κρίθηκαν ένοχοι για την εγκληματική τους δράση κατά τη
διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων.
Παρά το γεγονός ότι οι δίκες της Λειψίας θεωρήθηκαν ανεπιτυχείς,
αποτέλεσαν την πρώτη απόπειρα σύστασης

ενός ολοκληρωμένου

συστήματος δίωξης των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, βασιζόμενου
στα άρθρα της Συνθήκης που προηγήθηκε. Η τάση αυτή ανανεώθηκε μετά
25

βλ. Treaty of Versailles, 28 June 1919. Επί του προκειμένου βλ. κυρίως άρθρα (227230). Ανακτήθηκε από http://www.firstworldwar.com/source/versailles.htm. Τελευταία
πρόσβαση 1/10/2018.
26
Γιαρένη, Ε. (2005). Η υπακοή σε διαταγές ανωτέρων ως υπερασπιστικός ισχυρισμός
κατηγορουμένων για εγκλήματα πολέμου. Ποινικά Χρονικά, σ.18-29.
27
βλ. Watkins, J.C. & Weber, J.P. (2006). Hague Peace Conferences, World War I, Treaty
of Versailles, League of Nations, Leipzig Trials (1899–1921). In War Crimes and War
Crime Trials: From Leipzig to the ICC and Beyond, Carolina: Academic Press, p.866, ιδιαίτερα για τις Δίκες της Λειψίας σελ.51 κ.επ.
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το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Συμμαχικές Κυβερνήσεις
δίκασαν στη Νυρεμβέργη τους επικεφαλής και ηγέτες του Άξονα για τα
εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το μέγεθος
της καταστροφής και των συνεπειών που επέφερε αυτός ο πόλεμος,
οδήγησε μετά τη Νυρεμβέργη στην αναθεώρηση των συνθηκών της Χάγης,
στην υπογραφή της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή του
εγκλήματος της γενοκτονίας28 και των τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης
το 1949, όπου αναθεωρήθηκαν οι τρεις προηγούμενες και προστέθηκε μία
τέταρτη για την προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμου29.
Σαν γενικό συμπέρασμα, το παράδοξο της εγγύησης της ανθρώπινης
ζωής στο ενδεχόμενο κρατικής απειλής από τον συνταγματικό νομοθέτη
μόνο προς τα μέσα του 20ου αιώνα δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψιν πως
εκείνο τον καιρό συνέβησαν και οι μεγαλύτερες πολεμικές συρράξεις στην
ανθρώπινη ιστορία, στην διάρκεια των οποίων και τα απεχθέστερα
εγκλήματα πολέμου που όφειλε να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Ο
κεντρικός ρόλος, πιο συγκεκριμένα, των συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στην ανάπτυξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αναλύεται
στην επόμενη ενότητα.

«Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, 8 ης
Δεκεμβρίου 1948». Ανακτήθηκε από
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cb2fb
692 . Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
29
βλ. «Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί προστασίας του άμαχου
πληθυσμού σε καιρό πολέμου». Διαθέσιμο στο
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3481/19
55. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
28
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2.2 Η εξέλιξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στη σύγχρονη μορφή του
2.2.1 Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Δίκες της Νυρεμβέργης, ο
ορισμός των εγκλημάτων πολέμου και η καθιέρωση του Διεθνούς
Ποινικού Δικαίου. Ο γενικός όρος Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στο σύνολο
των νομικών κανόνων που αφορούν σχέσεις, είτε ανάμεσα σε κράτη και
διεθνείς οργανισμούς- σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο
των συνθηκών, το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές ποινικό δίκαιο και το
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο-, είτε ανάμεσα σε πρόσωπα που ζουν σε
διαφορετικές επικράτειες ή εξαρτούν έννομα συμφέροντα που διέπονται
από τα δίκαια των διαφόρων κρατών. Ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται και
στη διάκριση του Διεθνούς Δικαίου σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές
Δίκαιο. Γενικά όμως, ο όρος Διεθνές Δίκαιο (International Law) αφορά
κυρίως το Δημόσιο (διεθνές) Δίκαιο30. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό,
το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που διέπει τις σχέσεις των
υποκειμένων του, τα οποία μπορεί να είναι κράτη, εδαφικές οργανώσεις
αμφίβολου πολιτειακού χαρακτήρα, διεθνείς οργανισμοί, καθώς και επί
εξαιρετικών περιπτώσεων πρόσωπα31. Συνεπώς, οι κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας ρυθμίζοντας
τη δράση τους στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου, τα δικαιώματα που τους
αναγνωρίζονται και τα οποία μπορούν να επικαλεστούν και τη διεθνή
ευθύνη εκάστου των υποκειμένων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων
του Διεθνούς Δικαίου.
Οι κανόνες του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ρυθμίζουν τα πλαίσια
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, όπως και τις

30

βλ. Διεθνές Δίκαιο. Ανακτήθηκε από
https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-el.do.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
31
βλ. Παπασταυρίδης, Α. (18/6/2013). Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου. Ανακτήθηκε από
http://e-dikaio.blogspot.gr/2013/06/blog-post_18.html. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
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διεθνείς τους υποχρεώσεις, τις ειρηνικές διεθνείς σχέσεις και διαφορές και
τους κανόνες που αναφέρονται στο Δίκαιο του Πολέμου. Οι κανόνες αυτοί
είναι δεσμευτικοί για τα κράτη, πηγάζουν ωστόσο από τη δική τους
ελεύθερη βούληση, όπως εκφράζεται στην από κοινού διατύπωση
συνθηκών ή στην γενική αποδοχή εθίμων που θεωρούνται ότι εκφράζουν
"αρχές δικαίου" και δημιουργούνται, είτε για να ρυθμίσουν τις σχέσεις
μεταξύ αυτών των κοινοτήτων που συνυπάρχουν, είτε για να επιδιώξουν
κοινούς σκοπούς – στόχους. Η συμπερίληψη του Ανθρωπιστικού Δικαίου32
στο Διεθνές Δίκαιο, υπήρξε μια εξέλιξη που συνέβη ως αποτέλεσμα των
δύο Παγκοσμίων Πολέμων, και κυρίως του Β΄.
Ακολούθως της λήξης των εχθροπραξιών, συντάχθηκε μεικτή
διεθνής επιτροπή από αντιπροσώπους των συμμαχικών δυνάμεων, υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ, με σκοπό να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους
εγκληματίες πολέμου του Άξονα. Ειδικότερα, κλήθηκαν να λογοδοτήσουν
οι υπεύθυνοι: πρώτον, για την προπαρασκευή και την πρόκληση του
πολέμου, δεύτερον, για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατά παράβαση
των κανόνων που οφείλουν να διέπουν τη συμπεριφορά των εμπολέμων και
τρίτον, για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας33. Η ευθύνη

32

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο που είναι επίσης γνωστό ως το δίκαιο των ένοπλων
συγκρούσεων ή το δίκαιο του πολέμου, έχει σκοπό να προστατεύσει τα πρόσωπα τα οποία
δεν εμπλέκονται, ή δεν εμπλέκονται πλέον, άμεσα στις εχθροπραξίες. Έχει, επίσης, ως
σκοπό να καθορίσει τους περιορισμούς των μέσων και μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου.
Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο που θεμελιώνεται στις διεθνείς συμβάσεις και στο εθιμικό
διεθνές δίκαιο, ισχύει για οιανδήποτε ένοπλη σύγκρουση, διεθνή ή μη, καθώς και για
καταστάσεις κατοχής συνεπεία ένοπλης σύρραξης.
Το χαρακτηριστικό αυτό το διακρίνει από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που ισχύει για όλα τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του οικείου
κράτους εν καιρώ ειρήνης, καθώς και εν καιρώ ένοπλης σύγκρουσης. Ωστόσο, οι κανόνες
αυτοί ενδέχεται να ισχύουν σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Ορισμένες σοβαρές παραβιάσεις του ΔΑΔ ορίζονται ως εγκλήματα πολέμου. Στις
περιπτώσεις αυτές, τα άτομα φέρουν προσωπική ευθύνη. Τα κράτη οφείλουν να
εξασφαλίζουν την προσαγωγή των εικαζομένων υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης,
εθνικής ή διεθνούς δικαιοδοσίας (Διεθνές ποινικό δικαστήριο)». Ανακτήθηκε από
http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/l33605_el.htm.
Τελευταία
πρόσβαση 1/10/2018.
33
Αναλυτικά στοιχεία και αρχειακό υλικό για τις Δίκες της Νυρεμβέργης διατίθενται στο
site του Πανεπιστημίου του Μισούρι
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για τις παραβάσεις αυτές βάρυνε κυρίως τη γερμανική πλευρά. Οι δίκες
κορυφαίων Γερμανών αξιωματούχων ενώπιον του Διεθνούς Στρατοδικείου
(International

Military

Tribunal

-

IMT)

πραγματοποιήθηκαν

στη

Νυρεμβέργη της Γερμανίας μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 1946 και
είναι οι πλέον γνωστές μεταπολεμικές δίκες για εγκλήματα πολέμου.
Στις Δίκες της Νυρεμβέργης οι αξιωματούχοι των Ναζί κρίθηκαν
ένοχοι για εγκλήματα κατά της ειρήνης, καθώς εισέβαλαν και κατέλαβαν
μια σειρά από κυρίαρχα κράτη, όπως τη Γαλλία, τη Τσεχοσλοβακία, την
Πολωνία και την Αυστρία σε μια προσπάθεια να συσσωρεύσουν πλούτο,
δύναμη και έδαφος για το Τρίτο Ράιχ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα
ισχυρισμού αυτοάμυνας. Ως μέρος της ναζιστικής blitzkrieg34, οι Γερμανοί
κατασκεύασαν στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη, όπου
δηλητηρίασαν με αέρια, βασάνισαν, και αποτέφρωσαν εκατομμύρια
Εβραίων και των άλλων προσώπων που θεωρούνταν «ακάθαρτα» ή
ανατρεπτικά ως προς την Άρια φυλή. Εκατομμύρια άλλων που διέφυγαν
αυτής της μοίρας εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα εργασίας στις
κατεχόμενες χώρες, όπου υποχρεώθηκαν υπό την απειλή όπλου να
εργάζονται για λογαριασμό του Τρίτου Ράιχ. Οι ηγέτες των Ναζί που
υπήρξαν υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτού του ολοκληρωτικού
καθεστώτος

θανάτου

κρίθηκαν

ένοχοι

για

εγκλήματα

κατά

της

ανθρωπότητας35.
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/nuremberg.htm.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
34
“Ο όρος Blitzkrieg, «πόλεμος-αστραπή», αναφέρεται σε πολεμική τακτική, την οποία
επινόησε και εφάρμοσε ο Γερμανός στρατηγός Χάιντς Γκουντέριαν κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επονομάστηκε έτσι επειδή περιλάμβανε αιφνιδιαστικές
επιθέσεις, ταχύτατες προωθήσεις δυνάμεων στην εχθρική περιοχή με συντονισμένη ισχυρή
υποστήριξη από αεροπορικές δυνάμεις, που κτυπούσαν και αιφνιδίαζαν τον εχθρό, όπως
ακριβώς θα έκανε ένας κεραυνός. Οι Γερμανικές δυνάμεις όφειλαν πολλές από τις νίκες
τους στην τακτική αυτή». Ανακτήθηκε από http://www.2worldwar2.com/blitzkrieg.htm.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
35
Πιο αναλυτικά, στοιχεία για τις Δίκες της Νυρεμβέργης διατίθενται στο site του United
States Holocaust Memorial Museum.
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005140. Τελευταία πρόσβαση
1/10/2018.
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Το Διεθνές Στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο δώδεκα από τους
κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι36, μεταξύ των οποίων ο στρατάρχης
του Ράιχ, Χέρμαν Γκέρινγκ, οι Χανς Φρανκ, Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ και
Τζούλιους Στράιχερ. Υπό την αιγίδα του Διεθνούς Στρατοδικείου (IMT), τα
αμερικανικά στρατοδικεία διεξήγαγαν 12 ακόμη δίκες υψηλόβαθμων
Γερμανών αξιωματούχων στη Νυρεμβέργη που αναφέρονται συλλογικά ως
Επακόλουθες Δίκες37.
Τα χρόνια αμέσως μετά τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η
Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Σοβιετική Ένωση, οι τέσσερις Σύμμαχοι
που είχαν υπό τον έλεγχό τους την κατεχόμενη Γερμανία (και Αυστρία),
πραγματοποίησαν δίκες στις ζώνες κατοχής τους και δίκασαν διάφορους
υπευθύνους για αδικήματα εν καιρώ πολέμου. Πολλές από τις αρχικές δίκες
ανά ζώνες, ιδιαίτερα στην αμερικανική, αφορούσαν τη δολοφονία
αξιωματικών των συμμαχικών δυνάμεων που είχαν αιχμαλωτιστεί από
στρατιώτες του Άξονα. Εν καιρώ, ωστόσο, οι Σύμμαχοι επέκτειναν το
νομικό τους πλαίσιο, ώστε να περιλαμβάνει τη δίκη φρουρών, διοικητών
στρατοπέδων συγκέντρωσης και άλλων κατηγοριών ατόμων που είχαν
διαπράξει εγκλήματα εις βάρος πληθυσμών που υπέστησαν διωγμούς σε
περιοχές που πλέον ήταν υπό τον έλεγχο των Συμμάχων.
Από τον Δεκέμβριο του 1946 μέχρι τον Απρίλιο του 1949, οι
Αμερικανοί δημόσιοι κατήγοροι δίκασαν 177 άτομα και πέτυχαν την
καταδίκη

97

κατηγορουμένων,

κορυφαίων

γιατρών,

μελών

των

Einsatzgruppen38, της διοίκησης της γερμανικής δικαιοσύνης, του

36

βλ. Linder, O. Douglas. (2018). Defendants in the Major War Figures Trials. Retrieved
from http://famous-trials.com/nuremberg/1898-defendants.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Yale διατίθεται αναλυτική λίστα με τα
ονόματα των κατηγορουμένων στις δίκες της Νυρεμβέργης (http://famoustrials.com/nuremberg/1898-defendants).
37
βλ. Linder, O. Douglas. (2018). Subsequent Nyremberg Trials. Retrieved from
http://famous-trials.com/nuremberg/1908-overview. Last access 1/10/2018.
38
«Τα Einsatzgruppen (κινητές μονάδες εξόντωσης, στο συγκεκριμένο εννοιολογικό
πλαίσιο) ήταν ομάδες που στελεχώθηκαν κυρίως από Γερμανούς, μέλη των SS και
αξιωματικούς των αστυνομικών δυνάμεων. Yπό τον έλεγχο των γερμανικών αστυνομικών
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γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών και του γερμανικού Γενικού
Επιτελείου, όπως και κορυφαίων Γερμανών βιομηχάνων. Πολλά κράτη που
κατακτήθηκαν από τη Γερμανία ή συνεργάστηκαν μαζί της στις διώξεις εις
βάρος άμαχων πληθυσμών, επίσης διεξήγαγαν δίκες την περίοδο μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν τη σύστασή τους
ως ανεξάρτητα κράτη, τόσο η Δυτική Γερμανία όσο και η Ανατολική,
συνέχισαν να δικάζουν κατηγορούμενους για τη δράση τους κατά την
περίοδο του ναζισμού. Μέχρι σήμερα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας έχει πραγματοποιήσει συνολικά 925 δίκες για εγκλήματα της
εποχής του εθνικοσοσιαλισμού.
Δυστυχώς, πολλοί από τους υπευθύνους για τα εγκλήματα της
ναζιστικής εποχής δεν δικάστηκαν και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ και σε πολλές
περιπτώσεις απλά επέστρεψαν στη γερμανική κοινωνία. Οι δίκες ειδικότερα
που πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 1960 και 1970 κατέληξαν
συχνά σε αθωωτικές αποφάσεις ή στην επιβολή ελαφρών ποινών
ηλικιωμένων κατηγορούμενων ή κατηγορούμενων που ισχυρίστηκαν ότι
ενήργησαν κατόπιν διαταγής των ανωτέρων τους.
Επιπλέον αυτού, η απόδοση δικαιοσύνης σε εγκλήματα πολέμου
επικρίνεται συχνά για ευνοϊκή μεταχείριση των νικητών, καθώς ένας
σημαντικός

αριθμός

σοβαρών

περιστατικών

δεν

έχει

επισήμως

αναγνωριστεί. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την καταστροφή μη
στρατιωτικών στόχων του Άξονα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου από τους Συμμάχους, όπως το βομβαρδισμό της γερμανικής πόλης
της Δρέσδης,

τη

χρήση

των

ατομικών

βομβών

στη Χιροσίμα και

το Ναγκασάκι και τους Γερμανούς ομήρους σε στρατόπεδα αναγκαστικής
εργασίας ή στον καθαρισμό ναρκοπεδίων, όπου υπολογίζεται ότι κάθε μήνα
δυνάμεων ασφαλείας (Sicherheitspolizei ή Sipo) και των αξιωματικών της Υπηρεσίας
Ασφαλείας (Sicherheitsdienst ή SD), τα Einsatzgruppen είχαν ως αποστολή τους τη
δολοφονία όσων θεωρούνταν ότι είναι φυλετικοί ή πολιτικοί εχθροί του καθεστώτος και οι
οποίοι βρίσκονταν πίσω από τις γερμανικές γραμμές μάχης στην κατεχόμενη Σοβιετική
Ένωση». Ανακτήθηκε από http://www.ushmm.org/wlc/el/article.php?ModuleId=10005130.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
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έχαναν τη ζωή τους περίπου 2.000 Γερμανοί αιχμάλωτοι πολέμου. Εκ
παραλλήλου, η κριτική για την επιλογή των δικαστών στις Δίκες της
Νυρεμβέργης υπήρξε έντονη39 , αφού απουσίαζαν Γερμανοί ή και ουδέτεροι
δικαστές που θα ήταν σε θέση να παρουσιάσουν καλύτερα τις συνθήκες υπό
τις οποίες τελέστηκαν τα εν λόγω εγκλήματα, αλλά και την θέση των
κατηγορουμένων σε αυτά, όπως το δόγμα Deutschland uber alles40 που
υπερίσχυε στη γερμανική κουλτούρα μετά την ήττα του Ά Παγκοσμίου
Πολέμου. Επιπλέον, οι αρχές του δικαίου Nemo Judex in Causa Sua
(Κανείς

δεν

μπορεί

να

δικάσει

την

δικιά

του

υπόθεση) και

Νullum Crimen Nulla Poena Sine Lege41 (Κανένα έγκλημα, καμία ποινή
χωρίς υφιστάμενο νόμο) για την εξασφάλιση του ανεξάρτητου και
αμερόληπτου δικαστηρίου, επί του προκειμένου δεν τηρήθηκαν, καθώς οι
νικητές του πολέμου ήταν ταυτόχρονα και προσάγοντες και δικαστές, ενώ
οι προσαγόμενοι δικάζονταν για εγκλήματα που δεν ορίζονταν σαφώς κατά
το χρόνο διάπραξης τους από το διεθνές δίκαιο42. Ο σεβασμός στις

39

βλ. από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου τoυ Yale διατίθενται σχετικά στοιχεία και
δεδομένα υπό τους τίτλους Members and Alternative Members of the Tribunal., Officials
and
General
Secretariat.,
Prosecution
Counsel.
Ανακτήθηκαν
από
http://avalon.law.yale.edu/imt/members.asp, http://avalon.law.yale.edu/imt/official.asp και
http://avalon.law.yale.edu/imt/prosecu.asp αντίστοιχα. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
40
Έκφραση που προέρχεται από τον πρώτο στίχο του τραγουδιού που ήταν ο εθνικός
ύμνος της Γερμανίας από το 1922. Ο πρώτος στίχος «Deutschland, Deutschland alles über,
über alles in der Welt», συνήθως μεταφράζεται ως «η Γερμανία, η Γερμανία πάνω απ 'όλα,
πάνω απ' όλα στον κόσμο.
41
βλ. Enache-Brown, C. & Fried, A. (1998). Universal Crime, Jurisdiction and Duty: the
obligation of Aut Dedere Aut Judicare in International law. McGill Law Journal, 43, 613643.
42
Για την “Αρχή της αντικειμενικότητας του δικαστή” βλ. Vermeule, A. (2012). Contra
Nemo Iudex in Sua Causa: The Limits of Impartiality. Yale L.J., 122, 389-390, σ.384.
Αρχή του Δικαίου αποτελεί η αξίωση του διαδίκου και του κατηγορουμένου για μια
ευπρεπή και δικαιοκρατική ποινική διαδικασία, η οποία απορρέει από την προστασία των
ατομικών δικαιωμάτων και την καθιέρωση της αρχής του κράτους δικαίου από το
Σύνταγμα, αλλά όπως φαίνεται και από το Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη αποτελεί βασική αρχή σε
πολλές διακηρύξεις και συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν το εθιμικό διεθνές δίκαιο, όπως
στην «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (βλ. άρθρα 6, 7, 8, 10, 11
ό.π.)
και
το
ΔΣΑΠΔ
(βλ.
άρθρα
14,
16).
Ανακτήθηκε
από
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid
=33). Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
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αποδεκτές συνήθειες και τα έθιμα του πολέμου που αποδίδονταν ως γενικός
ορισμός των εγκλημάτων πολέμου, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, δεν
όριζε, ούτε κατηγοριοποιούσε σαφώς τις πράξεις που παραβίαζαν τα
αποδεκτά όρια των τακτικών και των μεθόδων που εφαρμόζονταν σε μια
πολεμική σύρραξη. Γι’ αυτό, και παρά το μέγεθος και τη φύση των
εκδικαζόμενων παραβιάσεων, υπήρξε προβληματισμός ως προς τη νομική
βάση στην οποία στηρίχθηκαν οι καταδικαστικές αποφάσεις.
Συνολικά, οι δίκες της Νυρεμβέργης κατακρίθηκαν ως προς την
επιβεβαίωση του δόγματος Vae victis43, κατέδειξαν ωστόσο την ανάγκη
κωδικοποίησης του διεθνούς ποινικού δικαίου και της δημιουργίας ενός
μόνιμου δικαιοδοτικού οργάνου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου, υπεύθυνου
για την προστασία εμπόλεμων και αμάχων σύμφωνα με τις γενικά
αποδεκτές αρχές του δικαίου του πολέμου. Επιπλέον, καθιέρωσαν κάποιες
αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν βάση για την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, ως
απόρροια των αποφάσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις
δίκες. Οι αρχές αυτές συμπεριλήφθηκαν και επισημοποιήθηκαν στον
Καταστατικό Χάρτη του Διεθνούς Στρατοδικείου44 (αλλιώς Χάρτη της
Νυρεμβέργης ή Χάρτη του Λονδίνου), όπου ορίστηκαν οι τρεις κατηγορίες
εγκλημάτων που εκδικάστηκαν (εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα
πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας) και καθιερώθηκε το

Οι Συμβάσεις της Γενεύης εγγυώνται στους αντιμαχόμενους ότι δεν θα δικαστούν για την
συμμετοχή τους σε μια πολεμική σύγκρουση, εκτός κι αν διαπράξουν εγκλήματα πολέμου.
Δεν μπορεί, ωστόσο, να στοιχειοθετηθεί έγκλημα ή ποινή επ' αυτού χωρίς προηγουμένως
να υφίσταται νόμος που να προσδιορίζει τόσο τη συγκεκριμένη πράξη ως έγκλημα, όσο και
την επαπειλούμενη σ’ αυτό ποινή. Σημειώνεται ότι η αρχή Nullum crimen nulla poena sine
lege στο Ελληνικό δίκαιο περιέχεται ως έννοια στο Άρθρο 7. παρ. 1 του ισχύοντος
Συντάγματος, όπως και στο Άρθρο 1 του Ποινικού Κώδικα όπου, «Ποινή δεν επιβάλλεται
παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την είχε ορίσει πριν από την τέλεσή
τους».
43
Μτφρ. «Οὐαὶ τοῖς ἡττημένοις». Για την κριτική βλ. Haensel, Carl. (1964). The
Nuremburg Trial Revisited. DePaul L. Rev., 13(Νο2), 248-260. Ανακτήθηκε από
http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3351&context=law-review.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
44
βλ. «Charter of the International Military Tribual», ο.π.

36

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο45 ως ξεχωριστός κλάδος του Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου. Επιγραμματικά, οι προαναφερόμενες αρχές46 ήταν οι εξής:
Α) Η αρχή της ατομικής ποινικής ευθύνης
Β) Το μη παραδεκτό της επιφύλαξης λόγω αντίθετης εθνικής
νομοθεσίας
Γ) Η άρση ασυλίας ηγετικών στελεχών κρατών και κυβερνήσεων
Δ) Το μη παραδεκτό της υπακοής στις διαταγές ανωτέρου
Ε) Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη
Στ) Η ποινικοποίηση σε διεθνές επίπεδο τριών κατηγοριών
εγκλημάτων
Η) Η θέσπιση του τιμωρητού της συνέργειας.
Ως εγκλήματα κατά της ειρήνης, κατά το Χάρτη, ορίζονται ο
προγραμματισμός, η προετοιμασία και η έναρξη ενός επιθετικού πολέμου ή
ενός πολέμου κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών, συμφώνων και
συμβάσεων ή η συμμετοχή σε ένα κοινό σχέδιο ή συνωμοσία για την
πραγματοποίηση

εγκλημάτων

πολέμου

ή

εγκλημάτων

κατά

της

ανθρωπότητας.
Ο όρος του επιθετικού πολέμου διαθέτει ευρεία έννοια και
περιλαμβάνει κάθε εχθρική στρατιωτική πράξη που αγνοεί τα εδαφικά
σύνορα μιας άλλης χώρας, δεν σέβεται την πολιτική ανεξαρτησία κάποιου
άλλου καθεστώτος, ή με άλλον τρόπο παρεμβαίνει στην κυριαρχία ενός
45

Το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο είναι ένα υποσύνολο του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και
αποτελεί το κύριο αντικείμενο αυτών των υποθέσεων. Ενώ το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
αφορά χαρακτηριστικά τις διακρατικές σχέσεις, το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο αφορά τα
άτομα, τοποθετώντας την ευθύνη στα πρόσωπα-άτομα και όχι στα κράτη ή τις οργανώσεις,
προγράφοντας και τιμωρώντας τις πράξεις που είναι ορισμένες ως εγκλήματα από το
Διεθνές Δίκαιο. Αυτά τα εγκλήματα περιλαμβάνουν τη γενοκτονία, τα εγκλήματα ενάντια
στην ανθρωπότητα, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης. βλ. OSCEODIHR/ICTY/UNICRI Project “Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of
War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions”. Module 2: What is
International Criminal Law?. International Criminal Law Services. Διαθέσιμο στο
http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4160_0.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
46
βλ. «Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg
Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, 1950».
Retrieved from
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/390. Last access 1/10/2018.
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διεθνώς

αναγνωρισμένου

κράτους.

Το

ζήτημα

της αρχής της

μη επεμβάσεως στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους βασίστηκε στο
Δόγμα Monroe του 182347, τέθηκε για πρώτη φορά ως κοινό ζήτημα στη
Συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919 και κατοχυρώθηκε με το άρθρο 21 στο
Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών, όπως και αργότερα στο άρθρο 2(4) του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Ο ορισμός των εγκλημάτων πολέμου επεκτάθηκε αυτή τη φορά,
ώστε να αφορά παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου που
περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σ’ αυτά, τη δολοφονία,
κακοποίηση ή εκτόπιση σε τάγματα εργασίας ή για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, άμαχου πληθυσμού από ή σε καταληφθείσες περιοχές, τη δολοφονία
ή κακομεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου, τη δολοφονία ομήρων, τη
λεηλασία δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, την άνευ ορίων καταστροφή
πόλεων, κωμοπόλεων ή χωριών, ή την καταστροφή που δεν δικαιολογείται
από στρατιωτική αναγκαιότητα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αφορά τις
πράξεις που παραβιάζουν τις αποδεκτές συνήθειες και πρακτικές του
πολέμου που έχουν ακολουθηθεί από τα πολιτισμένα έθνη για αιώνες.
Στην κατηγορία των

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας

συμπεριλήφθηκαν η δολοφονία, η εξολόθρευση, η υποδούλωση, ο
εκτοπισμός και άλλες απάνθρωπες πράξεις που διαπράττονται ενάντια σε
οποιονδήποτε πληθυσμό πριν ή κατά τη διάρκεια του πολέμου, ή η δίωξη
για πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους κατά την εκτέλεση ή
σε σχέση με οποιοδήποτε έγκλημα που εντάσσεται στην αρμοδιότητα του
δικαστηρίου, είτε κατά παράβαση του εσωτερικού δικαίου της χώρας που

47

Το Δόγμα Μονρόε του 1823 αποτέλεσε την επίσημη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις
περαιτέρω προσπάθειες των ευρωπαϊκών εθνών να αποικίσουν ή να αναμειχθούν στα
πολιτικά πράγματα των κρατών της Βόρειας ή Νότιας Αμερικής, γεγονότα που θα
λαμβάνονταν ως επιθετικές ενέργειες, οι οποίες θα επέσυραν την παρέμβαση των ΗΠΑ. βλ.
«Monroe Doctrine, 1823». Ανακτήθηκε από
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=23.
Τελευταία
πρόσβαση
1/10/2018.
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διαπράττεται, είτε όχι. Αυτή η κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου
δημιουργήθηκε

σχεδόν

εξ

ολοκλήρου

από

τον

κατάλογο

των

φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν από το καθεστώς των Ναζί στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά το γεγονός ότι και άλλα καθεστώτα έχουν
χαρακτηριστεί από αντίστοιχες βαρβαρότητες, οι Ναζί ίδρυσαν το πρότυπο
μέτρησης των κακουργημάτων εν καιρώ πολέμου όλων των μετέπειτα
καθεστώτων.
Οι προαναφερθείσες κατηγορίες διεθνών εγκλημάτων, ωστόσο, δεν
αποτελούν παρά ένα μόνο μέρος των ποινικά κολάσιμων πράξεων που
ανήκουν στη σφαίρα του Διεθνούς Δικαίου. Η ποινική φύση των διεθνών
εγκλημάτων απορρέει μέχρι στιγμής από κείμενα από τα οποία αντλούνται
στοιχεία με περιεχόμενο διεθνών κανόνων, διαδικασίες σχηματισμού
νομικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και τρόπους εκδήλωσης του
Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι αποτελούν και τις τυπικές και νομικές πηγές
του. Σύμφωνα και με το άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς
Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 194548, το Δικαστήριο, στο έργο του που
είναι να εκδικάζει υποθέσεις μεταξύ κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
θα εφαρμόζει:
α. τις διεθνείς συμβάσεις, γενικές ή ειδικές, που θέτουν κανόνες οι
οποίοι αναγνωρίζονται ρητά από τα αντίδικα κράτη,
β. το διεθνές εθιμικό δίκαιο, ως απόδειξη γενικής πρακτικής, που
γίνεται δεκτή ως κανόνας δικαίου,
γ. τις γενικές αρχές του δικαίου που αναγνωρίζονται από τα
πολιτισμένα έθνη,
δ.

τις

δικαστικές

αναγνωρισμένων

αποφάσεις

δημοσιολόγων

και
των

τα

διδάγματα
διάφορων

των

πιο

εθνών,

ως

βοηθητικά μέσα για τον καθορισμό των κανόνων δικαίου.
βλ. «Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 1945». Ανακτήθηκε από
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c10af
de2. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
48
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Επιπλέον, επειδή ο ορισμός της κατάστασης πολέμου μπορεί να
διαφέρει, ο όρος «έγκλημα πολέμου» έχει διαφορετική χρήση σε
διαφορετικά συστήματα του διεθνούς και του στρατιωτικού δικαίου. Έχει
κάποιο βαθμό εφαρμογής έξω από μια κατάσταση πολέμου και σε περιοχές
όπου οι συγκρούσεις υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκαλούν
κοινωνική

αστάθεια,

γι’

πράξεων τρομοκρατίας και

αυτό
ενιαίων

και

μεμονωμένες

εξεγέρσεων

περιπτώσεις

αντιμετωπίζονται

ως

εγκλήματα πολέμου και τιμωρούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες του
πολέμου.
Παραπέρα, όλες οι προβλεπόμενες πράξεις δεν επιφέρουν τις ίδιες
κυρώσεις. Για παράδειγμα τα άρθρα 50, 51, 130 και 147 των τεσσάρων
Συμβάσεων της Γενεύης αντίστοιχα, που αναφέρονται στις «σοβαρές
μορφές παραβίασης» των Συνθηκών, ορίζουν ως ποινικά αδικήματα
κάποιες ενέργειες σε βάρος των προστατευόμενων προσώπων και
αντικειμένων, οι οποίες συνιστούν και τις «Σοβαρές Παραβιάσεις» των
Συνθηκών και της Διεθνούς Νομοθεσίας. Σοβαρές Παραβιάσεις, εφόσον
διαπράττονται κατά ενός ατόμου που προστατεύεται από τη Σύμβαση,
χαρακτηρίζονται πράξεις όπως η εσκεμμένη δολοφονία, ο βασανισμός ή η
απάνθρωπη μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών
πειραμάτων, η εσκεμμένη πρόκληση πόνου ή σοβαρών τραυματισμών στο
σώμα ή στην υγεία ενός ατόμου, ο εξαναγκασμός ενός ατόμου να
υπηρετήσει στα στρατεύματα μιας εχθρικής δύναμης, η εσκεμμένη στέρηση
του δικαιώματος για δίκαιη δίκη εάν κατηγορείται κάποιο πρόσωπο για
εγκλήματα πολέμου, η κράτηση ομήρων, η εκτεταμένη καταστροφή και
ιδιοποίηση της περιουσίας που δεν δικαιολογείται από στρατιωτική
αναγκαιότητα και πραγματοποιείται παράνομα και αναίτια και η παράνομη
απέλαση, μεταφορά ή περιορισμός49.
βλ. «Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί προστασίας του άμαχου
πληθυσμού σε καιρό πολέμου». Ανακτήθηκε από
http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/15A460C1DB3EF331C2257A3000294867/$file/%C
49
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Σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50, 129 και 146 των τεσσάρων
Συμβάσεων50, τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται να λάβουν όλα τα
απαραίτητα νομοθετικά μέτρα51 για να καθορίσουν τις ποινικές κυρώσεις
που θα επιβάλλονται στα πρόσωπα που διέπραξαν ή έδωσαν σε τρίτους την
εντολή να διαπράξουν τα αδικήματα που περιγράφονται. Επίσης, τα
συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να αναζητήσουν τα πρόσωπα που
διέπραξαν τα αδικήματα αυτά και να τα οδηγήσουν ενώπιον των
δικαστηρίων τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή, αν προτιμούν, να τα
παραδώσουν σε κάποιο άλλο συμβαλλόμενο κράτος προκειμένου να
δικαστούν εκεί. Όμοια ισχύει και για την διερεύνηση σοβαρών
παραβιάσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά
την επίκληση των εξουσιών και δικαιοδοσιών του που απορρέουν από το
άρθρο 24 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών52 για την εφαρμογή της
οικουμενικής δικαιοδοσίας, όπως συνέβη με τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια

E%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%2
0%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A5%C
E%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%20%CE%A0%CE%A1%C
E%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A
4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A5%20
%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%98%CE%A5%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5
.pdf. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
50
Article 50. «Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field, Geneva, 12 August 1949». Retrieved from
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument.
Last access 1/10/2018.
Article 51. «Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Geneva, 12 August 1949». Retrieved from
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/370 Last access 1/10/2018.
Article 130. «Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12
August 1949». Retrieved from https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375. Last
access 1/10/2018.
51
Οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, κυρώθηκαν από την Ελλάδα με το Ν.
3481 «Περί κυρώσεως των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949», στις
30.12.1955/5.1.1956, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 3/1956, το Ν. 1786/1988, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 125/1988, ο οποίος κύρωνε το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι
και με το Ν. 2105/1992, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 196/1992 για το Συμπληρωματικό
Πρωτόκολλο ΙΙ. βλ. αναλυτικά τη λίστα των διεθνών κειμένων στα οποία η Ελλάδα είναι
συμβαλλόμενο μέρος Οικουμενικού Χαρακτήρα στο http://archive.today/OWCYB.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
52
Άρθρο 50. «Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών», ό.π.
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για τη Ρουάντα και για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Στο καταστατικό των εν
λόγω ad hoc Δικαστηρίων53 ενσωματώθηκαν οι αρχές της Νυρεμβέργης και
δικάστηκαν οι κατηγορίες των εγκλημάτων που θεσπίστηκαν στο Χάρτη
του Λονδίνου, γεγονός που αναδεικνύει και τη διαχρονικότητα της αξίας
των τεσσάρων Συμβάσεων στην εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου.

2.2.2 Η εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου από την
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου έως τις μέρες μας. Παρόλη τη διεθνή
προσπάθεια που έγινε για να μετριαστούν οι συνέπειες των ενόπλων
συγκρούσεων, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κι έπειτα, η εξέλιξη της
βίας μετέβαλε τη μορφή τους, κάνοντας τις προαναφερθείσες συμβάσεις
αναποτελεσματικές απέναντι στις νέες συνθήκες των εμφύλιων, εσωτερικών
και ασύμμετρων διεθνών πολέμων. Το πλήθος των θυμάτων μεταξύ των
αμάχων πολλαπλασιάστηκε στις νέες αυτές εξελίξεις, κάνοντας επιτακτική
την αναθεώρηση των συνθηκών, με αποτέλεσμα τη θέσπιση δύο
συμπληρωματικών των Συμβάσεων της Γενεύης Πρωτοκόλλων το 1977.
Το άρθρο 85 του υπ. αρ. Ι Πρωτοκόλλου επαναλαμβάνει την
τιμωρία των εγκλημάτων που προβλέπονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης,
αλλά προβλέπει και μερικά νέα εγκλήματα (άρθρο 85 παρ.3), όπως την
υποβολή

άμαχου

πληθυσμού

πραγματοποίηση επίθεσης

σε

στρατιωτική

επίθεση

και

την

χωρίς διάκριση, η οποία πλήττει τον άμαχο

πληθυσμό ή μη στρατιωτικές υποδομές, γνωρίζοντας ότι η επίθεση αυτή θα

53

βλ. «Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 25 May
1993». Retrieved from
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf. Last access
1/10/2018. Επίσης βλ. «Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, 8
November 1994». Retrieved from https://www.icrc.org/ihl/INTRO/565?OpenDocument.
Last access 1/10/2018.
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προκαλέσει απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τραυματισμούς σε αμάχους ή
υπερβολικές καταστροφές σε μη στρατιωτικές υποδομές54.
Το

υπ.

αρ.

ΙΙ Πρωτόκολλο

εφαρμόζεται

στις

εσωτερικές

συγκρούσεις, κυρίως όσον αφορά τις εμφύλιες συρράξεις55. Το κοινό, των
τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης, Άρθρο 3, συνεπικουρούμενο από το
Συμπληρωματικό
προδιαγραφές

Πρωτόκολλο

που

πρέπει

να

ΙΙ,

ορίζει

τις

ακολουθούνται

ελάχιστες
για

τις

νομικές

εσωτερικές

συγκρούσεις, με τα διεθνή δικαστήρια να συμβάλουν σημαντικά στην
αποσαφήνιση του διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτό.
Στα δύο διεθνή στρατοδικεία που ακολούθησαν για τη διερεύνηση
και δίωξη των εγκλημάτων πολέμου που έλαβαν χώρα στους εμφύλιους
πολέμους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Ρουάντα, κατηγορήθηκαν
στρατιώτες και άλλοι μαχόμενοι των δύο χωρών για τη διάπραξη μιας
σειράς εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του βασανισμού των πολιτικών
και

στρατιωτικών

αντιπάλων,

τον

βιασμό

γυναικών

και τη

γενοκτονία . Παρά το γεγονός ότι οι διάδικοι αμφισβήτησαν τη διεθνή
δικαιοδοσία των δικαστηρίων, η διαδικασία της εκδίκασης των υποθέσεων
προχώρησε και απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον των υπευθύνων για τη
διάπραξη

εγκλημάτων

πολέμου

κατά

το

Διεθνές

Ανθρωπιστικό

Δίκαιο. Έτσι, το έργο της εκδίκασης και τιμωρίας των εγκλημάτων πολέμου
επεκτάθηκε από τις διεθνείς στρατιωτικές συγκρούσεις στους ενδοεθνικούς
εμφύλιους πολέμους.
Παρόλο που ο τρόπος διεξαγωγής των πολεμικών συγκρούσεων έχει
αλλάξει σχεδόν καθολικά, οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949,
54

«Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949
που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των διεθνών ενόπλων συρράξεων».
Ανακτήθηκε από
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd688
c72. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
55
βλ. «Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977».
Retrieved from https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument. Last
access 1/10/2018.
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εξακολουθούν να θεωρούνται ακρογωνιαίος λίθος του σύγχρονου Δικαίου
των Ενόπλων Συγκρούσεων, προστατεύοντας αμάχους παγιδευμένους στις
ζώνες του πολέμου. Επανήλθαν στο προσκήνιο με τις πρόσφατες διεθνείς
ένοπλες συγκρούσεις, όπως με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, την εισβολή
στο Ιράκ το 2003 και τον Πόλεμο στη Γεωργία το 2008. Οι τέσσερις
Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, οι οποίες κάλυπταν τις υποθέσεις της
μορφής των έως τότε πολεμικών επιχειρήσεων και η υιοθέτηση των δύο
Πρόσθετων,

συμπληρωματικών

των

Συμβάσεων

της

Γενεύης,

Πρωτοκόλλων το 1977, διαμόρφωσαν συνολικά ένα σημαντικό μέρος των
αρχών του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων. Η εξέλιξη, ωστόσο, των
μέσων και της τεχνολογίας του πολέμου μετέβαλλε τις μεθόδους και τις
τακτικές των επιχειρήσεων των εμπολέμων, με επιπλέον συνέπεια

την

ανάγκη μεταβολής και των συμβατικών κανόνων των ενόπλων συρράξεων,
όπως και την περαιτέρω ανάπτυξη των θεσμών του Διεθνούς Δικαίου.
Κύριο αποτέλεσμα ήταν η ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της
Χάγης, στο Καταστατικό ίδρυσης του οποίου, υιοθετήθηκαν οι Αρχές της
Νυρεμβέργης και ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση των εγκλημάτων που
αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις σύμφωνα με τον ορισμό του Χάρτη του
Λονδίνου. Η ενσωμάτωση των Αρχών της Νυρεμβέργης στο Καταστατικό
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θεωρείται το αποκορύφωμα της
συμβολής τους στην εξέλιξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

2.2.3 Η ίδρυση, οι αρχές και η λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου. Η πρώτη επίσημη προβολή της δυνατότητας ίδρυσης ενός
διεθνούς ποινικού δικαστηρίου περιλήφθηκε στη Σύμβαση για τη
Γενοκτονία του 1948. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
προχώρησε στο διορισμό επιτροπής για την σύσταση καταστατικών
σχεδίων αλλά οι κινήσεις πάγωσαν κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
Το ζήτημα επανήλθε το 1989, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
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Εθνών ανέθεσε εκ νέου στο επικουρικό της όργανο, την Επιτροπή
Διεθνούς Δικαίου, την εκπόνηση ενός καταστατικού, το οποίο και
υιοθετήθηκε το 1994. Το κλίμα ευνοήθηκε ιδιαίτερα και από τη σύσταση
των

δύο ad hoc δικαστηρίων

για

τη

Ρουάντα

και

την

πρώην

Γιουγκοσλαβία56, τα οποία τόσο με το ίδιο το γεγονός της διεξαγωγής τους,
όσο και με τη νομολογία τους, έδωσαν την πρώτη διεθνώς οργανωμένη
απάντηση μετά τη Νυρεμβέργη στα εγκλήματα πολέμου.
Παρόλο τον όγκο της προς διαπραγμάτευσιν ύλης και την πληθώρα
των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων που αντιπροσωπεύτηκαν από τα
συμβαλλόμενα κράτη στη Διάσκεψη της Ρώμης του 1998, υιοθετήθηκε εν
τέλει, η Σύμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου57, με την
οποία καθίστατο μόνιμο, ανεξάρτητο και αυτοτελές διεθνές δικαιοδοτικό
όργανο, με αποκλειστικότητα επίλυσης των υποθέσεων που εμπίπτουν στην
δικαιοδοσία

του,

υπό

την

επιφύλαξη

της

αρχής

της

συμπληρωματικότητας58. Η συμπληρωματική δικαιοδοσία του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου τίθεται σε ισχύ στην περίπτωση που τα εθνικά
δικαστήρια εμφανίζονται ανίκανα ή απρόθυμα να ασκήσουν την ποινική
τους δικαιοδοσία αναφορικά με την δίωξη και τιμωρία των εγκλημάτων που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού. Το ίδιο άρθρο καθιστά τη
δικαιοδοσία του περιορισμένη, υπάγοντας σε αυτήν τον σκληρό πυρήνα των

56

βλ. Haveman, R., Kavran, O. & Nicholls, J. (2003). Supranational Criminal Law- A
system sui generis, Antwerp-Oxford-New York: Intersentia, p.14-16. Επίσης βλ.
Μιχαλοπούλου, Ε. (1998). Ηνωμένα Έθνη- Ίδρυση Διεθνούς Ποινικού ΔικαστηρίουΔιάσκεψη Ρώμης. Υπεράσπιση, σ.1337 κ.έπ..
57
«Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998». Retrieved from
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84be940a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. Last accesss 1/10/2018.
58
βλ. Χαλκιαδάκη, Ασπ. (χ.η.). Η Συμπληρωματικότητα στο Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο: οι περιπτώσεις του Σουδάν και της Λιβύης. Νομική Εφημερίδα. Ανακτήθηκε
από http://curia.gr/i-simpliromatikotita-sto-diethnes-poiniko-dikastirio-oi-periptoseis-tousoudan-kai-tis-liviis. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
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διεθνών εγκλημάτων, δηλαδή την επίθεση, τη γενοκτονία και αυτά που
ορίζονται ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 59.
Τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων της Νυρεμβέργης και άλλων ακόλουθων ad hoc δικαστηρίων,
όπως αυτά αναφέρθηκαν προηγουμένως, έκαναν προφανή την ανάγκη
κατοχύρωσης της δικαιοδοσίας και της εγκυρότητας των αποφάσεων του
δικαστηρίου. Στα άρθρα 6, 7 και 8, λοιπόν, γίνεται σαφής ορισμός και
ταξινόμηση του βασικού πυρήνα των εγκλημάτων που αφορούν τη διεθνή
κοινότητα στο σύνολό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο
ανανέωσης των πράξεων που θεωρούνται ποινικά κολάσιμες κατά το
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Το εν λόγω Καταστατικό κατηγοριοποιεί τις
εγκληματικές πράξεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του με βάση το
προστατευόμενο κάθε φορά αντικείμενο, μεταξύ γενοκτονίας, εγκλημάτων
κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.
Βαθιά ριζωμένες και ιστορικά κατοχυρωμένες αντιλήψεις περί
δικαίου, ωστόσο, που ακολουθούν την εξελικτική πορεία κάθε λαού μέσα
στον χρόνο, όπως και πολιτικά συστήματα που βασίζονται στην
αυτοκυριαρχία του ηγέτη, δημιουργούν ζητήματα αναφορικά με την
τυποποίηση των ποινικά κολάσιμων πράξεων. Συνεπώς και ο ποινικός
κολασμός μιας πράξης στο εσωτερικό δίκαιο μιας χώρας δεν αρκεί για την
εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων. Επιπλέον, τα εμπόδια που
προκύπτουν αναφορικά με τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της
απόδοσης δικαιοσύνης, ακόμα και μετά από έναν αιώνα συνεχόμενης
διεθνούς προσπάθειας για τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Μέρος αυτού του
προβλήματος αποτελεί και το γεγονός ότι το Καταστατικό του Διεθνούς
Δικαστηρίου δεν μπορεί να ισχύει ως εσωτερικό δίκαιο, καθώς δεν αποτελεί

59

βλ. Γάγγα, Δ. (1999). Ορισμοί των εγκλημάτων και έκταση της δικαιοδοσίας του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ποινική Δικαιοσύνη, 5, σ.482 κ.έπ.
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διεθνή ποινικό κώδικα60. Επιπλέον, κάποιες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν
την υποχώρηση του εθνικού δικαίου έναντι του διεθνούς ως παραχώρηση
της εθνικής τους κυριαρχίας και προβάλουν εμπόδια στη πραγματοποίηση
της συμβατότητας του εσωτερικού δικαίου με τους διεθνείς κανονισμούς,
παρόλο που τη σχέση του Διεθνούς Δικαστηρίου ως προς τα εθνικά
χαρακτηρίζει η αρχή της συμπληρωματικότητας. Οφείλει, ωστόσο, να γίνει
παραδεκτό πως η ισχύς της αρχής της ατομικής ποινικής ευθύνης και η εκ
παραλλήλου ισχύς της αρχής bis in idem (ου δις δικάζειν) (άρθρο 20 του
Καταστατικού της Ρώμης),61 αντιτίθενται στην αρχή της εθνικής
κυριαρχίας. Ελλείψει ατομικής ευθύνης, όταν η πράξη βαραίνει ένα κράτος,
η χώρα που πλήττεται δύναται να απαιτήσει αποζημίωση μέσω του
Διεθνούς

Δικαστηρίου,

επίσης

γεγονός

το

οποίο

προκαλεί

επιφυλακτικότητα στα συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης σχετικά με την
αυτοκυριαρχία τους. Επόμενο σχετικό ζήτημα είναι ότι η αρχή της
συμπληρωματικότητας, ενώ αναφέρεται στα σημαντικότερα κείμενα του
Διεθνούς Δικαίου, δεν περιγράφεται επαρκώς, γεγονός το οποίο δύναται να
δημιουργήσει εντάσεις όταν τίθενται θέματα αμεροληψίας και δικαστικής
ανεξαρτησίας σε αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, αναφορικά με τη
λειτουργία εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης. Προβλήματα που ανήκουν
στη σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας δημιουργούνται και από την απειλή
οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός κράτους στις
απαιτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου για την εκδίκαση μιας υπόθεσης,
όπως και από τις επιπτώσεις στη διεθνή εικόνα και τις σχέσεις ενός κράτους
όταν ηγετικά του στελέχη παραπέμπονται σε δίκη. Απόψεις σχετικά με τον
παρεμβατικό ρόλο ισχυρών κρατών, διεθνών οργανισμών και εκτελεστικών
60

Συμεωνίδου, Καστανίδου Ελ. (2003), ό.π., σ. 456
«Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», Ν. 3003 «Κύρωση του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» Τεύχος Α ΦΕΚ 75 8/4/2002
Διαθέσιμο στο
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=448O7ojhqGY%3D&tabid=
132. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
61
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τους οργάνων στην λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου σαφώς ενισχύουν
το πνεύμα καχυποψίας από πλευράς κυρίως των ουδέτερων και αδύναμων
κυβερνήσεων. Βέβαια, το δικαίωμα άσκησης veto από τα πέντε μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφορικά με τις κυρώσεις που τίθενται κάθε
φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια
στην υπεράσπιση της ουδετερότητας του Δικαστηρίου απέναντι στα
συμφέροντα και τις συμμαχίες των ισχυρών.
Ακόμα όμως και στην περίπτωση πρόθεσης πλήρους συνεργασίας
από την πλευρά των κυβερνήσεων, τίθεται το ζήτημα της εφαρμογής του
εθνικού ποινικού κώδικα στις περιπτώσεις μη ισχύος των αρχών της
εδαφικότητας62 ή του αντικειμενικού ή υποκειμενικού ενδιαφέροντος. Το
Δικαστήριο δεν έχει δικούς του αυτοδύναμους μηχανισμούς επέμβασης. Οι
αποτρεπτικές κυρώσεις που τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο
77 του Καταστατικού, είναι κυρίως οικονομικές (χρηματική ποινή, δήμευση
αποκτηθέντων κινητής και ακινήτου περιουσίας που προέρχονται αμέσως ή
εμμέσως από εγκληματικές ενέργειες, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των
καλόπιστων τρίτων). Γι’ αυτό και βασίζεται στις δομές και στους
μηχανισμούς της σταθερής λειτουργίας των εθνικών δικαιοδοτικών
συστημάτων για την πρόληψη αδικημάτων, την προστασία των ηθικών
αξιών και τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης, τάξης και ασφάλειας. Η
υπεροχή του βρίσκεται στην ικανότητά του να καλύπτει την απονομή
δικαιοσύνης με το μανδύα της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ευημερίας. Αυτή
ακριβώς η ευαισθητοποίηση του Κοινού αισθήματος περί δικαιοσύνης
αποτελεί και την βάση της επιτυχίας του.

62

Ρούκουνας, E. (2004). Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα- Κομοτηνή: Σάκκουλα, σ.29.
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2.3 Ανακεφαλαίωση-Γενικές Παρατηρήσεις

Το σύστημα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης αποτελείται από
έναν συνδυασμό θεσμών διεθνούς επιπέδου, οι οποίοι λειτουργούν
συνδυαστικά και συμπληρωματικά με τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης,
αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεθνοποίηση, εναρμόνιση, αλλά και
ενοποίηση του Ποινικού Δικαίου. Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, ένας εκ των σημαντικότερων από τους οποίους
είναι η διάθεση των κρατών να εναρμονίσουν τα εθνικά τους συστήματα
δικαιοσύνης με το Διεθνές Δίκαιο και τις Συνθήκες. Εξ ενός σημείου, η
τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου εξαρτάται από τα κράτη, που παρά τις
δεσμεύσεις τους στις ανωτέρω συμβάσεις, επηρεάζονται ως προς την
πολιτική τους βούληση από συγκυρίες, συμφέροντα και συμμαχίες,
επηρεάζοντας και αναλόγως από την πλευρά τους τα ζητήματα του
Διεθνούς Δικαίου. Εάν βέβαια τα κράτη δεν σέβονται την υποχρέωσή τους
να τιμωρούν τους εγκληματίες πολέμου μέσω των κατάλληλων ποινικών
νόμων και διαδικασιών, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριφορά η
οποία επισύρει κυρώσεις, επί του πρακτέου ωστόσο, κατόπιν πολλών
προϋποθέσεων και συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το γεγονός της
σύστασης ενός Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί δείκτη εξέλιξης
και αποτελεσματικότητας του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων και
καταδεικνύει προφανώς την ετοιμότητα και προθυμία των κρατών να
παρακάμψουν τα εθνικά δίκαια ενόψει της ανωτερότητας του Διεθνούς
Δικαίου.
Αναφορικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο χρόνος θα
αποδειχθεί ο καλύτερος κριτής. Για παράδειγμα, παρόλο που ο Λίβανος
υπέγραψε τη Συνθήκη από το 1951 και το Δικαστήριο θα μπορούσε να
ασκήσει δίωξη κατά των υπευθύνων για τον βομβαρδισμό μη στρατιωτικών
στόχων στη Βηρυτό και την Κάνα, τίθεται τελικά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα,
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βασιζόμενο στο άρθρο 16 του Καταστατικού, που λέει ότι «Έρευνα ή δίωξη
δεν μπορεί να αρχίσει ή να προχωρήσει σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό
για χρονικό διάστημα 12 μηνών, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας με
απόφαση υιοθετηθείσα κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών υποβάλει σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο. Το αίτημα αυτό μπορεί να
ανανεωθεί από το Συμβούλιο υπό τους αυτούς όρους». Καθίσταται συνεπώς
εμφανές ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως εγκλήματος πολέμου δεν
αποτελεί αυτονόητο γεγονός. Επιπλέον αυτού, είναι προφανής η ελάχιστη
πιθανότητα ομολογίας του κατηγορουμένου στη διεθνή κοινότητα
ως πράτων τοιούτων ειδεχθών ενεργειών, με την ιστορία να καταδεικνύει
εξίσου μειωμένες τις πιθανότητες καταδίκης των νικητών ή των ισχυρών.
Το επιχείρημα ενισχύεται με αντιπροσωπευτικότερο των παραδειγμάτων,
την ορθή μεν καταδίκη των Ναζί και την νομική, ακόμα και σήμερα δε,
άφεση για τη ρίψη των ατομικών βομβών. Προφανώς, ακόμα και μετά από
έναν αιώνα συνεχόμενων προσπαθειών και εξελίξεων στον τομέα της
διεθνούς προστασίας, η απονομή δικαιοσύνης απέχει ακόμα από το να
θεωρείται ως αυτονόητο γεγονός. Η αποτελεσματικότητά της συνεχίζει να
εξαρτάται από παράγοντες που ενισχύουν τη δυναμική κάποιων κρατών και
τα κατά τόπους διακρατικά συμφέροντα. Επίσης, η απονομή δικαιοσύνης
πολλές φορές μπορεί να σημαίνει και την περαιτέρω χειροτέρευση των
συνθηκών ζωής των ανθρώπων που έχουν την ατυχία να ζουν στις ζώνες
του πολέμου, αφού η πιο συνήθης τακτική πίεσης ή επιβολής της ειρήνης
είναι διάφορες μορφές οικονομικού αποκλεισμού που προκαλούν συνθήκες
αποστέρησης, πείνας ή ακόμα και λιμού στον άμαχο πληθυσμό.
Η εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων παρόλα αυτά συνεχίζεται,
κάνοντας τη γραμμή που χωρίζει μαχόμενους και αμάχους ακόμα πιο θολή,
με σύγχρονα παραδείγματα τους εμφυλίους στη Σρι Λάνκα και στο Σουδάν,
όπως και τις ένοπλες συγκρούσεις στην Κολομβία. Τα μέτρα που έχει λάβει
η διεθνής κοινότητα για την προστασία μαχόμενων και αμάχων από τις
επονομαζόμενες ως εγκληματικές εκ του πολέμου πράξεις παρουσιάζονται
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πιο αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια μαζί με τις επιπτώσεις και την
αποδοτικότητα των προαναφερόμενων μέτρων, όσον αφορά την απονομή
δικαιοσύνης, αλλά και την προστασία των πολιτών που προσπαθούν να
επιβιώσουν στις ζώνες του πολέμου.
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Κεφάλαιο 3
Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ

3.1

Εγκλήματα

κατά

της

ιδιοκτησίας

στο

πλαίσιο

των

εγκλημάτων πολέμου.

Η λαφυραγώγηση του ηττημένου υπήρξε μια από τις σημαντικές, αν
και όχι ιδιαίτερα προβαλλόμενη, παραμέτρους κατά τη διεξαγωγή
εχθροπραξιών. Σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, η αποκομιδή λαφύρων
θεωρείτο δεδομένη, όχι μόνο για την κάλυψη ενός μέρους του κόστους του
πολέμου, αλλά και για την απονομή κερδών στους νικητές63. Ο τρόπος που
θα διαμοιράζονταν τα κέρδη από τα λάφυρα ορίζονταν συχνά στην ιδρυτική
συνθήκη των πολεμικών συμμαχιών. Λάφυρα θεωρούνταν πράγματα και
αιχμάλωτοι μεθιστάμενοι σε κατάσταση δούλων. Ωστόσο, η σύγχρονη
έννοια της λαφυραγώγησης διαφέρει και αντιδιαστέλλεται με αυτήν της
λεηλασίας, όπου συνυπάρχουν και οι έννοιες της κλοπής και της
καταστροφής64. Ως λάφυρο πλέον, χαρακτηρίζεται κάθε κινητό αντικείμενο
που δύναται κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων να περιέλθει στον
63

βλ. Smith, Ad. (1776), ό.π.
MacGinty, R. (2004). Looting in the context of violent conflict: A conceptualisation and
typology. Third World Quarterly, 25, 857-870.
64
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αντίπαλο στρατό, είτε με ενέργειες αφαίρεσης, είτε με εγκατάλειψη. Η
παλαιότερη έννοια του λαφύρου περιέρχεται στον όρο της λείας, που αφορά
ιδιωτική περιουσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως εχθρική και αποσπάται ή
καταστρέφεται. Στο Διεθνές Δίκαιο, λοιπόν, κανένα ιδιωτικό αντικείμενο,
εκτός από τα πολεμοφόδια, τα πυρομαχικά, το βαρύ και φορητό οπλισμό, τα
άρματα μάχης, τα στρατιωτικά οχήματα, τα καύσιμα και γενικά οτιδήποτε
μπορεί να εξυπηρετήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αντικείμενο λαφυραγώγησης. Τα
εμπράγματα δικαιώματα του κάθε πολίτη προστατεύονται με διεθνείς
νόμους και συμβάσεις και η παράνομη απόσπασή τους επισύρει ποινές.
Ο όρος εμπράγματα δικαιώματα αφορά τις νομικές μορφές εξουσίας
του ανθρώπου επί των οικονομικών αγαθών, δηλαδή τα δικαιώματα που
κατά τον κώδικα (Α.Κ. 973) παρέχουν εξουσία άμεση και κατά παντός επί
του πράγματος. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των εμπράγματων
δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο λειτουργεί έμμεσα, ποινικοποιώντας ως
εγκλήματα πολέμου τις πράξεις οι οποίες απευθύνονται μεν σε υλικά αγαθά
και αξίες, αλλά με τρόπο ώστε να υπερβαίνουν το αναγκαίο για τον πόλεμο
μέτρο, δημιουργώντας συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την
επιβίωση των ατόμων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη65.
Η εθνική έννομη τάξη επίσης, κατοχυρώνει ευρύτατα τον θεσμό της
ιδιοκτησίας, παρέχοντάς του παράλληλα και συνταγματική προστασία στα
άρθρα 17 και 18 του Συντάγματος66. Η αναγνώριση της κοινωνικής
λειτουργίας της ιδιοκτησίας, προσθέτει στην ατομική ιδιοκτησία, εκτός από
την διάσταση της εκδήλωσης και την προϋπόθεσή της για προσωπική
ελευθερία. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων
65

βλ. Amnesty International. (11 April 2003). Iraq: Looting, lawlessness and humanitarian
consequences (MDE14/085/2003), Retrieved from
https://www.refworld.org/docid/3f1306084.html. Last access 16/12/2018.
66
βλ. Σύνταγμα της Ελλάδας (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της
Η΄ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων). Διαθέσιμο στο
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/. Τελευταία
πρόσβαση 1/10/2018.
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δικαιωμάτων σε μια εμπόλεμη κατάσταση έχουν βεβαίως πρωτεύοντα ρόλο.
Από την άλλη μεριά όμως, η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας ανήκει
στα θεμελιώδη δικαιώματα του κάθε πολίτη και κατοχυρώνεται από τα
εθνικά συντάγματα ως τέτοιο. Η ισχύς και σημαντικότητα του παραπάνω
επιχειρήματος αποδεικνύεται και από την συμπερίληψη της μη αναγκαίας
καταστροφής και κλοπής της ιδιωτικής, αλλά και δημόσιας περιουσίας στον
ορισμό των εγκλημάτων πολέμου του Χάρτη της Νυρεμβέργης, υπό τον
τίτλο μάλιστα των Σοβαρών Παραβιάσεων, προσδίδοντάς τους την ίδια
βαρύτητα με άλλες απεχθείς πράξεις που διαπράττονται εν καιρώ πολέμου,
όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Το “οικονομικό όπλο”, ως κάθε δυνατή μορφή οικονομικής πίεσης
και αποστέρησης χρηματικών και υλικών αγαθών, υποδομών, κινητής και
ακίνητης, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, χρησιμοποιήθηκε από
καθεστώτα, έθνη και ομάδες ως μοχλός κοινωνικής πίεσης με στόχο την
επιβολή. Πράξεις, όπως η εσκεμμένη πρόκληση λιμού ποινικοποιήθηκαν ως
εγκλήματα πολέμου και εντάχθηκαν στην κατηγορία των σοβαρών
παραβιάσεων από τον πρώτο κιόλας κύκλο συζητήσεων. Ωστόσο, η
σοβαρότητα και οι συνέπειες αυτών των εγκλημάτων τείνουν να
παραβλέπονται από την κοινή γνώμη, καθότι δεν απειλούνται συνήθως
άμεσα η ζωή και τα δικαιώματα συγκεκριμένων προσώπων. Αντίθετα, τα
αποτελέσματά τους διαχέονται σε ένα ευρύ κοινό. Με δεδομένο, όμως ότι
αναφερόμαστε σε εμπόλεμες καταστάσεις, μπορούν να προκαλέσουν
μαζικές απώλειες. Επιπλέον, εφόσον στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες,
κράτη, έθνη και φυλές ως σύνολα, οι συνέπειές τους είναι πολυεπίπεδες
μεσο- μακροπρόθεσμα. Οι εκθέσεις των Η.Ε. και άλλων διεθνών
οργανισμών που περιέγραφαν τον θάνατο παραπάνω των 500.000 παιδιών,
βρεφών και ανηλίκων λόγω των συνθηκών λιμού που προκλήθηκαν στην
περιοχή του Ιράκ, ήταν αυτές που έστρεψαν την προσοχή των ΜΜΕ και της
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κοινής γνώμης σ’ αυτήν την κατηγορία εγκλημάτων67. Ακολούθησαν και
άλλες εκθέσεις και έρευνες, όπως αυτές που αφορούσαν την κατάσταση
στην Παλαιστίνη και τη Συρία, θέτοντας τις εν λόγω εγκληματικές πράξεις
και τις επακόλουθες κοινωνικές τους συνέπειες στο κέντρο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος αναφορικά με τα εγκλήματα πολέμου. Και αυτή την
κατηγορία εγκλημάτων στοχεύει να εξετάσει η παρούσα έρευνα.
Πιο συγκεκριμένα, τα εγκλήματα που θα εξεταστούν παρακάτω
αφορούν πράξεις, οι οποίες στρέφονται άμεσα ή έμμεσα κατά των υλικών
αγαθών και της ιδιοκτησίας εσκεμμένα και σε βαθμό που να
δημιουργούνται συνθήκες απαγορευτικές για τη συντήρηση και διατήρηση
του άμαχου πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται από πολεμικές
συγκρούσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τέτοιες πράξεις εντάσσονται
και στις τρεις κατηγορίες εγκλημάτων που δύναται να εκδικάσει το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού
της Ρώμης68.
Επί του προκειμένου, στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Ρώμης
μεταξύ των εγκλημάτων πολέμου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες πράξεις
και τακτικές:


Εκτεταμένη

καταστροφή

και

ιδιοποίηση

περιουσίας,

η

οποία

δεν

δικαιολογείται από στρατιωτική αναγκαιότητα και τελείται παράνομα και
αυθαίρετα.
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Μισό εκατομμύριο παιδιά έχουν πεθάνει στο Ιράκ μετά την επιβολή των κυρώσεων του
ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχεδόν πριν από 10 χρόνια, στο Ιράκ δεν δίνεται ο
απαραίτητος εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που απαιτείται για να καθαρίσει τα μολυσμένα
πεδία των μαχών, όπως είχε κάνει το Κουβέιτ. Εν τω μεταξύ, οι βομβιστικές επιθέσεις στο
Ιράκ συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
βλ. Garfield, Richard. (1999). Morbidity and Mortality Among Iraqi Children from 1990
through 1998: Assessing the Impact of the Gulf War and Economic Sanctions (unpublished
Ms). Columbia University Medical School. Retrieved from
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A2E2603E5DC88A4685256825005F
211D-garfie17.pdf. Last access 1/10/2018.
68
«Rome Statute of the International Criminal Court», ό.π..
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Επιθέσεις με πρόθεση κατευθυνόμενες κατά πολιτικών αντικειμένων, δηλαδή
αντικειμένων που δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους.



Επιθέσεις με πρόθεση κατευθυνόμενες κατά κτιρίων αφιερωμένων στη
θρησκεία, παιδεία, τέχνη, επιστήμη ή αγαθοεργούς σκοπούς, ιστορικά
μνημεία, νοσοκομεία και μέρη όπου συγκεντρώνονται οι ασθενείς και οι
τραυματίες, εφόσον δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους (σύμφωνα με την
παράγραφο ε.(iv) ισχύει και για ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα).



Καταστροφή ή κατάσχεση της εχθρικής περιουσίας, εκτός εάν η καταστροφή ή
κατάσχεση καθίστανται απαραίτητες από τις ανάγκες του πολέμου (σύμφωνα
με την παράγραφο δ.(xii) ισχύει και για ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς
χαρακτήρα).



Λεηλασία πόλης ή τοποθεσίας, ακόμη και αν καταλήφθηκε με έφοδο
(σύμφωνα με την παράγραφο δ.(v) ισχύει και για ένοπλες συρράξεις μη
διεθνούς χαρακτήρα).



Με πρόθεση χρήση της λιμοκτονίας του άμαχου πληθυσμού ως μεθόδου
πολέμου με την αποστέρηση του από αντικείμενα απαραίτητα για την
επιβίωση του, συμπεριλαμβανομένης και της εσκεμμένης παρεμπόδισης της
παροχής προμηθειών, όπως αυτή προβλέπεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης.

Ομοίως, στο άρθρο 7, περί εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας:


Εξόντωση, η οποία περιλαμβάνει την με πρόθεση επιβολή συνθηκών ζωής,
μεταξύ άλλων στέρηση πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένων να
επιφέρουν την καταστροφή μέρους του πληθυσμού.



Δίωξη κατά οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης ομάδας ή κοινότητας για λόγους
πολιτικούς, φυλετικούς, εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς,
λόγους φύλου ή άλλους λόγους που αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως
ανεπίτρεπτοι κατά το διεθνές δίκαιο σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη που
αναφέρεται επί της παρούσης ή οποιοδήποτε έγκλημα εντός της δικαιοδοσίας
του Δικαστηρίου (επί του προκειμένου μας αφορούν τα εγκλήματα που
αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω). Η έννοια της "Δίωξης" αναφέρεται στην
με πρόθεση και βαρείας μορφής στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε
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αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο εξ αιτίας της ταυτότητας της ομάδας ή της
κοινότητας.


Φυλετικός Διαχωρισμός, που σημαίνει απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου
χαρακτήρα, όπως οι αναφερόμενες παραπάνω, που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο
θεσμοθετημένου

καθεστώτος

συστηματικής

καταπίεσης

και κυριάρχησης μιας φυλετικής ομάδας επί οποιασδήποτε άλλης φυλετικής
ομάδας ή ομάδων, διαπραττόμενες με πρόθεση τη διατήρηση του καθεστώτος
αυτού.

Τέλος, στο άρθρο 6 περί γενοκτονίας και αναφορικά με τις
παραπάνω κατηγορίες:


Με πρόθεση επιβολή επί οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης ομάδας ή κοινότητας
συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν
όλω ή εν μέρει.

Τα προστατευόμενα αντικείμενα, καθώς και οι μέθοδοι προστασίας
αυτών των αντικειμένων, όπως και των αμάχων που στερούνται λόγω των
πολεμικών

συνθηκών

τα

εν

λόγω

προστατευόμενα

αντικείμενα,

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο των
Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 “Περί προστασίας των θυμάτων των
διεθνών ενόπλων συγκρούσεων” της 8ης Ιουνίου του 1977.
Ειδικότερα, στο τέταρτο κεφάλαιο, “περί προστασίας του άμαχου
πληθυσμού από τις συνέπειες των εχθροπραξιών”, γίνεται ξεκάθαρος ο
κανόνας προστασίας των πολιτικών αντικειμένων και απαγορεύεται ρητά
κάθε επίθεση που θα μπορούσε να επηρεάσει τον άμαχο πληθυσμό ή τα
πολιτικά αντικείμενα (άρθρα 48, 49, 51).
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Επιπλέον, τα πολιτικά

αντικείμενα

διακρίνονται

από

το

στρατιωτικό

υλικό,

ώστε

να
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προστατεύονται από καταστροφή, κλοπή ή λαφυραγώγηση (άρθρο 52) .
Ιδιαίτερης σημαντικότητας για την παρούσα έρευνα, είναι το
περιεχόμενο του άρθρου 54 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, που
αναφέρεται στην προστασία των αντικειμένων που είναι απαραίτητα για την
επιβίωση των αμάχων. Στην πρώτη παράγραφο, απαγορεύεται η εσκεμμένη
πρόκληση πείνας στον πληθυσμό ως τακτική πολέμου. Στην δεύτερη,
ορίζονται τα τρόφιμα, οι γεωργικές παραγωγικές περιοχές, οι αγροτικές και
ζωικές παραγωγές και οι πηγές πόσιμου νερού ως προστατευόμενα
αντικείμενα και περιοχές για τη διατήρηση του πληθυσμού (επίσης και
άρθρο 55 για την προστασία κατά παρόμοιο τρόπο του φυσικού
περιβάλλοντος). Επιπλέον, ορίζονται οι κανόνες της μάχης με τρόπο ώστε
να προκαλέσουν τις λιγότερο δυνατές απώλειες, όσον αφορά την
καταστροφή πολιτικών αντικειμένων (άρθρο 57). Τα στρατεύματα για
παράδειγμα οφείλουν ακόμη και να μετακινήσουν τα προστατευόμενα
αντικείμενα, θέτοντάς τα υπό τον έλεγχό τους κατά τη διάρκεια των
εχθροπραξιών, άρθρο 58).
Επιπλέον, οι δυνάμεις κατοχής υποχρεούνται άνευ εξαιρέσεως να
εξασφαλίσουν ρουχισμό, εστίαση, καταφύγιο και οποιοδήποτε άλλο μέσο
είναι απαραίτητο στους αμάχους για την επιβίωσή τους (άρθρο 69,
συμπληρωματικά με το άρθρο 55 της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης).
Οποιαδήποτε δράση βοήθειας προς τους πολίτες από τις ειρηνευτικές
δυνάμεις πρέπει να προστατεύεται και να υποβοηθείται από τις
αντιμαχόμενες δυνάμεις (άρθρο 70). Το υλικό και τα κτήρια που
λειτουργούν ως καταφύγια και χώροι προστασίας και φροντίδας των
69

«Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
protection of victims of international armed conflicts (Protocol I) (with annexes, Final Act
of the Diplomatic Conference on the reaffirmation and development of international
humanitarian law applicable in armed conflicts dated 10 June 1977 and resolutions adopted
at the fourth session). Adopted at Geneva on 8 June 1977». Retrieved from
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512English.pdf. Last access 1/10/2018.
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αμάχων προστατεύονται ως πολιτική ιδιοκτησία (άρθρο 62). Τέλος,
ορίζεται η “πολιτική προστασία”, ως η εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας
που στοχεύει στην προστασία των αμάχων από τους κινδύνους των
εχθροπραξιών, στην παροχή των κατάλληλων για την επιβίωσή τους
εφοδίων και στην βοήθεια ανάκαμψης από τις άμεσες συνέπειες του
πολέμου και των συνεπαγόμενων καταστροφών, όπως την ανακατασκευή
κτηρίων και περιοχών που έχουν πληγεί, συμπεριλαμβανομένων και των
έργων δημόσιας ωφέλειας.
Το παράδειγμα του Μεγάλου Λιμού στην Ελλάδα του Β΄
Παγκοσμίου

Πολέμου70

είναι

αντιπροσωπευτικό

των

κοινωνικο-

οικονομικών συνεπειών των εγκλημάτων τα οποία στοχεύουν να
αποτρέψουν οι προαναφερθείσες συμβάσεις. Η εξέλιξη των κρατών και της
κοινωνικής οργάνωσης, ωστόσο, έκαναν τις αιτίες του πολέμου
περισσότερο περίπλοκες, εκ παραλλήλου με τις μορφές που μπορεί να λάβει
το “οικονομικό όπλο” ως τακτική πολέμου. Η μείωση της υποστήριξης από
ισχυρές δυνάμεις που ακολούθησε την επάνοδο από την εποχή του Ψυχρού
Πολέμου, ώθησε τους επαναστάτες και τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν
εναλλακτικές πηγές εισοδηματικών πόρων για την υποστήριξη των
στρατιωτικών τους δράσεων, πέραν των παραδοσιακών μέσων της
λεηλασίας και της λαφυραγώγησης, όπως το εμπόριο των προσοδοφόρων
φυσικών πόρων, τα χρηματικά εμβάσματα των οικονομικών μεταναστών
και την κλοπή της εξωτερικής οικονομικής ενίσχυσης. Η αδύναμα
ρυθμισμένη παγκοσμιοποίηση και τα οικονομικά εξαρτώμενα κράτη στον
αναπτυσσόμενο κόσμο διευκολύνουν τις επιχειρησιακές συμφωνίες με τα
εγκληματικά δίκτυα, τους εμπόρους όπλων και τις διεφθαρμένες εταιρικές
οντότητες που αντιμετωπίζουν τις ζώνες πολέμου ως πηγές πλουτισμού
μέσω της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και των μεγάλων χρηματιστικών
κέντρων. Τα παραπάνω εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως

70

βλ. Valaoras, V.G. (1946), σ. 215-234.
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αποτελέσματα επιβεβλημένων οικονομικών κυρώσεων, με πρόσφατο
παράδειγμα την πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα
στο 6ο κεφάλαιο.

3.2 Η σημαντικότητα των εξεταζόμενων εγκλημάτων μέσα από
τη συγκριτική παρουσίαση των προκληθέντων ανθρωπίνων
απωλειών.

Η λογική της συμπερίληψης των υλικών καταστροφών και της
ιδιοποίησης από εχθρικά στρατεύματα περιουσιακών αγαθών στην λίστα
των εγκλημάτων πολέμου, μαζί με την ανθρωποκτονία, τα βασανιστήρια
και την απάνθρωπη μεταχείριση αιχμαλώτων και αμάχων, μπορεί να μην
γίνεται άμεσα αντιληπτή και προκαλεί ενδεχομένως κάποια ερωτηματικά.
Ίσως ακόμα και ο αριθμός των σχετικών πράξεων που ποινικοποιούνται
μεταξύ των άλλων ως εγκλήματα πολέμου από τις διεθνείς συμβάσεις, να
δίνει την εντύπωση ότι η ανθρώπινη ζωή και τα περιουσιακά αγαθά
αξιολογούνται με παρόμοια βαρύτητα από τα διεθνή κείμενα, τα οποία
αποτελούν και τις ουσιαστικές πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Αν στην όλη
συλλογιστική προστεθεί και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέβη η
καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εγκλημάτων πολέμου, δηλαδή την
αυγή που ακολούθησε μια περίοδο μαζικής καταστροφής σε μεγάλο τμήμα
της υφηλίου, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι που κλήθηκαν να φέρουν τους
εγκληματίες στο βωμό της δικαιοσύνης και να λάβουν μέτρα ώστε να
προστατέψουν την παγκόσμια κοινότητα από παρόμοιες καταστάσεις στο
μέλλον, έκριναν ότι τα περιουσιακά αγαθά και οι υλικές υποδομές οφείλουν
να προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο όπως και η ανθρώπινη ζωή και
αξιοπρέπεια, δίνει τη βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω συζήτησης. Μια
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πιο ενδελεχής έρευνα επί του ζητήματος ίσως φωτίσει τη λογική πίσω από
την παραπάνω κατηγοριοποίηση, μέσω της παρουσίασης των συνεπειών
που η εκτέλεση των εν λόγω πράξεων δύναται να επιφέρει.
Η εκτίμηση του αριθμού των θανάτων που προκαλούνται κατά τη
διάρκεια βίαιων συγκρούσεων έχει αποδειχτεί αμφιλεγόμενο θέμα . Οι
ιστορικές εκτιμήσεις συχνά διαφέρουν, προδίδοντας κάποιο βαθμό
αναξιοπιστίας. Όταν οι επιστημονικές πηγές διαφέρουν ως προς τον αριθμό
των

προκληθέντων

θανάτων

σε

μια

χώρα,

προσφέρεται

μια

κατηγοριοποίηση των απωλειών λόγω του πολέμου, προκειμένου να
ενημερώσει το κοινό ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών αμφισβητείται.
Τα στρατιωτικά στοιχεία περιλαμβάνουν θανάτους κατά τη διάρκεια των
μαχών, αγνοούμενους, καθώς και θανάτους που οφείλονται σε ατυχήματα,
ασθένειες και θνησιμότητα σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Οι απώλειες των
αμάχων περιλαμβάνουν

τους

θανάτους

που

προκαλούνται

από τη

στρατηγική των βομβαρδισμών, τα θύματα γενοκτονιών, ανθρώπινες
απώλειες από μετακινήσεις πληθυσμών και άλλα εγκλήματα πολέμου, όπως
και θανάτους που σχετίζονται με την πείνα και τις ασθένειες που προκαλούν
οι

συνθήκες

του

πολέμου.

Η

μεταξύ στρατιωτικών και αμάχων σε

διάκριση

πολεμικές

των

θυμάτων

συγκρούσεις

ή

παράπλευρες απώλειες αυτών δεν είναι πάντα σαφής. Ωστόσο, εκτιμήσεις
υπάρχουν ως προς τον αριθμό των θυμάτων λόγω στρατιωτικής
δραστηριότητας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων
πολέμου. Από την άλλη μεριά, εκτιμήσεις για τις ανθρώπινες απώλειες
λόγω πείνας και αποστέρησης συχνά παραλείπονται από τις σχετικές
αναφορές για τις εμπόλεμες συγκρούσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως
και τις μέρες μας71. Ωστόσο, η δράση των διεθνών οργανισμών για την
71

βλ. Leitenberg, Milton. (2006). Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century.
Cornell University Peace Studies Program, Occasional Paper #29, 3rd ed., p.3-15. Retrieved
from
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20060800_cdsp_occ_leitenberg.pdf.
Last access 1/10/2018.
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προστασία των αμάχων και η συνεχόμενη και πιο ενδελεχής ενημέρωση
που προσφέρουν τα ΜΜΕ στην ευαισθητοποιημένη επί του θέματος πια
κοινή γνώμη, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στα ζητήματα που αφορούν τη
θυματοποίηση των ευπαθών και ανυπεράσπιστων κοινωνικών ομάδων στις
ζώνες του πολέμου.
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε για τα θύματα (στρατιώτες και
αμάχους) του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γίνεται εμφανές πως ο αριθμός των
αμάχων θυμάτων κατά τη διάρκεια μίας εμπόλεμης σύρραξης συχνά
υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των θυμάτων από πολεμικές επιχειρήσεις
και ενίοτε αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου του
πληθυσμού των χωρών που συμμετέχουν72. Για παράδειγμα, η Πολωνία
που αποτέλεσε μια από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά θυμάτων επί
του πληθυσμού της κατά τη διάρκεια του Πολέμου, περίπου 17%, είχε
στρατιωτικές απώλειες του μεγέθους των 240.000 νεκρών, ενώ τα θύματα
μεταξύ των αμάχων από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας άγγιξαν τα 6
εκατομμύρια. Παρόμοια και για τη Γαλλία, όπου από το σύνολο των
600.000 θυμάτων, μόνο το 1/3 αυτών χάθηκαν σε στρατιωτικές
επιχειρήσεις. Επιπλέον, αν και περιορισμένα όπως αναφέρθηκε, τα στοιχεία
που δίνονται για τους θανάτους από λιμό και ασθένειες που προκαλούνται
από τον πόλεμο είναι ενδεικτικά της έκτασης και της σημαντικότητας του
ζητήματος. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα με συνολικό πληθυσμό μόλις λίγο
πάνω από 7.2 εκατομμύρια, απώλεσε 35.100 στρατιώτες, 171.800 χιλιάδες
αμάχους και περί τις 300 με 600 χιλιάδες θύματα πείνας και ασθενειών. Με
άλλα λόγια κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι συνολικές
απώλειες των αμάχων στην Ελλάδα ήταν από 13,4 έως 21,9 φορές
περισσότερες από τις απώλειες στρατιωτών. Παράλληλα, στην Ελλάδα της
Κατοχής από το συνολικό αριθμό των αμάχων θυμάτων του πολέμου,
72

Πίνακες ανθρωπίνων απωλειών για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ανά κατηγορία θυμάτων
πολέμου διατίθενται στο http://necrometrics.com και στο
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#cite_note-281. Τελευταία
πρόσβαση 21-10-2018.
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ποσοστό μεταξύ 64 και 78% πέθαναν από πείνα ή ασθένειες. Στη Σοβιετική
Ένωση από την άλλη μεριά, ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν
κατά τη διάρκεια του πολέμου υπολογίζεται μεταξύ 8,6 και 11,4
εκατομμυρίων και ο αριθμός των αμάχων θυμάτων πολέμου μεταξύ 4,5 και
10 εκατομμυρίων. Σε αυτό τον αριθμό θα πρέπει να προστεθούν και οι
άμαχοι που πέθαναν από λιμό ή ασθένειες, οι οποίοι υπολογίζονται μεταξύ
8 και 9 εκατομμυρίων. Στο σύνολο ωστόσο των αμάχων θυμάτων, τα
θύματα από πείνα και ασθένειες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47 με 64%.
Διαφορετική είναι η εικόνα για την Ολλανδία, όπου οι άμαχοι που πέθαναν
από πείνα και ασθένειες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8% του
συνολικού αριθμού αμάχων θυμάτων. Μπορεί να υποστηριχθεί λοιπόν, ότι
η απώλεια αμάχων σε περιόδους πολέμου αποτελεί ένα πολυπαραγωντικό
ζήτημα που αφορά την οικονομική και τις τακτικές του πολέμου,

τις

διεθνείς σχέσεις ως προς τους παράγοντες πρόκλησης και ως προς τις
συνέπειες, τον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς
και πολλούς τομείς της κοινωνιολογίας, αφού ο κοινωνικός ιστός
αποδιαρθρώνεται, προκαλείται αναδιανομή των κοινωνικών τάξεων, ο
εθνολογικός ιστός διαταράσσεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ενώ
παράλληλα διαρρηγνύονται ήθη, αξίες και κουλτούρα προκειμένου να
ικανοποιηθεί το ένστικτο της επιβίωσης.
Τα ιστορικά παραδείγματα που μπορούν να δώσουν μια ξεκάθαρη
εικόνα του ζητήματος είναι πολλά. Επί του προκειμένου, μελετάται η
Ελλάδα της κατοχικής περιόδου, 1940-1944. Η τακτική της απόσπασης
των ιδιωτικών πόρων είναι συγκεκριμένη, όπως και τα βήματα που
ακολουθούνται. Όταν τα κράτη και οι κυβερνήσεις βρίσκονται υπό υψηλή
πίεση, όπως κατά τη διάρκεια εμπόλεμων περιόδων, επιδίδονται στην
δήμευση περιουσιών, αρχικά με έμμεσο τρόπο, επιστρατεύοντας τον
πληθωρισμό, εν συνεχεία με τη δυσμενή αναπροσαρμογή των φόρων και
των νόμων, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω συγκέντρωση ρευστότητας που
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απαιτείται και εν τέλει, με πιο ακραίες και άμεσες μορφές δήμευσης της
ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας ιδιοκτησίας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
οι δυνάμεις του Άξονα, προχώρησαν σε συστηματική καταλήστευση των
κατεχόμενων χωρών, τις οποίες χρησιμοποίησαν ως πηγές πρώτων υλών,
τροφίμων και εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα βίωσε ιδιαίτερα έντονα την
άμετρη δραστηριότητα των κατακτητών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της
χώρας να έρθουν αντιμέτωποι με τον χειρότερο λιμό που υποστηρίζεται ότι
συνέβη από τους αρχαίους χρόνους και τον τελευταίο σημαντικό από
άποψη θνησιμότητας που συνέβη στην Ευρώπη73. Ο Μεγάλος Λιμός της
Ελλάδας συνέβη ως αποτέλεσμα κυρίως των αυθαιρεσιών των κατακτητών
εις βάρος της χώρας. Τα περισσότερα θύματα, που στο σύνολό τους
υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες, βρίσκονταν στα μεγάλα αστικά κέντρα της
χώρας74. Εντούτοις, επέδρασαν προσθετικά και άλλοι παράγοντες, όπως η
πολιτική του εμπορικού αποκλεισμού από την πλευρά των Συμμάχων, αλλά
και η λειτουργία παράνομων δικτύων οικονομίας που διατήρησαν τα
ανεξέλεγκτα επίπεδα πληθωρισμού σε όλη τη διάρκεια της κατοχικής
περιόδου.
Μέσω της μελέτης της συγκεκριμένης περίπτωσης, θα επιχειρηθεί
στο επόμενο κεφάλαιο να δοθεί μια σφαιρική εικόνα του εύρους που μπορεί
να λάβει ο αντίκτυπος αυτών των εγκλημάτων στην κοινωνία, όπως και ο
τρόπος που τα μέτρα καταστολής τους δύναται να λειτουργήσουν
προσθετικά στην επιβάρυνση που λαμβάνει η κοινωνία που πλήττεται. Θα
αξιολογηθεί ο ρόλος των συμβάσεων και της κοινής γνώμης και θα
ενισχυθούν τα εξαγόμενα της μελέτης συμπεράσματα με σύγχρονα
παραδείγματα προκειμένου να φανεί η εξελιξιμότητα του ζητήματος, όπως
και η διαχρονικότητα των συνεπειών του.
73

Χιονίδου, Β. (2011). Λιμός και Θάνατος στην Κατοχική Ελλάδα, 1941-44. (μτφρ. Δημ.
Μιχαήλ), Αθήνα: Εστία, (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 2006), σ. 17.
74
βλ. Neelsen, S. & Stratmann, T. (2011). Effects of prenatal and early life malnutrition:
Evidence from the Greek famine. Journal of Health Economics, 3(30), 479-488.
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Μία προκαλούμενη κατάσταση λιμού σε έναν κατεχόμενο
πληθυσμό αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη χειρότερη μορφή, αλλά και
συνέπεια, της οικονομικής αποστέρησης σε μια εμπόλεμη περίοδο. Παρόλα
αυτά, δεν θα έπρεπε να υποεκτιμώνται οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει
η τέλεση εγκλημάτων που πλήττουν τα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά στον
άμαχο πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, οι σύγχρονες πολεμικές εξελίξεις
έχουν θέσει τα εν λόγω ζητήματα στο προσκήνιο των συζητήσεων,
τοποθετώντας τα ψηλά στην ατζέντα των διεθνών οργανισμών και των
διακρατικών σχέσεων.
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Κεφάλαιο 4
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΟΥ

Στις αρχές του 20ου αιώνα η ελληνική οικονομία βασιζόταν κυρίως
στον πρωτογενή τομέα. Πάνω από το 60% του εργατικού της δυναμικού
απασχολούνταν στους τομείς της αλιείας, της κτηνοτροφίας και κυρίως της
γεωργίας. Η αγροτική παραγωγή ήταν προσανατολισμένη κυρίως σε
εξαγώγιμα προϊόντα, όπως ο καπνός και όχι σε προϊόντα ιδιοκατανάλωσης,
λόγω του γεγονότος ότι είχαν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και καλύτερες
στρεμματικές

αποδόσεις,

λαμβάνοντας

υπόψιν

τις

περιορισμένες

στρεμματικά διαθέσιμες εκτάσεις προς καλλιέργεια στην πιο ορεινή χώρα
της Ευρώπης. Η πολιτική αυτή απέδιδε παράλληλα στο κράτος και το
πολύτιμο για τα οικονομικά δεδομένα συνάλλαγμα. Τις δύο δεκαετίες που
προηγήθηκαν του πολέμου, η πληθυσμιακή πίεση που προκάλεσε η έλευση
1,5 εκατομμυρίου προσφύγων εκ της Μικράς Ασίας, καθώς και η ανάγκη
της άμεσης αποκατάστασής τους, οδήγησε σε διπλασιασμό των
καλλιεργούμενων εκτάσεων από τα εδάφη που παραχωρήθηκαν προς
εκμετάλλευση στους νέους κατοίκους της χώρας και τα οποία
καλλιεργήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με σιτηρά, τη βάση της διατροφής
των Ελλήνων. Παράλληλα με την αύξηση των καλλιεργήσιμων εδαφών,
κατά

τη

διάρκεια

των

τελευταίων

προπολεμικών

χρόνων,

πραγματοποιήθηκαν σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη σιτάρκειας,
γεγονότα που οδήγησαν στην σημαντική μείωση των εισαγωγών, οι οποίες
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έφτασαν να καλύπτουν στις παραμονές του πολέμου το 1939, το 26% της
κατανάλωσης, σε αντίθεση με το 60% του 1932. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν
το μέγεθος της άμεσης διατροφικής εξάρτησης του πληθυσμού της χώρας
από τις εισαγωγές, καθώς ήταν δεδομένο στις παραμονές του πολέμου ότι
26 στους 100 Έλληνες δεν θα είχαν πρόσβαση στο ψωμί με μια ενδεχόμενη
παύση των εμπορικών συναλλαγών75.
Ο βιομηχανικός τομέας αντιπροσωπευόταν κυρίως με τη μορφή
οικογενειακών βιοτεχνικών μονάδων εντάσεως εργασίας και ενός μικρού
αριθμού βιομηχανιών, ο κύκλος εργασιών των οποίων εξαρτιόταν από τις
σχέσεις των ιδιοκτητών με το τραπεζικό σύστημα της χώρας και την
πολιτική σκηνή, καθώς κύριος πελάτης τους ήταν πολλές φορές το ίδιο το
κράτος. Στις παραμονές του πολέμου, η ελληνική βιομηχανία έφτασε να
καλύπτει σχεδόν το σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης σε ποσοστό 81,64%
και να τροφοδοτείται με πρώτες ύλες παραγόμενες στο εσωτερικό της
χώρας σε ποσοστό 77,2%. Κατά τη δεκαετία του ’30, η Γερμανία γίνεται ο
κύριος εμπορικός εταίρος της χώρας, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ και τη
Βρετανία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία στενών οικονομικών
σχέσεων και εξάρτησης με τους Γερμανούς εμπορικούς εταίρους της χώρας
για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων και τις εισαγωγές γερμανικού
μηχανικού εξοπλισμού, κυρίως76.
Η κατάκτηση της Ελλάδας δεν βρισκόταν στα αρχικά σχέδια του
Ράιχ, ακριβώς λόγω της άμεσης εμπορικής εξάρτησης που προϋπήρχε. Τα
προϊόντα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως ο καπνός και τα μεταλλεύματα είχαν
ήδη εξασφαλιστεί προπολεμικά μέσω ειδικών συμφωνιών συμψηφισμού
εμπορίου. Συνεπώς το σχέδιο για την Ελλάδα ήταν να παραμείνει στα
τυπικά ανεξάρτητα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως χώρα
75

Μανουσάκης, Γ. Β. (2014). Οικονομία και Πολιτική στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου,(ανέκδ. Διδακτορική Διατριβή), Θες/νίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σ. 59-68.
Διαθέσιμο στο http://ikee.lib.auth.gr/record/136228/files/Manousakis.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.
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Βλ. Μανουσάκης, Γ. Β. (2014), ό.π.
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εφοδιασμού του Άξονα με τρόφιμα και πρώτες ύλες, όπως ορυκτά και
βιομηχανικά γεωργικά προϊόντα. Με την έναρξη του πολέμου, ωστόσο, η
γερμανική οικονομία αποκόπτεται από την Αμερική, την Αυστραλία, την
Αφρική και την Άπω Ανατολή, με αποτέλεσμα η εξασφάλιση των πρώτων
υλών να γίνεται κατά το δυνατόν από την περιοχή των Βαλκανίων77. Η
μονομερής, όμως, επίθεση της Ιταλίας προς την Ελλάδα και η ακόλουθη
ήττα, είχαν ως συνέπεια την εισβολή του γερμανικού στρατού και την
κυριάρχηση του Άξονα επί των ελληνικών πόρων. Στον τομέα της
βιομηχανίας, η εξασφάλιση των γερμανικών συμφερόντων πήρε τη μορφή
εξαγοράς μετοχών σημαντικών επιχειρήσεων , επιτάξεων εργοστασίων από
τη Wehrmacht, τα οποία ενίσχυαν με τη λειτουργία τους την πολεμική
παραγωγή και υπογραφής συμβολαίων για την μακροπρόθεσμη απόδοση
του συνόλου της παραγωγής στις γερμανικές αρχές78.
Στον τομέα ωστόσο των αποθεμάτων, η πολιτική των αρχών
κατοχής υπήρξε απόλυτη και εγκληματική σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες του πολέμου, με δραματικά αποτελέσματα για τον ελληνικό
πληθυσμό. Σε προτεραιότητα τέθηκε η κάλυψη των αναγκών των
κατοχικών στρατευμάτων της χώρας, ενώ παράλληλα η Ελλάδα
μετατράπηκε σε βάση ανεφοδιασμού για τα γερμανικά στρατεύματα στη
Βόρεια Αφρική79. Κατά παράβαση των κανόνων περί επιτάξεων σε
κατεχόμενη χώρα, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης του 1907, οι
κατοχικές αρχές επιδόθηκαν σε κατάσχεση, καταστροφή ή κλοπή δημόσιας
77

Μανουσάκης, Γ. Β. (2014), ο.π., σ.68-78.
βλ. Μανουσάκης Γ. Β. (2014), ό.π. σ. 75. Επίσης, Mazower, Mark. (1994). Στην Ελλάδα
του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής (μτφρ. επιμ. Κ. Κουρεμένος). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. (το
πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1993), σ. 52-55.
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the inedible: neglected dimensions of food choice (p.131-139), New York: Berghahn
Books, p.132. Διαθέσιμο στο
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περιουσίας και ιδιωτικών αγαθών,

αντιμετωπίζοντάς τα ως λάφυρα

πολέμου. Υπολογίζεται ότι μόνο κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής ο
Άξονας δέσμευσε ως ‘λεία πολέμου’ ή ‘αγαθά δίχως ιδιοκτήτη’ πολλούς
τόνους σταφίδας, λαδιού, ζάχαρης, καφέ, ρυζιού και σιταριού (καθώς και
βαμβακιού, καπνού και γαιάνθρακα) που βρισκόταν φορτωμένα σε πλοία
στον Πειραιά80. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, κάποια από τα αγαθά
αγοράζονταν μεν, αλλά σε ιδιαίτερα υποτιμημένο κόστος, μέσω των εξόδων
κατοχής που πλήρωνε το κράτος στους κατακτητές ή μέσω των κατοχικών
νομισμάτων. Οι επιτάξεις και οι λαφυραγωγήσεις συνεχίστηκαν, σε βαθμό
που ο θάνατος από πείνα έπληξε τα αστικά κέντρα από τους πρώτους
κιόλας μήνες κατάληψης της χώρας, λαμβάνοντας τραγικές διαστάσεις κατά
τη διάρκεια του χειμώνα του 1941. Κατά παράβαση των Συνθηκών της
Χάγης του 1899, των Βρυξελλών και της Χάγης του 190781, η συντήρηση
των κατοχικών στρατευμάτων έγινε από τα διαθέσιμα αγαθά της
κατεχόμενης Ελλάδας και εις βάρος της διατροφής του κατεχόμενου
πληθυσμού. Το σύνολο σχεδόν

της παραγωγής, των εξαγώγιμων

προϊόντων, όπως λάδι, καπνός, σύκα, ελιές, σταφίδα, αλλά και των σφαγίων
κτηνών κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στη Γερμανία, στη Βόρεια Αφρική ή
χρησιμοποιήθηκε

για

την

κάλυψη

των

αναγκών

των

τοπικών

στρατευμάτων82.
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Μανουσάκης, Γ. Β. (2014), ο.π., σ. 78-79.
«Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October
1907». Retrieved from https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195. Last access 22-102018.
82
Όπως υποστηρίζει ο Doxiades (1946), στο διάστημα της Κατοχής η χώρα επιβαρύνθηκε
με τη συντήρηση τριών στρατευμάτων, γεγονός που τουλάχιστον μερικά τεκμηριώνεται για
την κτηνοτροφία στη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς κατανάλωση κτηνών, η
οποία για μεν τα αιγοπρόβατα και τα πουλερικά ήταν το 1944 περίπου 50% μειωμένη σε
σχέση με το 1938, ενώ για τους χοίρους έφτασε το 80%. (Doxiades, K.A. (1946). The
sacrifices of Greece in the Second World War, Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως). Σε
αυτή τη μείωση θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι εισαγωγές σφαγίων από τις
χώρες του Άξονα που ήταν απαραίτητες για τη διατροφική επάρκεια του πληθυσμού
προπολεμικά, σχεδόν εκμηδενίστηκαν.
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Αυτή η μέθοδος

της

λεηλασίας

και

της

λαφυραγώγησης

εφαρμόστηκε κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς και σε άλλες
κατακτημένες χώρες, όπως στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, όπου
οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν κυρίως το διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό
και τους μηχανισμούς της οικονομίας για την επίτευξη των στόχων τους 83.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της
κατοχής, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 82%, η κτηνοτροφία
έχασε το 60% του αριθμού των κτηνών, υπήρξε παύση των εισαγωγών και
απαγόρευση της αλιείας για στρατιωτικούς λόγους84. H γεωργία, ο
κυριότερος παραγωγικός κλάδος της χώρας, δοκίμασε αμέσως τις συνέπειες
από την έλλειψη εργατικών χεριών, τις απώλειες μηχανικού εξοπλισμού και
τις άλλες δυσμενείς κατοχικές συνθήκες, η καλλιεργούμενη έκταση
περιορίσθηκε στο 70% της προπολεμικής και η στρεμματική απόδοση
μειώθηκε κάτω από το μισό. Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί κατακόρυφη
πτώση της παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα βασικά είδη
της γεωργικής παραγωγής85. Η ελληνική ναυτιλία, που κατείχε προπολεμικά
τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των tramps86 και την ένατη στη διεθνή
83

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα υπό κατάληψη στο, Klemann, A. M. Hein &
Kudryashov, Sergei. (2012). Occupied Economies:An Economic History of Nazi-Occupied
Europe, 1939-1945. Oxford: Berg.
84
Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης. (2010, Ιούλιος 4). Λεηλασία των πόρων της χώρας από τους
κατακτητές. Η Καθημερινή. Διαθέσιμο στο
http://www.kathimerini.gr/398102/article/epikairothta/ellada/lehlasia-twn-porwn-thsxwras-apo-toys-katakthtes. Τελευταία πρόσβαση 21-10-2018.
85
Με βάση στοιχεία που παραθέτει ο Δοξιάδης, η παραγωγή κάποιων προϊόντων και
κυρίως αυτών που επέτασσαν οι κατακτητές προς εξυπηρέτηση του πολέμου, μειώθηκε
σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή του 1938. Ενδεικτικά: η παραγωγή
βαμβακιού μειώθηκε κατά 75%, η παραγωγή σταφίδας κατά 66%, η παραγωγή μούστου
κατά 50% και η παραγωγή καπνού κατά 89% (Doxiades, K.A. (1946), ό.π.). Ωστόσο,
υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Για παράδειγμα, σε πολλές εκθέσεις η διατροφική κρίση
και το ξέσπασμα του λιμού αποδόθηκαν στην χαμηλή αγροτική παραγωγικότητα της
κατοχικής περιόδου. Ωστόσο, τα μεγέθη που παρουσιάζονται αναφέρονται στις ποσότητες
προϊόντων που κατάφερε να φορολογήσει η κυβέρνηση βλ. Μαργαρίτης, Γ. (1993). Από
την Ήττα στην εξέγερση. Ελλάδα: Άνοιξη 1941- Φθινόπωρο 1942. Αθήνα: Πολίτης, σ. 148155. Πολλοί αγρότες απέκρυπταν συστηματικά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους
από τις αρχές και κατά συνέπεια, ο ακριβής υπολογισμός της παραγωγής δεν είναι δυνατός.
86
Tramp: Αδρομολόγητο ή ελεύθερο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πλοίο δεν τηρεί
καθορισμένο δρομολόγιο, συνήθως φορτηγό που ναυλώνεται και ο ναυλωτής υπό τους
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χωρητικότητα, υπέστη συντριπτικές καταστροφές και υπολογίζεται ότι
έχασε το 72% της συνολικής χωρητικότητας. Στην αρχή του πολέμου
αριθμούσε 577 πλοία χωρητικότητας 1,8 εκατ. τόνων και στο τέλος του
πολέμου εκτιμάται ότι περισώθηκαν μόνο 130 πλοία, συνολικής
χωρητικότητας 0,5 εκατ. τόνων. Τεράστιες ήταν επίσης οι ζημιές και στο
μεταφορικό δίκτυο της ξηράς καθώς απωλέσθη το 72% των μεταφορικών
μέσων,

ενώ

οι

μεταφορές

περιορίστηκαν

στο

ελάχιστο

λόγω

87

απαγόρευσης . Πιο συγκεκριμένα, στην κύρια σιδηροδρομική γραμμή
Αθήνας - Θεσσαλονίκης είχε καταστραφεί περισσότερο από το 80% του
συνολικού μήκους των σιδηροτροχιών, ενώ στο δίκτυο Πελοποννήσου
(ΣΠΑΠ) οι απώλειες ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Περίπου ολοκληρωτική
ήταν η καταστροφή και του οδικού δικτύου.
Η έλλειψη τροφίμων κατά τη διάρκεια της κατοχής οδήγησε
επιπλέον στην άνθηση παράλληλης και ουσιαστικά παράνομης αγοράς,
κυρίως ως μηχανισμού επιβίωσης. Ταυτόχρονα όμως αναπτύσσεται και μία
καθαρά κερδοσκοπική και υψηλής κερδοφορίας ‘μαύρη’ αγορά μιας
κατηγορίας ανθρώπων (εμπόρων κυρίως), οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούν
τις διασυνδέσεις τους με τις δυνάμεις κατοχής, ώστε να εξασφαλίζουν
βασικά αγαθά, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν στον τοπικό
πληθυσμό σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Ως αποτέλεσμα, οι ανατιμήσεις
άγγιξαν το 130% σε βασικά είδη διατροφής88.
Η λεηλασία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής με τη
συνεπικουρία των κατοχικών κυβερνήσεων. Ωστόσο, από το Σεπτέμβριο

όρους του συμβολαίου το φορτώνει και καθορίζει τους λιμένες προσέγγισης
φορτοεκφόρτωσης με τις πιθανές ημερομηνίες κατάπλου στον κάθε λιμένα. Τα
αδρομολόγητα πλοία γενικά μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα φορτίου, όχι όμως και πολύ
μεγάλη, ώστε να μπορούν λόγω μεγέθους να προσεγγίζουν σε μικρούς λιμένες, εφόσον το
συμφέρον του πλοιοκτήτη το επιβάλει. Κατά συνέπεια, η χωρητικότητα αυτών κυμαίνεται
από 3.000 μέχρι 12.000 τόνους γκρος.
87
Για την κατάσταση του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας προπολεμικά και τον ρόλο
του στη διατροφική επάρκεια των διάφορων περιοχών της χώρας πριν και κατά τη διάρκεια
του πολέμου βλ. Μαργαρίτης, Γ. (1993), σ. 59-69.
88
βλ. Μαργαρίτης, Γ. (1993), σ. 86- 102, επίσης Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 107- 118.
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του 1942 δεν πραγματοποιήθηκαν παρά μικρού μεγέθους εξαγωγές
προϊόντων προς τις κατοχικές χώρες και το μέτωπο, οι οποίες
αντικαταστάθηκαν από εισαγόμενα αγαθά ίσης θερμιδικής αξίας. Για την
υπόλοιπη κατοχική περίοδο, οι άμεσες επιτάξεις τροφίμων δεν επηρέασαν
σημαντικά την κατά τόπους διατροφική διαθεσιμότητα, παρά μόνο με
έμμεσο τρόπο, μέσω των καταστροφών και των επιτάξεων της δημόσιας
περιουσίας, επιταχύνοντας έτσι την οικονομική κατάρρευση της χώρας,
στην οποία οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό η διατροφική κρίση. Πιο
σημαντικές υπήρξαν μάλλον οι λεηλασίες από στρατιώτες και η συμμετοχή
τους στη μαύρη αγορά από θέση ισχύος, κυρίως σε περιοχές χαμηλής
παραγωγικότητας. Η καταγραφή των επίσημων επιτάξεων θεωρείται
αδύνατη, καθώς δεν τηρήθηκαν αρχεία και επιπλέον, η έκτασή τους
θεωρείται ότι έχει μεγαλοποιηθεί λόγω της ανακριβούς πληροφόρησης και
της πολεμικής προπαγάνδας. Οι αξιώσεις αποζημίωσης της ελληνικής
κυβέρνησης αναφέρουν μόνο προϊόντα που επιτάχθηκαν τον πρώτο καιρό
της κατοχής από συγκεκριμένα καταστήματα, συνολικής αξίας 15.480.334
λιρών89.
Ο διαμελισμός της αγοράς θεωρείται μια από τις βασικότερες αιτίες
του λιμού. Η συνεπακόλουθη αποδιοργάνωση των αγορών όμως και η
προσπάθεια επιβολής νόμων και διαταγμάτων αναφορικά με τη συλλογή
της αγροτικής παραγωγής και την απαγόρευση των μετακινήσεων,
μετέτρεψαν το ζήτημα της έλλειψης τροφίμων σε λιμό90. Έτσι επί
παραδείγματι, τα παιδιά των Αθηνών πέθαιναν από έλλειψη ζαχάρου, τη
στιγμή που η παραγωγή σταφίδας στην Πελοπόννησο σάπιζε στις αποθήκες.
Ο λιμός έπληξε κυρίως την πρωτεύουσα, αλλά και τα αστικά
κέντρα, όπως τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Σε μεγάλο βαθμό υπέφερε
και η νησιωτική Ελλάδα, όπως αποδεικνύουν τα δεδομένα που διαθέτουμε
89

Etmektsoglou, Koehn G. (1995). Axis exploitation of wartime Greece, 1941- 1943
(unpublished PhD thesis). Emory University, p.414- 415.
90
βλ. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π.., σ. 130-131.
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για τη Χίο, τη Σύρο και τη Μύκονο. Από τις διάφορες κατηγορίες του
πληθυσμού, πιο ευάλωτοι υπήρξαν οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα
παιδιά91 . Η εικόνα του θανάτου στους δρόμους αποτελούσε σύνηθες και
καθημερινό φαινόμενο. Το μέγεθος της ανθρωπιστικής τραγωδίας ήταν
σχετικά μικρότερο στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές της χώρας, στα
ορεινά και την επαρχία, όπου οι κάτοικοι είχανε καλύτερη πρόσβαση στα
παραγόμενα αγαθά.
Από την άλλη, λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, οι υποδομές,
όπως οι γέφυρες, πέρα από το μεταφορικό δίκτυο, ήτανε κατεστραμμένες92,
με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η μεταφορά τροφίμων
από τη μία περιοχή στην άλλη. Συνεπακόλουθα, επισιτιστική βοήθεια στην
άμεσα και πιο έντονα πληγείσα από τον λιμό πρωτεύουσα δεν έφτασε
σχεδόν ποτέ από άλλες περιοχές της χώρας. Επιπρόσθετα, οι εύφορες
πεδιάδες της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που κάλυπταν
προπολεμικά μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας σε γεωργικά προϊόντα,
βρίσκονταν πλέον υπό βουλγαρική κατοχή, με αποτέλεσμα το σύνολο
σχεδόν της παραγωγής να διοχετεύεται στο εσωτερικό της Βουλγαρίας93.
Ο αριθμός των θανάτων τον χειμώνα του 1941-1942 εκτοξεύτηκε. Ο
μέσος όρος θανάτων τον Νοέμβριο του 1941 τετραπλασιάστηκε από τον
αντίστοιχο της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου του ’42 εξαπλασιάστηκε94, σύμφωνα με τα αρχεία των κατοχικών
αρχών που δίνουν μια ήδη συντηρητικότερη εικόνα των θανάτων, καθώς
μέρος αυτών αποκρύπτονταν σκόπιμα από τις αρχές, προκειμένου να
χρησιμοποιούνται τα κουπόνια διατροφής των αποθανόντων από συγγενικά
πρόσωπα. Σχετικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του πολέμου
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βλ. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π, σ. 255-271.
βλ. Doxiades, K.A. (1946), ό.π.
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Voglis, Polymeris. (2006). Surviving Hunger: Life in the Cities and the Countryside
during the Occupation. In R. Gildea, O. Wievorka & A. Warring (Eds.), Surviving Hitler
and Mussolini: Daily Life in Occupied Europe, Oxford: Berg, p. 23.
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περί τους 300.000 κατοίκους έχασαν τη ζωή τους λόγω της σιτοδείας95. Ο
αριθμός αυτός αντιπροσώπευε σχεδόν το 5% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας.
Η κατοχή της Ελλάδας από τον Άξονα ωστόσο και οι τακτικές που
ακολούθησαν οι κατακτητές στη χώρα δεν ήταν οι μόνοι παράγοντες
πρόκλησης του λιμού. Μερίδιο ευθύνης μπορεί να καταλογιστεί και στους
Συμμάχους και κυρίως στην Βρετανική Κυβέρνηση, λόγω της επιβολής
ναυτικού αποκλεισμού στη χώρα.

Η σθεναρή άρνηση άρσης του

αποκλεισμού από τον Υπουργό Οικονομικού Πολέμου, Χιού Ντάλτον, και
τον πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ ήρθη υπό την πίεση των ΗΠΑ μόνο
αφότου είχε επέλθει ο λιμός. Στόχος των Συμμάχων και της Βρετανικής
Κυβέρνησης ήταν να μπλοκάρουν τον εφοδιασμό των κατακτημένων
χωρών του Άξονα και τον ανεφοδιασμό αυτού

από της κατακτημένες

χώρες του, τακτική η οποία εφαρμόστηκε και κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου και θεωρούνταν αναγκαία για την επίσπευση της
νίκης του πολέμου. Ακόμα και το χειμώνα του ’41, που ο λιμός βρισκόταν
στο αποκορύφωμα του και οι εκθέσεις ανέφεραν εκατοντάδες νεκρούς
στους δρόμους της Πρωτεύουσας, η στάση αυτή των Βρετανών δεν άλλαξε
και η λιμοκτονία των Ελλήνων αντιμετωπίστηκε ως αναγκαίο, αλλά
επιτρεπτό κακό για την άσκηση πίεσης στον Άξονα.
Ήδη από τον Μάιο του 1941 ο Άξονας ήταν ενήμερος σχετικά με
τον λιμό που θα επακολουθούσε στην Ελλάδα. Η έκθεση του Γερμανού
πληρεξούσιου Άλτενμπουργκ που προειδοποιούσε για την «καταστροφική
τροφοδοσία»96, αγνοήθηκε από τον Χίτλερ και τους υπεύθυνους ανώτερους
αξιωματούχους του97. Παρόλα αυτά, από τον επόμενο μήνα και μέχρι το
τέλος του έτους, οι κατοχικές δυνάμεις παρείχαν εγγυήσεις στην ελληνική
κυβέρνηση και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ότι θα επέτρεπαν την αποστολή
95

βλ. Mazower, Mark. (1994), ό.π., σ. 64-67.
Mazower, Mark. (1994), ό.π., σ. 50.
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επισιτιστικής βοήθειας, η οποία μάλιστα θα κατέληγε αποκλειστικά στον
ελληνικό λαό.98. Τρόφιμα στάλθηκαν στη χώρα προς το τέλος του
καλοκαιριού του 1941 από την Ιταλία και τη Γερμανία, μέχρι να περάσει η
ευθύνη της διατροφικής επάρκειας των Ελλήνων στην ιταλική σφαίρα
επιρροής99.
Τον ίδιο καιρό, αναφορές πρεσβευτών, ανταποκριτών διεθνών
πρακτορείων, ξένων πολιτών και στρατιωτών που εγκατέλειπαν τη χώρα
περιέγραφαν

την

τραγική

κατάσταση

των

παθόντων

Ελλήνων,

απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια προς τους Συμμάχους. Ελλείψει ακόμα
πιέσεων από πλευράς Η.Π.Α., ο πρωθυπουργός της Αγγλίας υποστήριξε την
άποψη του Υπουργού Οικονομικού Πολέμου, Hugh Dalton, που αντιτίθετο
σθεναρά στην άρση του αποκλεισμού. Στο εσωτερικό της Αγγλίας,
εντωμεταξύ, η κοινή γνώμη είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται υπέρ της
παροχής

βοήθειας

στον

ελληνικό

λαό.

Σημαντική

απόδειξη

του

ενδιαφέροντος του κοινού για την ελληνική διατροφική κρίση αποτέλεσε η
ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Λονδίνου, αλλά και της
ανθρωπιστικής οργάνωσης Oxfam100.
Μέχρι την άνοιξη του 1942, η εξόριστη αγγλόφιλη ελληνική
κυβέρνηση Τσουδερού υπήρξε αρκετά διαλλακτική με το θέμα της άρσης
του αποκλεισμού, ασχολούμενη με τα ζητήματα εδαφικού και πολιτικού
ενδιαφέροντος που θα ακολουθούσαν μετά την απελευθέρωση. Η έκκληση
για αποστολή βοήθειας προς τον Υπουργό Εξωτερικών και υποστηρικτή της
άρσης του αποκλεισμού, Anthony Eden, απέδωσε μερικώς καρπούς, αφού
επετράπη η αποστολή προμηθειών από την Ερυθρά Ημισέληνο, εφόσον
βρισκόταν εντός της περιοχής αποκλεισμού. Οι απεσταλμένες ποσότητες,
ωστόσο, υπήρξαν ελάχιστες εν συγκρίσει με τις υπάρχουσες ανάγκες και
δεν περιελάμβαναν σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν το πλέον απαραίτητο
98
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αγαθό. Η αποστολή προμηθειών παρακινήθηκε από την πολιτική
σκοπιμότητα επίδειξης ενδιαφέροντος στον ελληνικό λαό από την
κυβέρνηση Τσουδερού και διευθυνόταν επισήμως από την τουρκική
κυβέρνηση, ενώ παρασκηνιακά την επίβλεψη και διαχείριση είχαν οι
Βρετανοί101.
Αποφασιστικό κίνητρο για την απόφαση της αγγλικής κυβέρνησης
να χαλαρώσει το ναυτικό αποκλεισμό, αποτέλεσαν οι αναφορές της Greek
War Relief Association για την κατάσταση των λιμοκτονούντων Ελλήνων.
Οι αναφορές αυτές παρακίνησαν την άσκηση έντονων πιέσεων στην
κυβέρνηση των Η.Π.Α. από την αμερικανική κοινή γνώμη, μεταβάλλοντας
τη στάση του Προέδρου Roosevelt έναντι του αποκλεισμού102. Επί της
ουσίας, η μάχη για τον επισιτισμό των Ελλήνων δινόταν στο πεδίο της
απόδοσης ευθυνών από την κοινή γνώμη. Κομβικό σημείο υπήρξε πάλι η
δυσφορία της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με τις κατηγορίες των
Γερμανών προς τη Βρετανία το χειμώνα του 1942 για εσκεμμένη πρόκληση
λιμού στους Έλληνες με τη συγκατάθεση του αγγλόφιλου Πρωθυπουργού
Τσουδερού103. Η βρετανική κυβέρνηση υπέκυψε υπό τον φόβο της
παραίτησης της υποχείριας κυβέρνησης Τσουδερού, της απόδοσης σε αυτήν
ευθυνών για τους λιμοκτονούντες Έλληνες από την κοινή γνώμη και των
συστάσεων που δέχτηκε κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Έτσι, τον
Ιανουάριο του 1942 στάλθηκαν στη χώρα 8.000 τόνοι σιταριού, ενώ τον
επόμενο μήνα πραγματοποιήθηκε και επισήμως η άρση του αποκλεισμού.
Ουσιαστικά, τη λύση στο πρόβλημα έδωσε η κοινή γνώμη και η
τελική απόφαση πάρθηκε από τον Πρόεδρο Roosevelt104. Φορτία συνέχισαν
να φτάνουν σε άτακτα χρονικά διαστήματα μέχρι το Νοέμβρη του 1942,
οπότε ανέλαβε η Επιτροπή Διαχείρισης Βοήθειας και ο Διεθνής Ερυθρός
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Σταυρός τη διανομή των 15.000 τόνων σιτηρών μηνιαίως που
συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους από τις εμπλεκόμενες
πλευρές105. Τα φορτία προέρχονταν αρχικά από τον Καναδά και μετά το
1943 και από τις ΗΠΑ106.
Οι δημογραφικές συνέπειες του λιμού φαίνονται χαρακτηριστικά
στο Διάγραμμα “Γεννήσεις και Θάνατοι 1936- 1943”, που παρουσιάζει τον
λόγο των γεννήσεων προς τις ανθρώπινες απώλειες προπολεμικά και κατά
τη διάρκεια των τριών πρώτων κατοχικών χρόνων. Η κίνηση των δεικτών
δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της εκτόξευσης των θανάτων στο ξέσπασμα του
λιμού και κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων, έως και την άφιξη της
ξένης βοήθειας με την άρση του εμπορικού αποκλεισμού το χειμώνα του
’43, όπου ο λόγος γίνεται και πάλι θετικός.
Διάγραμμα. Γεννήσεις και Θάνατοι 1936- 1943

Σημείωση: Αναδημοσίευση από το βιβλίο «The sacrifices of Greece in the Second World
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Στον τομέα της οικονομίας, εκτός των άλλων, απαιτήθηκε από την
Κυβέρνηση Τσολάκογλου η κάλυψη των εξόδων των κατοχικών
στρατευμάτων και με την καταβολή χρηματικής εισφοράς στις τρεις
κατοχικές αρχές. Καθώς τα έσοδα του κράτους από την φορολόγηση ή από
πιθανό δανεισμό υπήρξαν ανεπαρκέστατα για τα ογκώδη ποσά που
απαιτούνταν, ενεπλάκη η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να περιορίσει
παράλληλα και την ανεξέλεγκτη νομισματική κυκλοφορία που προέκυψε
από την εκτύπωση των κατοχικών, άνευ αντικρίσματος, νομισμάτων κατά
τους πρώτους μήνες κατάληψης της χώρας 107. Ο περιορισμός του
νομισματικού

χάους που

προέκυψε, αλλά

και

του

επακόλουθου

υπερπληθωρισμού, υπήρξε ωστόσο αδύνατος, αφού με τη Συμφωνία της
Ρώμης της 14ης Μαρτίου του 1942 επιβλήθηκε στη χώρα και η καταβολή
κατοχικού δανείου προς τις Αρχές του Άξονα, οδηγώντας στην ουσιαστική
εκμηδένιση της αξίας της δραχμής. Τα ποσά που κατεβλήθησαν, σύμφωνα
με την έκθεση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, υπήρξαν
τεράστια, φτάνοντας το σύνολο εξόδων κατοχής και πιστώσεων στις
1.618.001.572.837.299 δρχ. Τα έξοδα κατοχής της Ελλάδας υπήρξαν τα
υψηλότερα μεταξύ των κατακτημένων χωρών της Ευρώπης, φτάνοντας το
113% του Εθνικού Εισοδήματος108.
Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν αναπόδραστα σε φαύλο κύκλο: το
συνεχώς αυξανόμενο κόστος κατοχής αύξανε τη νομισματική κυκλοφορία
και συνεπακόλουθα το πληθωριστικό επίπεδο, εξανεμίζοντας την αξία του
χρήματος και

ανεβάζοντας το κόστος ζωής σε απίθανα επίπεδα. Η
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νομισματική κυκλοφορία αυξήθηκε από τον Οκτώβριο του 1939, έως τον
Ιανουάριο του 1944, κατά 36.000%, ενώ η τιμή της χρυσής λίρας από
1.000 δρχ. το 1940, έφθασε σε 1,5 δισ. δρχ. το 1944. Τον Μάρτιο του 1941,
η ποσότητα των δραχμών σε κυκλοφορία έφτασε τα 19,4 δισεκατομμύρια,
ένα χρόνο μετά τα 79,1 δις, τον Μάρτιο του 1943 τα 560 και τον αντίστοιχο
μήνα του ‘44 τα 18.100 δισεκατομμύρια109. Μετά το τέλος του πολέμου, η
νομισματική

κυκλοφορία

έχει

φτάσει

στο

ασύλληπτο

ποσό

των

604.570.000.000.000 δραχμών, σε αντίθεση με τα 11 δισεκατομμύρια του
1940. Σημειώνεται ότι με το Nόμο 18 του Νοεμβρίου 1944 εισήχθη στη
χώρα μας η νέα δραχμή σε σχέση 1/50 δις συγκριτικά με την αξία της
προπολεμικής

δραχμής110.

Την

περίοδο

αυτή,

το

μικρότερο

τραπεζογραμμάτιο που κυκλοφορούσε ήταν αξίας 100 δισεκατομμυρίων
δραχμών, ενώ το κόστος μιας εφημερίδας έφτανε τα 500 δισεκατομμύρια
δραχμές. Μία οκά ψωμί που το 1941 στοίχιζε 10 δραχμές, έφτασε τον
Σεπτέμβριο του 1944 να πωλείται 153 εκατομμύρια111. Οι μισθοί που
ορίζονταν από επιτροπή για να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν στις
συνεχείς αυξήσεις των ειδών διατροφής ήταν αδύνατον να ακολουθήσουν
την άνοδο του πληθωρισμού.
Ο τιμάριθμος του κόστους ζωής υπήρξε αυξανόμενος καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Αυξητικές κινήσεις ξεκίνησαν από την
αρχή του έτους του ’40, ενώ από τον Μάιο του ίδιου έτους άρχισε η
επιτάχυνση και λόγω της εμπλοκής της Ελλάδος στον πόλεμο, για να
109
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φτάσει στο αποκορύφωμά της τον Νοέμβριο του 1942. Είχε ήδη, ωστόσο,
ξεκινήσει η διανομή προμηθειών από την Επιτροπή Διαχείρισης Βοήθειας,
ενώ δόθηκαν και διαβεβαιώσεις από την πλευρά των Γερμανών για παύση
των εξαγωγών κατησχυμένων αγαθών από την Ελλάδα και ταυτόχρονη
εισαγωγή δημητριακών112. Ακολούθησε σημαντική πτώση των τιμών και
διοχέτευση στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων. Από τον Μάιο του
’43, ωστόσο, και πέρα από τη λήξη του πολέμου, η άνοδος του
πληθωρισμού και του τιμαρίθμου του κόστους ζωής έφτασε σε εφιαλτικά
επίπεδα, πλήττοντας κυρίως την πρωτεύουσα και τα άλλα αστικά κέντρα
της χώρας. Παρουσιάζονται διαφορετικά νούμερα σε διάφορες εργασίες,
αλλά η ιστορία είναι γενικά η ίδια. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο του 1941, η
επίσημη τιμή του ψωμιού ήταν 70 δρχ., του σαπουνιού 65 και των ξερών
φασολιών 90 δρχ.. Οι αντίστοιχες τιμές τον ίδιο μήνα του επόμενου έτους
ήταν 2350 δρχ., 3100 δρχ. και 2900 δρχ.113. Το κόστος ζωής, ακολουθώντας
τους ίδιους αυξητικούς ρυθμούς, αρχικά διπλασιάστηκε τον πρώτο κατοχικό
χειμώνα, για να φτάσει σε επίπεδο 335 φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με το
προπολεμικό το φθινόπωρο του 1943, ενώ μόλις δύο μήνες μετά,
ακολουθώντας τον καλπάζοντα πληθωρισμό που προαναφέρθηκε, αυξήθηκε
828 φορές σε σχέση με το ίδιο έτος βάσης. Τον τελευταίο κατοχικό μήνα,
τον Οκτώβριο του ’44, οι Έλληνες αντιμετώπιζαν πλέον κόστος διαβίωσης
2.305.984.911 με δείκτη 1 τον Απρίλιο του ’41114.
Μετά την καθολική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας που
προηγήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων κατοχικών ετών, οι
Γερμανοί πούλησαν χρυσές λύρες μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος,
προκειμένου να στηρίξουν την κατακερματισμένη αξία της δραχμής και να
περιορίσουν το αλματωδώς αυξανόμενο κόστος κατοχής115. Η τακτική αυτή
112
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κατάφερε τελικά να συμβάλει μόνο στην υποκατάσταση του νομίσματος
από το χρυσό, καθώς οι Σύμμαχοι τροφοδοτούσαν παράλληλα το αντάρτικο
με αποστολές χρυσών νομισμάτων, συμβάλλοντας στο αποτέλεσμα του
ασυγκράτητου από το χειμώνα του ’43 πληθωρισμού. Η κατάσταση αυτή
αποστράγγιξε τα χρηματικά διαθέσιμα και τις αποταμιεύσεις των μεσαίων
και ανώτερων τάξεων επιτρέποντας την κυριαρχία της παράνομης αγοράς,
όχι μόνο στις συναλλαγές σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό,
δημιουργώντας την νέα τάξη εχόντων και οδηγώντας στις μάχες για τον
έλεγχο της σοδειάς. Τον επόμενο χρόνο ωστόσο και με την υποχώρηση των
στρατευμάτων, υπήρχε ευνοϊκό κλίμα για την επιστροφή σε μία γενική
ισορροπία, όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.
Τελικά ακολούθησε ο εμφύλιος.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο πληθωρισμός εξυπηρέτησε τους
κατακτητές με τρεις τρόπους116. Πρώτον, με τον πληθωρισμό είχαν την
ευχέρεια να αγοράζουν τα ελληνικά προϊόντα πληρώνοντας σε νόμισμα
χωρίς εσωτερική αξία. Δεύτερον, οι Έλληνες, μέσω των άθλιων συνθηκών
διαβίωσης, οδηγούνταν σε υποχρεωτική πώληση των περιουσιακών τους
διαθεσίμων προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα της επιβίωσής
τους αγαθά, γεγονός το οποίο καθιστούσε την συνεργασία με τα κατοχικά
στρατεύματα ως την μοναδική ουσιαστικά μέθοδο επιτρεπτής απόκτησης
κέρδους, δίνοντας παράλληλα στις κατοχικές αρχές την ευχέρεια εμπλοκής,
έως και ελέγχου και κάποιο βαθμό, της υπόγειας αγοράς. Τρίτον, έχει
υποστηριχθεί ότι η πείνα και η εξαθλίωση αποδυνάμωνε θεωρητικά την
αντιστασιακή δράση, υπόθεση η οποία όμως έχει αμφισβητηθεί, καθώς η

116

Αναλυτικά για τον ρόλο και τις συνέπειες του πληθωρισμού σε πολιτικό και
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, βλ. Palairet, Mich. (2000). The four ends of the Greek
hyperinflation of 1941–1946. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. Διαθέσιμο στο
https://books.google.gr/books?id=GBnqoV6eMCQC&printsec=frontcover&dq=Palairet,+
Michael.+The+four+ends+of+the+Greek+hyperinflation+of+1941%E2%80%931946.&hl=
el&sa=X&ved=0ahUKEwi0veafztPOAhWGcRQKHa0CDKQQ6AEIGjAA#v=onepage&q
=Palairet%2C%20Michael.%20The%20four%20ends%20of%20the%20Greek%20hyperinf
lation%20of%201941%E2%80%931946.&f=false. Τελευταία πρόσβαση 1/10/2018.

81

εθνική αντίσταση οργανώθηκε και στηρίχθηκε πάνω στις συνθήκες που
δημιούργησε ο λιμός, οδηγώντας στους αγώνες για τον έλεγχο των
διατροφικών διαθεσίμων.
Ένα επιπλέον μέσο απορρόφησης των εγχώριων πόρων υπήρξε η
μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ»117 που κυριάρχησε στο εξωτερικό
εμπόριο από τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Σύμφωνα με τον εν λόγω
διακανονισμό, οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο
συνάλλαγμα, αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα
προς ανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίζουν την αξία των
εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών στο πλαίσιο ειδικών
λογαριασμών. Κατά την προπολεμική περίοδο το κλήριγκ ήταν ενεργητικό
για την Ελλάδα, καθώς οι Γερμανοί ήταν υπόχρεοι 150.000.000 μάρκων.
Ωστόσο, η Ελλάδα βρέθηκε έως το τέλος της κατοχής να χρωστάει στη
Γερμανία δεκάδες εκατομμυρίων μάρκων, μέσω της διατίμησης των
ελληνικών προϊόντων που εξάγονταν προς τη Γερμανία σε εξευτελιστικές
τιμές και των γερμανικών που εισάγονταν στην Ελλάδα σε υπέρογκες, όπως
και με την αποστολή στην Ελλάδα προϊόντων που δεν ήταν αναγκαία για
τον ελληνικό λαό, αλλά για τις κατοχικές δυνάμεις, για παράδειγμα τους
ξυλάνθρακες που χρησιμοποιούσε ο στρατός κατοχής για την κίνηση των
τρένων.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί και το μέγεθος της αξίας των
κατεστραμμένων κτηρίων, με τη συνολική απώλεια να φτάνει τις 409.000
οικοδομές, δηλαδή το 23,6% του προπολεμικού κτιριακού αποθέματος, εκ
των οποίων οι 111.000 αφορούσαν πυρπολήσεις και αντίποινα. Την κύρια
ευθύνη είχαν οι Γερμανοί, οι οποίοι κατέστρεψαν περί τις 208.500
οικοδομές, αξίας 31 δισ. προπολεμικών δραχμών118. Η συνολική αξία των
καταστροφών έφτασε τα 61 δισ. προπολεμικές δραχμές.

117
118

βλ. Μανουσάκης, Γ. Β. (2014), ό.π., σ. 160-176.
Doxiades, K.A. (1946), ό.π.
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Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση Σμπαρούνη στη διάσκεψη του
Παρισιού το 1946, οι γερμανικές επανορθώσεις υπολογίζονταν στα 12
δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938, ενώ η Διασυμμαχική
Επιτροπή αναγνώρισε ως γερμανική οφειλή μόλις το ποσό των 7,1 δισ.
δολαρίων για την αξία των υλικών καταστροφών του πολέμου119.
Αυτό που οφείλει κυρίως να τονιστεί, είναι ότι, με το ξέσπασμα
του λιμού τον χειμώνα του 1941-42, περίπου 300.000 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους,120 όταν τα θύματα από τις πολεμικές επιχειρήσεις υπολογίζονταν
να είναι το ανώτερο 35.000, αριθμοί που παρουσιάζουν την εικόνα μίας εκ
των σημαντικότερων ανθρωπιστικών συνεπειών που επέφερε ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος. Η προστασία των πολιτικών αγαθών και της
δημόσιας περιουσίας εν καιρό πολέμου επετεύχθη προφανώς με σκοπό να
περιοριστούν

τέτοιες

πολλαπλάσιες

των

πολεμικών

συγκρούσεων

ανθρώπινες απώλειες που προκαλούνται έμμεσα, με την κατάλληλη χρήση
του πανίσχυρου όπλου της οικονομίας. Οι συνέπειες είναι πολυεπίπεδες και
διασπείρονται χρονικά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως αναλύεται
εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. Δυστυχώς, η περίπτωση της Ελλάδος,
ακόμα και ως πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα και παρόλα τα μέτρα που
ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο, απέχει πολύ από το πιο ευκταίο αποτέλεσμα
του να αποτελέσει το τελευταίο του είδους του. Η συνέχεια παρόμοιων
ανθρωπιστικών καταστροφών φτάνει ως τις μέρες μας, με πιο πρόσφατες
εκδηλώσεις τις δραματικές εικόνες των προσφύγων της Συρίας και το μισό
εκατομμύριο ανά έτος νεκρά παιδιά από την πείνα λόγω πολέμου στο Ιράκ.

119

βλ. Εθνικό Συµβούλιο για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα.
(2006). Μαύρη Βίβλος της Κατοχής. Γλέζος, Μ. (υπεύθ.), Β΄ έκδοση, Αθήνα, σ. 20.
Διαθέσιμο στο: http://www.kairatos.com.gr/vivlia/mavrivivlos.pdf. Τελευταία πρόσβαση
1/10/2018.
120
Hondros, L. J. (1969). The German occupation of Greece 1941–44 (unbublished PhD
Thesis). Vanderbilt University, p. 155.
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Κεφάλαιο 5

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΟΥ

Φαινόμενα όπως πόλεμοι, επιδημίες και λιμοί διαταράσσουν το
μέγεθος, τη δημογραφική σύνθεση και τις δομές μιας κοινωνίας. Ως προς τα
αίτια των λιμών ειδικότερα, οι οπαδοί της Μαλθουσιανής θεωρίας
υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ως συνέπεια του υπερπληθυσμού121 και της
ανεπάρκειας των διαθέσιμων πόρων122.

Νεότερες όμως θεωρίες και

εμπειρικά δεδομένα από τις αναπτυσσόμενες χώρες τείνουν να αποδίδουν
τους πρόσφατους λιμούς σε μεταβολές της διανομής της κυριότητας των

121

Barton, K., Wang, M. Wei, D. Hamilton, M. & Kingsland Conway- Gomez, Kr. (2010).
Population and Natural Resources. Conceptual Framework. How does population growth
affect the availability of resources?. In M. Solem M., P. Klein, O. Muñiz-Solari & W. Ray
(Eds.), Global climate change: A module for the AAG Center forGlobal Geography
Education. Available at http://globalgeography.aag.org. Last access 17/12/2018.
122
Το 1798, ο Thomas Malthus δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο Δοκίμιο για την Αρχή
του Πληθυσμού, με το οποίο έθεσε τις βάσεις για την έναρξη μιας προσπάθειας για τη
μελέτη του παγκόσμιου πληθυσμού. Υποστήριξε ότι ενώ ο πληθυσμός αυξάνεται με
γεωμετρική πρόοδο, τα διαθέσιμα τρόφιμα αυξάνονται με αριθμητική, δημιουργώντας μια
δυσαναλογία ικανοποίησης των αναγκών επιβίωσης. Έτσι, εάν ο πληθυσμός αφηνόταν σε
ανεξέλεγκτη αύξηση, σύντομα θα εξαντλούσε τις διαθέσιμες πηγές τροφίμων. Αποτέλεσμα
αυτού θα ήταν η αύξηση της εξαθλίωσης, της φτώχειας και του αγώνα για την
επιβίωση. Τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Malthus, προλαμβάνονται από δύο μεγάλες
κατηγορίες παραγόντων τους οποίους ονόμασε προληπτικούς και θετικούς.
Οι προληπτικοί έλεγχοι αναφέρονται σε μεθόδους περιορισμού της αναπαραγωγής, για
παράδειγμα αγαμία. Οι θετικοί έλεγχοι αναφέρονται σε περιστατικά που αυξάνουν τους
θανάτους των ατόμων πριν εισέλθουν στην αναπαραγωγική ηλικία ή που αφανίζουν
μεγάλο τμήμα του συνολικού πληθυσμού, όπως είναι οι πόλεμοι, οι επιδημίες και οι λιμοί.
βλ. Malthus, Th. Rob. (1789). An Essay on the Principle of Population. London: J.
Johnson. Διαθέσιμο στο
http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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τροφίμων και όχι στη σημαντική μείωση της κατά κεφαλήν διατροφικής
διαθεσιμότητας123.
Ο πόλεμος, εξωγενής παράγων επηρεασμού της δημογραφίας,
λειτουργεί ενδογενώς στην πρόκληση λιμών επηρεάζοντας κρίσιμα τη
δυνατότητα της οικονομίας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες συντήρησης και
διατήρησης του πληθυσμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πόλεμος επηρεάζει
τις σχέσεις κυριότητας τροφίμων και άρα μπορεί να επιφέρει λιμό.
Συνεπώς, η θνησιμότητα σε περίοδο πολέμου, ως κύρια δημογραφική
επίπτωση, είναι πολυαιτιακή, ενώ μέρος των αιτίων σχετίζονται με τον
τρόπο και τις δυνατότητες λειτουργίας της οικονομίας της περιοχής που
πλήττεται. Αυτό είναι εμφανές και στην περίπτωση του λιμού στην Ελλάδα
κατά την περίοδο της Κατοχής.
Αρχική συνέπεια των πρακτικών των κατακτητών υπήρξε η
λιμοκτονία των Ελλήνων, η οποία επιτάθηκε όχι μόνο από τη διατάραξη
των παραγωγικών και οικονομικών συνθηκών του πολέμου, αλλά και από
τακτικές, όπως ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε από τους
Συμμάχους

και

διατηρήθηκε

για

μεγάλο

χρονικό

διάστημα,

χρησιμοποιούμενος επίσης και ως μέσο πίεσης, προπαγάνδας, πολιτικής
διαπραγμάτευσης και πίεσης της κοινής γνώμης και από τις δύο
αντιμαχόμενες πλευρές. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος εδώ ότι η
λιμοκτονία στην Ελλάδα έλαβε θέση ανεκτής ‘παράπλευρης απώλειας’.
Συνεπώς στη διερεύνηση ευθυνών και καταλογισμού ευθυνών, σημαντική
είναι η εξέταση των συνεπειών του λιμού στα διάφορα κοινωνικά πεδία,
καθώς ο λιμός ως ιστορικό γεγονός δεν περιορίζεται στην βραχυπρόθεσμη
αύξηση της θνησιμότητας.

123

βλ. Sen, Amartya. (1986, Feb.). Food, Economics and entitlements. Helsinki: WP 1
World Institute for Development Economic Research, United Nations University. Available
at https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP1.pdf. Last access 2/10/2018.
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5.1 Ο Λιμός σε επίπεδο Δημογραφίας και Κοινωνικών
Συνεπειών

Ο αντίκτυπος ενός λιμού γενικά, καθώς και η αποκατάσταση μετά
από την κρίση, αποτελούν μια συναθροιστική λειτουργία πολλών
παραγόντων, όπως η αιτία και η φύση της θνησιμότητας, ο αρνητικός
αντίκτυπος στη γονιμότητα και η δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων.
Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη απόκλιση στον τρόπο που ένας λιμός επιδρά σε
διαφορετικές κοινωνίες, με διαφορετικό επίπεδο κοινωνικο-οικονομικής
εξέλιξης και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η θεωρία των «τίτλων
ανταλλαγής» της Sen περιγράφει ίσως καλύτερα την ανομοιόμορφη
επίδραση των σύγχρονων λιμών στις ζώνες του πολέμου, χωρίς να
προσφέρει παρόλα αυτά καθολικές απαντήσεις, αφού οι τοπικές ανισότητες
στις διάφορες προ κρίσης κοινωνίες αγνοούνται. Τα συνήθη αίτια, επίσης,
των λιμών μεταβάλλονται χρονικά και γεωγραφικά, από απόλυτα εξωγενείς
του δημογραφικού συστήματος παράγοντες, όπως η πανούκλα του
μεσαίωνα ή τα καιρικά φαινόμενα στους σύγχρονους ινδικούς λιμούς, μέχρι
εντελώς ενδογενείς παράγοντες, όπως η αδυναμία του οικονομικού
συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εγχώριου πληθυσμού.
Φυσικά, η ενδογένεια ή μη των αιτιακών παραγόντων μπορεί να
μεταβάλλεται με τον τρόπο προσέγγισης και εξέτασης του ζητήματος. Η
ελληνική περίπτωση μπορεί να τοποθετηθεί στην κατηγορία των σύγχρονων
κρίσεων θνησιμότητας λόγω ασιτίας. Σε τέτοιες συνθήκες οι πιθανές
συνέπειες τείνουν να περιγράφονται ως εξής124:
i.

Δημογραφία:

Οι

λιμοί

έχουν

σοβαρό

δημογραφικό

αντίκτυπο, υπό την έννοια ότι οι αυξημένοι θάνατοι και το έλλειμμα στις
124

Livi –Bacci, Massimo. (2001, Jun.). Demographic Shocks: The view from History. A
paper presented at the Federal Reserve Bank of Boston’s 46 th Economic Conference.
Retrieved from https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14291/1/pie_dp240.pdf .
Last access 2/10/2018.
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γεννήσεις καθορίζουν μια ορισμένη πτώση ή αρνητική απόκλιση από την
τάση. Επιπλέον, η εμφάνιση επιλεξιμότητας στις διάφορες κατηγορίες που
πλήττονται από το λιμό (όπως κατηγορίες κατά φύλο, ηλικία, κοινωνικά
χαρακτηριστικά) δύναται να ασκήσει

επίδραση στις μελλοντικές

δημογραφικές τάσεις, καθορίζοντας τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις ή το
χρόνο αποκατάστασης της ισορροπίας μεσοπρόθεσμα. Αρνητικής φύσεως
συνέπειες μπορούν επιπλέον να προκύψουν

και στα μακροπρόθεσμα

επίπεδα θνησιμότητας των ομάδων υψηλού κινδύνου στο λιμό, λόγω των
μακροχρόνιων συνεπειών που υφίστανται στην υγεία.
Οικονομία: Στις αγροτικές κοινωνίες, οι λιμοί έχουν αυξήσει

ii.

την αναλογία κεφαλαίου εργασίας, λόγω μείωσης των εργατικών χεριών και
αύξησης της ζήτησης και της τιμής των τροφίμων. Η συνεπαγόμενη αύξηση
της τιμής της εργασίας, προφανώς οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου. Γενικά, στις αγροτικές κοινωνίες, μετά από περιόδους
διατροφικής κρίσης, φαίνεται να μην προκύπτουν εμπόδια στην αύξηση της
ατομικής ευημερίας. Στους σύγχρονους πολέμους αντιθέτως, η πρόκληση
καταστροφής στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο καθόρισε μια πτώση στη
μεσο- βραχυπρόθεσμη ατομική ευημερία.
Ανθρώπινο κεφάλαιο: Οι μετα-μεσαιωνικές και νεότερες

iii.

κοινωνίες έτειναν να αναδιοργανώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο με πιο
αποδοτικούς

τρόπους,

ιδιαίτερα

μέσω

της

αναδιάρθρωσης

των

οικογενειακών μονάδων σε μεγαλύτερες και πιο δομημένες ομάδες.
Παρατηρείται αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων, απομονωμένα μέρη και
ερημωμένα χωριά εγκαταλείπονται, θεσπίζονται πολιτικές για την
ενθάρρυνση της αστικής μετανάστευσης, που μαζί με την αποδημία
αποτελούν ισχυρές προσαρμοστικές στρατηγικές, κάτι που ισχύει σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό σε πιο σύγχρονες κοινωνίες.
iv.

Θεσμοί και πολιτικές. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να

στραφούν σε πολλαπλές κατευθύνσεις και γι’ αυτό η κατηγοριοποίησή τους
είναι

δύσκολη.

Μερικές

περιπτώσεις
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αποτέλεσαν

οι

αστικές

μεταναστευτικές πολιτικές, οι εμπορικοί αποκλεισμοί, οι υγειονομικές
πολιτικές με σκοπό τον έλεγχο των επιδημιών και τη λήψη ανάλογων
μέτρων καραντίνας και ενίσχυσης των νοσοκομειακών μονάδων, όπως και
η ανάθεση στις δημόσιες αρχές της υποχρέωσης να ανακουφίσουν τους
πολίτες σε περίπτωση καταστροφικής πείνας μέσω ογκωδών αγορών
προμηθειών.
Εξετάζοντας, ωστόσο, εκτενέστερα την ελληνική περίπτωση
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα είναι μάλλον πιο περίπλοκα
από την ανωτέρω κατηγοριοποίηση. Στο κομμάτι της δημογραφίας, η
γεννητικότητα επηρεάζεται έμμεσα από

όργανα και πολιτικές, όπως η

μετανάστευση που επηρεάζει άμεσα τη γαμηλιότητα. Η γαμηλιότητα
παραπέρα, επηρεάζει άμεσα τη γεννητικότητα και οι μεταναστευτικές ροές
τα επίπεδα θνησιμότητας, καθώς μειώνεται το ποσοστό των νεότερων
ατόμων στο πληθυσμό. Επίσης, άλλες παράμετροι, όπως η κουλτούρα, οι
κοινωνικές συνήθειες και οι άγραφοι νόμοι της ελληνικής κοινωνίας
έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα των δημογραφικών,
κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών συνεπειών του λιμού, όπως θα δούμε
αναλυτικότερα παρακάτω. Προκειμένου λοιπόν να περιγράψω όσο πιο
αντιπροσωπευτικά

μπορούσα

τις

συνέπειες

του

ελληνικού

λιμού,

ακολούθησα μια διαφορετική κατηγοριοποίηση επιλέγοντας ως βάση για
την ομαδοποίηση των συνεπειών τους παράγοντες που αλληλοεπηρεάζονται
άμεσα, αλλά και τους τομείς των κοινωνικών συνεπειών.
Βασικό εργαλείο της έρευνας υπήρξε το έργο της Βιολέττας
Χιονίδου, Λιμός και Θάνατος στην Κατοχική Ελλάδα, 1941-1944 (μτφ. Δ.
Μιχαήλ, Αθήνα, 2011)125, καθώς είναι η πρώτη προσπάθεια κοινωνικής
έρευνας και καταγραφής των συνεπειών του κατοχικού λιμού στον άμαχο
πληθυσμό126. Η έλλειψη συστηματικών με σύγχρονη οπτική μελετών για
125

Hionidou, Violetta. (2006). Famine and Death in Occupied Greece, 1941-1944.
Cambridge: Cambridge University Press.
126
Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 17.
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τον ελληνικό λιμό της Κατοχής είχε εντοπιστεί από τους ιστορικούς στο
παρελθόν127. Το έργο της Χιονίδου, ωστόσο, αποτελεί την πρώτη μελέτη
από τη σκοπιά της ιστορικής δημογραφίας και των κοινωνικών συνεπειών
της διατροφικής κρίσης, κυρίως στον αστικό πληθυσμό της χώρας. Τα
περισσότερα έργα εστιάζουν στις πολιτικές και κυρίως τις οικονομικές
όψεις της κατοχικής κατάστασης στην Ελλάδα, χωρίς φυσικά να υποτιμάται
η συμβολή τους στη μελέτη του ελληνικού λιμού. Όσον αφορά το κομμάτι
των υλικών ζημιών δεν μπορούσα παρά να βασιστώ στην έκθεση του
Κωνσταντίνου Δοξιάδη, Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο (Αθήνα, 1946)128, όπου καταγράφονται με μοναδική λεπτομέρεια οι
καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα μετά τη γερμανική εισβολή. Για το
κομμάτι των πολιτικών συνεπειών της κατοχικής πείνας, αξιόλογο βοήθημα
αποδείχτηκε το έργο του Γιώργου Μαργαρίτη, Από την Ήττα στην εξέγερση,
Άνοιξη 1941-Φθινοπωρο 1942 (Αθήνα 1993), όπου εξετάζεται η σύνδεση
μεταξύ πολέμου- λιμού και του εμφυλίου που ακολούθησε. Τέλος, δεν θα
πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στο έργο του Mark Mazower, Inside
Hitler’s Greece: The experience of occupation, 1941-44 [Στην Ελλάδα του
Χίτλερ: η εμπειρία της Κατοχής (1η εκδ. 1993, μεταφρ. 1995)], όπου ο
συγγραφέας περιγράφει από ιστορική σκοπιά και μέσα από την έρευνα
αρχειακών πηγών και εγγράφων, την οικονομική εκμετάλλευση της
Ελλάδας και τον προκύπτοντα λιμό, την αποσύνθεση μιας ολόκληρης
κοινωνίας και την προέλευση της μαζικής αντίστασης.
Σαφώς η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στη χρήση των εν λόγω
συγγραμμάτων.

Τα

συμπεράσματα

127

ωστόσο

για

την

κίνηση

των

Λούκος, Χρήστος. (2007). Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και Κοινωνικές
Διαστάσεις. Στο Χρ. Χατζηιωσήφ & Πρ. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του
20ου αιώνα. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 1940-1945. Κατοχή και Αντίσταση, τόμος Γ1, Αθήνα:
Βιβλιόραμα, σ. 219-261. Ανακτήθηκε από
http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/9/912/loukos_2007.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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δημογραφικών δεικτών την περίοδο 1940-44 μπορούν να εξαχθούν μόνο
από τα δεδομένα που διαθέτουμε για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς η
συλλογή στατιστικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας διακόπηκε λόγω
του πολέμου. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την περίπτωση
του ελληνικού λιμού, καθώς ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που
προέκυψε κατά τη μελέτη του ήταν η μεγάλη διάσταση ως προς τον τρόπο
που βιώθηκε και αντιμετωπίστηκε σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η
περιοχή ωστόσο της Αθήνας, του Πειραιά και άλλων 27 πόλεων
παρουσιάζουν παρόμοια πορεία όσον αφορά την κίνηση των δημογραφικών
δεικτών. Η σημαντικότητα της μελέτης της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν
βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι αποτέλεσε τον τελευταίο σημαντικό
ευρωπαϊκό λιμό αφού αφάνισε σχεδόν το 5% του ελληνικού πληθυσμού129,
αλλά στο ότι αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα επιστημονικά
ανεξερεύνητο πεδίο από την κοινωνιολογική σκοπιά της διατροφικής
κρίσης.

5.2 Δημογραφικές συνέπειες του λιμού

5.2.1 Γεννητικότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός
λιμού οι συλλήψεις συνήθως μειώνονται καθώς αυξάνεται η θνησιμότητα,
φτάνουν στο αρνητικό σημείο καμπής τους όταν η θνησιμότητα αγγίζει το
μέγιστο και αυξάνονται ξανά κατά την αποκατάσταση της ισορροπίας. Οι
γεννήσεις ακολουθούν με λογική συνέπεια την ίδια πορεία με την
καθυστέρηση του χρόνου κύησης130.
129

Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 18-19.
βλ. Graeme, J. Hugo. (1984). The demographic impact of famine: a review. In B. Currey
& H. J. Graeme (Eds.), Famine. As a Geographical Phenomenon (p.7-33), Dordrecht:
Reidel Publishing Company.
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Οι πιθανοί λόγοι της μείωσης των συλλήψεων κατά τη διάρκεια ενός
λιμού είναι πολλοί: μείωση της σεξουαλικής διάθεσης και ικανότητας λόγω
πείνας και άγχους, μείωση του αριθμού των νέων συζύγων, μέθοδοι ελέγχου
γονιμότητας, μετανάστευση αρρένων. Υπάρχουν δε ενδείξεις ότι η
γεννητικότητα αυξάνεται κατά το πέρας της κρίσης σε επίπεδα ανώτερα από
την περίοδο πριν την κρίση131.
Στην περίπτωση του ελληνικού λιμού συγκεκριμένα, η πτώση της
γονιμότητας υπήρξε μικρή και ομοιόμορφη. Η μέγιστη τιμή γονιμότητας
μάλιστα, συνέπεσε με αυτή της θνησιμότητας132. Ο δείκτης γεννητικότητας
παρέμεινε υψηλός σε όλη τη διάρκεια του λιμού, γεγονός που δείχνει την
έλλειψη της άμεσης αντίδρασης στην κρίση. Επιπλέον, το ζενίθ των
συλλήψεων συνέπεσε με την επιστροφή των στρατιωτών από το μέτωπο,
που σημαίνει ότι παρά το άγχος που δημιουργούσε η εμπόλεμη κατάσταση
στη χώρα και η έλλειψη τροφίμων, η σεξουαλική δραστηριότητα των
Ελλήνων και συνεπακόλουθα και η γεννητικότητα, δεν επηρεάστηκαν
αισθητά133.
Κατά την εξέλιξη του λιμού, ωστόσο, το έτος 1942, ακολούθησε μια
πτώση των συλλήψεων και της γεννητικότητας, των οποίων η ελάχιστη τιμή
συνέπεσε με την μέγιστη τιμή της θνησιμότητας για το έτος. Η διακοπή της
εμμηνόρροιας λόγω συνθηκών διαβίωσης σε γυναίκες αναπαραγωγικής

131

Menken, J. & Campbell, C. (1992). Age-patterns of famine-related mortality increase:
implications for long-term population growth. Health transition review: the cultural, social,
and behavioral determinants of health, 2, 91-101. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/237119123_Age-patterns_of_faminerelated_mortality_increase_implications_for_long-term_population_growth. Last access
2/10/2018.
132
Στο παραπάνω συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε από τα δεδομένα που
διαθέτουμε για την Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσ/νίκη και άλλες 27 μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας, όπως και τα νησιά της Μυκόνου, της Σύρου και της Χίου, όπου για τα έτη 19401944, η μέγιστη τιμή της γονιμότητας συμπίπτει με εκείνη της θνησιμότητας σε όλες τις
περιπτώσεις. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 211- 217.
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ηλικίας συνδέεται μ’ αυτήν την πτώση στις γεννήσεις134. Μετά την
ελάχιστη τιμή των γεννήσεων ακολούθησε αντίστροφη ανοδική τάση από
το φθινόπωρο του 1943, όπου από κει και μετά παρατηρήθηκε πλήρης
ανάκαμψη και σύντομη επιστροφή στην προηγούμενη ισορροπία, εκ
παραλλήλου με την πτώση της θνησιμότητας από τον Οκτώβρη του 1944,
δηλαδή μετά την άφιξη των βρετανικών δυνάμεων135.
Η ανάκαμψη των συλλήψεων που ακολούθησε της απελευθέρωσης,
αντανακλά την ανασφάλεια που υπήρχε λόγω έλλειψης τροφίμων. Ενώ η
μείωση της γεννητικότητας σε οξείς λιμούς και κατά τη διάρκεια της
αύξησης της θνησιμότητας, οφείλεται γενικά σε φυσιολογικές επιδράσεις,
τον υπόλοιπο καιρό οι επιδράσεις είναι κυρίως ψυχολογικές, επηρεάζοντας
τους δείκτες συλλήψεων. Αυτό συμβαίνει στα πρώτα στάδια ενός οξέος
λιμού, σε λιμούς χαμηλής θνησιμότητας και σε επαναλαμβανομένους
λιμούς, όπως στην περίπτωση των ινδικών λιμών των αρχών του 20ου
αιώνα,136όπου εντοπίστηκε μια προληπτική αντίδραση στη γονιμότητα,
καθώς οι συλλήψεις μειώνονταν πριν προκύψουν οι αυξήσεις στη
θνησιμότητα137.
Ωστόσο, πριν την αύξηση της θνησιμότητας, η μείωση των
συλλήψεων δεν υπήρξε σημαντική παρά την έλλειψη τροφίμων. Αυτό
υποδεικνύει ότι όποια μείωση στη γεννητικότητα συνέβη, οφειλόταν σε
βιολογικά αίτια που προκάλεσε η πείνα και η ασιτία. Το γεγονός ότι η
Ελλάδα δεν γνώρισε την μεταπολεμική έξαρση των γεννήσεων και της

134

ό.π. σ. 299.
Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 217-219.
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βλ. Maharatha, Arup. (1996). The demography of famines. An Indian historical
perspective. Delhi: Oxford University Press.
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συγχρονικής γονιμότητας που συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες138,
οφείλεται μάλλον στο ότι δεν υπήρξε δραστική πτώση στις συλλήψεις και
στις γεννήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ώστε η πορεία ανάκαμψης να
έχει έντονα αυξητικές τάσεις.
Οφείλει επίσης να τονιστεί η μεγάλη αύξηση του ποσοστού των
γεννήσεων στους αγρότες, τόσο κατά τη διάρκεια του λιμού, όσο και
έπειτα, καθώς και η αντιστρόφως ανάλογη πτώση των γεννήσεων στους
τεχνίτες και στους εργάτες, καθώς αποτελούν γεγονότα που αντανακλούν
την άνιση επίδραση του λιμού στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες.
Επιπρόσθετα, η κατάσταση γονιμότητας στις πόλεις έρχεται σε οξεία
αντιπαράθεση με αυτήν της επαρχίας139. Το γεγονός μπορεί να οφείλεται σε
παράγοντες όπως η γνώση, η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα στις
μεθόδους αντισύλληψης, που προφανώς στις πόλεις ήταν μεγαλύτερη απ’
ότι στην παραδοσιακή ελληνική επαρχία, όπως και η διάθεση των
ζευγαριών να καταφύγουν σε τέτοιες μεθόδους. Επιπλέον, οι πόλεις και η
επαρχία επηρεάστηκαν πολύ διαφορετικά από τη διατροφική κρίση, με
λογικό συνεπακόλουθο και την αντίστοιχα διαφορετική επιλογή των
ζευγαριών σχετικά με τη δυνατότητά τους να θρέψουν νέα μέλη ή τη
διάθεσή τους να εμπλακούν γενικότερα στην αναπαραγωγική διαδικασία.
Μόνο την άνοιξη του 1943, καιρό αισιοδοξίας, χρηματικής σταθερότητας
και ανάκαμψης της θνησιμότητας παρουσιάστηκε αξιόλογη αύξηση των
συλλήψεων.
Συμπερασματικά, η αύξηση της θνησιμότητας επέφερε μείωση της
γεννητικότητας και των συλλήψεων για λόγους φυσιολογικούς και
138

βλ. Macunovich, J. Diane. (2002). Birth Quake: The Baby Boom and Its Aftershocks.
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ψυχολογικούς ταυτόχρονα. Ο λιμός δεν φαίνεται να επηρέασε τους δείκτες
γεννητικότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, παρά μόνο βραχυπρόθεσμα
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε αυτό το αποτέλεσμα, φαίνεται να συνέβαλε
σημαντικά η κουλτούρα της εποχής, όπως και οι παραδόσεις των Ελλήνων,
αναφορικά με το γάμο, το ρόλο και τις υποχρεώσεις των συζύγων στην
οικογένεια, αλλά και τις ισχύουσες αναπαραγωγικές συνήθειες.

5.2.2 Γαμηλιότητα. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, όταν η θνησιμότητα
αυξάνεται, οι γάμοι τείνουν να ματαιώνονται ή καθίστανται ανέφικτοι λόγω
θανάτου.

Μετά

αναζωογονούνται,

το

πέρας
αφού

της

κρίσης,

οι

πραγματοποιούνται

αριθμοί
οι

των

γάμων

αναβεβλημένοι,

παντρεύονται άνθρωποι που κατά την κρίση έχουν χηρέψει και
συμφωνούνται γάμοι λόγω μεταφοράς χρηματικών διαθεσίμων από τους
αποθανόντες γονείς στα νέα τέκνα.
Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, δυστυχώς δεν διαθέτουμε
δεδομένα για την γαμηλιότητα κατά την περίοδο της κατοχής, καθώς η
συλλογή στατιστικών δεδομένων διακόπηκε λόγω του πολέμου140. Αυτό
που ξέρουμε είναι ότι η ένταση της γαμηλιότητας αυξήθηκε για το έτος
1945, συγκριτικά με το 1940, πριν την έναρξη του πολέμου και του
λιμού141. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη, γεγονός
που ενισχύει ίσως την προηγούμενή μας υπόθεση περί της επίδρασης της
Ελληνικής κουλτούρας για το γάμο και την οικογένεια στους δείκτες
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γεννητικότητας και γαμηλιότητας. Τα δεδομένα που διαθέτουμε για τους
γάμους στην περιοχή της Αθήνας την εξαετία 1940-1945, παρουσιάζουν μια
σταθερή αύξηση στον αριθμό των γάμων κατά τη διάρκεια όλων των
κατοχικών χρόνων142. Σ’ αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να συνέβαλαν και
ψυχολογικοί παράγοντες, όπως ο τρόπος που οι νέοι αποφάσισαν να
αντιδράσουν απέναντι στην πείνα και τον θάνατο ή το αίσθημα του χρέους
προς την πατρίδα και η αντίδραση σε έναν ενδεχόμενο αφανισμό143. Από το
καλοκαίρι του ’42, βέβαια, και με την άφιξη των πρώτων φορτίων του
Ερυθρού Σταυρού, πέρα από το γενικότερο αίσθημα της αισιοδοξίας,
επέδρασαν ενδεχομένως και βιολογικοί παράγοντες, καθώς η αύξηση των
διατροφικών διαθεσίμων πιθανών να επηρέασε θετικά, πέρα από τη διάθεση
και την ικανότητα των νέων για τεκνοποίηση144.

5.2.3 Μετανάστευση. Αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων από
την παθούσα περιοχή προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός λιμού με στόχο την
εύρεση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους μεταναστεύοντες και
άμεσο αποτέλεσμα την πληθυσμιακή αποσυμπίεση και την αύξηση των
κατά κεφαλήν διατροφικών αποθεμάτων για τους παραμένοντες. Οι
μετακινήσεις αυτές μπορεί να είναι παροδικές, έως ότου τελειώσει η κρίση,
αλλά είναι πιθανό να διαρκέσουν και μακροπρόθεσμα.
Οι μεταναστευτικές ροές δύναται επίσης να επηρεάσουν τους
δημογραφικούς

δείκτες

της

θνησιμότητας

θετικά,

όπως

και

της

γεννητικότητας και της γαμηλιότητας αρνητικά, κατά τη διάρκεια ενός
λιμού ή

και μεσο-μακροπρόθεσμα, αναλόγως του μεγέθους και της

σύνθεσης του μεταναστευτικού κύματος. Για παράδειγμα, η αποδημία
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ό.π.,
144
Σκούρας, Φ., κ.ά.. (1991), ό.π., σ. 7
143

95

ωφέλησε την Ιρλανδία κατά την περίοδο του λιμού και μετά145, ενώ η
μειωμένη μετανάστευση ενέτεινε τον ελληνικό λιμό και τα παρεπόμενά του,
ιδίως στις κοινωνίες των μικρών και απομονωμένων νησιών.
Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να αναφερθεί πάλι το γεγονός ότι
οι μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών υπήρξαν ελάχιστες εκείνη την
περίοδο, λόγω των αυστηρών απαγορεύσεων που επέβαλαν οι κατοχικές
δυνάμεις. Στη διάρκεια της Κατοχής οι μετακινήσεις ήταν μικρής διάρκειας,
κυρίως προς αναζήτηση τροφίμων146. Γενικά, η εσωτερική μετακίνηση κατά
τη διάρκεια της κατοχικής κρίσης δεν έφτασε ποτέ σε έκταση τέτοια που να
επιδράσει στους δημογραφικούς δείκτες. Ομοίως και η εξωτερική
μετακίνηση που συνέβη πολύ περιορισμένα147, εξαιτίας του πολέμου, της
απαγόρευσης των μετακινήσεων και του εμπορικού αποκλεισμού. Συνεπώς,
στην Ελλάδα δεν παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μαζικής εξόδου του
αντρικού πληθυσμού που παρατηρείται σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
λιμών. Αυτό μπορεί να οφείλεται και σε πολιτισμικούς και κοινωνικούς
λόγους, όπως για παράδειγμα στο ρόλο των ανδρών στην ελληνική
οικογένεια, ως προστάτη της συζύγου, των τέκνων και των γονέων, ιδίως
αυτή τη φορά υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, όπως ο πόλεμος, η κατοχή, η
πείνα και η έντονη παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων στην ελληνική
κοινωνία.

5.2.4 Θνησιμότητα. Οι λιμοί αυξάνουν θεαματικά τον αριθμό των
θανάτων. Η σχετική αύξηση αγγίζει ένα ανώτατο σημείο και μετά μειώνεται
φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλότερα, ίσως ακόμα και της προ κρίσης
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περιόδου148. Η διακύμανση του δείκτη της θνησιμότητας διαρκεί κάποια
χρόνια, έως ότου επανέλθει σε ισορροπία.
Η περίπτωση του λιμού της Ελλάδας παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς
η θνησιμότητα ως αποτέλεσμα του λιμού διαφοροποιείται ανά περιοχή και
ανά ηλιακή και κοινωνική κατηγορία.
επίδραση

άλλων

εξωτερικών

Επιπλέον, είναι εμφανής και η

παραγόντων

στη

θνησιμότητα.

Πιο

συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κρίσης παρουσιάστηκε σημαντική
τοπική διαφοροποίηση της δριμύτητας του λιμού. Οι πόλεις αντιμετώπισαν
σχεδόν διπλάσια αύξηση της θνησιμότητας από εκείνη που καταγράφτηκε
στην ύπαιθρο. Βασικό παράγοντα διαφοροποίησης αποτέλεσαν τα τοπικά
μοτίβα παραγωγής και η προσβασιμότητα στην ύπαιθρο και στην παραγωγή
της149. Σημαντική ήταν και η συμβολή των επιχειρήσεων αρωγής στην
παρατηρούμενη διαφοροποίηση, καθώς σ’ αυτές οφείλεται σε μεγάλο μέρος
το πάγωμα των αυξήσεων στα ποσοστά θνησιμότητας των πόλεων μετά το
1942.
Επίσης, σε όλες τις ελληνικές περιοχές, ο λόγος του αδρού δείκτη
θνησιμότητας στη διάρκεια του λιμού προς τον αδρό δείκτη θνησιμότητας
πριν από το λιμό ήταν σταθερά υψηλότερος για τους άντρες απ’ ότι για τις
γυναίκες. Περαιτέρω και οι λόγοι των θανάτων των ανδρών προς τους
θανάτους των γυναικών κατά ηλικιακή κατηγορία ήταν σταθερά πολύ
υψηλότεροι στη διάρκεια του λιμού συγκριτικά με την περίοδο 1936- 1939,
αν και το ευάλωτο των ανδρών ποικίλλει ανά ηλικία και περιοχή. Σε όλες
τις περιοχές πέθαιναν περίπου διπλάσιοι άντρες απ’ ότι γυναίκες μεταξύ 20
και 60 χρονών, περισσότεροι ηλικιωμένοι άντρες απ’ ότι γυναίκες, ενώ τα
ποσοστά τους συγκλίνουν στη βρεφική και στις μικρές ηλικίες150.

148

Bongaarts, J. & Cain, M. (1981, Nov.). Demographic responses to famine (Working
Paper No. 77). New York: Center for Policy Studies.
149
Μαργαρίτης, Γ. (1993), ό.π., σ. 77- 92.
150
Τα συμπεράσματα εξήχθησαν από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την Αθήνα, τον
Πειραιά και τις πόλεις της Σύρου, της Χίου και της Μυκόνου. Βλ. Χιονίδου, Β. (2011),
ό.π., σ. 196- 205.
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Ένας λόγος είναι ότι τα μαθητικά συσσίτια παρείχαν τρία γεύματα
την εβδομάδα στους μαθητές, ήδη από το χειμώνα του 1941. Το γεγονός ότι
μέχρι τον Απρίλιο του 1942, όπου τα δωρεάν γεύματα επεκτάθηκαν σε
εύρος πέραν των σχολικών συσσιτίων μέσω του Ερυθρού Σταυρού, της
εκκλησίας και διάφορων κρατικών και επαγγελματικών φορέων151, το
ποσοστό της αντρικής θνησιμότητας κατεβαίνει στο ποσοστό της
γυναικείας, μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει απ’ το ότι στην Ελλάδα εκείνων
των χρόνων δεν πήγαιναν σχολείο όλα τα κορίτσια. Σ’ αυτό το σημείο
θίγονται ξανά οι πολιτισμικοί παράγοντες επίδρασης στα αποτελέσματα του
λιμού, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο και στο γεγονός ότι οι ομάδες που
αντιμετώπισαν υψηλότερη θνησιμότητα σε φυσιολογική περίοδο, δηλαδή
τα βρέφη, τα νεαρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είχαν τη χαμηλότερη
αναλογική αύξηση στη διάρκεια του λιμού. Ιδιαίτερη πτώση στους
αριθμούς των συλλήψεων και των γεννήσεων είδαμε παραπάνω δεν υπήρξε
στο συγκεκριμένο λιμό, άρα αυτή η αντιστροφή δεν οφείλεται στη μείωση
του αριθμού των ατόμων που εμπίπτουν στις ευάλωτες κατηγορίες των
151

Καβάλα, Μ. (2004). Πείνα και επιβίωση. Αντιμετώπιση των στερήσεων στην
κατεχόμενη Ελλάδα. Στο Θ. Μοσχούδης, Γ. Βαλασσάκης & Μ. Αποστολοπούλου (επιμ.),
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000. Η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940 – 1949, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, τ. 8, σ. 58- 59. Ανακτήθηκε από
https://www.academia.edu/16683685/_%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1
_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF
%89%CF%83%CE%B7._%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%C
F%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%
CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%
CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%87
%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%
AC%CE%B4%CE%B1_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE
%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85_%CE%95%
CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
_1770_2000._%CE%97_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%C
E%BC%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_1940_19
49_%CF%83%CF%87._%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8._%CE%AD%
CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83
%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%
B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%
BF%CF%82_%CF%84._8_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9
%CE%BA%CE%AC_%CE%93%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1_2004_%CF%83._49__62?auto=download. Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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βρεφών, των νεαρών παιδιών και των εγκυμονουσών. Η απόφαση να
παρέχεται τροφή πρωτίστως στα παιδιά ήταν πολιτισμική.
Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, την περίοδο που ξέσπασε ο λιμός
δεν υπήρχαν καθόλου συντάξεις, ούτε εθνικό σύστημα πρόνοιας. Οι
ηλικιωμένοι βασίζονταν στα παιδιά τους κατά παράδοση152. Με δεδομένη
την ελάχιστη ύπαρξη μεταναστευτικών ροών, μπορούμε να υποθέσουμε ότι
δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα λόγω εγκατάλειψης από τα νεαρά τέκνα.
Επίσης, ο σεβασμός προς τη θέση των γηραιοτέρων μέσα στην οικογένεια
που ίσχυε επί αιώνες στην ελληνική κοινωνία, τους καθιστούσε πιθανότατα
σε προτεραιότητα για τη λήψη των τροφικών διαθεσίμων της οικογένειας.
Ο ρόλος του πατέρα εξαρτάτο από το αν υποστήριζε επαρκώς την
οικογένεια πριν την περίοδο της κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκεια, ώστε
να καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες από την οικογένεια για τη
διατήρησή του.
Έχει υποστηριχθεί από τον Rivers153 πως σε καταστροφικές
περιόδους οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από τους
άντρες, λόγω του μικρότερου μεγέθους και της σύνθεσης του σώματός
τους- περισσότερο σωματικό λίπος, χαμηλότερο κόστος δραστηριότητας
και κρίσιμης θερμοκρασίας και βραδύτερη απώλεια πρωτεϊνών και λίπους.
Οι μεγαλύτερες ανάγκες του ανδρικού σώματος σε πρωτεΐνες και ενέργεια
ίσως όντως να αποτελούν μειονέκτημα σε περιόδους διατροφικής κρίσεως,
καθώς έχει παρατηρηθεί πως σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης
ενέργειας στα αρσενικά προέρχεται από τις πρωτεΐνες στα πρώτα στάδια
του λιμού. Η παύση στις εισαγωγές των σφαγίων που επέβαλαν οι δυνάμεις

152

βλ. Hionidou, V. (2004). The position of the elderly in Greece prior to World War Two.
Evidence from three island populations. In P. Kreager & Butterfill El. Schroeder (Eds.),
Ageing without children: European and Asian perspectives, Oxford: Berghahn Books, p.
244- 268. Επίσης, Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 209- 210.
153
Rivers, J. P. W. (1982, Dec.). Women and children last: An essay on sex discrimination
in disasters. Disasters, 6, p.256-267. Retrieved from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.1982.tb00548.x/pdf. Last access
2/10/2018. Επίσης, βλ. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 206- 209.
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κατοχής, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, διέκοψε την πρόσβαση των Ελλήνων
στο κρέας και την κατανάλωση πρωτεϊνών, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με
την παραπάνω θέση, μπορεί να υποτεθεί ότι συνέβαλε στην επιπλέον
αύξηση της ανδρικής κυρίως θνησιμότητας.
Τέλος,

σύμφωνα

με

την

παραπάνω

θεωρία,

σε

χαμηλές

θερμοκρασίες οι ενεργειακές απαιτήσεις του σώματος αυξάνονται πολύ και
η κρίσιμη θερμοκρασία κάτω από την οποία αυξάνεται ο ρυθμός του
μεταβολισμού είναι υψηλότερη στους άντρες154. Μπορούμε λοιπόν να
υποθέσουμε ότι το πρόβλημα στέγασης155 που συναντήσαμε προηγουμένως
στην έρευνα, το οποίο δημιουργήθηκε από τους βομβαρδισμούς, τις
πυρπολήσεις και τις λεηλασίες και υπέβαλε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες
στις ακραίες συνθήκες των χαμηλών χειμερινών θερμοκρασιών και της
πείνας, λειτούργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο προσθετικά στα υψηλότερα
ποσοστά θνησιμότητας, κυρίως των αρρένων, σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες.
Πέραν

από

τις

συνθήκες

της

συγκεκριμένης

κατοχικής

πραγματικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της που δημιουργήθηκαν από τις
κοινωνικές συνήθειες του ελληνικού λαού, αυτό που είναι σημαντικό και
πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι λόγω των πολεμικών συνθηκών και των
παραβιάσεων που διαπράχθηκαν σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού,
έφτασαν οι κάτοικοι των μεγάλων κυρίως πόλεων και ιδιαίτερα στην Αθήνα
και στον Πειραιά, σε σημείο να καταναλώνουν από δημόσια συσσίτια
περίπου 200 θερμίδες την ημέρα156, ενώ οι θάνατοι από ασιτία στην περιοχή
της πρωτεύουσας157 κατά τη διάρκεια του πρώτου μόλις κατοχικού χειμώνα
άγγιζαν τους 40.000.

154

ό.π.
Doxiades, K.A. (1946), ό.π.
156
Matalas, Antonia-Leda & Grivetti, Louis E. (2007), ό.π., σ. 153.
157
βλ. στοιχεία για τους θανάτους από Λούκος, Χρήστος. (2007), ο.π, σ. 37-43.
155
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5.2.5 Φυσική Αύξηση. Σε ένα έτος πείνας, ο αρνητικός αντίκτυπος στη
φυσική

αύξηση μπορεί να

μετρηθεί

από τον αριθμό των

πρόσθετων θανάτων που προκαλούνται από την πείνα και τον αριθμό των
χαμένων γεννήσεων που προκαλούνται από τη μειωμένη γονιμότητα158. Η
σημασία της γεννητικότητας στην εξέλιξη ενός πληθυσμού είναι προφανής,
καθώς η έντασή της σε συνδυασμό µε αυτήν της θνησιμότητας και της
μετανάστευσης προσδιορίζει την εξέλιξη του όγκου, αλλά και της δομής
του στην πορεία του χρόνου. Ο έντονα αρνητικός ρυθμός της φυσικής
αύξησης που παρατηρείται κατά τις περιόδους των διατροφικών κρίσεων
καθίσταται θετικός και υψηλότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα μετά την
κρίση, λόγω των αντίθετων κινήσεων στους ρυθμούς της θνησιμότητας και
της γονιμότητας. Οι ρυθμοί τείνουν να επιστρέφουν στα φυσιολογικά
επίπεδα μετά από λίγα χρόνια.
Η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε έως τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου από υψηλή γεννητικότητα και θνησιμότητα, οι οποίες άφησαν
σημαντικά πλεονάσματα.159 Στην Ελλάδα της κατοχής υπήρξε σαφώς
μείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού, ιδιαίτερα στα σημεία όπου το
μέγιστο της θνησιμότητας συνέπιπτε με το ελάχιστο των γεννήσεων (εν τη
απουσία αξιοσημείωτης μετανάστευσης), αλλά προφανώς η σύντομη
αποκατάσταση της ισορροπίας μετά το πέρας του λιμού επέτρεψε μόνο
βραχυπρόθεσμες μετατοπίσεις του δείκτη από την τάση.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που προέκυψε από τη μελέτη των
λιμών που συνέβησαν στη Γαλλία από τα μέσα του 16ου έως και τα μέσα
του 17ου αιώνα, είναι πως ενώ οι λιμοί επιδρούν αρνητικά στους δείκτες της
γονιμότητας και της γαμηλιότητας, δεν προκαλούν απαραιτήτως μεγάλη
158

Shujie, Yao. (1999, Dec.). A Note on the Causal Factors of China’s Famine in 1959–
1961. Journal of Political Economy, 107(6), 1365-1372, p.1365-1369. Retrieved from
http://www.yhcw.net/famine/Research/Yao99.pdf. Last access 2/10/2018.
159
Κοτζαμάνης, Β. (2012, Μάιος 22). Ελληνική πληθυσμιακή γεωγραφία- μεταπολεμικά.
Ανακτήθηκε από http://walk2geographies.wordpress.com/2012/05/22/greek-populationgeography-in-the-after-ww-ii-geographie-de-la-population-grecque-dans-lapres-guerre/.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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αύξηση της θνησιμότητας, εκτός κι αν συνδέονται με επιδημίες160. Επίσης,
οι Watkins και Menken πρότειναν πως υπάρχει μικρή πιθανότητα οι λιμοί
να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στα δεδομένα της πληθυσμιακής
αύξησης στο μέλλον, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που έχουν αποτελέσει στο
παρελθόν161.
Από την άλλη, οι έρευνες που εξετάζουν την Ινδία κατά τη διάρκεια
της πεντηκονταετούς περιόδου 1870- 1920, όταν το μέσο ετήσιο ποσοστό
της πληθυσμιακής αύξησης ήταν περίπου 0.36 τοις εκατό, εξάγουν ένα
αρκετά ισχυρό επιχείρημα όσον αφορά τη σημαντικότητα των λιμών στον
καθορισμό της πληθυσμιακής αύξησης162. Η σύγκριση με τα δεδομένα του
παρόντος, δυστυχώς, δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι
μεγάλης κλίμακας και εκτεταμένης θνησιμότητας λιμοί θα αποτελέσουν
πραγματικότητα του παρελθόντος. Παραδείγματος χάριν, η αύξηση στα
προβλήματα που συνδέονται διεθνώς με τα

κατά κεφαλήν επίπεδα

διαθέσιμων τροφίμων, ειδικά από τα μέσα του 1980 και επί του
προκειμένου, η διάδοση κοινωνικών συγκρούσεων και εχθροπραξιών που
βρίσκονται σε ισχύ και συνοδεύονται κατά κανόνα από την ύπαρξη
λιμοκτονούντων πληθυσμών, όπως σε ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής και
της Ασίας, αποθαρρύνουν τη γενίκευση του συμπεράσματος ότι οι μεγάλοι
160

Macfarlane, Al. (2002). The dimensions of famine. Retrieved from
http://www.alanmacfarlane.com/savage/A-FAM.PDF. Last access 2/10/2018.
161
Watkins, S. C. & Menken, J. (1985, Dec.). Famines in historical perspective. Population
and Development Review, 11, p. 647- 675.
162
Η πείνα του 1876-78 αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για τις περιοχές πέρα από το Μαντράς,
όπου ακολούθησαν και οι τεράστιες διαδοχικές καταστροφές του 1896-97 και του 18991900. Οι αθροιστικές εκτιμήσεις για τους εν λόγω λιμούς αποδίδουν τον αριθμό των 16
εκατομμυρίων θανάτων σε έναν πληθυσμό που ήταν κατά προσέγγιση 280 εκατομμύρια.
Κατόπιν, συνέβη ο εκτεταμένος λιμός του 1907-08 με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα την
ύπαρξη εκατομμυρίων θυμάτων. Φυσικά, υπήρξαν και πολλά δευτερεύοντα θύματα των
λιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1871-1921. Θα πρεπε να λαμβάνεται επιπλέον υπόψη
και η απώλεια λόγω μείωσης της γονιμότητας που συνδέεται με αυτές τις διάφορες κρίσεις.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η δημογραφική ιστορία της Ινδίας προσφέρει κάποια
υποστήριξη στο επιχείρημα της ισχυρής επίδρασης των λιμών ως καθοριστικών
παραγόντων της πληθυσμιακής αύξησης. Παρέχει επίσης εμπειρικά παραδείγματα για το
πώς ειδικοί παράγοντες θα μπορούσαν στις άμεσες μετά των λιμών περιόδους πείνας να
επιταχύνουν την αποκατάσταση πληθυσμών.
βλ. Dyson, Tim. (1992, Apr.). Famine Reactions. Health Transition Review, 2, p. 107-113.
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λιμοί που προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα αποτελούν μια
παρελθούσα κατάσταση για τις κοινωνίες του παρόντος, αλλά και του
μέλλοντος.

5.3 Οι κοινωνικές επιπτώσεις του λιμού

5.3.1 Η Κατάσταση της Δημόσιας Υγείας. Ο υποσιτισμός και η
ασιτία υποστηρίζεται

από πολλούς μελετητές ότι είναι οι κυριότεροι

παράγοντες της θνησιμότητας κατά την περίοδο ενός λιμού. Η τρέχουσα
τάση, ωστόσο, αποδίδει την επιπλέον θνησιμότητα που προκαλείται κυρίως
στη δράση επιδημικών ασθενειών, στηριζόμενη στα παραδείγματα που
προέρχονται από τη σύγχρονη Αφρική.163 Παρόμοια φαίνεται να ήταν και η
κατάσταση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημες καταγραφές, ως άμεση
αιτία θνησιμότητας για τους κατοχικούς θανάτους καταγράφεται κάποια
ασθένεια και όχι ο θάνατος από ασιτία, που αναφερόταν στις πηγές ως
πρωτεύων παράγοντας επιβάρυνσης του οργανισμού και επιδείνωσης της
ασθένειας. Η μεταβλητή που συνδέει την έλλειψη τροφίμων με τη
θνησιμότητα λόγω επιδημίας μπορεί να είναι η επιδείνωση των συνθηκών
υγιεινής, η αυξημένη κινητικότητα του πληθυσμού ή η χαμηλή αντίσταση
του οργανισμού λόγω υποσιτισμού.164 Κάποιες μεταδοτικές ασθένειες
φαίνεται να επηρεάζονται από τη διατροφή, όπως και το ανοσοποιητικό
163

De Waal, A. (2007). Famine mortality: a case study of Darfur, Sudan 1984-85. In St.
Devereux (Edt.), The New Famines: Why Famines Persist in an Era of Globalization,
London: Routledge, p.73-75.
Διαθέσιμο στο
https://books.google.gr/books?id=2jYdfkY8fQUC&pg=PA74&dq=De+Waal,+A.+1989.+
%E2%80%9CFamine+mortality&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi2opK3kPPOAhWLuBQK
HaL0CrMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=De%20Waal%2C%20A.%201989.%20%E2%80
%9CFamine%20mortality&f=false. Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
164
ό.π.
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σύστημα σε καταστάσεις ασιτίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις
περιπτώσεις πιο ήπιων μορφών υποσιτισμού.165
Στην περίπτωση του ελληνικού λιμού τα πράγματα ήταν πιο
ξεκάθαρα. Οι αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά το πρώτο έτος της
κατοχής οφείλονταν σε συμπτώματα οιδήματος, διάρροιας και πελάγρας, τα
οποία συνδέονταν αναμφίβολα με την ανεπαρκή σίτιση. Το χειμώνα του
1941, οι θάνατοι των ασθενών που υπέφεραν από οίδημα έφτασαν το 65%.
Από τα ιατρικά αρχεία της εποχής φαίνεται πως τα λοιμώδη νοσήματα και
τα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος αποτέλεσαν σημαντικές
αιτίες θανάτου, με τα νοσήματα του αναπνευστικού να ακολουθούν σε
ποσοστό συχνότητας166.
Έκπληξη αποτελεί το γεγονός της ασημαντότητας των μεταδοτικών
ασθενειών ακόμα και κατά το αποκορύφωμα της κρίσης θνησιμότητας.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο αποκορύφωμα του λιμού τα επίπεδα
θνησιμότητας των ασθενών φυματίωσης ήταν χαμηλότερα κατά το ήμισυ
από εκείνα του πληθυσμού που πέθαινε λόγω της πείνας, παρόλο που η
φυματίωση αποτελούσε την κύρια αιτία θανάτου των ασθενών που
νοσηλεύονταν στη διάρκεια της κατοχής και κυρίως των παιδιών.167
Σημαντικός υπήρξε ο ρόλος των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, με τη
φροντίδα για τη νοσηλεία των ασθενών, τη σύνταξη λεπτομερών
καταλόγων των περιστατικών και την επιβολή καραντίνας υπό αστυνομική
165

Βλ. σχετικά τη μελέτη του Livi-Bacci, Massimo. (1997). Population and nutrition: an
essay on European demographic history. In P. Skinner, Health and Medicine in Early
Medieval Southern Italy, New York: Brill, p. 4-6. Retrieved from
https://books.google.gr/books?id=12BSGpg9_b8C&pg=PA4&lpg=PA4&dq=livi,+bacci,+
massimo.+population+and+nutrition&source=bl&ots=B8fD6bTiwY&sig=Wx7asEVS2dK4DIpdZvODfyEv7g&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwj64rb_lPPOAhUJyRQKHRGHB7
QQ6AEIPDAG#v=onepage&q=livi%2C%20bacci%2C%20massimo.%20population%20a
nd%20nutrition&f=false. Last access 2/10/2018.
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Για τα στοιχεία και τα στατιστικά δεδομένα της εποχής βλ. Τσιάμης, Κ., ΠουλάκουΡελεμπάκου, Ε. & Ανωγιάτης- Pele, Δ. (2013). Ιατρική και δημογραφική προσέγγιση της
θνησιμότητας στην Κατοχική Αθήνα (1941- 1944). Mediterranean Chronicles, 3.
Διαθέσιμο
στο
http://docplayer.gr/7907809-Iatriki-kai-dimografiki-proseggisi-tisthnisimotitas-stin-katohiki-athina-1941-1944.html. Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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βλ. ό.π., σ. 17- 19.
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επίβλεψη στις οικογένειες των αρρώστων με λοιμώδεις ασθένειες.168 Στην
πρόληψη κατά των επιδημιών συνέβαλαν και οι Γερμανοί, παρέχοντας
φάρμακα και εμβόλια κατά του τύφου. Η επέμβασή τους, βέβαια,
αποδόθηκε από τους Βρετανούς στην προσπάθειά των κατοχικών δυνάμεων
να μην επηρεάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα ένα πιθανό
ξέσπασμα μιας μεταδοτικής ασθένειας, όπως ο τύφος. Εάν βασιστούμε
συνεπώς στο δεδομένο ότι η κατάσταση της δημόσιας υγείας δεν
χειροτέρεψε αξιοσημείωτα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα αίτια της
θνησιμότητας συνδέονταν στενά με την ασιτία169.
Σημαντική ήταν επίσης και η επίδραση των ασθενειών του
κυκλοφοριακού συστήματος σε όλο τον πληθυσμό κατά τη διάρκεια του
λιμού, αν και η σύνδεσή τους με την ασιτία δεν είναι ούτε άμεση, ούτε
προφανής. Ωστόσο, η συμβολή τους στην αύξηση της θνησιμότητας υπήρξε
σημαντική και σε άλλες περιπτώσεις λιμών, όπως στην Ολλανδία του 19441945.170 Επίσης, στο λιμό που προκλήθηκε στο Γκέτο της Βαρσοβίας οι
γιατροί συχνά διαπίστωναν καρδιακή ανεπάρκεια.171 Η ιστορία έχει
αποδείξει ότι η ασιτία αποτελεί αιτία θανάτου, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.172
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο δεσμός ανάμεσα στο σοβαρό
υποσιτισμό και το θάνατο υποστηρίζεται από όλο και περισσότερους
συγγραφείς, λαμβανομένου υπόψη και του περιβάλλοντος νοσηρότητας του
πληθυσμού. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα της Κατοχής, έχουμε μια
168

Χιονίδου, Β. (2011). ό.π., σ. 228- 235.
Τσιάμης Κ. κ.α. (2013), ό.π., σ. 18.
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Roseboom, J. T., van der Meulen, J. H., Ravelli, A. C., Osmond C., Barker, D. J. &
Bleker, O. P. (2001). Effects of prenatal exposure to the Dutch famine on adult disease in
later life: an overview. Molecular and Cellular Endocrinology, 185, p. 93-98.
Retrieved from http://jamesclear.com/wp-content/uploads/2015/01/tessa-roseboom-effectsof-prenatal-exposure-to-the-dutch-famine-on-adult-disease-in-later-life.pdf. Last access
2/10/2018.
171
βλ. Winick, M. (1994). Hunger Disease: Studies by the Jewish Physicians in the Warsaw
Ghetto. Their Historical Importance and Their Relevance Today. Nutrition, 10(4), p. 365380. Retrieved from http://www.columbia.edu/cu/epic/pdf/winick_lecture_2005.pdf. Last
access 2/10/2018.
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Young, H. & Jaspars, S. (1995). Nutrition, disease and death in times of famine.
Disasters, 19(2), 94-109. Available at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14677717.1995.tb00361.x/abstract. Last access 2/10/2018.
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περίπτωση λιμού, όπου η συμβολή της ασιτίας στην επιπλέον θνησιμότητα
δεσπόζει με ποσοστό μεταξύ 60 και 85%, ενώ οι επιδημικές ασθένειες
απουσιάζουν173. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση προς τη διεθνή
βιβλιογραφία που υποστηρίζει την άποψη ότι μια κρίση υψηλού
υποσιτισμού συνοδεύεται κατά κανόνα και από την επιδημία ενός λοιμού.
Ωστόσο, τα δεδομένα που αφορούν το λιμό της Ελλάδας συμφωνούν με
αυτά άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, όπως του ολλανδικού λιμού και
εκείνου των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η διαφορά με τους
σύγχρονους αφρικανικούς λιμούς μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως
η απουσία έντονων κοινωνικών αναταραχών και η περιορισμένη
κινητικότητα του πληθυσμού, λόγω της επιβολής της δημόσιας τάξης και
των απαγορεύσεων στις μετακινήσεις που επέβαλαν οι κατοχικές δυνάμεις.
Οι συνθήκες, ωστόσο, κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν και συνεχίζουν να
προκαλούνται οι εν λόγω λιμοί δεν παύουν να είναι παρόμοιες, τονίζοντας
τη σύνδεση μεταξύ πολέμων και καταστάσεων που δημιουργούνται μεταξύ
των εμπόλεμων δυνάμεων, αλλά και τη σύνδεση των προκληθέντων λιμών
με εμπόλεμες καταστάσεις.

5.3.2.

Αναδιαστρωμάτωση

των

Τάξεων

και

Κοινωνικές

Συγκρούσεις. Η άποψη της Sen ότι ο λιμός δεν προκαλείται από την πτώση
της συνολικής διαθεσιμότητας τροφίμων, αλλά από την αδυναμία κάποιων
κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων να αποκτήσουν πρόσβαση στα
διαθέσιμα τρόφιμα, έχει εφαρμογή στην περίπτωση του ελληνικού λιμού
που εξετάζεται. Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, σε ένα έτος κρίσης
κάποιες ομάδες αντιμετωπίζουν μείωση των τίτλων ανταλλαγής τους και
δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους

173

βλ. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 236- 245.
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αγαθά174. Ο Keen επιπλέον πρόσθεσε ότι κάποιες ομάδες μπορούν να
αποφύγουν τις συνέπειες κι ακόμα και να ενισχύσουν το λιμό αν αυτό
αποδεικνύεται επικερδές, με πολιτικούς και άλλους τρόπους175.
Επί

του

προκειμένου,

στη

διάρκεια

του

λιμού

υπέφεραν

περισσότερο όσοι είχαν μείνει άνεργοι λόγω πολέμου, δηλαδή εργάτες λόγω
παύσης των εργασιών σε εργοστάσια που περιήλθαν στην εκμετάλλευση
των κατοχικών δυνάμεων, τεχνίτες λόγω έλλειψης ζήτησης των εργασιών
τους, ναυτικοί και ψαράδες λόγω των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν στις
εργασίες τους και λόγω επίταξης και καταστροφής του στόλου. Άλλη
κατηγορία ήταν οι άποροι και οι τρόφιμοι ιδρυμάτων που βασίζονταν στην
ανικανότητα των αρχών να τους θρέψουν176. Ηλικιωμένοι των πόλεων και
άνεργοι των οποίων το μόνο εισόδημα προέρχονταν από την ενοικίαση
κάποιων χώρων, χτυπήθηκαν άμεσα από τον πληθωρισμό και την απόφαση
της κυβέρνησης τα ενοίκια να παραμείνουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα,
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στέγασης που είχε
δημιουργηθεί ήδη από την εκτέλεση των πολεμικών επιχειρήσεων177.
Όσοι διέθεταν περιουσιακά στοιχεία επιβίωσαν ρευστοποιώντας τα,
μαζί με αυτούς που διέθεταν χρηματικά διαθέσιμα, συνήθως οι ανώτερες
κοινωνικά τάξεις. Οι δημόσιοι και τραπεζικοί υπάλληλοι απολάμβαναν
έστω σε περιορισμένο βαθμό, τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών
τους, που φυσικά ήταν αδύνατον να ακολουθήσει τον καλπάζοντα
πληθωρισμό, μη εξοφλητέα δάνεια, δώρα, καθώς και πληρωμές σε τρόφιμα
174

Sen, Amartya. (1981). Poverty and Famines. An essay on entitlement and deprivation.
New York: Oxford University Press, p.39-44.
Διαθέσιμο στο https://www.prismaweb.org/nl/wp-content/uploads/2017/06/Poverty-andfamines%E2%94%82Amartya-Sen%E2%94%821981.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
175
Keen, D. (1994). The benefits of famine. A political economy of famine and relief in
Southwestern Sudan, 1983- 1989. New York: Princeton University Press, p. 75-124.
176
βλ. Λούκος, Χρήστος. (2007), ό.π.. Ο συγγραφέας παραθέτει δεδομένα από την Αθήνα,
τον Πειραιά, την Ερμούπολη και τη Χίο. Επίσης, αναλυτικοί πίνακες με τις διάφορες
κατηγορίες των επαγγελμάτων που επλήγησαν από το λιμό στην Χιο, τη Σύρο και την
Μύκονο διατίθενται στην εργασία της Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 257-265.
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Palairet, M. (2000), ό.π., σ.111.
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χάρη στη σημαντική πολιτική ισχύ τους178. Οι στρατιωτικοί είχαν μόνιμη
απασχόληση και μάλιστα τέτοιας φύσεως που τους επέτρεπε την άμεση
πρόσβαση στις προμήθειες τροφίμων, λόγω του γεγονότος ότι μετά την
αποστράτευση οδηγήθηκαν στα γραφεία και το υπουργείο επισιτισμού. Οι
αγρότες βρίσκονταν στην πλεονεκτικότερη θέση, τρεφόμενοι με τα
προϊόντα της παραγωγής τους και προσφέροντας μεγάλο μέρος της
παραγωγής τους στη μαύρη αγορά179.
Αν και οι αγρότες επιβίωσαν γενικά ικανοποιητικά σε όλη τη χώρα,
οι εργάτες γης, οι μικροϊδιοκτήτες και όσοι επηρεάστηκαν από τις
πολεμικές επιχειρήσεις υπέφεραν. Όταν, ωστόσο, ο κύριος κίνδυνος του
λιμού έληξε το φθινόπωρο του 1943 με την άφιξη της ξένης βοήθειας,
υπήρξε κάποια αντιστροφή, αφού ο υποσιτισμός έπληττε πια κυρίως τη
μεσαία τάξη, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους επιχειρηματίες, λόγω
των ακραίων επιπέδων του πληθωρισμού, των άτακτων πληρωμών και της
απώλειας του συσσωρευμένου πλούτου τους στη μαύρη αγορά με στόχο την
εξασφάλιση διατροφής κατά τον πρώτο κατοχικό χειμώνα180.
Οι έμποροι ήταν μια κατηγορία που όχι μόνο επιβίωσε με
αξιοπρέπεια του λιμού, αλλά βρέθηκε και σε θέση να δημιουργήσει μεγάλα
περιουσιακά αποθέματα μέσα από τη μαύρη αγορά και τη συνεργασία με
την κατοχική κυβέρνηση και τα στρατεύματα181. Ο εμπορικός αποκλεισμός
της Ελλάδας και ο λιμός που ακολούθησε δεν άσκησαν ιδιαίτερη πίεση στις
δυνάμεις του Άξονα, ενώ τα στρατεύματα που βρίσκονταν στη χωρά
επωφελήθηκαν περαιτέρω της κατάστασης, εκμεταλλευόμενα τη λειτουργία
της μαύρης αγοράς182. Υπό τη βοήθεια και την εποπτεία τους, ντόπιοι
έμποροι μετέφεραν μεγάλες ποσότητες προϊόντων με τα κατησχυμένα
οχήματα του στρατού και υπό την ασφάλεια των κατεχόντων. Μέλη της
178

Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 267-269.
Voglis, Polymeris. (2006), ό.π., σ. 22-24.
180
Mazower, Mark (1994), ό.π., σ. 86-87.
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Καβάλα, Μ. (2007), ό.π., σ. 55-56.
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Etmektsoglou, Koehn G. (1995), ό.π., σ. 422- 424.
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κυβέρνησης και σ’ αυτήν την περίπτωση, συμμετείχαν σ’ αυτόν τον
συνασπισμό και μεγάλο μέρος των προϊόντων που μεταφέρονταν
δεσμεύονταν προς εξυπηρέτηση των ιδίων και των κατοχικών δυνάμεων ή
τα διοχέτευαν εκ νέου στη μαύρη αγορά με στόχο την ιδιοποίηση του
κέρδους που απέφερε ο πληθωρισμός183.

Επιπλέον της παλιάς τάξης

εμπόρων, συγκροτήθηκε και μια καινούργια, προερχόμενη από όλες τις
κοινωνικές κατηγορίες και τα επαγγέλματα, που ανέλαβε εξαιρετικά
υψηλούς κινδύνους στην ανεπίσημη αγορά, με εξαιρετικά υψηλά κέρδη.
Είναι γεγονός πως όλοι ήταν υποχρεωμένοι να συνδιαλέγονται στη μαύρη
αγορά, καθώς αυτή ήταν και η μόνη αγορά που λειτουργούσε στη διάρκεια
της κατοχής. Επιπλέον, αυτή η απασχόληση προσέφερε και μια διέξοδο σε
πολλούς ανέργους που δρούσαν ατομικά, μεταφέροντας μικροποσότητες
από την επαρχία, προκειμένου να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους
και να εξασφαλίσουν παράλληλα κάποιο εισόδημα από τη μεταπώληση των
αγαθών στις πληθωριστικές τιμές του μαύρου εμπορίου184.
Το αποτέλεσμα της πείνας αποδόθηκε από την κυβέρνηση στον
εμπορικό αποκλεισμό και οι προσπάθειες εξωτερικής πολιτικής στράφηκαν
προς τα δεινά των αμάχων και την άρση του αποκλεισμού για την
αποσυμφόρηση της κατάστασης185. Από την άλλη, η στάση των Συμμάχων
και κυρίως των Άγγλων, προωθούσε τον εθνικό διχασμό μέσα από την
οικονομική ενίσχυση και τη βοήθεια σε έμψυχο αλλά και πολεμικό υλικό
που προσέφεραν στις αντιστασιακές ομάδες και την απόδοση των ευθυνών
για τον λιμό στον Άξονα. Μέχρι το τέλος της απελευθέρωσης είχαν ήδη
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Μαργαρίτης, Γ. (1999, Απρ. 25). Η Αθήνα της Κατοχής (Αφιέρωμα). Η Καθημερινή, σ.
5, σ.10-11. Διαθέσιμο στο
http://blogs.sch.gr/zoot_/files/2014/10/%CE%97%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-7%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A3.pdf.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
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βλ. Μαργαρίτης, Γ. (1993), σ. 86-102.
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βλ. Papastratis Pr. (1984), ό.π., σ. 114-116.
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καλλιεργηθεί οι
186

σύγκρουση

συνθήκες

που

οδήγησαν

τη χώρα σε

εμφύλια

.

Σαφώς

οι

αντιστασιακές

οργανώσεις

επωφελήθηκαν

της

κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στη χώρα για τον έλεγχο των τροφίμων,
κερδίζοντας σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό έδαφος. Η ένοπλη εξέγερση
ξεκίνησε και καταξιώθηκε μέσα από την καταδίωξη της ληστείας των
τροφίμων στις γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές και την παγίωση της τάξης
σε αυτόν τον χώρο σε όφελος εκείνων που εξυπηρετούσαν και
καταδείκνυαν τα νέα συστήματα συναλλαγών, την καταδίωξη και εξόντωση
των συνεργατών της κυβέρνησης στην προσπάθεια συλλογής της αγροτικής
παραγωγής και τις κατασχέσεις στις αποθήκες της συγκέντρωσης των
αγροτικών προϊόντων. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η ελληνική ύπαιθρος
βρέθηκε επαναστατημένη απ’ άκρη σε άκρη και γεμάτη αντάρτικους
στρατούς, ενώ η παραγωγή της έθρεψε μέσα σε συνθήκες πολέμου και
πείνας 30.000 αντάρτες187.
Η μετατροπή του λιμού σε εξέγερση, ήταν μια πολύπλευρη
διαδικασία που αν και στη βάση της είχε τη δημιουργία ενός πολιτικού
κενού και μιας δυσπιστίας προς τις ικανότητες της κατοχικής Κυβέρνησης,
στηρίχθηκε στη συνέχεια σε οικονομικές διεργασίες που ανέτρεψαν τις
ισορροπίες του κοινωνικού ιστού.
Το σίγουρο είναι ότι ο λιμός προκάλεσε κοινωνικές ανακατατάξεις
μέσω της αναδιανομής του πλούτου. Όσοι μπόρεσαν να επωφεληθούν από
τη λειτουργία της μαύρης αγοράς συγκέντρωσαν το οικονομικό πλεόνασμα
που διατηρούσαν οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις του μεσοπολέμου και
συγκρότησαν τη νέα τάξη των εχόντων στη μεταπολεμική περίοδο.
Πρόκειται για περιουσίες που φτιάχτηκαν από Έλληνες εις βάρος
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Μαργαρίτης, Γ. (1993), ό.π., σ. 208.
Mazower, Mark. (1994), ό.π., σ. 163.
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λιμοκτονούντων Ελλήνων και επιβεβαίωναν την ιδιοτέλεια του προτύπου
homo economicus.188

5.4 Συμπεράσματα

Όταν ερευνάται ένα έγκλημα και πόσο μάλλον η διάπραξη πολλαπλών
εγκλημάτων πολέμου, από αντιμαχόμενες πλευρές, με χιλιάδες αθώα
θύματα στον άμαχο πληθυσμό, είναι αναπόφευκτη η αναφορά στο ζήτημα
της απονομής των ευθυνών. Οι περισσότερες εργασίες αντιμετωπίζουν το
γεγονός του ελληνικού λιμού ως άλλο ένα από τη λίστα των εγκλημάτων
που διαπράχθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα
ιστορικά δεδομένα, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ
πολιτικής, διπλωματίας, οικονομικών συμφερόντων, αλλά και στρατηγικών
διεκδικήσεων.
Συνολικά, στην περίπτωση της Ελλάδας, το έγκλημα της
«εσκεμμένης πρόκλησης λιμού», όπως ορίζεται στο Διεθνές Ποινικό
Δίκαιο, δεν μπορεί να αποδοθεί ξεκάθαρα σε καμία πλευρά. Πρωταρχική
ευθύνη για το λιμό φέρουν οι Γερμανοί που με τις κατασχέσεις, τους
βομβαρδισμούς τις πυρπολήσεις, την τριχοτόμηση της χώρας σε ζώνες
κατοχής, την απαγόρευση των μετακινήσεων, το κόστος διατήρησης των
κατοχικών στρατευμάτων, το κατοχικό δάνειο, τον περιορισμό των
Στον 20ο αιώνα η έννοια του οικονομούντος ατόμου αφορά το άτομο που δρα λογικά
και με πλήρη επίγνωση προς την εξυπηρέτηση της ιδιοτέλειάς του και της επιθυμίας του
για πλούτο. Ωστόσο, αυτό το είδος του «ορθολογισμού» δεν λέει ότι οι στόχοι του ατόμου
είναι «ορθολογικοί» ηθικά, κοινωνικά ή με βάση την ανθρώπινη λογική, αλλά μόνο ότι
προσπαθεί να τους επιτύχει με ελάχιστο κόστος. Παρόλα αυτά, οικονομικοί ανθρωπολόγοι
όπως ο Marshall Sahlins ή η Maurice Godelier έχουν δείξει ότι στις παραδοσιακές
κοινωνίες, οι άνθρωποι κάνουν επιλογές σχετικά με την παραγωγή και την ανταλλαγή
αγαθών ακολουθώντας τα πρότυπα της αμοιβαιότητας που διαφέρουν αισθητά από ό, τι
αξιώνει το μοντέλο homo economicus.
188
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εισαγόμενων τροφίμων και τη συμμετοχή τους στη μαύρη αγορά
δημιούργησαν τέτοιες συνθήκες που η διατήρηση του πληθυσμού κατέστη
σε αρκετά σημεία της χώρας αδύνατη. Με βάση όμως σχετικές διεθνείς
συνθήκες και κανόνες, μερίδιο τουλάχιστον ευθύνης για την κλιμάκωση του
λιμού μπορεί να αποδοθεί και στους Άγγλους, που έχοντας γνώση της
κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα, επέμειναν στον εμπορικό
αποκλεισμό προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Άξονα και να
επηρεάσουν το πολιτικό μέλλον της χώρας. Μερίδιο της ευθύνης τέλος,
μοιράζονται και όσοι από τους Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη
τροφίμων

και

συνέβαλλαν

ουσιαστικά

στη

διατήρηση

ακραίας

κερδοσκοπικής μαύρης αγοράς, σχηματίζοντας περιουσιακά αποθέματα σε
βάρος κυρίως του αστικού λιμοκτονούντος πληθυσμού της χώρας.
Ως γενικό και συνολικό συμπέρασμα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί
ότι οι προσαρμοστικές απαντήσεις στις κρίσεις εξαρτώνται πάρα πολύ από
τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών που επηρεάζονται, την ευελιξία και τη
δυνατότητά τους να ρυθμίζουν σε συνολικό και ατομικό επίπεδο τα
προβλήματα που προκύπτουν. Αυτή η ευελιξία ήταν πιθανώς πολύ
υψηλότερη στις αγροτικές κοινωνίες με έναν μέτριο βαθμό ειδίκευσης των
λειτουργιών, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αντικαταστήσουν ο ένας τον
άλλο με μεγαλύτερη ευκολία. Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από το
σύνολο των ατόμων με άξονα τη δυνατότητά τους για εργασία, παρά την
ηλικία και τη θέληση. Οι κρίσεις στις αγροτικές κοινωνίες άσκησαν
επίδραση στο βαθμό της μείωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, παρά λόγω
χαρακτηριστικών,

όπως

η

ηλικιακή

διανομή

των

απωλειών.

Οι

οικογενειακές μονάδες μπορούν πιο εύκολα να αναδιοργανωθούν σε
αποδοτικότερες

μονάδες

προκειμένου

να

παρέχουν

εργασία

και

αλληλεγγύη. Οι λιμοί και οι συνέπειές τους είναι πολύ πιο αυστηρές όταν οι
παραδοσιακοί μηχανισμοί της αλληλεγγύης, οι στρατηγικές αντιμετώπισης
και οι οικονομικές προφυλάξεις καταστρέφονται. Οι κοινωνίες που υπήρξαν
ανοικτές στη μετανάστευση ήταν λιγότερο τρωτές ως προς τις συνέπειες
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των ανθρώπινων απωλειών. Η περιγραφή της κίνησης των δεικτών που
αναπτύχθηκε παραπάνω μπορεί να μην επιβεβαιώνεται σε όλους τους
λιμούς του παρελθόντος λόγω των ποικίλων συνδυασμών παραγόντων που
δύναται να ισχύουν σε κάθε λιμό. Εντούτοις, οι δυνάμεις που
υποδεικνύονται λειτουργούν και αναγνωρίζονται από το ιστορικό
παράδειγμα στο οποίο ανήκουν και οι διατροφικές κρίσεις που
προκλήθηκαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους του περασμένου αιώνα,
όπως και το παράδειγμα της Ελλάδας του Μεγάλου Λιμού.
Αυτό που οφείλει να τονιστεί για άλλη μια φορά είναι πως μέσα από
την εξέταση του παραδείγματος της Ελλάδος και των βραχυπρόθεσμων,
αλλά και μεσο- μακροπρόθεσμων συνεπειών του προκληθέντος λιμού στον
ελληνικό πληθυσμό, διαφαίνεται η βαρύτητα που θα πρέπει να δίνεται στα
εγκλήματα πολέμου που στοχεύει η παρούσα έρευνα και τα οποία
προκαλούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
συνέπειες

που παρουσιάστηκαν σ’ αυτό το κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα,

όπως είδαμε, είναι πολυπαραγοντικό και μπορεί να διαφέρει σε μέγεθος ή
και σε χρονική διάρκεια, αναλόγως των ισχυόντων κοινωνικών, πολιτικών
και οικονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες προκαλείται μια
κατάσταση λιμοκτονίας σε μια εμπόλεμη ζώνη ή σε περιόδους πολέμου και
κατοχής. Η απόδοση των ευθυνών, ωστόσο, δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη, είτε
λόγω της πολυπαραγοντικότητας του ζητήματος, είτε λόγω της μαζικής μεν,
αλλά απρόσωπης θυματοποίησης, είτε και λόγω του γεγονότος ότι ο
θάνατος αναγνωρίζεται μόνο ως έμμεσο παρεπόμενο του λιμού, με τους
θανάτους λόγω πολέμου και ασθενειών να προβάλλονται πάντα ως
σοβαρότερες καταστάσεις άμεσης αντιμετώπισης. Η καταμέτρηση των
θυμάτων, ωστόσο, της Ελλάδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τα 30.000
θύματα λόγω

πολεμικών επιχειρήσεων και τα 300.000 λόγω του

προκληθέντος λιμού, δίνει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα σχετικά με τη
σοβαρότητα και το μέγεθος των συνεπειών των εξεταζόμενων εγκλημάτων
στον άμαχο πληθυσμό. Πρόκειται για συνέπειες που διασπείρονται χρονικά
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και σε κάθε ηλικιακό και κοινωνικό επίπεδο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ
στρατευμένων και παιδιών, ανδρών και γυναικών, νέων και ηλικιωμένων.
Κατά τη γνώμη μου, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο τείνουν
να παραβλέπονται τα εν λόγω εγκλήματα και να παραμερίζονται οι
συνέπειες τους, ακόμα και σε επίπεδο κοινής γνώμης, τοποθετείται σε
βαθμό γεωστρατηγικής, διπλωματίας και διακρατικών συμφερόντων. Γιατί,
όπως η ιστορία έδειξε και με την περίπτωση της Ελλάδας, το αποτέλεσμα
μίας κατάστασης λιμού σε έναν εμπόλεμο πληθυσμό δεν αποτέλεσε
συνέπεια της στρατηγικής του πολέμου μόνο των επιτιθέμενων. Και αυτό
ίσως είναι και το σοβαρότερο ζήτημα που μπορεί να θίξει η παρούσα
έρευνα, δηλαδή την περίπτωση που ένας άμαχος πληθυσμός υποβάλλεται
σε κατάσταση φυγής, πείνας ή ακόμη και λιμοκτονίας ως άμεσο
αποτέλεσμα των αντίμετρων που λαμβάνονται για τη διάπραξη άλλων
εγκλημάτων πολέμου από τα διεθνή όργανα καταστολής και επιβολής της
ειρήνης, υπό τον τίτλο των Κυρώσεων και υπό το πέπλο της νομιμότητας
της Διεθνούς Ποινικής Νομοθεσίας. Το εν λόγω, όμως, ζήτημα θα εξεταστεί
εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 6
ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1 Το κοινωνικό κόστος των μέτρων επιβολής της Διεθνούς
Νομιμότητας: το παράδειγμα των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών
στην πρώην Γιουγκοσλαβία

Το 1992, κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Βοσνία (1992-1995),
τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την ανατροπή του Προέδρου Slobodan
Milosevic, επέβαλαν μια σειρά οικονομικών κυρώσεων στην

πρώην

Γιουγκοσλαβία. Ως αποτέλεσμα, η Σερβική οικονομία επλήγη καίρια και ο
πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στα ύψη. Μόλις το πρώτο έτος επιβολής των
κυρώσεων δημιουργήθηκε υπερπληθωρισμός 300 εκατομμυρίων τοις εκατό
επί του γιουγκοσλαβικού δηναρίου189, με αποτέλεσμα, ακόμα και οι
εργαζόμενοι να μην μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη
διατροφή των ίδιων και των οικογενειών τους190.
Η Βαλκανική Ομάδα Επαφών, που αντιπροσώπευε τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τα ευρωπαϊκά έθνη προχώρησαν στην απαγόρευση ξένων
επενδύσεων στη χώρα, συμπεριλαμβάνοντας και την απαγόρευση παροχής
όλων των αγαθών και υπηρεσιών στο καθεστώς Milosevic, την επιβολή
189

Bajić-Hajduković, Ivana. (2014). Remembering the "Embargo Cake:" The Legacy of
Hyperinflation and the UN Sanctions in Serbia. Contemporary Southeastern Europe, 1(2),
p. 61 – 79. Retrieved from
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.852.6792&rep=rep1&type=pdf .
Last access 14 Οκτωβρίου 2018.
190
Dempsey, G. & Brown, J. (1988, Jul. 7). Finishing Off Serbia, Cato Institute. Available
at http://www.cato.org/publications/commentary/finishing-serbia.
Last access 14 Οκτωβρίου 2018.
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πετρελαϊκού εμπάργκο, αεροπορικού εμπάργκο, εμπάργκο στα όπλα και το
πάγωμα των οικονομικών συναλλαγών της χώρας με το εξωτερικό, την
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο,191 απαιτώντας
από τον Milosevic να διαπραγματευτεί με τους Αλβανούς ηγέτες
προκειμένου να σταματήσει η κλιμάκωση της βίας στη νότια επαρχία
Σερβίας- Κοσόβου.
Η επιβολή των κυρώσεων, ωστόσο, ενώ έβλαψε τον πληθυσμό της
χώρας, μάλλον ωφέλησε τον Milosevic προσωπικά και πολιτικά. Είχε υπό
τον έλεγχό του εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς και προήγαγε την
άποψη ότι νέες οικονομικές κυρώσεις θα επιδείνωναν περαιτέρω την
κατάσταση. Επιπλέον, η στάση της Δύσης παρείχε υποστήριξη στους
Κοσοβάρους αυτονομιστές, με αποτέλεσμα τη συνέχιση των εχθροπραξιών.
Στους αμάχους καλλιεργήθηκε το αίσθημα της αδιακρίτου τιμωρίας από τις
διεθνείς κυρώσεις και ανίσχυροι να προκαλέσουν κάποια πολιτική αλλαγή,
πολλοί οδηγήθηκαν στην λύση της εξόδου από την χώρα192.
Οι συγκρούσεις στη Βοσνία έληξαν το 1995 με την υπογραφή της
συμφωνίας του Νταίητον, όπως και στην Κροατία με τη συμφωνία Erdut
που υπεγράφη τον ίδιο μήνα. Με την υπογραφή των συμφωνιών,
περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι μετατοπίστηκαν από την
περιοχή, πάνω από 4,4 εκατομμύρια από την περιοχή της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 1.3 εκατομμύρια μετακινήθηκαν εσωτερικά, περίπου 500.000
πρόσφυγες έφυγαν προς τις γειτονικές χώρες και περίπου 700.000
πρόσφυγες προς τη δυτική Ευρώπη. Αυτές οι μετακινήσεις απέτρεψαν την

191

Presse Agence France. (2000, Oct. 9). List of International Sanctions Against Serbia.
Global
Policy
Forum.
Retrieved
from
https://www.globalpolicy.org/globaltaxes/42528.html. Last access 17/12/2018.
192
Ristanovic, V. Nic. (2002). Social Change, Gender and Violence: Post-Communist and
War Affected Societies, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p.12. Διαθέσιμο στο
https://books.google.gr/books?id=wMSf9SEJ_XMC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=servia+w
ar+sanctions+immigration&source=bl&ots=W5au2P2M8_&sig=L_2SIAqZGVGk2SwAm
odFoUnbVX0&hl=el&sa=X&ei=sHW6VLySF4PoasXegPgC&ved=0CDAQ6AEwAjgK#v
=onepage&q=servia%20war%20sanctions%20immigration&f=false. Τελευταία πρόσβαση
2/10/2018.
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ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και δικτύων με πολιτική ισχύ, εν τη απουσία
μεσαίας κοινωνικής τάξης, ικανών να μετακινήσουν τη στάση του
καθεστώτος Milosevic που οδήγησε στον δεύτερο κύκλο οικονομικών
κυρώσεων και εξαθλίωσης του άμαχου πληθυσμού.
Θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί πως και ο ναυτικός
αποκλεισμός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
αποτελεί ένα παράδειγμα των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών που
μπορούν να επιφέρουν επιβεβλημένες κυρώσεις αντίστοιχης μορφής. Οι
οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται σαν αντίμετρο σε παραβιάσεις του
Διεθνούς Ποινικού Δικαίου ή σαν μοχλός πίεσης σε καθεστώτα που δεν
εναρμονίζονται με τις διεθνώς συμφωνημένες απαιτήσεις, τείνουν να
ομοιάζουν ως προς τα παραγόμενα ή προκαλούμενα αποτελέσματά τους
στον άμαχο πληθυσμό με τις καταστάσεις τις οποίες καλούνται εξ αρχής να
αναιρέσουν. Η θέση αυτή θα υποστηριχθεί εκτενέστερα στη συνέχεια του
κεφαλαίου μέσα από την εξέταση του θεσμού των κυρώσεων από την
σκοπιά της ιστορικής τους εξέλιξης.
Με δεδομένο συνεπώς ότι οι οικονομικές κυρώσεις, όπως και τα
εγκλήματα πολέμου που εξετάζονται από την παρούσα έρευνα, επιδρούν
άμεσα στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών και όχι στις πολιτικές των
κυβερνήσεων193, ακόμα κι αν υποβάλλονται υπό το καθεστώς της διεθνούς
νομιμότητας, ανακύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που αφορά τον
τρόπο με τον οποίο η Διεθνής Κοινότητα διαχωρίζει τα εγκλήματα πολέμου
με βάση τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητά των συνεπειών τους, αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο τα κατατάσσει στην κατηγορία των Σοβαρών
Παραβιάσεων.

193

Wallensteen, P. F. (2000). A Century of Economic Sanctions: A Field Revisited (Peace
Research Papers No.1). Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala
University. Retrieved from
http://www.musik.uu.se/digitalAssets/18/18601_UPRP_No_1.pdf. Last access 2/10/2018.
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6.1.1 Η αξιολόγηση των εγκλημάτων από τη σκοπιά των
κυρώσεων. Ο ορισμός «έγκλημα πολέμου» από μόνος του είναι αρκετός
ώστε να παραπέμψει σε μια επαίσχυντη και κατακριτέα από τη διεθνή κοινή
γνώμη πράξη. Δεδομένου ότι όλα τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τα
εγκλήματα πολέμου λαμβάνονται με στόχο την προστασία των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ζωής ιδιαίτερα, ένας
διαχωρισμός τους με βάση την σπουδαιότητά τους είναι σχεδόν αδύνατον
να σταθεί από ανθρωπιστικής- κοινωνιολογικής σκοπιάς. Η εξέταση του
ζητήματος από την πλευρά της εξέλιξης των κυρώσεων ενδεχομένως να
μπορέσει να παρουσιάσει στοιχεία που αφορούν παραμέτρους, όπως την
μεταβολή της κοινής γνώμης, των διεθνών κανόνων και μεθόδων
προστασίας και κυρίως, την κοινωνική εξέλιξη, τις μορφές που λαμβάνει
στις εμπόλεμες ζώνες και τον τρόπο που επηρεάζει τις συνέπειες και το
αποτέλεσμα της σύγκρουσης, καθώς μεταβάλλεται το εξέχον αντικείμενο
προστασίας, ακολουθώντας τη ροή των κοινωνικο-πολιτικών και πολεμικών
εξελίξεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα συζητήσεων.
Οι διορθωτικοί μηχανισμοί που λειτουργούν στα πλαίσια του
Διεθνούς

Δικαίου,

πέραν

των

διαφόρων

ποινών

φυλάκισης

που

απευθύνονται σε πρόσωπα για την διάπραξη εγκλημάτων, είναι κυρίως
οικονομικοί. Οι οικονομικές κυρώσεις του Διεθνούς Δικαίου μπορούν να
πάρουν

διάφορες

μορφές,

μποϊκοταρίσματα, εμπάργκο ή

όπως

άλλες

αποκλεισμούς,

καταστάσεις οικονομικών

εξαναγκασμών194. Οι οικονομικές κυρώσεις αποτελούν επίσης αυτή τη
μορφή επέμβασης που λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών

και

διαχωρίζεται

από

τη

στρατιωτική

αναγκαιότητα

που

επιστρατεύεται συνήθως από τις Νατοϊκές Δυνάμεις, με ή χωρίς την
κάλυψη του ΟΗΕ.

194

βλ. Wallensteen, P. (1968). Characteristics of Economic Sanctions. Journal of Peace
Research, 5(3), 247-266.
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Με τις παραπάνω μορφές, το ζήτημα των κυρώσεων υπήρξε
σημαντικό σε όλον το 20ο αιώνα. Αρχικά πήρε τη μορφή δασμολογικών
πολέμων. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, εκτός από μια σειρά έντονων
συζητήσεων περί κυρώσεων, επέσυρε και την εφαρμογή τους στις χώρες
των χαμένων Συμμάχων. Μια νέα εντατική συζήτηση προέκυψε κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και διεθνές επαναλαμβανόμενο ενδιαφέρον
στη δεκαετία του ‘90. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των κυρώσεων
αποτελεί σημαντικό τόπο, ως μέρος της τρέχουσας εξέλιξης και
αντιμετώπισης του πολέμου και των συνεπειών του.

6.1.2 Το έγκλημα της επίθεσης ως πρωτεύον αντικείμενο
πρόληψης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων συζητήσεων για το ζήτημα της
επιβολής οικονομικών κυρώσεων, το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στο
ζήτημα της επίθεσης και στα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η διεθνής
κοινότητα της εποχής ενάντια στις σημαντικές δυνάμεις που διαπράττουν
επίθεση σε άλλες χώρες με σαφή πρόθεση κατάληψής τους195. Ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα με το μέγεθος της
θηριωδίας και της καταστροφής που έλαβε μέρος σ’ εκείνο το κομμάτι του
πλανήτη, το οποίο αντιπροσώπευε αυτό που ονομαζόταν “πολιτισμένος
κόσμος”. Η ιδέα ήταν πως ο τρόπος για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας
τέτοιας καταστροφής ήταν να δημιουργηθεί ένα διεθνές σώμα του οποίου
σκοπός θα ήταν η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η επίλυση των
διακρατικών διαφορών, όπου και όποτε προέκυπταν. Αυτός υπήρξε και ο
ρόλος της Ένωσης των Εθνών196. Όταν προέκυπτε μια επικίνδυνη
κατάσταση η Ένωση μπορούσε να εφαρμόσει τρία είδη ποινών. Η πρώτη
αφορούσε την επίλυση των διαφορών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
195

βλ. Keynes, J. M. (1920). The Economic Consequences of the Peace. New York:
Harcourt, Brace and Howe. Διαθέσιμο στο http://www.gutenberg.org/files/15776/15776h/15776-h.htm. Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
196
The Covenant of the League of Nations, 28 June 1919. Available at
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp. Last access 22-10-2018.
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υπό την απειλή εφαρμογής των περαιτέρω κυρώσεων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης. Την αποτυχία του πρώτου μέτρου ακολουθούσε η επιβολή
οικονομικών κυρώσεων.
Το συμπέρασμα από τον οικονομικό αποκλεισμό της Γερμανίας
μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ότι ο γερμανικός αυτοκρατορικός
στρατός δεν νικήθηκε στρατιωτικά, αλλά εκ των έσω, λόγω των
οικονομικών πιέσεων που δέχτηκε το καθεστώς των Γουλιέλμων. Ως
συνέπεια, η πρακτική των οικονομικών κυρώσεων απέκτησε σημαντική
θέση στο οπλοστάσιο της Ένωσης των Εθνών. Ο σκοπός ήταν να
δημιουργηθεί οικονομική πίεση στο επιτιθέμενο έθνος σε βαθμό που να το
εξαναγκάσει σε συμμόρφωση, με βάση τη λογική ότι ένα έθνος που
οδηγείται σε χρεοκοπία εξεγείρεται εναντίον της κυβέρνησης και των
πολιτικών της επιλογών που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση. Η πιο
συνήθης τακτική ήταν η εφαρμογή εμπορικού εμπάργκο. Εάν και αυτό το
μέτρο αποτύγχανε, τότε ακολουθούσε η στρατιωτική απειλή.
Ως πρώτη πρόκληση ήρθε η επίθεση της Ιαπωνίας το 1931 στην
Κίνα και η ακόλουθη επιχείρηση στην Μαντζουρία197, όπου κατά το νομικό
πλαίσιο της Ένωσης των Εθνών αποτελούσε ξεκάθαρη περίπτωση
επιθετικότητας που επέσυρε οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν
επιβλήθηκαν ποτέ. Όταν η Ιταλία, μερικά έτη αργότερα, κατά τον ίδιο
τρόπο, άνοιξε πόλεμο ενάντια στην Αιθιοπία χρησιμοποιώντας ως
αιτιολογία ένα διασυνοριακό ζήτημα, οι κυρώσεις τέθηκαν, απέτυχαν
παταγωδώς και κηρύχθηκαν ατελέσφορες από την Ένωση των Εθνών, με
αποτέλεσμα να αφαιρεθούν εννέα μήνες μετά από την επιβολή τους 198. Οι
συνέπειες δε της μη εκτέλεσης τους ήταν εκτεταμένες, οδηγώντας στον
θάνατο της Ένωσης.

197

βλ.Walters, F. P. (1952). A History of the League of Nations. London: Oxford University
Press, p. 465-499.
198
βλ.Walters, F. P. (1952), σ. 623-690.
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6.1.3 Τα ζητήματα του αποαποικισμού, της διάκρισης και των
δημοκρατικών

κανόνων,

προτεραιότητα

στη

δεύτερη

φάση

συζητήσεων. Η εμπειρία των κυρώσεων ενάντια στην Ιταλία, εντούτοις,
δεν έληξε τη συζήτηση ή την πολιτική των κυρώσεων. Ο χάρτης των Η.Ε
διατήρησε στις κυρώσεις, «το οικονομικό όπλο», ως επιλογή199. Στη
δεκαετία

του

'60

υπήρξε

μεγάλη

κινητικότητα όσον αφορά

την

επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις και έξω από το
πλαίσιο των Η.Ε., όπως ήταν οι κυρώσεις στην Κούβα200 και τη Δομινικανή
Δημοκρατία201 από τις ΗΠΑ, στην Αλβανία και την Κίνα από την ΕΣΣΔ
και στην Πορτογαλία202, τη Νότια Αφρική και τη Ροδεσία203 από τα
Αφροασιατικά κράτη. Σε καμία όμως από αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος
επιβολής των κυρώσεων δεν αφορούσε μια διασυνοριακή επίθεση. Αντ’
αυτού, οι λόγοι αναφέρονταν στα υφιστάμενα καθεστώτα και την
μεταχείριση

των πληθυσμών τους,

την

εξωτερική

πολιτική

που

ακολουθούσαν ή τις απειλές που εκτόξευαν προς γειτονικές χώρες.
Η μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας (UDI) από το καθεστώς του
Smith στη νότια Ροδεσία οδήγησε το 1965 στην πρώτη εφαρμογή των
υποχρεωτικών κυρώσεων των Η.Ε ως κεντρικό εργαλείο της παγκόσμιας
κοινότητας. Οι κυρώσεις που επεβλήθησαν αμέσως μετά από την UDI από
199

βλ. Taubenfeld, R. F. & Taubenfeld, H. J. (1964). The “Economic Weapon”: The
League and the United Nations. Causing Compliance with International Law, 58, p.183205.
200
βλ. OFAC. (2009, Sep. 3). What you need to know about U.S. sanctions against Cuba.
Washington:
U.S.
Department
of
the
Treasury.
Retrieved
from
https://www.utep.edu/orsp/_Files/docs/toolstemplates/referencematerial/OFAC%20cuba.pdf. Last access 2/10/2018.
201
βλ. Seelke, C. Rib. (2012, Nov. 6). Dominican Republic: Background and U.S.
Relations (Report for Congress R41482). Congressional Research Service. Retrieved from
http://fas.org/sgp/crs/row/R41482.pdf. Last access 2/10/2018.
202
βλ. Resolutions on Portuguese Overseas Territories by Committee of 24 and security
Council. (1963, Nov.). Keesing's Contemporary Archives, 9, p. 19702. Available at
http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/1388-1963-11-KS-a-JHS.pdf.
Last access 2/10/2018.
203
βλ. Independence of Colonial Peoples - Progress of decolonization. Encyclopedia of the
Nations.
Retrieved
from
http://www.nationsencyclopedia.com/UnitedNations/Independence-of-Colonial-Peoples-PROGRESS-OF-DECOLONIZATION.html.
Last access 2/10/2018.

121

την αποικιακή δύναμη, τη Μεγάλη Βρετανία, που εξουσιοδοτήθηκε από το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε., έγιναν υποχρεωτικές το 1966 και
παρέμειναν

σε

ισχύ μέχρι

τα

τέλη

του

1979,

οπότε και υπεγράφη η συμφωνία Χάουζ Λάνκαστερ για το μέλλον της
Ροδεσίας204.
Οι κυρώσεις στη Ροδεσία ήταν, έως τότε, οι περιεκτικότερες που
επιβλήθηκαν από ένα παγκόσμιο σώμα. Οι κυρώσεις στη Νότια Αφρική
καθιερώθηκαν επίσης, αρχικά υπό τη μορφή αποκλεισμού όπλων και κατά
τη δεκαετία του '80 επίσης υπό τη μορφή περιορισμού επενδύσεων205. Η
δεύτερη συζήτηση περί κυρώσεων, με άλλα λόγια, ενδιαφέρθηκε για τα
ζητήματα του αποαποικισμού, της διάκρισης, των δημοκρατικών κανόνων
και ήταν, κατά συνέπεια, πολύ διαφορετική από την πρώτη σειρά
συζητήσεων. Η εξέλιξη των συγκρούσεων προφανώς μετέβαλε το
περιεχόμενο των σχετικών διεθνών συζητήσεων με αποτέλεσμα οι κυρώσεις
ενάντια στην Ιταλία να εμφανίζονται ακατάλληλες πλέον, ως προκύπτουσες
υπό συνθήκες μιας άλλης εποχής.
Πιο συγκεκριμένα, τα εγκλήματα πολέμου που εντάσσονται στην
κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως η εκτόπιση, ο
φυλετικός διαχωρισμός και η δίωξη αναγνωρίσιμης ομάδας για πολιτικούς,
φυλετικούς, εθνοτικούς κ.α. λόγους (Άρθρο 7.(δ), (ι), (η) του Καταστατικού
της Ρώμης αντίστοιχα) τέθηκαν σε προτεραιότητα λόγω της μορφής που
έλαβαν οι συγκρούσεις και οι σοβαρές παραβιάσεις που συνεπάγονταν.
Προφανώς τα ζητήματα των κυρώσεων υπό την Ένωση αυτήν την περίοδο
ήταν διαφορετικά όσον αφορά τις προθέσεις των ιδρυτών τους, αλλά αυτό
απαραιτήτως δεν ίσχυε και για τα αποτελέσματα στη χώρα δέκτη.

204

βλ. «Lancaster House Agreement, 21 December 1979». Retrieved from
https://sas-space.sas.ac.uk/5847/5/1979_Lancaster_House_Agreement.pdf.
Last access 2/10/2018.
205
βλ. «United Nations Resolution 32/105 B, 14 December 1977». Available at
http://www.un.org/documents/ga/res/32/ares32r105.pdf. Last access 2/10/2018.
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6.1.4.
συγκρούσεων

Στοχοποιώντας
τη

τα

εγκλήματα

δεκαετία

του

των

90’.

ενδοεθνικών
Η

απόφαση

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε να επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράκ με
σκοπό να περατωθεί η επιχείρηση στο Κουβέιτ, οι οποίες τέθηκαν σε
εφαρμογή αμέσως μετά από την εισβολή τον Αύγουστο του 1990, άνοιξαν
ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καθόρισε το Ιράκ ως
επιτιθέμενη χώρα, οπότε τα μέτρα στο πλαίσιο του κεφαλαίου VII (άρθρα
40-42)

του

Καταστατικού

Χάρτη

των

Ηνωμένων

Εθνών206

ενεργοποιήθηκαν. Ακολούθησε στρατιωτική συγκέντρωση και ένας
σύντομος, εντατικός πόλεμος που οδήγησε τον Ιανουάριο και το
Φεβρουάριο του 1991 στην απέλαση των ιρακινών στρατευμάτων από το
Κουβέιτ. Οι κυρώσεις παρέμειναν σε ισχύ, αλλά αυτή τη φορά με σκοπό να
αναγκάσουν το Ιράκ να συμφωνήσει με τις επιθεωρήσεις προμηθειών που
επιβλήθηκαν μετά από τον Πόλεμο του Κόλπου207.
Από τα παραπάνω, ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι και στην πρώτη
και

στην

δεύτερη

φάση

κυρώσεις θεωρήθηκαν ως η

των

επιλογή

συζητήσεων,
για

επιθυμητή

οι

οικονομικές
αλλαγή

που

διαχωρίζεται από τη στρατιωτική δράση208. Στην κρίση του Κόλπου όμως,
ήταν ένας μόνο από τους θεσμούς που τέθηκαν σε ισχύ. Μετά από τον
πόλεμο του Κόλπου η πίεση συνέχισε να διατηρείται στο Ιράκ, με τις
επαναλαμβανόμενες εκ του αέρος επιδρομές στις ιρακινές εγκαταστάσεις.
206

βλ. «Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών», ό.π..
Για την αναλυτική παρουσίαση όλων των επίσημων εγγράφων των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ βλ. Campaign Against
Sanctions on Iraq. (n.d.). Retrieved from http://www.casi.org.uk/info/scriraq.html.
Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018. Ιδιαίτερη βαρύτητα για το αναφερόμενο σημείο της
έρευνας έχουν το υπ’ αριθμόν 661, για την πρώτη επιβολή οικονομικών κυρώσεων
τέσσερις ημέρες μετά την εισβολή στο Κουβέιτ και το υπ’ αριθμόν 681, για την
επιμήκυνση και σκλήρυνση των μέτρων μετά τη λήξη του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου.
208
βλ. Hufbauer, G. C., Schott, J. J. & Elliott, K. A. (1990). Economic Sanctions
Reconsidered. Washington DC: Institute for International Economics, p. 49-62. Διαθέσιμο
στο
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=etyVmnPOrG8C&oi=fnd&pg=PR11&dq=Huf
bauer,+G.C.%3B+Schott,+J.J.%3B+Elliot,+K.A.+1990.+%E2%80%9CEconomic+Sanctio
ns+Reconsidered.%E2%80%9D&ots=Te6Dol_7XU&sig=t4IEegGSnwVVJ3iLBe2dW6tS
mXw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Τελευταία πρόσβαση 2/10/2018.
207
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Μετά από τον πόλεμο του Κόλπου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε έχει
κινήσει δέκα καινούργιες περιπτώσεις οικονομικών κυρώσεων έως το τέλος
της δεκαετίας, κάποιες φορές σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα. Κατά
συνέπεια, στη δεκαετία του ’90, στο διάλογο περί κυρώσεων υπήρξε μια
πλούσια σειρά περιπτώσεων προς συζήτηση και ένας αριθμός ρεκόρ
εφαρμογής τους από τα Ηνωμένα Έθνη. Το γεγονός είναι αξιοπρόσεκτο,
τουλάχιστον, αφού η εμπειρία από τις προηγούμενες περιόδους κύρωσης
δείχνει ότι ο βαθμός έμπρακτης ανάμιξης των Η.Ε. υπήρξε μικρός209.
Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των κυρώσεων της δεκαετίας του
'90, σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους, είναι η σύνδεση τους με
τις εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις210. Αυτό είναι ευδιάκριτο στις
περιπτώσεις της Σομαλίας, της Λιβερίας, της Αγκόλας, της Ρουάντα, της
Sierra Leone και της Πρώην Γιουγκοσλαβίας (Κόσσοβο). Η αποσύνθεση
της πρώην Γιουγκοσλαβίας αντιμετωπίστηκε ως ειδική περίπτωση
εσωτερικού πολέμου που θα μπορούσε να πάρει διεθνείς διαστάσεις, η Αϊτή
αποτέλεσε μια περίπτωση λήξης ενός εσωτερικού πολέμου λόγω διεθνούς
πίεσης, ενώ οι περιπτώσεις της Λιβύης και του Σουδάν σχετίστηκαν με το
φαινόμενο της τρομοκρατίας.
Στις προηγούμενες περιόδους τέτοια κίνητρα επιβολής δεν ήταν
αποδεκτά. Οι κυρώσεις στη Ροδεσία και τη νότα Αφρική, αν και
σχετίζονταν με εσωτερικά θέματα, ήταν διεθνώς νόμιμες δεδομένου ότι
συνδέονταν με τη διαδικασία αποαποικιοποίησης. Οι κυρώσεις που
κατευθύνθηκαν ενάντια στην εσωτερική διακυβέρνηση, όπως στην Κούβα
και την Αλβανία, δεν έγιναν αποδεκτές από τους διεθνείς οργανισμούς έξω
από την κυρίαρχη επιρροή των μεγάλων δυνάμεων. Αυτήν την περίοδο
209

βλ. Stremlau, J. (1996, Nov.). Sharpening International Sanctions. Towards a Stronger
Role for the United Nations. A Report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly
Conflict, Carnegie Corporation of New York. Available at
https://www.carnegie.org/media/filer_public/65/6f/656fea01-c0d4-463e-854a231620c204ee/ccny_report_1996_sanctions.pdf.
Last access 2/10/2018.
210
ό.π.
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όμως, το ενδιαφέρον στράφηκε προς την πλευρά των εγκλημάτων που
αφορούσαν τις ενδοεθνικές συγκρούσεις (Άρθρο 8.2(γ), (ε) περί
εγκλημάτων πολέμου του Καταστατικού της Ρώμης) και σε εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονταν κατά κόρον στις σύγχρονες
πολεμικές συνθήκες, όπως η εξόντωση, η υποδούλωση, η φυλάκιση και η
βίαιη εξαφάνιση προσώπων.
Συνολικά, σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, υπήρξε μια
συνεχόμενη εξέλιξη στις συζητήσεις περί κυρώσεων, όχι μόνο αναφορικά
με τις πρακτικές, αλλά και με τα κίνητρα και τις προσδοκίες211. Στη
δεκαετία του '30, οι κυρώσεις αναμένονταν να είναι αρκετά ισχυρές ώστε
να αποτρέψουν ισχυρές δυνάμεις από το να εξαπολύσουν πόλεμο. Στη
δεκαετία του '60, οι κυρώσεις των Η.Ε ήταν μέρος μιας στρατηγικής
αποαποικιοποίησης. Κατά τη δεκαετία του '90, ωστόσο, υπήρξε
περισσότερη συνέπεια όσον αφορά τη δράση εντός του πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς προέκυψε μια ευρύτερη συναίνεση μεταξύ των
σημαντικότερων δυνάμεων, όχι μόνο αναφορικά με την αντίθεση στην
εδαφική επιθετικότητα και την αποαποικιοποίηση, αλλά και με την
αποσύνθεση των κρατών, τον εθνικό διχασμό, τον κανόνα της δικαστικής
αρχής και την αντίθεση στην τρομοκρατία. Κατά συνέπεια, η ημερήσια
διάταξη των Η.Ε διευρύνθηκε σημαντικά. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα
δράσης έξω από τα Η.Ε δεν εγκαταλείφθηκε, με σημαντικά παραδείγματα
τις κυρώσεις της Αμερικής προς την Κίνα και το Βιετνάμ, την Κούβα, την
Βόρεια Κορέα και το Ιράν, την Ινδία και το Πακιστάν212.
Οι συζητήσεις περί κυρώσεων βρίσκονται σε μια συνεχόμενη
διαδικασία εξέλιξης. Τα σημαντικά ζητήματα της δεκαετίας του '30 δεν
βοήθησαν τις γενεές στην εξουσία της δεκαετίας του '60. Εξίσου, οι
211

Wallensteen, F. P. (2000), ό.π.
Τα επίσημα έγγραφα και οι γενικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία κυρώσεων είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του U.S. Department of Tresury
(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).
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συνθήκες στη δεκαετία του '90 εμφανίστηκαν πολύ διαφορετικές από
οτιδήποτε είχε να επιδείξει η προηγούμενη εμπειρία. Αυτό που είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί είναι οι αιτιώδεις μηχανισμοί των κυρώσεων,
όπως και οι κοινωνικές τους συνέπειες.

6.2 Η σύγχρονη εξέλιξη των κυρώσεων και η αποτελεσματικότητά τους.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τέλος του Ψυχρού
Πολέμου213 στον τομέα των διεθνών σχέσεων, όπως και η ανάδειξη του
ζητήματος της τρομοκρατίας, επηρέασαν την εξέλιξη του μηχανισμού
επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσθέτοντας στις προϋπάρχουσες
κυρώσεις, οι οποίες στρέφονταν κατά των κρατών που παραβίαζαν το
διεθνές δίκαιο, στοχοθετημένα και εξατομικευμένα μέτρα κατά φυσικών ή
νομικών προσώπων, ενώσεων και άλλων μη κρατικών οντοτήτων.
Οι ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Αγκόλα περιέλαβαν
τη στοχοθέτηση της UNITA, ως κόμμα που δεν ακολουθεί τις διεθνώς
αναγνωρισμένες συμφωνίες. Οι κυρώσεις σκόπευαν στην παράδοση
πετρελαίου και όπλων από την UNITA, κατόπιν περιέλαβαν τον περιορισμό
ταξιδίων και κεφαλαίων για τους ανώτερους υπαλλήλους της UNITA και
τις οικογένειές τους, ενώ το 1998 συμπεριλήφθηκε και το πάγωμα των
κεφαλαίων και του εμπορίου των διαμαντιών214. Στην περίπτωση της Αϊτής,
εκτός από το πετρέλαιο και τα όπλα, οι κυρώσεις επίσης στόχευσαν τα μέλη
της χούντας άμεσα, συμπεριλαμβάνοντας το πάγωμα των τραπεζικών
213

βλ. Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A. & Oegg, B. (2008). Sanctions after the
Cold War, Economic Sanctions Reconsidered, 3rd ed., Peterson Institute for International
Economics, p.125-154. Retrieved from
https://piie.com/publications/chapters_preview/4075/05iie4075.pdf. Last access 2/10/2018.
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http://www.un.org/en/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions_and_other_committees.sht
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λογαριασμών τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν
πρώτα τον Ιούνιο του 1993 και ανεστάλησαν τον Αύγουστο του ίδιου
χρόνου, δεδομένου ότι τα γεγονότα έδειχναν να εξελίσσονται ευνοϊκά.
Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβριο του 1993 ξαναθεσπίστηκαν και περιέλαβαν
μέχρι το Μάιο του 1994 τις παραπάνω κατηγορίες κυρώσεων215,
παρουσιάζοντας έτσι έναν τρόπο ακριβούς καθορισμού τους και εφαρμογής
τους εργαλειακά ως τιμωρίες και ανταμοιβές για την συμμόρφωση ή μη της
χούντας στις διεθνείς απαιτήσεις.
Από την παραπάνω έρευνα συμπεραίνεται ότι οι στόχοι καθίστανται
σαφείς κατά την έναρξη της λειτουργίας των κυρώσεων. Υπάρχουν
ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους οι κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε
χρονική περίοδο και μόνο όταν οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί οι κυρώσεις
μπορούν να αρθούν. Στην περίπτωση της Κούβας, απαίτηση ήταν το τέλος
του καθεστώτος του Castro, στο Ιράκ, τα δικαιώματα πρόσβασης για τις
διεθνείς επιθεωρήσεις όπλων, στην Αϊτή, η επιστροφή στο δημοκρατικό
καθεστώς κλπ. Τα οικονομικά αποτελέσματα, με άλλα λόγια, είναι μέσα για
να επιτευχθούν αποτελέσματα, όχι αποτελέσματα από μόνα τους. Η
επιτυχία είναι διαφορετική από τις οικονομικές κυρώσεις216, καθώς οι
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βλ. ό.π. στο
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περιεκτικών (με μεγάλο εύρος πεδίου) εμπορικών κυρώσεων απέδειξε ότι μόνο δύο ήταν
επιτυχείς. Δηλαδή οι στοχευμένες αλλαγές που επιδιώκονταν από την χώρα που
παρακινούσε την επιβολή, πραγματοποιήθηκαν επίσης και από τη χώρα, την οποία οι
κυρώσεις στόχευαν1. Η μελέτη του ιστορικού αρχείου είναι σημαντική ως προς τη
δυνατότητα να γίνουν οι κυρώσεις πιο αποτελεσματικές. Στη στρατιωτική στρατηγική, η
νίκη και η ήττα είναι τα δύο αποτελέσματα που ουσιαστικά έχουν σημασία. Εντούτοις, η
αξιοπιστία του θεσμού των οικονομικών κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα να
αποδώσουν, τουλάχιστον, κάποια σαφή αποτελέσματα, με λογικά κόστη, μέσα σε μια
λογική προθεσμία και όπου είναι λογικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα
είναι σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις κυρώσεις.
Κατ' αρχάς, οι οικονομικές κυρώσεις έχουν ισχυρά εξαρθρωτικά αποτελέσματα σε
οποιαδήποτε οικονομία, γεγονός από το οποίο θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα
ότι όσο περισσότερο βρίσκονται σε λειτουργία, τόσο ισχυρότερη θα είναι η επίδρασή τους,
με τελική συνέπεια την ανικανότητα της κρατικής οικονομίας να λειτουργήσει
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κυρώσεις αποτελούν μέσα για την επίτευξη στόχων217. Κατά συνέπεια, ο
ορισμός των αρχικών στόχων είναι κρίσιμος για την αξιολόγηση της
επιτυχίας, αναφορικά με τους κανόνες που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί
να επιβάλει προκειμένου να προστατέψει τις εξέχουσες αξίες και τα ιδανικά
που έχει επιλέξει τα μέλη της να ακολουθούν.
Από τα παραπάνω, θα μπορούσε εύλογα να υποστηριχτεί ότι η
επιτυχία των κυρώσεων δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή μόνο ως μέσο
συμμόρφωσης του εκάστοτε έθνους. Η επιβολή των κυρώσεων δείχνει
επιπλέον ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά κανόνες όπως η
δημοκρατική διακυβέρνηση και γι’ αυτό επιβάλλει μέτρα ενάντια στα
στρατιωτικά πραξικοπήματα, όπως στην περίπτωση της Αϊτής και τη διεθνή
τρομοκρατία, με παραδείγματα τη Λιβύη και το Σουδάν. Η προσφυγή στα
όπλα επίσης αποτελεί κανόνα, με την εισβολή στο Κουβέιτ να ταιριάζει
απόλυτα σε αυτό το πλάνο. Οι περιπτώσεις των κυρώσεων ενάντια στη
Σομαλία, τη Λιβερία, τη Sierra Leone, την Αγκόλα, τη Ρουάντα και την
πρώην Γιουγκοσλαβία (Κόσσοβο) προβάλουν την αντίθεση ενάντια σε
καταστάσεις άνευ διακρίσεως χρήσης όπλων και δύναμης ενάντια στους
πολίτες. Εμφανίζεται συνεπώς καρποφόρα η συνέχιση ορισμένων

κατάλληλα. Έχοντας, ωστόσο, ως παράδειγμα τις κυρώσεις των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα
που βρίσκονται σε λειτουργία από το 1959, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προσδοκία
πως οι κυρώσεις θα είναι αποτελεσματικότερες σε βάθος χρόνου εφαρμογής δεν
υποστηρίζεται εμπειρικά. Εντούτοις, ο σκοπός των κυρώσεων είναι συνήθως πιο ακριβής
και οι προθεσμίες υποβολής τους βραχυπρόθεσμες. Η οικονομία προσαρμόζεται στις νέες
περιστάσεις, και βαθμιαία χάνει την εξάρτησή της από τις συνέπειες των κυρώσεων της
χώρας- αποστολέα2. Άρα, ένα τεκμήριο επιτυχούς κύρωσης θα μπορούσε να είναι η
ταχύτητα της αποτελεσματικότητάς της. 1 βλ. Biersteker, Th. Sanctions (Entry prepared for
the Oxford Companion to International Relations). Geneva: Graduate Institute of
International and Development Studies. Retrieved from
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/internationalgovernance/shared/PS
IG_images/Sanctions/Sanctions.pdf. Last access 14/10/2018. 2 βλ. Pape, R. A. (1997). Why
Economic Sanctions Do Not Work. International Security, 22, 90-136. Available at
http://web.stanford.edu/class/ips216/Readings/pape_97%20(jstor).pdf.
Last
access
2/10/2018.
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κυρώσεων με την επιθυμία να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν ιδιαίτεροι
κανόνες στη διεθνή κοινότητα.
Δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερες τέτοιες αναφορές στις
συζητήσεις περί κυρώσεων και πρακτικών στη δεκαετία του '90, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η εξέλιξη των συζητήσεων απέδωσε μια
ευρύτερη συναίνεση σε τέτοιους διεθνείς κανόνες. Αυτό θα εξηγούσε και τη
συχνότερη επιβολή των κυρώσεων από παγκόσμιες οργανώσεις. Δεν θα τις
καθιστούσε όμως και επιτυχέστερες εάν τέτοιοι κανόνες παραβιάζονταν
επανειλημμένα, ακόμα και μετά από τη χρήση τους. Η επιτυχία των
κυρώσεων ίσως θα έπρεπε να κρίνεται και από τη δυνατότητά τους να
αποτρέπουν επαναλήψεις στην παραβίαση αυτών των κανόνων. Αυτό που
συνέβη σε ένα μέρος της Αφρικής δεν απέτρεψε τους ηγέτες σε άλλα μέρη,
όπως στη Λιβερία ή την οροσειρά Leone από τη συνέχιση των στόχων τους
και το εμπάργκο των όπλων είχε προφανώς μικρή αποτρεπτική επίδραση.
Το συμπέρασμα είναι ότι μόνο εάν η ζητούμενη αλλαγή στη
συμπεριφορά των χωρών- στόχων των κυρώσεων έχει να επιδείξει ένα καλό
ιστορικό

αποτελεσμάτων,

θα

μπορέσει

να

λειτουργήσει

και

ως

αποτρεπτικός παράγοντας για άλλους δράστες218. Η αναγνώριση δηλαδή
μιας αναμενόμενης συμπεριφοράς από τα κράτη, τις διεθνείς οργανώσεις,
τους οργανισμούς και την κοινή γνώμη ως επίσημου κανόνα που οφείλουν
να προστατεύουν και να επιβάλλουν σε όλα τα έθνη, αποτελεί επιτυχία
μόνον κατά το ήμισυ, εφόσον δεν επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα η
καθιέρωσή του στις συνειδήσεις των λαών και η αποδοχή του σε επίπεδο
κρατικό, εθνικό ή φυλετικό, ως δεδομένος τρόπος δράσης.
Τα τελευταία χρόνια τα ανθρωπιστικά κινήματα έχουν δώσει άλλη
βαρύτητα στις γενικευμένες κυρώσεις, όσον αφορά τις ευρύτερες
επιπτώσεις τους στο κοινό που απευθύνονται, ευαισθητοποιώντας την κοινή
γνώμη κατά των μέτρων και κάνοντας τις έξυπνες κυρώσεις μια ιδανική
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εναλλακτική. Η περίπτωση του Ιράκ219 έχει εντείνει το φαινόμενο,
αυξάνοντας παράλληλα και την επιρροή των ΜΜΕ στον τρόπο επιβολής
του διεθνούς δικαίου220.
Οι στόχοι των έξυπνων κυρώσεων είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια, η
ελαχιστοποίηση των παράπλευρων ζημιών και συνεπώς, η αύξηση της
αποτελεσματικότητας. Τα

στοχοθετημένα

μέτρα

αποδεικνύονται

αποτελεσματικότερα από τα συνήθη που λαμβάνονται αδιακρίτως κατά
των κρατών και επηρεάζουν ολόκληρο τον πληθυσμό τους, καθώς
περιορίζονται στην επιβολή των αναγκαίων και ανάλογων με τον σκοπό που
καλούνται να εκπληρώσουν κυρώσεων, ενώ παράλληλα μειώνουν τις
αρνητικές συνέπειες για το γενικό πληθυσμό. Οι έξυπνες κυρώσεις
προϋποθέτουν πρωτίστως την κατανόηση του εγχώριου πολιτικού και
οικονομικού συστήματος του κράτους με το οποίο τα άτομα ή οι ομάδες
που αποτελούν σχετίζονται άμεσα, προκειμένου οι οικονομικές, κυρίως,
συνέπειες να επιφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, εξαναγκάζοντάς
τους

να

αλλάξουν

την αποδοκιμαζόμενη από

το

Διεθνές

Δίκαιο συμπεριφορά221.
Ωστόσο, ο διαχωρισμός των ιθυνόντων από τον πληθυσμό μιας
χώρας δεν είναι πάντα ένα απλό ζήτημα. Ήταν δυνατό στην Αϊτή, όπου τα
μέλη της στρατιωτικής χούντας ήταν ευπροσδιόριστα, όπως και στη
Δομινικανή Δημοκρατία, όπου η οικογένεια Trujillo ήταν ευρέως γνωστή.
Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, οι ηγέτες καθεστώτος μπορούν να ειδωθούν
219
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ως αντιπρόσωποι ομάδων, όπως ο Smith των λευκών στη Ροδεσία και ο
Milosevic για το Σέρβικο Εθνικιστικό Κόμμα. Ο σκοπός των έξυπνων
κυρώσεων δεν είναι μόνο να απομακρυνθεί μια ηγετική- εγκληματική
φυσιογνωμία, αλλά να αλλάξουν οι μέθοδοι και η σκέψη ολόκληρης της
κοινωνικής ομάδας που επηρεάζει. Γι’ αυτό και η χρησιμότητα τους απαιτεί
μια πιο στενή

ανάλυση

της

χώρας

στόχου

και

της δύναμης

των

αντιπροσώπων του επιβεβλημένου καθεστώτος, ώστε να αποτραπεί η
αναπλήρωση του ηγέτη που υπονομεύεται από τις κυρώσεις από κάποιον
νέο, ίσως και πιο σκληροπυρηνικό αντιπρόσωπο της ομάδας που
αμφισβητείται222.
Οι στόχοι των οικονομικών κυρώσεων των Η.Ε. συγκεκριμένα,
κατευθύνονται ενάντια σε αυταρχικά καθεστώτα ή πολιτικές ομάδες, οι
οποίες στηρίζονται έντονα στη χρήση της αστυνομίας και του στρατού για
τη διατήρηση του ελέγχου. Αυτό το γεγονός επηρεάζει την έκβαση,
ιδιαίτερα στην περίπτωση των περιεκτικών κυρώσεων. Τα καθεστώτα έχουν
συνήθως τα όργανα της εξουσίας υπό τον έλεγχό τους, ήδη, προτού να
μπουν σε ισχύ οι κυρώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα αυταρχικά καθεστώτα
είναι πιθανό να είναι σε θέση να αντιτάσσονται στις κυρώσεις με
οποιαδήποτε μέσα έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένου του
ελέγχου στα ΜΜΕ. Συνεπώς, παρατηρείται η ανάπτυξη παράλληλων
εγκληματικών

καταστάσεων,

όπως

λαθρεμπόριο,

σκιερές

διαπραγματεύσεις, παράνομες συναλλαγές, απώλειες φορτίων, παραποίηση
εγγράφων και άλλες πρακτικές σε παρόμοιο μοτίβο.
Επιπλέον,

οι

οικονομικές

συνέπειες

των

κυρώσεων

χρησιμοποιούνται συχνά από τις κυβερνήσεις ως αποδιοπομπαίος τράγος
για να καλύψουν ή να δικαιολογήσουν την κακοδιαχείριση ή την
ανικανότητά τους. Η πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
περίπτωση, στην οποία οι κυρώσεις εξασθένισαν την επίσημη οικονομία
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της χώρας και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη μιας διαστρεβλωμένης συχνά
παράνομης οικονομίας η οποία εξυπηρέτησε το τότε καθεστώς και έκανε
την πρώην Γιουγκοσλαβία κέντρο λειτουργίας οργανωμένου εγκλήματος
και λαθραίων στην Ευρώπη223.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι στη δεκαετία του '90 οι κυρώσεις των Η.Ε.
δεν έγιναν αποτελεσματικότερες, αν και εφαρμόστηκαν συχνότερα και για
ευρύτερο σύνολο σκοπών224. Το ίδιο συμπεραίνεται και για τις περιπτώσεις
έξω από το πλαίσιο των Η.Ε. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές κυρώσεις
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 ενάντια στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν,
την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν δεν φάνηκε να αλλάζουν τη
συμπεριφορά αυτών των κρατών. Η διπλωματική δράση της ΕΕ ενάντια στη
Νιγηρία225 δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιες επιθυμητές αλλαγές. Απ’ αυτήν
την οπτική βλέπουμε ότι οι κυρώσεις επιφέρουν σπάνια τις ριζικές αλλαγές
για τις οποίες τίθενται, στην πολιτική του κράτους- δέκτη. Αυτό δεν
υποτιμάει, ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν οικονομικά αποτελέσματα και
επομένως, ότι προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στους ηγέτες. Όλες οι
περιπτώσεις κυρώσεων των Η.Ε., κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90,
κατευθύνθηκαν ενάντια σε αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα
οποία μπορούν να επιτάξουν όλους τους διαθέσιμους πόρους της χώρας
σχεδόν χωρίς αντίσταση, για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων
επιβολής. Οι κυρώσεις είναι αναποτελεσματικές στην περίπτωση που το
καθεστώς δεν είναι ευαίσθητο στη διάσπαση των διεθνών σχέσεων και
διαθέτει αρκετούς πόρους και περιφερειακές διασυνδέσεις ώστε να
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βλ. Andreas, P. (2004). The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia.
International Studies Quarterly, 48, p. 29- 51. Available at
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2010/MVZ198/um/Andreas_Peter__The_Clandestine_Political_Economy_of_War_and_Peace_in_Bosnia.pdf. Last access
2/10/2018.
224
βλ. Hufbauer G.C. κ.α. (2008), ό.π..
225
βλ. EU-Nigeria relations. (n.d.) Retrieved from Stockholm International Peace Research
Institute. https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/nigeria. Last
access 2/10/2018.
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διατηρήσει την οικονομία του σε επίπεδο που δεν θα το υποχρεώσει να
αντιμετωπίσει ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις, όπως έναν μαζικό λιμό.
Παράδειγμα αποτελεί η Ροδεσία, όπου η μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας
(UDI) έγινε από τους λευκούς που βασίζονταν στη γεωργία και συνεπώς,
στηρίζονταν λιγότερο στο διεθνές εμπόριο. Αποτέλεσμα των κυρώσεων
ήταν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι φιλελεύθεροι λευκοί που ήταν
πιστοί και εξαρτημένοι από τη Μεγάλη Βρετανία, να υποχρεωθούν να
εγκαταλείψουν τη χώρα ή να στραφούν σε διαφορετικά μέσα διαβίωσης,
δίνοντας μια αρνητική ψήφο στην αποτελεσματικότητα των μέτρων 226. Το
ίδιο πιθανώς να ισχύει και με το Ιράκ, το Σουδάν και τη Λιβύη.
Και αυτό είναι ένα από τα σημεία στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει
από δω και πέρα η συζήτηση περί κυρώσεων. Το δεύτερο και
σημαντικότερο, πέρα από το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των μέτρων,
είναι η διάχυση των συνεπειών στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας στην
οποία επιβάλλονται, η διατάραξη του κοινωνικού ιστού και η περαιτέρω
επιδείνωση των συνθηκών ζωής των πολιτών της κοινωνίας που κάθε φορά
πλήττεται. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, τα μέτρα αυτά να
καταφέρουν να φτάσουν στο ευκταίο σημείο αποτελεσματικότητας και να
αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Διεθνών Οργάνων που
στόχο έχουν να πατάξουν ολοκληρωτικά καθεστώτα και εγκληματικές
πολιτικές. Έως τότε, εκεί που οφείλουν η Διεθνής Κοινότητα και τα Όργανα
Επιβολής της Ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας να στρέψουν την
προσοχή τους είναι στους απλούς πολίτες και στα δεινά τους. Οι
κυβερνήσεις αλλάζουν, τα καθεστώτα μεταβάλλονται, η κοινωνία
εξελίσσεται και η τεχνολογία προχωράει κάνοντας τις τακτικές του πολέμου
ακόμα πιο απρόσωπες, ακόμα πιο ολέθριες και καταστροφικές. Πως όμως
μπορούμε να παραδεχτούμε ότι προχωράμε ως κοινωνίες, εάν δεν
226

βλ. Galtung, J. (1967). On the Effects of International Economic Sanctions: With
Examples from the Case of Rhodesia. World Politics,19, 378-461. Available at
http://web.stanford.edu/class/ips216/Readings/galtung_67.pdf. Last access 2/10/2018.
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τοποθετούμε πάνω και πέρα από όποια πολιτικά, οικονομικά και διακρατικά
συμφέροντα την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Ίσως αυτή τελικά να είναι
και η μεγαλύτερη πρόκληση για την Παγκόσμια Κοινότητα. Και ίσως αυτό
το ερώτημα να αποτελεί και το σημαντικότερο συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγει η έρευνά μου.
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Συζήτηση- Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία εξέτασε τις πιθανές αιτίες και αποτελέσματα
διατροφικών κρίσεων κατά τη διάρκεια εμπόλεμων καταστάσεων μέσα από
το παράδειγμα του Μεγάλου Λιμού στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Συζήτησε κυρίως τις δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες
του λιμού αυτού και, σε μικρότερο βαθμό, το κοινωνικό αποτέλεσμα της
κρίσης, για το οποίο άλλωστε υπάρχουν ακόμα αρκετά ζητήματα υπό
διερεύνηση στην ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα. Η διατροφική και
συνακόλουθα, η κοινωνική κρίση ξεκίνησε από τους πρώτους κιόλας μήνες
της κατοχικής περιόδου λόγω τις άμεσης έλλειψης τροφίμων, ιδίως στα
αστικά κέντρα. Οι επιτάξεις των τροφίμων, η λαφυραγώγηση των
περιουσιακών διαθεσίμων, ο μεγάλος αριθμός των αστέγων λόγω των
πυρπολήσεων και των βομβαρδισμών, ο διαχωρισμός της χώρας σε ζώνες
κατοχής, η οικονομική κατάρρευση του κράτους και η αδυναμία της
κυβέρνησης να ρυθμίσει το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας, όπως και η
ουσιαστική απουσία προηγούμενου συστήματος πρόνοιας για τους
ανέργους, τους άπορους και τους συνταξιούχους οδήγησε πολλές περιοχές
της χώρας και ιδίως τους κατοίκους της πρωτεύουσας σε λιμοκτονία το
χειμώνα του ’41.
Η διατήρηση από τη Βρετανία του ναυτικού αποκλεισμού μιας
συμμαχικής χώρας, παρά την ύπαρξη αναφορών για το θάνατο χιλιάδων
από την πείνα,227 μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι η λιμοκτονία και ο
Όπως αναφέρθηκε στο 4ο κεφάλαιο, ο Γερμανός πληρεξούσιος στην Ελλάδα, Γκύντερ
Αλτενμπουργκ προειδοποιούσε το Βερολίνο με έγγραφες αναφορές για τον επερχόμενο
λιμό. Οι απεσταλμένοι διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων περιέγραφαν ήδη από τον
πρώτο κατοχικό χειμώνα την εικόνα του θανάτου και της εξαθλίωσης στην οποία είχε
227
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θάνατος εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, παιδιών, βρεφών και αμάχων,
αποτέλεσε ένα αποδεκτό από τη μεριά της Βρετανικής Κυβέρνησης τίμημα
στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τους Γερμανούς. Στην παρούσα
εργασία δίνεται έμφαση και στις ενέργειες των Βρετανών γιατί, αν και
αποδόθηκαν ευθύνες για τους θανάτους στους ηττημένους, τείνει να
παραλείπεται η απόδοση ευθυνών στους νικητές. Οφείλουμε επίσης να
καταδείξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η περίπτωση του
αποκλεισμού αλλά και των συνεπειών του, θα μπορούσε να παραλληλιστεί
με αρκετές άλλες ιστορικές περιπτώσεις επιβολής οικονομικών και όχι
μόνο, αποκλεισμών υπό τον τίτλο των κυρώσεων εις βάρος κρατικών
οντοτήτων, όταν το αποτέλεσμα αυτών των κυρώσεων διαχέεται στον
πληθυσμό

με

παρόμοιες

κοινωνικές

συνέπειες,

όπως

αυτές

που

διαπιστώσαμε στο παράδειγμα του ελληνικού λιμού της Κατοχής. Μπορεί
να υποστηριχθεί λοιπόν, ότι υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο κενό στη
Διεθνή Νομοθεσία που επιτρέπει μετά από

επανειλημμένες και

μακροχρόνιες συγκρούσεις και συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, υπογραφές
διεθνών συνθηκών και διεθνών νομοθεσιών, την επιβεβαίωση του δόγματος
vae victis και ίσως χειρότερα, την δικαιολόγηση και νομοθετική κάλυψη της
υιοθέτησης

τέτοιων κατασταλτικών μέτρων και τακτικών με παρόμοια

καταστροφικά αποτελέσματα για τους αμάχους. Βέβαια, η σύγκριση μεταξύ
των τακτικών που ακολουθούνται από δύο εμπόλεμες δυνάμεις και των
μεθόδων που ακολουθούν οι δυνάμεις διεθνούς καταστολής απέναντι σε
ένα κράτος που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα μπορεί να μην είναι
άμεση. Το μέγεθος του αριθμού των θυμάτων, ωστόσο, μπορεί να κάνει σε

υποβληθεί ο ελληνικός λαός. Η κατοχική κυβέρνηση έκανε συνεχόμενες παρακλήσεις στην
κυβέρνηση Τσόρτσιλ για άρση του αποκλεισμού λόγω των συνεπειών. Ο εκπρόσωπος του
Βατικανού, Α. Ρονκάλι, ο μετέπειτα πάπας Ιωάνης ΚΓ΄, διαπίστωσε τριπλασιασμό των
θανάτων στην περιοχή της Αθήνας λόγω της πείνας τον χειμώνα του 1941, ενώ ο
Γκαίμπελς έγραψε για την κατάσταση στην Ελλάδα “η πείνα έχει καταστεί ενδημική
νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάντληση”.
βλ. Ηλιαδάκης, Τ. (1997). Οι επανορθώσεις και το γερμανικό κατοχικό δάνειο. Αθήνα:
Δετοράκη, σ. 83-10., Fleischer, H. (1988), ό.π., σ. 194.
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ορισμένες περιπτώσεις προφανή αυτή τη σύγκριση. Το ίδιο ισχύει και όταν
σε τέτοιες περιπτώσεις η απραξία από πλευράς Διεθνών Οργανισμών και
Νομοθετικών Οργάνων είναι επιπλέον αξιοσημείωτη.
Είναι προφανές, ότι σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, η
αποκλειστική απόδοση ευθύνης είναι αδύνατη, καθώς, όπως και για την
περίπτωση της Ελλάδας, έτσι και για τις περιπτώσεις των κυρώσεων, η
απόφαση τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπό το πέπλο της
νομιμότητας και με απώτερο σκοπό την παύση άλλων παραβιάσεων του
Διεθνούς Δικαίου και την αποτροπή άλλων εγκλημάτων πολέμου. Ο
τρόπος, ωστόσο, που γέρνει η ζυγαριά της δικαιοσύνης με το επίσημα
αναγνωρίσιμο έγκλημα από τη μία και τις συνέπειες των μεθόδων
καταστολής από την άλλη, είναι ένα ζήτημα άξιο διερεύνησης, με όση
διαφάνεια θα μπορούσε να επιδοθεί επί του θέματος. Δεν πρέπει σαφώς να
παραγνωρίζεται η προσπάθεια βελτίωσης των κυρώσεων, που όπως είδαμε
έχουν εν μέρει καταφέρει να στοχοποιήσουν πρόσωπα και καθεστώτα. Η
αποδοτικότητά τους όμως, καθώς και ο περιορισμός των συνεπειών τους
στο κοινωνικό σύνολο που τίθενται, βρίσκονται ακόμα υπό αμφισβήτηση.
Όσον αφορά την περίπτωση του ελληνικού λιμού, δεν θα ήταν
ολοκληρωμένη η προσέγγιση εάν δεν εξέθετε και την ευθύνη των
εσωτερικών υποστηρικτών της κρίσης. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στους
δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους Έλληνες που μετακινούνταν με μεγάλο
κίνδυνο μέσα από τις παράνομες ορεινές διαδρομές και την ύπαιθρο
προκειμένου να εξασφαλίσουν στους ίδιους και τις οικογένειές τους τα
απαραίτητα για την επιβίωση. Όμως τα αγαθά και τα εξέχοντα κέρδη που
συσσώρευσαν διάφοροι δωσίλογοι, έμποροι, βιομήχανοι, πολιτικοί,
εφοριακοί, αστυνομικοί και όσοι κινούσαν τα νήματα της καθαρά
κερδοσκοπικής μαύρης αγοράς και απέκτησαν έτσι μεγάλες περιουσίες
βασιζόμενοι στην πείνα και τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση των
συμπατριωτών τους, ίσως θα έπρεπε να ειδωθούν από νομική άποψη (όχι
μόνο ηθική) επίσης ως λάφυρα πολέμου. Παρόμοιες καταστάσεις
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δημιουργήθηκαν σε πολλές άλλες περιπτώσεις εμπόλεμων συγκρούσεων.
Έτσι, η συμβολή σε αυτά καταστάσεων, όπως εκείνη του εμφυλίου πολέμου
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, δεν θα πρέπει να υποτιμάται.
Στο ίδιο πλαίσιο και κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να
δούμε και την πιθανή ευθύνη των Ελλήνων αγροτών που μετά το χειμώνα
του ’41 προτίμησαν, με αφορμή το υπαρκτό ζήτημα της αναξιοπιστίας προς
μια συνεργατική με τους Κατακτητές κυβέρνηση, να αποκρύψουν το
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους από την κυβερνητική προσπάθεια
συλλογής με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης και τη διανομή των
τροφίμων στις πόλεις σε ελεγχόμενες τιμές. Ήταν, ωστόσο, οι ίδιοι
παραγωγοί που συνεργάστηκαν με τους μαυραγορίτες και τα γερμανικά
στρατεύματα προκειμένου να προωθήσουν την παραγωγή τους σε
υψηλότερες τιμές228. Φυσικά, η εν λόγω παρατήρηση δεν αφορά το σύνολο
των αγροτών της χώρας, αυτούς που υπέφεραν από επιτάξεις, πυρπολήσεις
και λεηλασίες, ούτε και τους μικροκαλλιεργητές που η σοδιά τους έφτανε
να θρέψει λίγους περισσότερους από τα μέλη των οικογενειών τους. Μπορεί
η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κατοχική κυβέρνηση από την πλευρά των
Ελλήνων γεωργών να αποτέλεσε μία πραγματικότητα, το οικονομικό
κίνητρο, ωστόσο, που προσέφερε η συνεργασία με το δίκτυο της μαύρης
αγοράς, δεν παύει να αποτελεί επίσης μια όψη της πραγματικότητας229.
Σαν ελαφρυντικός παράγοντας μπορεί να αναφερθεί η ψυχολογία
των ανθρώπων που ζούσαν υπό καθεστώς πολέμου και πείνας και έκαναν
υπό αυτές τις συνθήκες και παράλληλα με τις καταστροφές των υποδομών,
τις κατασχέσεις των εργαλείων και τις επιτάξεις των ζώων, ό ,τι μπορούσαν
για να επιβιώσουν από την κρίση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο
πρώτος κατοχικός χειμώνας ήταν πολύ ψυχρός, επηρεάζοντας την αγροτική

228

Καβάλα, Μ. (2004), σ. 55-56.
Bennett, O. D. (1988). The poor have much more money: Changing socio-economic
relations in a Greek village. Journal of Modern Greek Studies, 6, 217-244.
229
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παραγωγή και συμβάλλοντας στην αύξηση του αριθμού των θανάτων στις
γεμάτες με άστεγους και υποσιτισμένους Έλληνες πόλεις.
Ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση του λιμού αποδείχτηκαν
οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την κοινή γνώμη σε χώρες όπως η Βρετανία
και οι ΗΠΑ. Όπως είδαμε παραπάνω (Κεφάλαιο 4ο), η αγγλική κοινή
γνώμη αντιδρώντας στο μαρτυρικό θάνατο από πείνα τον οποίο υφίστατο ο
ελληνικός λαός ως έμμεσο τουλάχιστον αποτέλεσμα του ναυτικού
αποκλεισμού, άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση Τσώρτσιλ για την άρση
του230. Μπορεί μεν η ικανοποίηση των απαιτήσεων της κοινής γνώμης να
εξυπηρετούσε τα πολιτικά συμφέροντα συγκεκριμένων προσώπων, αλλά
και πάλι αυτή η στάση είχε θετικά αποτελέσματα για την περίπτωση του
λιμού στην Ελλάδα.

Μπορούμε μόνο να φανταστούμε το μέγεθος του

αριθμού των απωλειών σε περίπτωση που δεν ήρετο ο αποκλεισμός.
Επίσης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η δημόσια κατακραυγή για την
τραγωδία στην Ελλάδα ευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό και για την μετατόπιση
της πολιτικής των κατακτητών ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των
λιμοκτονούντων Ελλήνων. Στο εσωτερικό της χώρας δεν θα πρέπει να
παραβλέψουμε και τις προσπάθειες του ΕΑΜ για τη διανομή ενός μέρους
των διατροφικών διαθεσίμων της χώρας231.
Οι κοινωνικές συνέπειες του λιμού, με εξαίρεση τις επιπτώσεις που
είχε η αναδιανομή του πλούτου στην ταξική συγκρότηση της χώρας και το
ρόλο που η αναδιανομή αυτή μπορεί να έπαιξε ως προς την εμφύλια
σύγκρουση που ακολούθησε την Κατοχή,

εξακολουθούν να είναι

αδιερεύνητες και κατά συνέπεια μας επιτρέπονται μόνο υποθετικά
συμπεράσματα.
Καταλήγοντας: Μπορεί η σύνδεση μεταξύ του ελληνικού λιμού και
άλλων ανάλογων ιστορικών εμπειριών να μην είναι πάντα άμεση και
230

Η καθοριστική ωστόσο απόφαση για την άρση του αποκλεισμού προκλήθηκε από τις
ΗΠΑ βλ. Χιονίδου, Β. (2011), ό.π., σ. 11-16.
231
βλ. Μαργαρίτης, Γ. (1993), ό.π.
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προφανής λόγω της διαφοροποίησης των κατά τόπους και περίπτωση
παραγόντων, ο συσχετισμός όμως του ως άνω λιμού με την εξεταζόμενη
κατηγορία εγκλημάτων πολέμου μπορεί να θεωρηθεί δόκιμος όσον αφορά
το μέγεθος των συνεπειών που μπορεί να επέλθει από τη διάπραξη τέτοιων
ενεργειών. Εκατομμύρια αμάχων υποβάλλονται σε καθεστώς πείνας και
εκτοπίζονται,

συχνά

σε

στρατόπεδα

συγκέντρωσης

προσφύγων,

υποχρεωμένοι να ζουν υπό τραγικές συνθήκες. Τα παιδιά και οι γυναίκες
εκτιμάται ότι αποτελούν το 80% των εκτοπισμένων πληθυσμών. «Ακόμη
περισσότερα παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας των ασθενειών που είναι
αποτέλεσμα του υποσιτισμού εξαιτίας του πολέμου ή άμεσης μετάδοσης. Οι
μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, ο υποσιτισμός, η έκθεση σε πολυπληθείς
προσφυγικούς καταυλισμούς ενθαρρύνουν την εξάπλωση ασθενειών. Η
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμά ότι πιθανότατα οι μισοί πρόσφυγες θα
προσβληθούν από φυματίωση. Οι μετακινήσεις πληθυσμών και η
κατάρρευση των κοινωνικών ελέγχων εξαιτίας των ενόπλων συρράξεων,
ενθαρρύνουν το βιασμό και την πορνεία, όπως επίσης τη σεξουαλική
δουλεία σε στρατιώτες. Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και η εξάπλωση των
σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, ιδιαίτερα του AIDS/HIV, είναι οι
συνεπακόλουθες φυσικές επιπτώσεις αυτής της ανθρώπινης υποβάθμισης»,
όπως αναφέρει σε επίσημη έκθεσή της η Υπεύθυνη Εμπειρογνώμονας του
ΟΗΕ, Graca Machel232. Όλο και συχνότερα, οι πόλεμοι γίνονται σε χώρες
φτωχές, υποανάπτυκτες και υποβαθμισμένες. Από τους περίπου 150
μεγάλους πολέμους που συνέβησαν μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, οι 130 αφορούσαν τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ενδεικτικά, και
σύμφωνα με την προηγούμενη έκθεση, το ΑΕΠ των χωρών που
συμμετείχαν στις σύγχρονες εμπόλεμες συρράξεις για το έτος 1994 ήταν:
Αφγανιστάν, 280 δολάρια - Αγκόλα, 700 δολάρια - Καμπότζη, 200 δολάρια
232

Graca, Machel. (1996, Aug. 26). Impact of armed conflict on children (report presented
to the UN General Assembly, A/51/150). Retrieved from https://www.unicef.org/graca/.
Last access 14/10/2018.
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- Γεωργία, 580 δολάρια- Λιβερία, 450 δολάρια - Μοζαμβίκη, 80 δολάρια Σομαλία, 120 δολάρια - Σρι Λάνκα, 640 δολάρια - Σουδάν, 480 δολάρια.
Τα παραδείγματα είναι πολλά και τα μέτρα αντιμετώπισης
προφανώς ανεπαρκή. Η δύναμη της κοινής γνώμης επιβεβαιώνεται σε κάθε
περίπτωση αλλαγής πολιτικών και τακτικών αντιμετώπισης, γι’ αυτό και η
περαιτέρω ενημέρωση και έρευνα επί του θέματος μπορεί να θεωρηθεί
επιβεβλημένη.
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