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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
  

α. Οι βασικές αρχές του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου (∆Α∆) 

 

Όταν οι στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρονται στη µεταβαλλόµενη φύση των 

σύγχρονων εχθροπραξιών, θεωρούν ως αναµφισβήτητο το γεγονός ότι τα όπλα και οι 

τακτικές που είχαν σχεδιαστεί για τη διεξαγωγή των προγενέστερων πολεµικών 

επιχειρήσεων αποδεικνύονται πλέον ανεπαρκείς επιλογές για τις σύγχρονες 

στρατιωτικές δυνάµεις οι οποίες προσπαθούν να προσαρµοστούν σε νέου τύπου 

στρατιωτικές επιχειρήσεις.
1
 Η εκτεταµένη επιχειρησιακή χρησιµοποίηση της 

Πολεµικής Αεροπορίας από το ∆εύτερο κυρίως Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, 

οδήγησε στον προβληµατισµό γύρω από τους υπάρχοντες νοµικούς κανόνες για τον 

περιορισµό των δυσµενών συνεπειών της αεροπορικής πολεµικής δράσης επάνω 

στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, ζητήµατα τα οποία σχετίζονται πρωτίστως µε 

το περιεχόµενο των βασικών αρχών του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου (στο εξής 

∆Α∆), αλλά και µε την προσπάθεια αναζήτησης των σχετικών διεθνών συµβατικών 

κανόνων.  

Πριν από την ειδικότερη εξέταση των βασικών αρχών του ∆Α∆, θα ήταν 

χρήσιµο να γίνει µία πολύ σύντοµη ιστορική εισαγωγή σ’ αυτό το, για πολλούς 

σχετικά άγνωστο, τµήµα  του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Σε µία λοιπόν προσπάθεια 

καταγραφής της εξελικτικής πορείας των προσπαθειών κωδικοποίησης των κανόνων 

του ∆Α∆, θα πρέπει να ανατρέξουµε στον Ελβετό ανθρωπιστή Ερρίκο Ντυνάν (Jean-

Henri Dunant 1828-1910), η δράση του οποίου οδήγησε το 1863 στην ίδρυση της 

∆ιεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (International Committee of the Red Cross -

ICRC). Ένα χρόνο αργότερα, µε την παρότρυνση των πέντε ιδρυτικών µελών της 

                                                 
1
 Θα ήταν ακατανόητο, για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου να 

µιλήσει κανείς για στρατηγικούς βοµβαρδισµούς πόλεων ή θέσεων του εχθρού αποκλειστικά από την 

Πολεµική Αεροπορία, η οποία κατά την περίοδο εκείνη, ιδίως τα πρώτα χρόνια του πολέµου, 

εκτελούσε κυρίως βοηθητικές του Στρατού Ξηράς αποστολές (συνεργασία µε το πυροβολικό και 

συλλογή πληροφοριών για τις θέσεις του εχθρού) ή µετείχε σε αεροµαχίες που θύµιζαν περισσότερο, 

ίσως λόγω του ανταγωνιστικού (και αθλητικού τρόπον τινά θα λέγαµε) πνεύµατος, τις µονοµαχίες 

µεταξύ ιπποτών. Βλ περισσότερα για τις πρώτες αυτές αεροµαχίες, Νεάρχου Π., Ο αεροπορικός 

αγώνας στο ∆υτικό Μέτωπο κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Αεροπορική Επιθεώρηση, Τόµος 20ος, 

τευχ. 77 (Ιανουάριος 2006), σελ. 110-140. 
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Επιτροπής, η Ελβετική κυβέρνηση συγκάλεσε στη Γενεύη µία ∆ιπλωµατική 

∆ιάσκεψη, οι εργασίες της οποίας οδήγησαν στην υπογραφή της Σύµβασης της 

Γενεύης του 1864 «Για τη βελτίωση της κατάστασης των τραυµατιών του στρατού 

ξηράς στο πεδίο της µάχης» (Convention for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded in Armies in the Field, Geneva, 22 August 1864), η οποία περιελάµβανε 

δέκα (10) µόλις άρθρα.  

Η σύµβαση αυτή, για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του ανθρώπου, 

κωδικοποίησε και ενδυνάµωσε µε τη µορφή πολυµερούς συνθήκης, παλαιότερους, 

αποσπασµατικούς και διάσπαρτους «κανόνες και έθιµα πολέµου», για την προστασία 

των θυµάτων µιας ένοπλης σύρραξης και εκείνων που τους φροντίζουν. Από το 

χρονικό σηµείο αυτό και πέρα, η διεθνής κοινότητα συνέχισε τις προσπάθειες για 

«εξανθρωπισµό» και «ορθολογισµό» του πολέµου (εάν µπορούν βέβαια να 

χρησιµοποιηθούν οι όροι αυτοί σε συνδυασµό µε την έννοια του πολέµου που εξ 

ορισµού περικλείει την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής και τη βία), µέσα απ’ το 

συγκερασµό στρατιωτικής αναγκαιότητας από τη µια και ανθρωπισµού από την άλλη, 

µε την κωδικοποίηση ενός ∆ιεθνούς ∆ικαίου,
2
 εφαρµοστέου στις ένοπλες 

συγκρούσεις, έχοντας ως βασική επιδίωξη, την προστασία των ατόµων που δεν 

λαµβάνουν -ή δεν λαµβάνουν πλέον- µέρος σε µια ένοπλη σύγκρουση αφενός και τον 

περιορισµό των µεθόδων και µέσων που χρησιµοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των 

ενόπλων συγκρούσεων αφετέρου.
3
 Έπρεπε όµως να µεσολαβήσουν δύο παγκόσµιοι 

πόλεµοι για να καθιερωθεί τελικά µέσα από διεθνή συµβατικά κείµενα ο όρος 

«Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο», µε την υπογραφή των τεσσάρων Συµβάσεων της Γενεύης 

τον Αύγουστο του 1949, οι οποίες αποτελούν και τον κορµό του ∆Α∆ που 

εφαρµόζεται στις ένοπλες συγκρούσεις.
4
  

Οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, αποτέλεσαν ένα σύνολο κανόνων 

που φάνηκε να καλύπτει τις µέχρι τότε ανάγκες µιας ένοπλης σύγκρουσης. Με την 

εξέλιξη όµως των µέσων αλλά και του τρόπου διεξαγωγής των εχθροπραξιών, 

ανέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας ενός καινούργιου πλαισίου διεθνών συµβατικών 

κανόνων, που οδήγησε µετά από δύο δεκαετίες περίπου, στη σύγκληση µιας νέας 

∆ιπλωµατικής ∆ιάσκεψης, επίσης στη Γενεύη, αποτέλεσµα της οποίας ήταν η 

υιοθέτηση το 1977, δύο Πρόσθετων Πρωτοκόλλων, συµπληρωµατικών των 

Συµβάσεων της Γενεύης του 1949.
5
 Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι περιλαµβάνει 

κανόνες που καλύπτουν «διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις» ενώ το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο ΙΙ, κανόνες που ρυθµίζουν µε ανάλογο τρόπο ζητήµατα «µη διεθνών 

ενόπλων συγκρούσεων». Έτσι µε την υπογραφή των δύο Πρόσθετων Πρωτοκόλλων 

του 1977 και τη συµπλήρωση των Συµβάσεων της Γενεύης του 1949, διαµορφώθηκε 

ένα σηµαντικό corpus αρχών και κανόνων, αυτό του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού 

                                                 
2
 Για τη διεθνή αυτή δικαιοπαραγωγική διαδικασία, η οποία υπήρξε συνεχής, ασχέτως των 

ουσιαστικών αποτελεσµάτων της, βλ. Χατζηκωνσταντίνου Κ., Προσεγγίσεις στο ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό 

∆ίκαιο, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 1999.  
3
 Για τις ειδικότερες προσπάθειες κωδικοποίησης των κανόνων του ∆Α∆ και το ιστορικό σύναψης των 

σχετικών διεθνών συµβάσεων, βλ. Γιαρένη Ε., Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο και δυνατότητες διάδοσης 

και εφαρµογής του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, Ποινικά Χρονικά 2003, σελ. 769-783, ιδίως 

771.   
4
 Οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, κυρώθηκαν από την Ελλάδα µε το Ν 3481 «Περί 

κυρώσεως των Συµβάσεων της Γενεύης της 12
ης
 Αυγούστου 1949», στις 30.12.1955/5.1.1956, που 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 3, 1956.   
5
 Για τους λόγους που επέβαλαν τη συµπλήρωση των κανόνων των Συµβάσεων της Γενεύης του 1949, 

σχετικά µε την προστασία των θυµάτων µιας ένοπλης σύρραξης, αλλά και την ανανέωση των κανόνων 

των Συµβάσεων της Χάγης του 1899 και 1907, σχετικά µε τα µέσα διεξαγωγής της µάχης, βλ. 

Οικονοµίδη Κ.Π., Θέµατα ∆ιεθνούς ∆ικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Κοµοτηνή 1999, σελ. 326 επ.  
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∆ικαίου (∆Α∆) που εφαρµόζεται στις ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο υπαγορεύει τη 

συµπεριφορά των µερών κατά τη διάρκεια µιας ένοπλης σύγκρουσης, τόσο σε σχέση 

µε τον περιορισµό των µέσων και µεθόδων εχθροπραξιών, όσο και σε σχέση µε την 

προστασία των θυµάτων των ένοπλων συγκρούσεων, είτε µαχητών, είτε αµάχων, είτε 

αιχµαλώτων.       

Οι σηµαντικότερες βασικές αρχές, εθιµικής κυρίως προελεύσεως,
6
 του ∆Α∆, οι 

οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διερεύνηση του συγκεκριµένου 

πλαισίου προστασίας στο πεδίο των αεροπορικών επιχειρήσεων, είναι αυτές βάσει 

των οποίων το δικαίωµα των συµµετεχόντων στη σύγκρουση να επιλέξουν µεθόδους 

ή µέσα εχθροπραξιών δεν είναι απεριόριστο. Ειδικότερα, µιλάµε για την Αρχή του 

Ανθρωπισµού (principle of humanity) και την Αρχή της Επιτακτικής Στρατιωτικής 

Αναγκαιότητας (principle of military necessity). Οι δύο αυτές αρχές είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µεταξύ τους, αν και βρίσκονται σε αντίθετη εννοιολογικά κατεύθυνση, 

και αντικατοπτρίζουν την πάλη µεταξύ της αναγκαιότητας προσφυγής στη βία κατά 

τη διάρκεια του πολέµου από τη µια, και του σεβασµού προς τον άνθρωπο από την 

άλλη.  

Βασικό περιεχόµενο της πρώτης, αποτελεί η αντίληψη ότι οι εµπόλεµες 

δυνάµεις θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση µεθόδων ή µέσων εχθροπραξιών που 

προκαλούν στον άνθρωπο «µη αναγκαίο σωµατικό πόνο» ενώ η δεύτερη -αντίρροπη 

της πρώτης- αρχή, αυτή δηλ. της στρατιωτικής αναγκαιότητας, έχει γίνει προσπάθεια 

να προσδιοριστεί ως η αρχή «η οποία δικαιώνει τα µέτρα εκείνα, που δεν 

απαγορεύονται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να 

εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη παράδοση του εχθρού».
7
 Οι δύο αυτές 

θεµελιώδεις αρχές του ∆Α∆, συνοψίζονται σε µία δέσµη κοινά αποδεκτών θέσεων 

που καλύπτουν εννοιολογικά το περιεχόµενό τους και συγκεκριµένα, στις παρακάτω:  

Πρώτον, υπάρχουν περιορισµοί στην επιλογή µεθόδων και τη χρήση µέσων 

διεξαγωγής µιας ένοπλης σύγκρουσης, δεύτερον, οι περιορισµοί αυτοί θεσπίζονται 

ρητά στο διεθνές δίκαιο, τρίτον, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής και γενικότερα η 

προκαλούµενη από τη σύγκρουση καταστροφή θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα µε 

την επίτευξη ενός συγκεκριµένου και σαφώς προσδιορισµένου στρατιωτικού 

πλεονεκτήµατος και τέταρτον, οι απώλειες και οι καταστροφές αυτές δεν θα πρέπει 

να είναι δυσανάλογα µεγαλύτερες από το επιδιωκόµενο στρατιωτικό πλεονέκτηµα. 

Αυτές οι βασικές θέσεις που πηγάζουν από τις προαναφερόµενες αρχές, 

διατυπώθηκαν γραπτώς για πρώτη φορά στη ∆ιακήρυξη της Αγίας Πετρούπολης το 

1868,
8
 έχουν δε επαναληφθεί έκτοτε πολλές φορές σε διεθνείς συµβάσεις, µε πιο 

                                                 
6
 Βλ. σχετικά µε τους εθιµικούς κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου, Henckaerts J-M., “Study on 

customary rules of international humanitarian law: Purpose, coverage and methodology”, International 

Review of the Red Cross, no 835, 30 Σεπτεµβρίου 1999.  
7
 Βλ. σχετ., Kwakwa E., “The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of 

Application”, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1992.   
8
 Τη σύγκληση της ∆ιάσκεψης στην Αγ. Πετρούπολη πρότεινε ο Τσάρος Αλέξανδρος ο 2ος, µετά τη 

διαπίστωση ότι ένα βλήµµα που κατασκεύασε η Ρωσία, είχε την ιδιότητα να εκρήγνυται µε την επαφή 

του σε σκληρή επιφάνεια, προκαλώντας ανεξέλεγκτη καταστροφή και περιττή απώλεια ανθρώπινου 

δυναµικού. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του βλήµµατος αυτού ήταν το µικρό του βάρος, ζύγιζε 

λιγότερο από 400 γραµµάρια,  το οποίο διευκόλυνε τη συχνή χρήση του. Αποτέλεσµα της ∆ιάσκεψης 

ήταν η υπογραφή στις 11-12-1868 της ∆ιακήρυξης της Αγ. Πετρούπολης, από αντιπροσώπους 17 

χωρών, η οποία θεωρείται ως η πρώτη συµβατική έκφραση της εθιµικής αρχής της απαγόρευσης 

χρήσης µέσων που προκαλούν µη αναγκαίο πόνο κατά τη διάρκεια µιας ένοπλης σύρραξης. Αν και η 

Ελλάδα αποδέχθηκε τη ∆ιακήρυξη δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική εσωτερική πράξη κύρωσής της. 

Για µια ανεπίσηµη µετάφραση αυτής, βλ. στο «Ένοπλες Συρράξεις και ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο», 

σειρά Κείµενα ∆ιεθνούς Πρακτικής (επιµ. Σ. Περράκη, Μ-Ντ. Μαρούδα), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Κοµοτηνή, 2001, σελ. 306 επ. 
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πρόσφατη και σαφή αναφορά στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι του 1977, 

συµπληρωµατικού στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 

35 (στο Τµήµα Ι, του Τρίτου Μέρους του παραπάνω Πρωτοκόλλου – «Μέθοδοι και 

Μέσα Πολέµου»), προβλέπεται ότι το δικαίωµα των εµπολέµων µερών να επιλέγουν 

µεθόδους και µέσα πολέµου δεν είναι απεριόριστο, ότι απαγορεύεται η χρήση όπλων, 

βληµάτων, υλικού και µεθόδων πολέµου τέτοιας φύσεως ώστε να προκαλούν περιττά 

τραύµατα και µη αναγκαίο πόνο (superfluous injury or unnecessary suffering) και ότι 

απαγορεύεται η χρήση µεθόδων η µέσων πολέµου που έχουν σκοπό, ή από τα οποία 

µπορεί κανείς να αναµένει, να προκαλέσουν ευρεία, µακροπρόθεσµη και δριµεία 

βλάβη στο φυσικό περιβάλλον.
9
  

Μία άλλη θεµελιώδης αρχή του ∆Α∆, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 

τη διερεύνηση του συγκεκριµένου πλαισίου προστασίας, είναι η Αρχή της 

∆ιακρίσεως (principle of distinction), σύµφωνα µε την οποία τα εµπόλεµα µέρη 

οφείλουν να διαχωρίζουν σαφώς τον άµαχο πληθυσµό από τις µάχιµες δυνάµεις, να 

µην καθιστούν τους αµάχους αντικείµενο επίθεσης και να λαµβάνουν όλες τις 

απαιτούµενες προφυλάξεις για την αποφυγή τραυµατισµού αµάχων και καταστροφής 

πολιτικών (µη στρατιωτικών) αντικειµένων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίθεσης 

εναντίον νόµιµων στρατιωτικών στόχων. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ακόµη και 

χώρες οι οποίες δεν έχουν επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι του 1977, όπως 

για παράδειγµα οι Η.Π.Α., αναγνωρίζουν ότι οι προαναφερόµενες θεµελιώδεις αρχές 

του ∆Α∆, είναι νοµικά δεσµευτικές, ως εθιµικό δίκαιο  ("legally binding as 

customary law").
10
    

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ειδικότερα για την έννοια του περιττού 

τραυµατισµού και του µη αναγκαίου πόνου, ότι ο προσαρτηµένος στη Σύµβαση της 

Χάγης του 1907, περί των Νόµων και Εθίµων του Κατά Ξηράν Πολέµου, 

Κανονισµός, επανέλαβε την επιταγή αυτή στο άρθρο 22, σύµφωνα µε το οποίο το 

δικαίωµα των εµπολέµων να υιοθετήσουν µέσα βλάβης του εχθρού δεν είναι 

απεριόριστο.
11
 Το αντικείµενο της µάχης θεωρείται ότι είναι ο αφοπλισµός και η 

παράδοση του εχθρού και εποµένως, είναι απαγορευµένο να χρησιµοποιηθούν 

οποιαδήποτε µέσα ή µέθοδοι εχθροπραξιών που υπερβαίνουν «τα αναγκαία» για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού. Αυτό είχε άλλωστε βεβαιωθεί ήδη από το 1868 στη 

∆ιακήρυξη της Αγ. Πετρούπολης, σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη 

δεσµεύτηκαν να έρχονται σε συµφωνία, όποτε γίνεται πρόταση για µελλοντικές 

βελτιώσεις που η επιστήµη µπορεί να επιφέρει στον εξοπλισµό των στρατευµάτων, 

προκειµένου «να διατηρηθούν οι αρχές που θέσπισαν, και για να συµβιβάζουν τις 

ανάγκες του πολέµου µε τους νόµους της ανθρωπότητας» (…in order to maintain the 

principles which they have established, and to conciliate the necessities of war with 

the laws of humanity). 

                                                 
9 Βλ. άρθρο 35 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το 
Ν.1786/88 (ΦΕΚ Α΄ 125).  
10
 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων των 

Η.Π.Α. www.jagcnet.army.mil/JAGCNETInternet/Homepages/AC/CLAMO-Public.nsf, όπου 

περιέχεται το Εγχειρίδιο Επιχειρησιακού ∆ικαίου το οποίο χρησιµοποιείται ως πλαίσιο µελέτης και 

εφαρµογής για τα σχετικά ζητήµατα από τους νοµικούς αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων της 

χώρας (U.S. Operational Law Handbook - 2002, “The Law of War”, Chapter 7).      
11
 Βλ. το κείµενο της Συµβάσεως της Χάγης του 1907, σε απόδοση Ι. Χατζηλουκά, στο «Ένοπλες 

Συρράξεις και ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο», ο.π. σελ. 334 επ. Βέβαια ρήσεις όπως "Kriegsraison 

geht vor Kriegsmanier" (η ανάγκη του πολέµου προηγείται από τους κανόνες του πολέµου) ή "Not 

kennt kein Gebot" (η ανάγκη δεν ξέρει κανέναν νόµο) οι οποίες διατυπώθηκαν κατά το παρελθόν, 

παραγνώριζαν την ανθρωπιστική ανάγκη επιβολής περιορισµών κατά την διάρκεια των ένοπλων 

συγκρούσεων.  
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β. Προσδιορισµός της έννοιας «Εχθρική Εναέρια ∆ράση» 

 

Η εναέρια δράση, αποτελεί ένα σύνολο από αεροπορικές εξορµήσεις του ιδίου 

τύπου, οι οποίες προγραµµατίζονται και πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα εναντίον 

ενός κοινού στόχου. Η πολεµική δράση αυτού του τύπου επιδιώκει να επιτύχει τον 

αντικειµενικό στόχο της µε τη χρήση δύο ή περισσοτέρων αεροσκαφών, τα οποία 

συµµετέχουν σε µια σειρά διαδικασιών, που µπορεί να είναι αναγνωρίσεις, επιθέσεις, 

µεταφορές ή ειδικές εναέριες αποστολές. Οι καταστάσεις στις οποίες µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν εναέριες επιχειρήσεις περιλαµβάνουν µία σειρά δράσεων, είτε σε 

ειρηνική περίοδο είτε σε εµπόλεµες περιόδους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

πιθανών ενδιάµεσων σταδίων. Όταν συνεπώς µία αεροπορική επιχείρηση 

περιγράφεται συνήθως ως «εχθροπραξία», είναι διότι πραγµατοποιεί ή προορίζεται να 

πραγµατοποιήσει πράξεις οι οποίες έχουν ένα συγκεκριµένο, ενιαίο και κοινό 

χαρακτηριστικό, δηλαδή τη βία. 

Υπό το πρίσµα αυτό, κατά τη διάρκεια δηλαδή των αεροπορικών επιθέσεων, η 

βία θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως µία σειρά πράξεων που ενεργούνται χωρίς τη 

συγκατάθεση της χώρας ή της οµάδας (εθνότητας, κοινότητας κ.λπ.) οι οποίες 

επηρεάζονται από τις πράξεις αυτές. Πρόκειται συνεπώς για πράξεις οι οποίες 

αποτελούν παραβίαση των δικαιωµάτων, ή της καταστάσεως εν γένει, άλλων 

κοινοτήτων ή εθνών, χωρίς να απαιτείται οι πράξεις αυτές να έχουν έναν σαφώς 

επιθετικό χαρακτήρα, π.χ. βοµβαρδισµός. Σε αντίθετη περίπτωση, η έννοια της 

εχθρικής εναέριας δράσης θα κάλυπτε µόνο τις επιθετικές αεροπορικές αποστολές, 

ενώ εκείνες που περιλαµβάνουν αποστολές µεταφοράς ή αναγνώρισης καθώς επίσης 

και οι ηλεκτρονικές εχθροπραξίες, ή ο εν πτήσει ανεφοδιασµός σε καύσιµα κ.λπ., δεν 

θα µπορούσαν να προσδιοριστούν ως εχθρική αεροπορική δράση.  

 

γ. Σύντοµη επισκόπηση των απαρχών της αεροπορικής δράσης και των 

προσπαθειών νοµικής ρύθµισης των σχετικών µε αυτήν ζητηµάτων 

 

Ο περίφηµος Άγγλος φιλόσοφος Ρογήρος Βάκων (Roger Bacon, 1214-1292 

περίπου), ήταν εκείνος ο οποίος, περί το 1250, εκπόνησε το πρώτο αναφερόµενο στην 

ιστορία σχέδιο αερόστατου πεπληρωµένου δι’ αερίου, ενώ ο σπουδαίος επιστήµων, 

ζωγράφος, γλύπτης κι εφευρέτης Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci, 1452-

1519), δηµοσίευσε γύρω στο 1505 µία µελέτη περί πτήσεως του ανθρώπου και 

σχεδίασε διάφορες πτητικές µηχανές, µεταξύ των οποίων κι έναν τύπο ελικοπτέρου. 

Η ανακάλυψη του υδρογόνου λίγο µετά τα µέσα του 18ου αιώνα (1766), έστρεψε τη 

σκέψη των ασχολούµενων µε την αεροπλοΐα στα σχέδια του Βάκωνα κι έτσι τα 

πρώτα επιτυχή αερόστατα υψώθηκαν στους ουρανούς από τους Γάλλους αδελφούς 

Μονγκολφιέ (Joseph & Etienne Montgolfier) το 1783, οι οποίοι χρησιµοποίησαν για 

τις πτήσεις τους µία τεράστια σφαίρα πληρωµένη δια θερµού αέρος, επιτυγχάνοντας 

άνοδο σε ύψος 6.000 ποδών. Στη συνέχεια, το σφαιρικό, αρχικά λινό και ύστερα 

µεταξωτό, περίβληµα κατασκευάστηκε από ελαστικό γεµάτο υδρογόνο µέχρι και το 

1930 περίπου, οπότε και το υδρογόνο αντικαταστάθηκε από το ήλιο.
12
  

                                                 
12
 Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Βραζιλιάνος Αλµπέρτο Σάντος-Ντυµόν (1873-1932) υπήρξε ο 

πρώτος ο οποίος πραγµατοποίησε πτήση στο Παρίσι το 1898, δια αεροσκάφους ελαφρύτερου του 

αέρος (lighter-than-air), κινούµενου µε µηχανικό τρόπο, ενώ δύο χρόνια αργότερα, στις 2 Ιουλίου του 

1900, έκαµαν την εµφάνισή τους στη Γερµανία τα πρώτα γιγαντιαία αερόπλοια του κόµη Φερδινάνδου 

φον Ζέππελιν. 
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Από την Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου του 1903 όµως, ηµεροµηνία κατά την οποία ο 

Όρβιλ Ράϊτ (Orville Wright, 1871-1948) πραγµατοποίησε επιτυχώς στο Νταίυτον του 

Οχάιο, µια πτήση 59 περίπου δευτερολέπτων κινούµενος µε µέση ταχύτητα 31 µιλίων 

την ώρα και διανύοντας έτσι µίαν απόσταση 260 µέτρων, σε ύψος τριών περίπου 

µέτρων, η ανθρωπότητα επεδίωξε πλέον να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση του 

αέρος ως χώρου, και των αεροσκαφών ως µέσων. Όπως βέβαια συµβαίνει συχνά και 

σε άλλους τοµείς της βιοµηχανίας, ήταν οι σχετικές µε τον πόλεµο χρήσεις εκείνες οι 

οποίες έδωσαν µία πραγµατική ώθηση στην ανάπτυξη της αεροπλοΐας και της 

αεροναυπηγικής από την άποψη της ποιότητας, αν και τα αρχικά σχέδια 

προορίζονταν για ειρηνικούς σκοπούς, κυρίως δηλαδή για τις αεροπορικές 

µεταφορές. Το 1907 πάντως, ο στρατός των Η.Π.Α. προκήρυξε διαγωνισµό για την 

κατασκευή και προµήθεια ενός πολεµικού αεροσκάφους (για το Σώµα ∆ιαβιβάσεων), 

τον οποίο κέρδισαν τελικά οι αδελφοί Ράϊτ. Το διπλάνο των Ράϊτ που 

κατασκευάστηκε και πωλήθηκε το επόµενο έτος στο στρατό των Η.Π.Α. είχε µήκος 

28 ποδών, άνοιγµα πτερύγων 36 ποδών και βάρος 1.200 λιβρών, µπορούσε δε να 

αναπτύξει µέγιστη ταχύτητα 44 µιλίων/ώρα, µε ακτίνα δράσης 125 µιλίων σε µέγιστο 

ύψος 140 ποδών.
13
  

Όταν ο Ιταλός υπολοχαγός Gavotti λίγα χρόνια αργότερα, βοµβάρδισε την όαση 

Ain Zara από αέρος κατά τη διάρκεια του Ιταλο-τουρκικού πολέµου του 1911-12, 

αφενός έγινε ο πρώτος ο οποίος χρησιµοποίησε αεροπλάνο για καθαρά πολεµικούς, 

επιθετικούς σκοπούς και αφετέρου άρχισε αυτό που θα εξελισσόταν στη συνέχεια σε 

έναν αποφασιστικής σηµασίας στρατιωτικό παράγοντα, υπό την έννοια ότι η 

πολεµική αεροπορία επρόκειτο πλέον να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο κατά τη 

διάρκεια των εχθροπραξιών, µε το συνδυασµό αεροπορικής δράσης και επίγειων 

πολεµικών επιχειρήσεων. Ήδη βέβαια στις αρχές του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, 

αναφέρεται ότι ο Γάλλος Υπολοχαγός Watteau µαζί µε τον Λοχία Breguet, 

συνέβαλαν στη γαλλική νίκη κατά τη διάρκεια της Μάχης του Μάρνη (Battle of the 

Marne) µε την πληροφόρηση που παρείχαν στις επίγειες δυνάµεις για τις 

µετακινήσεις των γερµανικών στρατευµάτων, πραγµατοποιώντας ουσιαστικά την 

πρώτη επιτυχή εναέρια αναγνωριστική επιχείρηση, ενώ σύντοµα, ο Λοχίας Frantz 

µαζί µε τον µηχανικό του Quenault, χρησιµοποιώντας ένα πολυβόλο που 

τοποθετήθηκε στο τύπου Voisin αεροσκάφος τους, προσδιόρισαν αυτό που θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρώτη νίκη για τα αεροπορικά πυρά.
14
 Πριν απ’ 

αυτά βέβαια, τα αερόστατα θερµού αέρα (hot-air balloons) είχαν πετάξει για πρώτη 

φορά, για ειρηνικούς όπως είπαµε σκοπούς, από τους αδελφούς Montgolfier ήδη από 

το έτος 1783, και είχαν για πρώτη φορά χρησιµοποιηθεί για πολεµικούς σκοπούς σε 

µία εναέρια αποστολή κατά τη διάρκεια του Γαλλο-Πρωσσικού Πολέµου του 1870-

71, µε σκοπό την απλή αναγνώριση από αέρος. 

Αυτή η πολύ σύντοµη επισκόπηση κάποιων από τις πιο πρώιµες σχετιζόµενες 

µε την αεροπλοΐα ενέργειες και των αντίστοιχων ηµεροµηνιών µπορεί να µας 

οδηγήσει στην εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων: Πρώτον, πολεµικές αποστολές µε 

τη χρήση ιπτάµενων µέσων (αερόστατων-αεροσκαφών) πραγµατοποιούνταν αρχικά 

                                                 
13
 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, ο στρατός των 

Η.Π.Α. διέθετε µόνο ένα σµήνος αεροσκαφών αποτελούµενο από οκτώ µόλις αεροπλάνα, ενώ η 

Γαλλία και η Γερµανία διέθεταν 1500 και 1000 πολεµικά αεροπλάνα αντίστοιχα. Μέχρι του τέλους του 

1915 είχαν κατασκευαστεί στις Η.Π.Α. 100 συνολικά αεροπλάνα στρατιωτικού ή πολιτικού τύπου, ενώ 

κατά το 1918, οπότε και οι Η.Π.Α. βρίσκονταν σε εµπόλεµη κατάσταση, κατασκευάστηκαν 14.020 

αεροπλάνα (!) εκ των οποίων µόνο τα 29 δεν ήταν στρατιωτικά. Βλ. σχετ. Μεγάλη Αµερικανική 

Εγκυκλοπαίδεια, Τόµος Α΄, Αθήναι 1968, σελ. 402 επ., στο λήµµα: «Αεροναυτική» (aeronautics).   
14
 Βλ. για τα συγκεκριµένα παραδείγµατα, Gomez J.G., The Law of Air Warfare, International Review 

of the Red Cross, no 323 (30-6-1998), σελ. 347-363. 
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πολύ σπάνια, δεύτερον, οι διενεργούµενες πολεµικές εναέριες αποστολές δεν ήταν 

αρχικά αποφασιστικής σηµασίας, ούτε είχαν προγραµµατιστεί ως ανεξάρτητες 

πολεµικές ενέργειες και τρίτον, καµία αεροπορική δράση δεν γινόταν αποδεκτή, εκτός 

εάν ήταν µέρος µίας επιχείρησης εδάφους ή µιας συνδυασµένης επιχείρησης 

ναυτικού-αεροπορίας. 

∆εν θα πρέπει κατόπιν αυτών να µας προκαλεί εντύπωση το ότι κατά την 

πρώιµη εποχή της αεροπλοΐας, εκείνο που θα µπορούσε να περιγραφεί ως «εναέριος 

πόλεµος» δεν υπόκειτο σε οποιεσδήποτε συγκεκριµένες νοµικές ρυθµίσεις. Κάτι 

τέτοιο συνέβη µερικά χρόνια αργότερα, και συγκεκριµένα το 1899, όταν η πρώτη 

∆ιάσκεψη για την Ειρήνη της Χάγης, υιοθέτησε τρεις Συµβάσεις και τρεις 

∆ιακηρύξεις, η πρώτη από τις οποίες απαγόρευσε την εκτόξευση βληµάτων και 

εκρηκτικών υλών από τα αερόστατα ή άλλα παρόµοια νέα µέσα. Την περίοδο εκείνη 

βέβαια, η συγκεκριµένη απαγόρευση θεωρείτο ότι ήταν εξαιρετικά περιοριστική και 

έγινε συνεπώς αποδεκτή µε επιφυλάξεις και µόνο ως ένα προσωρινό µέτρο. Σήµερα 

πάντως µπορεί να γίνει αντιληπτή η ουσιαστική της συνεισφορά στις προσπάθειες 

περιορισµού των καταστρεπτικών συνεπειών των από αέρος εχθροπραξιών, ιδίως εάν 

σκεφτούµε ότι το ∆Α∆ δεν νοείται χωρίς τον οφειλόµενο σεβασµό στην θεµελιώδη 

αρχή της διακρίσεως (principle of distinction), ιδίως µεταξύ πολιτών και µαχητών, 

µεταξύ στρατιωτικών στόχων και άλλου τύπου εγκαταστάσεων, µεταξύ του ιατρικού 

ή θρησκευτικού προσωπικού και άλλων, ή µεταξύ των ιατρικών εγκαταστάσεων και 

των µέσων συγκοινωνίας κλπ. Αυτή λοιπόν η πρώιµη απαγόρευση ήταν απαραίτητη 

κυρίως λόγω της έλλειψης ακρίβειας που συνόδευε τις µεθόδους επιθέσεων από 

αέρος της εποχής στο χτύπηµα των στόχων τους, πράγµα που σήµαινε µια υψηλή 

πιθανότητα παράπλευρων απωλειών ή υπέρµετρων απωλειών µεταξύ του άµαχου 

πληθυσµού του αντιπάλου. 

Ο περιορισµός αυτός ήταν προσωρινός, καθώς είχε διάρκεια µόνο πέντε έτη, 

δηλ. από τις 4 Σεπτεµβρίου 1900 µέχρι τις 4 Σεπτεµβρίου 1905. Εν τω µεταξύ, η 

αεροναυτική άρχισε να αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα αυτή η 

γρήγορη ανάπτυξη να εµποδίσει την υιοθέτηση από τη διεθνή κοινότητα ενός 

πλέγµατος κανόνων που θα επέβαλε οριστικούς περιορισµούς στα κράτη σε σχέση µε 

την πολεµική αεροπορική τους δράση. Αξίζει ίσως να σηµειωθεί εδώ ότι στο άρθρο 

29 των Κανονισµών που προσαρτώνται στη ∆εύτερη Σύµβαση της Χάγης του 1899, 

όπου προσδιορίζεται η έννοια του κατασκόπου, αποκλείστηκαν από την κατηγορία 

αυτή τα άτοµα που λάµβαναν διαταγή να πετάξουν µε αερόστατα για διάφορες 

αποστολές αναγνώρισης ή για να διατηρήσουν επικοινωνία µεταξύ των διάφορων 

τµηµάτων ενός στρατεύµατος ή µιας συγκεκριµένης περιοχής µε άλλες. 

 

2. Η διαπίστωση απουσίας διεθνών συµβάσεων ρυθµιστικών της 

πολεµικής εναέριας δράσης 
 

Η απουσία θετικού δικαίου, και συγκεκριµένα διεθνών συµβάσεων οι οποίες να 

κωδικοποιούν κανόνες ρυθµιστικούς της αεροπορικής δράσης, δεν σηµαίνει 

ταυτόχρονα και την πλήρη ελευθερία στη χρήση µέσων και µεθόδων, τακτικών και 

τεχνολογίας, γύρω από τον εναέριο πόλεµο. Οι βασικές αρχές του ∆Α∆ που 

προαναφέρονται, καθώς και οι εθιµικοί κανόνες δικαίου του πολέµου από τη µια, και 

οι κανόνες σχετικά µε τις επιθέσεις αέρος-εδάφους οι οποίοι περιλαµβάνονται στις 

διατάξεις του Πρωτοκόλλου Ι του 1977, πρόσθετου στις Συµβάσεις της Γενεύης του 

1949 από την άλλη, επιβάλλουν σήµερα τους ισχύοντες περιορισµούς του εναέριου 

πολέµου. Αξίζει να σηµειωθεί π.χ., ότι κατά τη διάρκεια του Πολέµου του Κόλπου, 

παρά το γεγονός ότι κράτη όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, 
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το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γαλλία δεν είχαν επικυρώσει τα δύο Πρωτόκολλα της 

Γενεύης του 1977, ο βαθµός συµµόρφωσής τους µε τους κανόνες δικαίου του 

πολέµου στις περισσότερες από τις αεροπορικές πολεµικές επιχειρήσεις τους θα 

µπορούσε να περιγραφεί ως αποδεκτός. Η αναλογική εφαρµογή κανόνων που 

σχετίζονται µε τον κατά ξηράν πόλεµο ή το ναυτικό πόλεµο, γίνεται σήµερα δεκτό ότι 

µπορεί να συνεισφέρει πολλά στην προσπάθεια περιορισµού των καταστρεπτικών 

συνεπειών των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων.  

 

α. Αναλογική εφαρµογή των κανόνων που εφαρµόζονται στον κατά ξηράν ή 

στο ναυτικό πόλεµο και στις περιπτώσεις εναέριου πολέµου 

 

Η προαναφερόµενη διαπίστωση της απουσίας διεθνών συµβατικών ρυθµίσεων 

της πολεµικής αεροπορικής δράσης, οδήγησε αρχικά σε µία θεωρία αναλογικής 

εφαρµογής των κανόνων που εφαρµόζονται στον κατά ξηράν πόλεµο και στις 

περιπτώσεις του εναέριου πολέµου. Σε αυτήν τη θεωρία µάλιστα βασίστηκαν δύο 

αποφάσεις του Ελληνο-Γερµανικού ∆ικαστηρίου ∆ιαιτησίας (Greco-German 

Arbitration Tribunal, 1927-30), µε τις οποίες καταδικάστηκε η Γερµανία για τον 

εναέριο βοµβαρδισµό των ουδέτερων πόλεων της Θεσσαλονίκης και του 

Βουκουρεστίου το 1916. Το δικαστήριο επικαλέστηκε τη ∆εύτερη Σύµβαση της 

Χάγης του 1899, θεωρώντας ότι το άρθρο 25 αυτής, στο οποίο απαγορεύεται "ο 

βοµβαρδισµός πόλεων (...) που δεν υπερασπίζονται", καθώς και το άρθρο 26, το 

οποίο απαιτεί από "το διοικητή µιας δύναµης που επιτίθεται, πριν αρχίσει έναν 

βοµβαρδισµό (...) να προειδοποιήσει τις αρχές", θα έπρεπε να ισχύσουν και στην 

περίπτωση µίας αεροπορικής επίθεσης βοµβαρδισµού. Έτσι οι αποφάσεις αυτές 

αποτέλεσαν την πρώτη εφαρµογή µιας γενικής αρχής δικαίου σύµφωνα µε την οποία 

δύο όπλα που παράγουν παρόµοια αποτελέσµατα θα πρέπει να αξιολογούνται µε 

παρόµοιο τρόπο, και συνέβαλαν στην ανάπτυξη µίας θεωρίας για την «αναλογία» 

µεταξύ του βοµβαρδισµού από το έδαφος µε τον από αέρος βοµβαρδισµό. 

Μία άλλη θεωρία για τη ρύθµιση του εναέριου πολέµου βασίστηκε στις 

οµοιότητες µεταξύ του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου, και στο γεγονός ότι σε 

πολλές χώρες η Πολεµική Αεροπορία χρησιµοποιήθηκε αρχικά για τις ανάγκες 

«επέκτασης» της ναυτικής δύναµης πέρα από τα όρια της παράκτιας ζώνης, 

µακρύτερα από εκεί που έφταναν τα πυρά των πολεµικών πλοίων. Η ανάπτυξη της 

θεωρίας αυτής οδήγησε στη διατύπωση και τη σύνταξη συγκεκριµένων κανόνων 

εναέριου πολέµου από την Επιτροπή Νοµικών (Commission of Jurists) στη Χάγη, το 

1922-1923, οι οποίοι δυστυχώς δεν κατάφεραν να καταστούν συµβατικό δίκαιο, αφού 

το κείµενο που συνέταξε η Επιτροπή αυτή δεν υπογράφηκε από κανένα από τα 

συµµετέχοντα στις διαδικασίες κράτη.
15
 

Μία τρίτη θεωρία που αναπτύχθηκε, σχετίζεται µε την υπό όρους εφαρµογή των 

κανόνων του κατά ξηράν πολέµου και του ναυτικού πολέµου στον εναέριο πόλεµο. Η 

κατά περίπτωση εφαρµογή των κανόνων του κατά ξηράν ή του ναυτικού πολέµου θα 

εξαρτιόταν από το πεδίο δράσης των πολεµικών αεροπορικών επιχειρήσεων. Με 

άλλα λόγια, οι κανόνες του πολέµου στο έδαφος θα ίσχυαν για τον εναέριο πόλεµο 

όταν αυτός λάµβανε χώρα πάνω από το έδαφος ή σε βοήθεια των επίγειων 

στρατιωτικών δυνάµεων του Στρατού Ξηράς, και οι κανόνες του ναυτικού πολέµου 

θα ίσχυαν όταν η Πολεµική Αεροπορία δρούσε πάνω από τη θάλασσα ή υπέρ του 

Πολεµικού Ναυτικού. Αν και αυτή η θεωρία ακολουθήθηκε από τη Γερµανία κατά τη 

                                                 
15
 Τα κράτη αυτά ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία 

η Ιαπωνία και η Ολλανδία. Για το κείµενο της Επιτροπής, βλ. στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της ICRC 

www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/275?OpenDocument   
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διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, δεν έγινε βέβαια κοινώς αποδεκτή, 

καθώς έτσι η Πολεµική Αεροπορία θα µπορούσε να θεωρηθεί αποκλειστικά ως 

δύναµη υποστήριξης, ανίκανη να λάβει µέρος σε ανεξάρτητες πολεµικές ενέργειες 

και επιχειρήσεις. 

 

β. Κατάρτιση ενός συγκεκριµένου δόγµατος για τον εναέριο πόλεµο  

 

Τελικά, το Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Institute of International Law) µε 

σχετικό Ψήφισµά του, το οποίο υιοθετήθηκε στη Μαδρίτη στις 22-4-1911 (Madrid 

Resolution of 22 April 1911), φαίνεται ότι έβαλε τον θεµέλιο λίθο σε ένα 

συγκεκριµένο δόγµα περί αεροπορικού πολέµου. Στο Ψήφισµα αυτό δηλώθηκε ότι ο 

εναέριος πόλεµος συµβαδίζει µε το δίκαιο και µπορεί συνακόλουθα να θεωρηθεί 

νόµιµος, υπό τον όρο εκπλήρωσης ορισµένων προϋποθέσεων, από τις οποίες η 

βασικότερη είναι ότι θα πρέπει αυτός να µην αποτελεί µεγαλύτερη απειλή για τα 

πρόσωπα και την περιουσία τους από τον κατά ξηράν ή το ναυτικό πόλεµο. Λίγα 

χρόνια αργότερα, στις 11 Νοεµβρίου 1920, η ∆ιεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού 

(International Committee of the Red Cross, ICRC) επέστησε στη διεθνή κοινότητα 

την προσοχή στην ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριµένων κανονισµών περί αεροπορικού 

πολέµου, και σαν αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας αυτής, η ∆ιάσκεψη της Ουάσιγκτον 

του 1922 ανέθεσε στην Επιτροπή Νοµικών (Commission of Jurists) στη Χάγη, τη 

σύνταξη συγκεκριµένων κανόνων εναέριου πολέµου (Rules of Air Warfare), κανόνες 

οι οποίοι δεν κατάφεραν, όπως προαναφέρουµε, να καταστούν διεθνές συµβατικό 

δίκαιο, αφού παρά την κατάρτισή τους από διαπρεπείς νοµικούς, δεν επικυρώθηκαν 

ακόµη κι από τα κράτη που αντιπροσωπεύθηκαν στην Επιτροπή. Θα πρέπει πάντως 

να επισηµανθεί ότι οι περισσότεροι από τους κανόνες αυτούς τους οποίους συνέταξε 

η Επιτροπή, είχαν καταστεί ήδη εθιµικό δίκαιο όταν συντάχθηκαν, άλλοι απέκτησαν 

τη δύναµη εθιµικού δικαίου εξαιτίας του σεβασµού που κέρδισαν κατά τη διάρκεια 

των εποµένων ετών, ενώ κάποιοι ακόµη περιλήφθηκαν αργότερα στο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο Ι που υπογράφηκε στη Γενεύη το 1977. 

 

3. Οι παράµετροι του Εναέριου Πολέµου  
 

Ένα σύνολο στοιχείων περιλαµβάνονται αναγκαίως στον προγραµµατισµό και 

την εκτέλεση των αεροπορικών πολεµικών επιχειρήσεων, τα οποία ονοµάζονται 

παράµετροι του αεροπορικού πολέµου (parameters of air warfare). Τα στοιχεία αυτά, 

τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό των αεροπορικών 

επιχειρήσεων, απαντούν σε ένα πλέγµα ερωτήσεων όπως οι παρακάτω: Τι είναι 

εναέριος πόλεµος; Ποια µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτόν; Ποιος έχει τα 

κατάλληλα προσόντα για να τον διευθύνει; Με ποια διαδικασία προχωρούν οι 

πολεµικές αεροπορικές επιχειρήσεις; Πού ή από πού µπορούν αυτές να διευθυνθούν; 

Θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να προβούµε σε µια σχηµατική ανάλυση των 

παραµέτρων του εναέριου πολέµου, ούτως ώστε να καθορίσουµε τις απαιτήσεις που 

καθεµία από αυτές πρέπει να καλύπτει, προκειµένου να συµβαδίζει µε τους κανόνες 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Σε γενικές γραµµές, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο εναέριος πόλεµος είναι ένα 

σύνολο επιθετικών ή αµυντικών αεροπορικών επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται 

από την Πολεµική Αεροπορία, µε πρόθεση επιβολής επάνω στους αντιπάλους,  µέσω 

της επίτευξης ενός ικανοποιητικού βαθµού εναέριας ανωτερότητας, µε τη 

χρησιµοποίηση συγκεκριµένων µέσων και µεθόδων εναέριας δράσης. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν αυτά τα µέσα (όπλα) και οι µέθοδοι (τακτική) συµβαδίζουν µε τους 
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κανόνες του διεθνούς δικαίου, θεωρούνται νόµιµα, και συνακόλουθα µπορεί να 

θεωρηθεί ότι και το αποτέλεσµα της χρήσης τους, δηλαδή η εναέρια εχθροπραξία, 

είναι επίσης νόµιµη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η νοµιµότητα πρέπει να καλύπτει και 

τα δύο στοιχεία, δεδοµένου ότι εάν ένα από αυτά, είτε τα όπλα είτε η τακτική, δεν 

συµφωνούν µε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οποιαδήποτε αεροπορική 

επιχείρηση βασισµένη σε αυτά είναι χωρίς νοµικό έρεισµα. 

 

α. Μέσα Μάχης  
 

Προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα ποια µέσα, δηλ. κυρίως τι είδους όπλα, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων, θα 

πρέπει να λάβουµε υπόψη κάποιες από τις βασικές αρχές του ∆Α∆, το οποίο 

εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και συγκεκριµένα, την 

αρχή της διακρίσεως (principle of distinction) και την αρχή της επιτακτικής 

στρατιωτικής αναγκαιότητας (principle of military necessity). Η ∆ιακήρυξη της Αγίας 

Πετρούπολης του 1868, µας παρέχει ένα πρώτο παράδειγµα των αρχών αυτών, όπως 

εισαγωγικά προαναφέρεται. Συγκεκριµένα στη ∆ιακήρυξη αυτή δηλώθηκε για πρώτη 

φορά ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στην εξασφάλιση 

ενός στρατιωτικού πλεονεκτήµατος (military advantage) και τα αποτελέσµατά τους 

να διαχωρίζουν σαφώς τον άµαχο πληθυσµό από τους µαχητές. Για το λόγο αυτό, 

άλλωστε, απαγορεύτηκε η χρήση βληµάτων που ζύγιζαν λιγότερο από 400 

γραµµάρια, τα οποία ήταν εκρηκτικά ή γεµισµένα µε εύφλεκτες ουσίες και 

προκαλούσαν αδιακρίτως αποτελέσµατα.  

Πολλές είναι οι απαγορεύσεις που σχετίζονται µε τα µέσα τα οποία επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων, από τις οποίες 

θα αναφέρουµε στη συνέχεια τις περισσότερο σηµαντικές. 

 

● Απαγόρευση πρόκλησης υπερβολικού τραυµατισµού ή µη αναγκαίου 

πόνου.  Εκτός από το ότι η απαγόρευση αυτή έχει ρητώς δηλωθεί στο άρθρο 35 παρ. 

2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πηγάζει από 

την εφαρµογή της αρχής του ανθρωπισµού (principle of humanity), σύµφωνα µε την 

οποία ο πόλεµος θα πρέπει να προκαλεί στον άνθρωπο τον µικρότερο δυνατό πόνο. 

 

● Απαγόρευση πρόκλησης διαδεδοµένης, µακροπρόθεσµης και σοβαρής 

ζηµίας στο φυσικό περιβάλλον.   Στο άρθρο 55 παρ.1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

Ι του 1977, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών θα πρέπει να λαµβάνεται 

σχετική φροντίδα ώστε να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον «από εκτεταµένες, 

µακροπρόθεσµες και σοβαρές ζηµίες». Ορίζεται ακόµη, ότι αυτή η προστασία 

περιλαµβάνει την απαγόρευση χρήσης µεθόδων ή µέσων εχθροπραξιών που 

προορίζονται ή µπορούν να αναµένονται «να προκαλέσουν τέτοιες ζηµίες στο φυσικό 

περιβάλλον και µε αυτόν τον τρόπο να βλάψουν την υγεία ή την επιβίωση του 

πληθυσµού». Η συσχέτιση της απαγόρευσης αυτής µε τα πιθανά αποτελέσµατα των 

πυρηνικών όπλων, αποτελεί ίσως την αιτία για την οποία χώρες οι οποίες κατέχουν 

τέτοια όπλα απείχαν από την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ι του 1977, πρόσθετου 

στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949. Το Πρωτόκολλο Ι του 1977, περιέχει και άλλες 

σηµαντικές διατάξεις οι οποίες συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

γενικά κατά τη διάρκεια των αεροπορικών εχθροπραξιών, όπως συµβαίνει για 
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παράδειγµα στο άρθρο 53 («Προστασία πολιτιστικών στόχων και χώρων λατρείας»)
16
 

ή στα άρθρα  52 («Γενική προστασία αστικών στόχων»),
17
 54 («προστασία στόχων 

απαραίτητων στην επιβίωση του αµάχου πληθυσµού»)
18
 και 56 («προστασία έργων 

και εγκαταστάσεων που περιέχουν επικίνδυνες δυνάµεις»).
19
 

 

● Απαγόρευση χρήσης ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή άλλων αερίων 

καθώς και των βακτηριολογικών µεθόδων εχθροπραξιών. Τα συγκεκριµένα όπλα 

απαγορεύθηκαν για πρώτη φορά από το Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1925 για την 

Απαγόρευση της Χρήσης Ασφυξιογόνων, ∆ηλητηριωδών ή Παροµοίων Αερίων, 

καθώς και των Βακτηριολογικών Μεθόδων Μάχης, (Protocol for the Prohibition of 

the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods 

of Warfare, Geneva, 17 June 1925),
20
 το οποίο κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το 

Ν.5015/1931 (ΦΕΚ Α΄ 156). Το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε στις µέρες µας µε την 

υπογραφή της Σύµβασης των Παρισίων του 1993, για την Απαγόρευση Ανάπτυξης, 

Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χηµικών Όπλων και για την Καταστροφή 

τους (Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and 

use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993), η οποία 

κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν.2254/1994 (ΦΕΚ Α΄ 194).
21
 

 

● Απαγόρευση χρήσης των booby-traps. Η έννοια των booby-traps 

προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του ∆εύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Γενεύης 

του 1980 για τις Απαγορεύσεις ή Περιορισµούς στη Χρήση Ορισµένων Συµβατικών 

Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν ως Εξαιρετικώς Επιβλαβή ή ότι προκαλούν Άνευ 

∆ιακρίσεως Αποτελέσµατα (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of 

Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or 

to have indiscriminate effects, Geneva, 10 October 1980), η οποία κυρώθηκε από τη 

χώρα µας µε το Ν. 1979/1991 (ΦΕΚ Α΄ 186 ). 

                                                 
16
 «…απαγορεύεται α) η εκτέλεση οποιωνδήποτε εχθρικών πράξεων που θα κατευθύνονται εναντίον 

ιστορικών µνηµείων, έργων τέχνης ή χώρων λατρείας τα οποία αποτελούν την πολιτιστική ή 

πνευµατική κληρονοµιά των λαών β) η χρησιµοποίηση αυτών των στόχων για την υποστήριξη της 

στρατιωτικής προσπάθειας γ) η χρησιµοποίηση αυτών των στόχων σαν αντικείµενο αντιποίνων».  
17
 «Οι αστικοί στόχοι δεν γίνονται αντικείµενο επίθεσης ή αντιποίνων…Σε περίπτωση αµφιβολίας 

κατά πόσον ένας στόχος ο οποίος είναι κανονικά αφιερωµένος σε µη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως 

χώρος λατρείας, οικία ή άλλη κατοικία, σχολείο, χρησιµοποιείται για να συµβάλλει αποτελεσµατικά 

στη στρατιωτική δράση, θεωρείται ότι δεν χρησιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο.» 
18
 «Απαγορεύεται η επίθεση, καταστροφή, αποµάκρυνση ή αχρήστευση αστικών αντικειµένων 

απαραίτητων στην επιβίωση του άµαχου πληθυσµού, όπως τρόφιµα, αγροτικές περιοχές για την 

παραγωγή τροφίµων, εσοδείες, ζώα, εγκαταστάσεις και παροχές πόσιµου νερού και αρδευτικά 

έργα…» 
19
 «Έργα ή εγκαταστάσεις που περιέχουν επικίνδυνες δυνάµεις, όπως φράγµατα, αναχώµατα και 

πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δε θα γίνονται αντικείµενο επίθεσης, ακόµα και 

στην περίπτωση που αυτά τα αντικείµενα είναι στρατιωτικοί στόχοι, εάν µία τέτοια επίθεση µπορεί να 

προκαλέσει την έκκληση επικίνδυνων δυνάµεων…»  
20
 Τα συµβαλλόµενα µέρη στο πρωτόκολλο αυτό, έχοντας πικρή πείρα των πρακτικών που 

ακολουθήθηκαν από τους εµπολέµους κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, δήλωσαν την αντίθεσή τους 

στα συγκεκριµένα µέσα πολέµου …«θεωρούντες ότι η εν πολέµω χρήσις ασφυξιογόνων, 

δηλητηριωδών ή παρόµοιων αερίων, ως και παντός υγρού, ύλης ή άλλου αναλόγου µέσου έχει δικαίως 

καταδικασθεί υπό της γενικής γνώµης του πεπολιτισµένου κόσµου».  
21
 Το έτος 2002 ψηφίστηκε από τη χώρα µας και ο σχετικός µε την Εφαρµογή της Συµβάσεως αυτής 

νόµος (Ν.2991/02 ΦΕΚ Α΄ 35), µε τον οποίο µεταξύ άλλων, συνεστήθη οκταµελές συλλογικό όργανο 

για το συντονισµό των σχετικών δραστηριοτήτων εφαρµογής της (Εθνική Αρχή Χηµικών Όπλων), 

προσδιορίστηκαν οι αντικειµενικές υποστάσεις των εγκληµάτων που αποτελούν παραβιάσεις της 

Συµβάσεως και προβλέφθηκαν οι σχετικές ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.  
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Ως τέτοιες «παγίδες» θεωρούνται οποιεσδήποτε συσκευές ή υλικά, τα οποία 

έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να επιφέρουν το 

θάνατο ή τον τραυµατισµό και τα οποία λειτουργούν απρόσµενα, όταν ένα πρόσωπο 

πλησιάζει ή περιεργάζεται ένα φαινοµενικά αβλαβές αντικείµενο. Παραδείγµατα 

τέτοιων booby-traps είναι τα παγιδευµένα φάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν από τους 

Vietcong κατά τη διάρκεια του πολέµου του Βιετνάµ, και τα παγιδευµένα µε 

εκρηκτικά παιχνίδια που χρησιµοποιήθηκαν στον πόλεµο του Αφγανιστάν. 

 

● Απαγόρευση χρήσης βιολογικών και τοξινικών όπλων.   Η απαγόρευση 

αυτή πηγάζει από τη Σύµβαση Λονδίνου, Μόσχας και Ουάσινγκτον του 1972, για την 

Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής και Αποθηκεύσεως Βακτηριολογικών 

(βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και για την Καταστροφή τους, (Convention on 

the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 

(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, οpened for Signature at 

London, Moscow and Washington, 10 April 1972) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα 

µας µε το Ν.126/1975 (ΦΕΚ Α΄ 175). Η Σύµβαση αυτή καλύπτει όχι µόνο τις 

βιολογικές ή τοξινικές ουσίες καθεαυτές, αλλά και τα µέσα δια των οποίων αυτές οι 

ουσίες (βιολογικοί ή τοξικοί παράγοντες) κατευθύνονται και εκλύονται στον στόχο 

τους. 

 

β. Μέθοδοι µάχης  
 

Με τη χρήση των διαφόρων αεροπορικών τακτικών (µεθόδων µάχης) θα πρέπει 

η Πολεµική Αεροπορία να είναι ικανή να εκτελέσει επιτυχώς ένα συγκεκριµένο 

σχέδιο πολεµικής εναέριας δράσης το οποίο αποφασίζεται από τη διοίκηση. 

Ταυτοχρόνως, δεν θα πρέπει όµως να παραβλέπεται ότι οι µέθοδοι αυτοί θα πρέπει να 

παραµένουν σε κάθε περίπτωση µέσα στο πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τους 

διεθνείς κανόνες και τις συµβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα µας. Εποµένως, 

τα ακόλουθα σηµεία θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασµό 

και εκτέλεση µίας αεροπορικής επιχείρησης: 

Τα «στρατηγήµατα» (stratagems) είναι σε κάθε περίπτωση νόµιµα. 

Εξαπατώντας π.χ. τον εχθρό µε το καµουφλάρισµα των αεροπορικών βάσεων, 

εξοµοιώνοντας τα αεροπορικά ίχνη µε τη χρήση τηλεκατευθυνόµενων οχηµάτων 

(RPVs, Remotely Piloted Vehicles), παραπλανώντας τον εχθρό µε ηλεκτρονικά µέσα 

ή ακόµα και χρησιµοποιώντας τα δικά του χαρακτηριστικά αναγνώρισης (SIF, 

Selective Identification Feature, ή IFF, Identification Friend or Foe) προκειµένου να 

διαπεραστεί το σύστηµα εναέριας άµυνάς του, δεν παραβιάζονται οι κανόνες του 

διεθνούς δικαίου και συνεπώς πρόκειται για απόλυτα νόµιµες αεροπορικές τακτικές ή 

µεθόδους µάχης. 

Παράλληλα όµως, είναι απαγορευµένη η εµπλοκή σε εχθρικές πράξεις, 

ανεξαρτήτως του στρατιωτικού πλεονεκτήµατος που αυτές µπορούν να 

εξασφαλίσουν, εάν αυτές έχουν ως σκοπό να προδώσουν (Perfidy) την εµπιστοσύνη ή 

την «καλή θέληση» του εχθρού. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση του αεροπορικού 

πολέµου, πράξεις όπως οι ακόλουθες είναι προφανώς απαγορευµένες: Η χρήση 

έγγραφης καταχώρισης (registration) πολιτικού αεροσκάφους, η χρήση εµπορικής 

πτήσης ή συµφωνίας υπέρπτησης προκειµένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε πολεµική 

επιχείρηση, ακόµη και αν αυτή είναι φωτογραφική ή ηλεκτρονική αναγνώριση, ή 

ενεργοποίηση των συστηµάτων εναέριας άµυνας του αντιπάλου, ή η χρησιµοποίηση 

διακριτικών σηµείων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η διενέργεια άλλωστε 

οποιασδήποτε εχθρικής αεροπορικής δράσης, ακόµη και αν αυτή είναι απλώς εναέρια 
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αναγνώριση, µε τη προσχηµατική χρήση αριθµών µητρώου πολιτικών αεροσκαφών ή 

διακριτικών σηµείων που ανήκουν σε ουδέτερες χώρες, σε ανθρωπιστικές ή σε µη- 

κυβερνητικές οργανώσεις, αποτελεί πράξη που έρχεται σε αντίθεση µε τους κανόνες 

του διεθνούς δικαίου. 

 

γ. Ποιος µπορεί να εµπλακεί στον εναέριο πόλεµο;   

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται από τους «πρωταγωνιστές» 

σε αυτόν τον τύπο εχθροπραξίας, και παρά το γεγονός ότι θεωρητικά µπορεί να είναι 

όλα εκείνα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Τρίτης Συµβάσεως της 

Γενεύης του 1949 και στο άρθρο 43 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, άµεση 

εµπλοκή στον αεροπορικό πόλεµο µπορούν να έχουν κατά βάσιν τα µέλη της 

Πολεµικής Αεροπορίας των αντιµαχόµενων δυνάµεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οποιοσδήποτε πιλότος υπερίπταται πάνω από εχθρικό έδαφος µε ένα 

πολεµικό αεροσκάφος το οποίο φέρει τα ορισµένα διακριτικά σηµεία του, δεν χάνει 

το status του νόµιµου µαχητή και την κάλυψη εποµένως που του προσφέρουν οι 

κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και, συνακόλουθα, σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να θεωρηθεί και να αντιµετωπιστεί ως κατάσκοπος. 

Εδώ έρχεται στο προσκήνιο ένα ζήτηµα το οποίο σχετίζεται µε τους πιλότους οι 

οποίοι καταρρίπτονται ή αναγκάζονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο να 

εγκαταλείψουν το αεροσκάφος τους πάνω από εχθρικό έδαφος. Κατά τις διεργασίες 

κατάρτισης του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, παρουσιάστηκε µία πρόταση, η 

οποία δεν έγινε τελικά αποδεκτή, σύµφωνα µε την οποία οι πιλότοι οι οποίοι έχουν 

εκτιναχθεί από τα αεροσκάφη τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται όπως οι ναυαγοί σε περίπτωση ναυαγίου στη θάλασσα. Αυτό θα 

σήµαινε πρακτικά ότι θα έπρεπε να αναζητηθούν και να ανευρεθούν ώστε να τους 

προσφερθεί εν συνεχεία η απαιτούµενη φροντίδα, ιατρικής ή άλλης φύσεως. Τελικά 

το άρθρο 42 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977, ασχολείται µε το θέµα της 

µεταχείρισης και της νοµικής θέσης που αποκτούν οι πιλότοι (και οι επιβαίνοντες σε 

αεροσκάφη γενικότερα) οι οποίοι έχουν πέσει µε αλεξίπτωτο από αεροσκάφος το 

οποίο βρισκόταν σε κίνδυνο.
22
 

 

δ. Τι µπορεί να αποτελέσει στόχο µίας αεροπορικής επίθεσης;  

 

Γενικός κανόνας είναι ότι οι πολεµικές αεροπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται εναντίον στρατιωτικών στόχων (military objectives), και να 

αποκλείονται ο άµαχος πληθυσµός και τα αντικείµενα ιδιωτικής περιουσίας.  

∆υστυχώς, η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια των ένοπλων 

συγκρούσεων υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός θυµάτων µέσα από τον άµαχο 

πληθυσµό, παρά την ύπαρξη «έξυπνων βοµβών» και την εκτέλεση «χειρουργικών 

αεροπορικών χτυπηµάτων». Από επιχειρησιακής απόψεως, θα πρέπει πριν 

αποφασιστεί η διενέργεια οποιασδήποτε αεροπορικής δράσης να εξετάζεται το 

ζήτηµα της αναλογικότητας µεταξύ του επιδιωκόµενου στρατιωτικού 

πλεονεκτήµατος το οποίο η αεροπορική αυτή δράση εικάζεται ή αναµένεται ότι θα 

                                                 
22
 Άρθρο 42 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977: «1. Κανένα άτοµο το οποίο κατέρχεται µε 

αλεξίπτωτο από αεροσκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο δεν γίνεται αντικείµενο επιθέσεως κατά τη 

διάρκεια της καθόδου του. 2. Μόλις προσγειωθεί σε έδαφος που ελέγχεται από αντίπαλο Μέρος, άτοµο 

που έχει κατέλθει µε αλεξίπτωτο από αεροσκάφος σε κίνδυνο, έχει την ευκαιρία να παραδοθεί πριν 

γίνει αντικείµενο επιθέσεως, εκτός εάν είναι φανερό ότι αναλαµβάνει εχθρική ενέργεια. 3. 

Αεροµεταφερόµενα στρατεύµατα δεν προστατεύονται από το παρόν άρθρο».  



 

 

 

14 

επιφέρει, και των απωλειών που η δράση αυτή επίσης αναµένεται ότι µπορεί να 

επιφέρει στον άµαχο πληθυσµό ή στο περιβάλλον. 

Ο µεγάλος βαθµός υποκειµενικότητας που υποκρύπτεται βέβαια στην 

περίπτωση αυτή, δηµιουργεί µία σχετική ανασφάλεια γύρω από τους 

εφαρµοζόµενους κανόνες δικαίου κι έτσι το ζήτηµα αυτό θεωρείται δικαιολογηµένα 

ως η «Αχίλλειος πτέρνα» των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μια 

περαιτέρω ερώτηση που τίθεται σχετικά µε τους στρατιωτικούς στόχους αφορά στην 

απαγόρευση επίθεσης σε στόχους η καταστροφή των οποίων, παρά το όποιο 

στρατιωτικό πλεονέκτηµα, θα προκαλούσε επίσης την έκλυση επικίνδυνων 

δυνάµεων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των φραγµάτων, των αναχωµάτων και 

των πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μία άλλη κατηγορία αντικειµένων τα οποία δεν επιτρέπεται να γίνουν στόχος 

άµεσης αεροπορικής επίθεσης είναι εκείνα που προσδιορίζονται ως πολιτιστικά 

αγαθά, εφ' όσον έχει χορηγηθεί σε αυτά ειδική προστασία µε την καταχώριση τους 

στο διεθνή κατάλογο της πολιτιστικής κληρονοµιάς (International Register of 

Cultural Property under Special Protection). Τα σχετικά διεθνή κείµενα 

προσδιορίζουν ως πολιτιστικά τα αγαθά εκείνα, κινητά ή ακίνητα, τα οποία 

παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονοµιά των λαών. ∆ηλαδή 

ενδεικτικά, µνηµεία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή της ιστορίας εκκλησιαστικά ή 

κοσµικά, αρχαιολογικές τοποθεσίες, οικοδοµικά σύνολα τα οποία παρουσιάζουν 

ιστορικό ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, έργα τέχνης, χειρόγραφα, βιβλία και άλλα 

αντικείµενα που παρουσιάζουν καλλιτεχνικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον 

και ακόµη, επιστηµονικές συλλογές και σηµαντικές συλλογές βιβλίων, αρχείων ή 

πιστών αντιγράφων των παραπάνω αγαθών, όπως επίσης και τα οικοδοµήµατα για τη 

διαφύλαξη των αγαθών αυτών, όπως µουσεία, µεγάλες βιβλιοθήκες, χώροι φύλαξης 

αρχείων όπως επίσης και καταφύγια τα οποία προορίζονται να προστατεύσουν σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης τα κινητά πολιτιστικά αγαθά κλπ.
23
 Εάν οι όροι αυτοί 

ικανοποιούνται, η ασυλία τους από επιθέσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

διασφαλίζεται.   

 

4. Συµπερασµατικά  

 
Συνοψίζοντας µπορούµε να σηµειώσουµε ότι ο εναέριος πόλεµος, εξ ορισµού, 

προϋποθέτει χρήση ένοπλης βίας και εποµένως απαιτεί θύµατα. Εξ αιτίας του πρώτου 

χαρακτηριστικού του γνωρίσµατος, τη βία, θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους 

διεθνείς κανόνες που επιβάλλουν περιορισµούς στον πόλεµο, ενώ εξ αιτίας του 

δεύτερου χαρακτηριστικού του, την αναπόφευκτη ύπαρξη θυµάτων, θα πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που αποβλέπει 

στην προστασία των θυµάτων µίας ένοπλης σύγκρουσης και την αποχή από επιθέσεις 

εναντίον προστατευόµενων από το δίκαιο αυτό προσώπων και αντικειµένων. Αν και 

όπως διαπιστώσαµε δεν υπάρχει ακόµη κανένα συγκεκριµένο υποχρεωτικό διεθνές 

κείµενο νόµου το οποίο να αναφέρεται άµεσα και να καλύπτει αποκλειστικά τον 

εναέριο πόλεµο, περιέχοντας κανόνες για τη ρύθµισή του, όπως αντίθετα συµβαίνει 

µε τον πόλεµο στη ξηρά και τη θάλασσα, υπάρχουν εντούτοις διάφορα διεθνή 

συµβατικά κείµενα, όπως οι Κανονισµοί της Χάγης του 1899, το Πρωτόκολλο Ι του 

1977 πρόσθετο στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, ή η Σύµβαση της Χάγης του 

                                                 
23
 Βλ. σχετ., άρθρο 1 [Ορισµός των πολιτιστικών αγαθών] της Σύµβασης της Χάγης του 1954 «Περί 

προστασίας των πολιτιστικών αγαθών εν περιπτώσει ενόπλου συρράξεως» η οποία κυρώθηκε από τη 

χώρα µας το έτος 1981, µε το Ν 1114/81 (ΦΕΚ Α΄ 6). 
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1954 σχετικά µε την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία περιέχουν 

σχετικούς περιορισµούς, απαγορεύσεις και οδηγίες, που µπορούν έµµεσα να 

εφαρµοστούν και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων. 

Παρατηρήσαµε ακόµη ότι προκειµένου να συνάδουν µε το διεθνές δίκαιο οι 

πολεµικές αεροπορικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις βασικές 

αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου: διάκριση, στρατιωτική αναγκαιότητα, 

ανθρωπισµός και αναλογικότητα (distinction, military necessity, humanity and 

proportionality). Είδαµε επιπλέον ότι στον εναέριο πόλεµο ισχύουν όλοι οι κανόνες 

του εθιµικά διαµορφωµένου διεθνούς δικαίου, καθώς και οι όποιες «επεκτάσεις» του, 

οι οποίες µπορούν να γίνουν βάσει του συγκριτικού δικαίου.
24
  

Η έλλειψη συγκεκριµένων και άµεσων κανόνων οι οποίοι να σχετίζονται µε την 

πολεµική εναέρια δραστηριότητα, δεν φαίνεται συνεπώς να εµποδίζει την εφαρµογή 

του δικαίου του πολέµου στις πολεµικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Ακόµα κι αν 

επιδιωχθεί µελλοντικά η κατάρτιση ενός συγκεκριµένου σώµατος κανόνων δικαίου 

σχετιζόµενων µε την αεροπορική δράση, µια τέτοια κίνηση δεν κρίνεται ίσως 

απαραίτητη. Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος είτε οι νέοι κανόνες να είναι πολύ 

συγκεκριµένοι ή περιοριστικοί, οπότε θα µπορούσε να µην λάβουν την υποστήριξη 

και αποδοχή των περισσοτέρων χωρών της διεθνούς κοινότητας, είτε εάν δεν είναι 

απολύτως συγκεκριµένοι στη διατύπωση και το ρυθµιστικό περιεχόµενό τους, αλλά 

γενικοί στον προσανατολισµό τους, τότε το ήδη υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο των 

κανόνων και των βασικών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, ενδεχοµένως θα επαρκούσε. Σε κάθε βέβαια περίπτωση, 

απολύτως απαραίτητη θα πρέπει να θεωρηθεί η ύπαρξη των διεθνών εκείνων 

συνθηκών και των κατάλληλων πολιτικοστρατιωτικών συσχετισµών, οι οποίες θα 

οδηγήσουν στην ορθή και απαρέγκλιτη εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων κανόνων του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πράγµα που όπως φαίνεται είναι και το 

δυσκολότερο.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24
 Εποµένως το ζήτηµα της θέσεως περιορισµών στις σύγχρονες αεροπορικές επιχειρήσεις δεν τίθεται 

σε µία «ηθική» βάση, όπως λανθασµένα εκλαµβάνεται στη µελέτη των  Gingras J. & Ruby T., 

“Morality in modern Aerial Warfare”, Air University (Air Command and Staff College), Maxwell Air 

Force Base, Alabama, April 2000, καθώς η παραβίαση ενός «ηθικού» κανόνα δεν επιφέρει συνέπειες 

στον παραβάτη. Οι όποιες παραβιάσεις των κανόνων του δικαίου του πολέµου θα πρέπει αντιθέτως να 

τίθενται σε καθαρά νοµικό επίπεδο, ώστε να θεωρούνται και να αντιµετωπίζονται σαν εγκλήµατα 

πολέµου, µε την έγερση ατοµικής διεθνούς ποινικής ευθύνης και επιβολής κυρώσεων στον δράστη. 
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