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Καθώς οι απαιτήσεις για νερό φτάνουν πια στα όρια του πεπερασµένου ανεφοδιασµού, πιθανές συγκρούσεις ενδέχεται να
ανακύψουν µεταξύ κρατών που µοιράζονται διασυνοριακά αποθέµατα πόσιµου νερού. Περισσότερες από 50 χώρες σε πέντε
ηπείρους ενδέχεται να εµπλακούν σύντοµα σε διενέξεις γύρω
από το νερό, εκτός αν κινηθούν γρήγορα προς την κατεύθυνση
σύναψης συµφωνιών για το πώς θα µοιραστούν µεταξύ τους,
τις φυσικές δεξαµενές ύδατος, τους ποταµούς ή τα υπάρχοντα
υπόγεια υδροφόρα στρώµατα. Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι
σχετικές µε το νερό διεθνείς διαφωνίες, οι πολιτικές αναταραχές
που προκαλούνται από την έλλειψή του και κυρίως, οι σχετικές
µε την προστασία του πολύτιµου αυτού αγαθού προβλέψεις του
Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ) που εφαρµόζεται κατά
τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.

1. Ο προβληµατισµός γύρω
από το νερό
Οι αλλαγές του κλίµατος στον πλανήτη µας, οι οποίες χρόνο µε το χρόνο γίνονται ολοένα και πιο αισθητές, θεωρείται
πλέον ότι, εκτός των άλλων, θα επηρεάσουν αναπόφευκτα
σε σηµαντικό βαθµό την υγεία των περισσότερο ευάλωτων
ατόµων –και αυτό όχι µόνο στις χώρες του λεγόµενου τρίτου κόσµου, αλλά ακόµη και στις ανεπτυγµένες κοινωνίες
της Δύσης– όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, αλλά κι
εκείνοι που υστερούν κοινωνικά και οικονοµικά. Ιδιαίτερα
ανησυχητικά είναι τα συµπεράσµατα των ειδικών γύρω
από τις κλιµατικές αλλαγές που προκαλεί στον πλανήτη µας το φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς ένα από
τα µεγαλύτερα προβλήµατα, το οποίο συνδέεται άµεσα
µε αυτό, είναι η έλλειψη καθαρού, πόσιµου ύδατος για
όλους.1 Αυτό υποστηρίχθηκε πρόσφατα από την Cindy
Parker, Διευθύντρια της Σχολής Δηµόσιας Υγείας του Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, η οποία θεωρεί ότι οι συνεχώς αυξανόµενες θερµοκρασίες θα επηρεάσουν την υγεία εκατοµµυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο
τον πλανήτη, επιφέροντας σε πολλές περιπτώσεις ακόµη
και τον θάνατο, καθώς θα αναγάγουν σε σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου, εκτός της ήδη παρατηρούµενης εκτεταµένης µόλυνσης ατµόσφαιρας και υδάτων, την αύξηση
των σχετιζόµενων µε το νερό δυστυχηµάτων (πληµµύρες
και άλλες φυσικές καταστροφές), αλλά και τη δηµιουργία
εκατοντάδων εκατοµµυρίων «περιβαλλοντικών προσφύγων» (environmental refugees), ανθρώπων που θα δε-

χτούν σοβαρά πλήγµατα από ακραία καιρικά φαινόµενα
και θα αναζητήσουν την τύχη τους σε περιοχές που δεν
έχουν ακόµη πληγεί, µε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες
που κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα των χωρών, οι οποίες θα αναγκαστούν
να δεχτούν τους πρόσφυγες αυτούς.2
Ήδη δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σήµερα σε περιοχές όπου τα αποθέµατα πόσιµου ύδατος συνεχώς ελαττώνονται, ενώ ο αριθµός τους αναµένεται να αυξηθεί στα
πέντε δισεκατοµµύρια µέχρι το 2025. Η ξηρασία, την οποία
επιδεινώνει η παρατηρούµενη υπερθέρµανση του πλανήτη
και η οποία δυστυχώς αναµένεται να ενταθεί τα επόµενα
χρόνια, ήδη υπολογίζεται ότι στοιχίζει τη ζωή σε 1,8 εκατοµµύρια ανθρώπους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσµο, ιδίως
1. Βλ. την πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης WWF «World’s top 10
rivers at risk», η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2007 και
είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.wwf.gr/images/
stories/docs/rivers%20at%20risk.pdf από την οποία προκύπτει ότι
µεταξύ των δέκα περισσότερο απειλούµενων ποταµών του πλανήτη,
αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τις κλιµατικές αλλαγές, την
έλλειψη ύδατος και τη µόλυνση είναι οι ποταµοί Γάγγης και Ινδός στην
Ασία, Νείλος στην Αφρική, Rio Grande στην Αµερική και Yangtze
στην Κίνα. Τη λίστα συµπληρώνουν οι ποταµοί Δούναβης (Ευρώπη),
Mekong και Salween (Ασία), La Plata (Ν. Αµερική) και Murray - Darling
(Αυστραλία). Για µία πληρέστερη εικόνα και αξιολόγηση της σηµερινής
κατάστασης σε σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές στον πλανήτη, βλ.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ipcc.ch του Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), όπου και υπάρχουν περιλήψεις
των εκθέσεων των δύο πρώτων οµάδων εργασίας (Working Group
I & II - Summary for Policymakers), οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στις
2.2.2007 και 6.4.2007, αντίστοιχα. Τον Μάιο του 2007 αναµένονται τα
πορίσµατα της τρίτης οµάδας εργασίας, ενώ περί το τέλος του έτους
θα ανακοινωθεί η επίσηµη έκθεση (IPCC Fourth Assessment Report:
AR4-Synthesis Report), στην οποία θα καταγραφούν τα πορίσµατα και
των τριών οµάδων εργασίας και προφανώς, θα προτείνονται λύσεις
στα σχετικά προβλήµατα.
2. Ο σύγχρονος προβληµατισµός γύρω από το ζήτηµα παρουσιάστηκε
στην Ετήσια Συνάντηση της Γεωλογικής Εταιρείας Αµερικής, η οποία
πραγµατοποιήθηκε από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2006 στη Φιλαδέλφεια
των Ηνωµένων Πολιτειών (2006 Philadelphia Annual Meeting of the
Geological Society of America - GSA), κατά τη διάρκεια της εισήγησης
της C. Parker, η οποία ανέλυσε διεξοδικά τους σχετιζόµενους µε την
αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, λόγω του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Για τα πορίσµατα
της συνάντησης αυτής, βλ. στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.
geosociety.org/meetings/2006/index.htm και ακόµη, στη διεύθυνση του Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health: www.
jhsph.edu/index.html όπου και περισσότερα για τα σχετιζόµενα µε
τις παρατηρούµενες κλιµατικές αλλαγές του πλανήτη προβλήµατα,
τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και τους τρόπους
και τα διαθέσιµα µέσα για την αντιµετώπισή τους.
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εξαιτίας της κατανάλωσης ακατάλληλου ύδατος. Δυστυχώς
τα αποθαρρυντικά αυτά στοιχεία, συµπορεύονται µε την
Έκθεση των ΗΕ σχετικά µε τα παγκόσµια υδατικά αποθέµατα, η οποία είχε παρουσιαστεί στην πόλη του Μεξικό στις 22
Μαρτίου του 2006, κατά την τελευταία ηµέρα των εργασιών
του Τέταρτου Διεθνούς Forum για το Νερό (Fourth World
Water Forum, Mexico City, 16-22 March 2006), σύµφωνα
µε την οποία το 20% του πληθυσµού της Γης εξακολουθεί
να µην έχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό, δηλαδή αριθµητικά,
πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι, ενώ ποσοστό
40% περίπου, δεν απολαµβάνει ούτε τις κατ’ ελάχιστον
απαιτούµενες συνθήκες υγιεινής.3 Η κακή ποιότητα του
νερού αποτελεί βασική αιτία της φτώχειας, χαρακτηριστικό άλλωστε είναι ότι µόνο µέσα στο 2004, περίπου 3,1
εκατοµµύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από µαλάρια
ή διάρροιες, ακριβώς εξαιτίας της κακής ποιότητας του νερού που είχαν στη διάθεσή τους, ενώ δυστυχώς το 90%
των ανθρώπων αυτών ήταν µικρά παιδιά, κάτω των πέντε
ετών. Κατά προσέγγιση, 1,6 εκατοµµύρια άνθρωποι ετησίως υπολογίζεται ότι θα µπορούσαν να έχουν αποφύγει
τον θάνατο, απλώς µε την πρόσβαση σε καθαρό πόσιµο
νερό και καλύτερες συνθήκες υγιεινής.
Οι ανισότητες γύρω από το νερό είναι αξιοσηµείωτες: κάποιες χώρες διαθέτουν λιγότερο των 6 κυβικών µέτρων
νερού ηµερησίως ανά κάτοικο (Αιθιοπία, Μπουρούντι,
Μπαγκλαντές, Ρουάντα κ.α.), ενώ άλλες ξεπερνούν τα 200,
ακόµη και τα 800 (!) κυβικά µέτρα νερού ανά κάτοικο ηµερησίως (Αυστραλία, ΗΠΑ κ.ά.).4 Η τραγική και συνεχώς
αυξανόµενη ξηρασία στην Ανατολική Αφρική, όπου έχει
υπάρξει τεράστια καταστροφή των δασών, αποτελεί ένα
µόνο οδυνηρό παράδειγµα της κατάστασης που επικρατεί
σήµερα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αφρικανικής λίµνης Τσαντ, τα αποθέµατα της οποίας έχουν µειωθεί
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 90% (!) από τη δεκαετία του
‘60, κυρίως λόγω της καταστροφής των γύρω από αυτή
δασών, καθώς και των µεγάλων και κακώς συντονισµένων,
προγραµµάτων άρδευσης που ακολουθούνται. Ήδη τα δύο
πέµπτα του πληθυσµού της Γης ζουν σε περιοχές, οι οποίες
είναι πλέον ευάλωτες σε πληµµύρες ή απειλητικές αυξήσεις
του επιπέδου της θάλασσας. Κράτη τα οποία βρίσκονται
περισσότερο σε κίνδυνο θεωρούνται, µεταξύ άλλων, το
Μπαγκλαντές, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες,
αλλά και η Ολλανδία ή οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
όπως τραγικά αποδείχθηκε µε το καταστροφικό πέρασµα
του κυκλώνα «Κατρίνα» στις 31 Αυγούστου 2005.
Στην προαναφερόµενη Έκθεση των ΗΕ τονίζεται ότι οι
µεταβαλλόµενες συνθήκες του παγκόσµιου κλίµατος θα
επιδεινώσουν στο µέλλον ακόµη περισσότερο την προβληµατική αυτή κατάσταση. Αναµφίβολα το νερό, ως ένας
ζωτικής σηµασίας πόρος για την ανθρωπότητα, τον οποίο
οι άνθρωποι πάντοτε επιδιώκουν να ελέγξουν ως προς τη
χρήση και τη διαχείρισή του, αποτελεί πηγή ζωής και αιώνιο
σύµβολο αγνότητας και γονιµότητας,5 εντούτοις, σε αρκετές
περιπτώσεις σήµερα µπορεί να αποτελέσει, αναπόφευκτα
ίσως, πηγή διαφωνιών, φόβου, κινδύνου και διενέξεων,
πολύ συχνά βίαιων. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συµβαίνει
ιδίως σε περιόδους πολεµικών αντιπαραθέσεων και έτσι
συνακόλουθα, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (στο εξής
ΔΑΔ), το εφαρµοστέο κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, αναγκαία συµπεριέλαβε σχετικές µε το νερό
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και την προστασία του διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στο
πολύτιµο αυτό αγαθό, είτε άµεσα είτε έµµεσα.6
Πέρα από τις δυσµενείς για τα υδατικά αποθέµατα του
πλανήτη συνέπειες των διαφόρων φυσικών καταστροφών, οι σηµαντικότερες ίσως περιβαλλοντικές απειλές
προέρχονται συνήθως από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη
δραστηριότητα, η οποία έχει πολύ συχνά καταστροφικές
συνέπειες στο ανθρώπινο περιβάλλον, εξασθενίζοντας τα
µέσα επιβίωσης του πληθυσµού, από τα οποία βέβαια το
νερό είναι το πλέον απαραίτητο και αναντικατάστατο. Σε
αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της ρύπανσης ή των
ενόπλων συγκρούσεων ταυτίζονται, αποτελώντας απειλή για την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων. Η εµπειρία
των σύγχρονων εχθροπραξιών έχει µάλιστα καταδείξει ότι
αφενός ο άµαχος πληθυσµός και τα πολιτικά αντικείµενα,
εγκαταστάσεις κ.λπ. εκτίθενται πολύ συχνά στις δυσµενείς
συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αφετέρου
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, η έλλειψη νερού µπορεί να
αποδειχθεί περισσότερο θανάσιµη από τα σύγχρονα όπλα.7
Η δυνατότητα προστασίας του νερού σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί και πρέπει να αναζητηθεί στους σχετικούς
κανόνες του ΔΑΔ, του εφαρµοστέου κατά τη διάρκεια των
ενόπλων συγκρούσεων. Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται
3. Βλ. τα περιεχόµενα της σχετικής Έκθεσης των ΗΕ «The United Nations
World Water Development Report 2» (WWDR 2), η οποία τιτλοφορείται «Water, a shared responsibility», στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/index.shtml
4. Βλ. για τα στοιχεία αυτά, Boniface P., Les Guerres de Demain, Éditions
du Seuil, 2001, ελλ. εκδ. Οι Πόλεµοι του Αύριο, µτφρ. Β. Ιακώβου,
εκδ. Παπαζήση (επιµ. Ινστιτούτου Αµυντικών Αναλύσεων), Αθήνα
2004, σελ. 152.
5. «Ύδωρ, δεν έχεις καµία γεύση, κανένα χρώµα, καµία µυρωδιά· δεν
είναι εύκολο να προσδιοριστείς, κι η τέχνη πάντα σε τύλιξε µ’ ένα
πέπλο µυστηρίου. Δεν είσαι απαραίτητο για τη ζωή· µάλλον είσαι
η ζωή το ίδιο (...) Ο σπανιότερος από τους θησαυρούς του κόσµου,
ύδωρ εσύ, τόσο καθαρό µέσα απ’ τα σπλάχνα της γης!». Antoine
de Saint-Exupéry, «Wind, Sand and Stars», Penguin Books Ltd.,
Harmondsworth, England, 1969, σελ. 140 (Terres des Hommes,
Gallimard, Paris, 1939).
6. Για πρώτη φορά υιοθετήθηκε ψήφισµα σχετικό µε την αναγκαιότητα
προστασίας, ιδίως σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων, των αποθεµάτων νερού και των εγκαταστάσεων ύδατος, κατά τη διάρκεια του
57ου Συνεδρίου της International Law Association που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη το 1976 (βλ. σχετ. Report of the Fifty-seventh
Conference held at Madrid, August 30th to September 4th, 1976,
International Law Association 1978, σελ. 34). Βέβαια, ήδη από το
1966 η Ένωση είχε υιοθετήσει τους Κανόνες του Ελσίνκι (Helsinki
Rules) σχετικά µε τις χρήσεις των υδάτων των διεθνών ποταµών, στο
άρθρο 20 των οποίων οριζόταν ότι σε περιόδους πολέµου ή ένοπλης σύγκρουσης γενικότερα, ή σε περιπτώσεις δηµόσιας έκτακτης
ανάγκης, όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη ενός κράτους, ένα
παρόχθιο κράτος µπορεί να λάβει µέτρα που παρεκκλίνουν από τις
υποχρεώσεις του στα πλαίσια των Κανόνων αυτών, κατά την έκταση
που απαιτείται αυστηρά από τις ανάγκες της δεδοµένης έκτακτης καταστάσεως και υπό τον όρο τα µέτρα αυτά δεν θα είναι αντίθετα µε άλλες
υποχρεώσεις του κράτους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το παρόχθιο
κράτος οριζόταν πάντως ότι σε κάθε περίπτωση θα διευκολύνει τη
ναυσιπλοΐα για ανθρωπιστικούς σκοπούς.
7. Αυτό το ζήτηµα αποτέλεσε και ένα από τα θέµατα στην Αgenda της
26ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς
Ηµισελήνου (Γενεύη, 3-7 Δεκεµβρίου 1995), η οποία ασχολήθηκε µε
την προστασία του άµαχου πληθυσµού κατά τη διάρκεια ενόπλων,
συρράξεων και ειδικότερα, µε την προστασία των απαραίτητων για
την επιβίωσή του στοιχείων. Βλ. σχετ., Zemmali Α., «The protection
of water in times of armed conflict», International Review of the
Red Cross, no 308 (1995), σελ. 550-564.
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ζητήµατα σχετιζόµενα µε τις διεθνείς αντιπαραθέσεις γύρω
από το νερό, τις πολιτικές αναταραχές που προκαλούνται
γενικότερα από την έλλειψη φρέσκου καθαρού ύδατος,
τις ρυθµιστικές λύσεις για την αποφόρτιση των σχετικών
διενέξεων και τέλος, παρουσιάζονται οι σχετικές µε την
προστασία του νερού διεθνείς νοµικές ρυθµίσεις, οι οποίες
εφαρµόζονται για την προστασία αυτού του πολύτιµου για
την ανθρωπότητα αγαθού, ειδικότερα σε περίοδο ενόπλων
συγκρούσεων.
Θα πρέπει αρχικά να παρατηρηθεί ότι διενέξεις σχετιζόµενες
µε το νερό έχουν, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, εµφανιστεί
συχνότερα σε τοπικό παρά σε διεθνές επίπεδο και η ένταση
της σύγκρουσης είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων
αντιστρόφως ανάλογη µε τη γεωγραφική κλίµακα της διένεξης. Όσο µικρότερη είναι δηλαδή η γεωγραφική περιοχή,
στην οποία η διένεξη αναφύεται, τόσο εντονότερη µορφή
έχει παρατηρηθεί ότι παίρνει η εµφανιζόµενη βία.8 Παρά
το γεγονός ότι οι διεθνείς διενέξεις γύρω από ζητήµατα
που σχετίζονται µε το νερό δεν έχουν γίνει ακόµη η αιτία
για την έκρηξη σοβαρών ενόπλων συγκρούσεων, έχουν
εντούτοις συχνά οδηγήσει σε εντάσεις µεταξύ συνοριακών
κρατών και έχουν παρακωλύσει σηµαντικά την ανάπτυξή
τους, πράγµα που συµβαίνει π.χ. σε παρόχθια κράτη κατά
µήκος του Νείλου, του Ευφράτη ή του Γάγγη.9 Όµως έστω
και αν οι σχετικές διενέξεις περιορίζονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο, µπορούν ωστόσο να επηρεάσουν γενικότερα
τη σταθερότητα τόσο σε εθνικό όσο και ευρύτερα σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο δυτικός κόσµος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι το
νερό αποτελεί ένα σοβαρό διακύβευµα και το γεγονός
αυτό αλλάζει το χάρτη των δυνητικών συγκρούσεων που
απασχολούν τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι
πλέον σαφές, ότι όσο περισσότερο µία χώρα εξαρτάται
από το νερό ενός ποταµού ή ενός υδροφόρου στρώµατος ή αισθάνεται ισχυρότερη από µία γειτονική της χώρα,
η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στις εκβολές του, τόσο
πιθανότερος είναι ο κίνδυνος έκρηξης µιας µελλοντικής
σύγκρουσης. Βάσει της ανάλυσης του προγράµµατος
«Υδροφόρες Λεκάνες σε Κίνδυνο»,10 έχουν προσδιοριστεί
συγκεκριµένες περιοχές της υφηλίου, όπου οι υδρολογικές
και πολιτικές συνθήκες αυξάνουν τις πιθανότητες κάποιας
ένοπλης διένεξης γύρω από το νερό. Με βάση την εκτενή ανάλυση των υδροφόρων λεκανών των 263 διεθνών
ποταµών που υπάρχουν στον πλανήτη, το πρόγραµµα
θεωρεί ότι η πιθανότητα έκρηξης ενόπλων συγκρούσεων
αυξάνει τόσο περισσότερο, όσο το ποσοστό αλλαγών των
υδάτων στις υδροφόρες λεκάνες υπερβαίνει την ικανότητα
των εµπλεκόµενων κρατών να «απορροφήσουν» τις αλλαγές αυτές. Ξαφνικές φυσικές αλλαγές, σχετιζόµενες λ.χ. µε
τη διαφοροποίηση των συνθηκών του κλίµατος στις υπό
εξέταση περιοχές, όπως για παράδειγµα µεγάλες περίοδοι
βροχοπτώσεων ή ξηρασίας, καθώς και η µειωµένη θεσµική
ικανότητα των κρατών να προσαρµοστούν στις αλλαγές
αυτές, συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη σχετικών διαφορών, οι οποίες µπορεί να καταλήξουν ακόµη και σε
ένοπλες αντιπαραθέσεις γύρω από το νερό.
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2. Παράγοντες σύνδεσης
µελλοντικών ένοπλων
συγκρούσεων και προβληµάτων
σχετιζόµενων µε το νερό
Κάποια βασικά παραδείγµατα παραγόντων που εν δυνάµει υποκρύπτουν εστίες κρίσης σχετιζόµενες µε το νερό,
περιλαµβάνουν: α) τη χωρίς συντονισµό και συνεργασία
µεταξύ των παρόχθιων κρατών ανάπτυξη ενός σηµαντικού
προγράµµατος ή έργου που έχει επιπτώσεις στη ροή του
νερού (π.χ. την κατασκευή ενός φράγµατος), χωρίς µάλιστα
να έχει προηγηθεί η συγκρότηση κάποιας αρµόδιας για το
ζήτηµα διακρατικής επιτροπής ή να έχει υπογραφεί κάποια
σχετική σύµβαση µεταξύ τους β) την ύπαρξη διεθνοποιηµένων λεκανών, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στην
µετασοβιετική κεντρική Ασία, οι οποίες αποτελούν αναπόφευκτα εστίες προβληµάτων γύρω από τα υδατικά τους
αποθέµατα και γ) την ύπαρξη γενικότερα εχθρότητας µεταξύ των εµπλεκoµένων µερών, οπότε το νερό αποτελεί ίσως
απλώς την αφορµή για την έκρηξη της βίαιης αντιπαράθεσης. Αυτή η προσέγγιση µας δίνει µία οµάδα δεικτών για
παρατήρηση και έλεγχο των σηµείων ανάφλεξης πιθανών
ενόπλων συρράξεων, η οποία µπορεί να βοηθήσει στον
προσδιορισµό του κρίσιµου σηµείου καµπής της ενδεχόµενης µελλοντικής κρίσης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
έγκαιρης προώθησης σχετικών θεσµικών αλλαγών προς
την κατεύθυνση ανάπτυξης της ικανότητας πρόληψης της
κρίσης. Κάποιοι από τους σηµαντικότερους συσχετισµούς
και παράγοντες σύνδεσης µεταξύ πιθανών µελλοντικών
συγκρούσεων και προβληµάτων σχετιζόµενων µε το νερό,
µπορεί ειδικότερα να είναι οι ακόλουθοι:

Α. Αντιπαραθέσεις γύρω από τις δυνατότητες
πρόσβασης σε επαρκή αποθέµατα ύδατος
Διενέξεις γύρω από το νερό είναι πολύ πιθανόν να εµφανιστούν σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ανακύπτουν διαφωνίες σχετικά µε τις δυνατότητες πρόσβασης σε επαρκείς
ποσότητες και καλής ποιότητας αποθέµατα ύδατος. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, ακόµα και όταν τα υδατικά αποθέµατα δεν
είναι ακόµα σοβαρά περιορισµένα, ο τρόπος κατανοµής
του νερού µεταξύ διαφορετικών χρηστών και χρήσεων
(π.χ. θα προτιµηθούν οι αστικές ή οι αγροτικές χρήσεις;)
µπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερες αµφισβητήσεις και αντι8. Βλ. σχετ. Wolf A.T., «Water and human security», AVISO 3 (1999,
June), Victoria, Canada: The Global Environmental Change and
Human Security Project, Carius A., Dabelko G.D., Wolf A.T., Water,
Conflict and Cooperation, διαθέσιµο στο διαδίκτυο, www.unglobalsecurity.org/pdf/Carius_Dabelko_Wolf.pdf
9. Ήδη από το 1985, ο Μπούτρος - Γκάλι, τότε Υπουργός Εξωτερικών της
Αιγύπτου, δήλωνε ότι: «O επόµενος πόλεµος στην περιοχή µας θα
οφείλεται στα νερά του Νείλου και όχι στην πολιτική». Βλ. Boniface
P., Οι Πόλεµοι του Αύριο, ό.π., σελ. 148.
10. «Basins at Risk». Βλ. σχετ., Wolf A.T., Shira B.Y., Giordano Μ.,
«International waters: identifying basins at risk», Water Policy 5
(2003), σελ. 29-60.
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παραθέσεις.11 Από την άλλη πλευρά, η κακή ποιότητα του
νερού, η οποία µπορεί να προκαλέσει σοβαρές απειλές για
την υγεία των χρηστών, αποτελεί επίσης µια πηγή πιθανών
βίαιων αντιπαραθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, όταν µειώνονται τα αποθέµατα νερού σε ευρέως υδροδοτούµενες
περιοχές, είτε από την άποψη της ποσότητας είτε από θέµα
ποιότητας, η µείωση αυτή είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει
κύµατα µετανάστευσης, τα οποία περαιτέρω θα µπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν πολιτικά τις υποδεχόµενες
τους µετανάστες περιοχές ή ακόµη και τις γειτονικές τους
χώρες.

Β. Απώλεια οικονοµικών πόρων,
νερό και αστικές διενέξεις
Η σπουδαιότητα του νερού για τη στήριξη των ανθρώπινων οικονοµικών πόρων µπορεί έµµεσα να το συνδέσει µε σοβαρές αντιπαραθέσεις γύρω από αυτό. Το νερό
αποτελεί βασικό παράγοντα για την αγροτική καλλιέργεια,
η οποία παραδοσιακά είναι η µεγαλύτερη πηγή οικονοµικών πόρων για τον άνθρωπο και συνακόλουθα, εάν
αυτοί οι οικονοµικοί πόροι δεν είναι πλέον διαθέσιµοι, οι
αγροτικοί πληθυσµοί εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν
τη γεωργία, είτε αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης στις
µεγάλες πόλεις, είτε στρεφόµενοι σε άλλους, πολύ συχνά
παράνοµους τρόπους για την εξασφάλιση των αναγκαίων
προς το ζειν. Η µετανάστευση –η οποία προκαλείται από
την έλλειψη ύδατος, από ξαφνικές περιόδους ξηρασίας ή
πληµµυρών, από την κατασκευή έργων υποδοµής (κυρίως
φραγµάτων), από τη ρύπανση ή την απώλεια γενικότερα
οικονοµικών πόρων, που συχνά προέρχονται από τις αγροτικές καλλιέργειες– είναι πολύ εύκολο να αποτελέσει αιτία
πρόκλησης εντάσεων µεταξύ των πληθυσµών που ήδη κατοικούν σε µία περιοχή και των µεταναστών που εισρέουν
σε αυτήν, ειδικά όταν το γεγονός αυτό αυξάνει την πίεση
που προϋπάρχει ενόψει των ήδη λιγοστών υπαρχόντων
αποθεµάτων ύδατος. Η φτώχεια που επιφέρει η απώλεια
των οικονοµικών πόρων προσδιορίζεται ως ένας κοινός
παρονοµαστής των αιτιών των συγκρούσεων που έχουν
εµφανιστεί, περισσότερο µε τη µορφή εµφύλιων πολέµων,
στην Αφρική, τη Νότια Ασία και τη Λατινική Αµερική, κατά
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.12

Γ. Συγκρούσεις για τη διαχείριση των υδάτων
Πάντως στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν είναι η
έλλειψη ύδατος που οδηγεί στην σύγκρουση, αλλά περισσότερο ο ανεπαρκής τρόπος, µε τον οποίο γίνεται η
διαχείριση των υπαρχόντων αποθεµάτων νερού. Υπάρχουν
πολλοί λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνει η διαχείριση
των πόρων αυτών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων, η έλλειψη κατάλληλων Οργανισµών, οι
οποίοι θα αναλάβουν την απαιτούµενη διαχείριση και έλεγχο των υδατικών αποθεµάτων µιας περιοχής, η ανεπαρκής
διοικητική ικανότητα των τοπικών ιδρυµάτων, η έλλειψη
διαφάνειας, οι µη επακριβώς προσδιορισµένες αρµοδιότητες των αρµόδιων οργάνων διαχείρισης, η έλλειψη γενικότερα της απαραίτητης θεσµικής υποδοµής. Η διαχείριση
των υδατικών πόρων είναι ένα ζήτηµα ιδιαίτερα σύνθετο,
πολύ στενά µάλιστα συνδεδεµένο µε την πολιτική. Το να
εξισορροπούνται τα ανταγωνιστικά, τις περισσότερες φορές,
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οικονοµικά κυρίως συµφέροντα, τα οποία αναφύονται γύρω από την κατανοµή του νερού και τη διαχείριση της µείωσης ή της έλλειψης των υδατικών αποθεµάτων, απαιτεί την
ύπαρξη ή τη δηµιουργία ισχυρών ιδρυµάτων διαχείρισης.
Η δηµιουργία µίας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων, η οποία
θα συµπεριλαµβάνει µετεωρολογικά, υδρολογικά και κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία, θα µπορούσε να αποτελέσει
ένα θεµελιώδες εργαλείο για µία διορατική διαχείριση των
υδάτινων πόρων. Όµως συχνά είναι δύσκολο να ληφθούν
αξιόπιστες πληροφορίες, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου υπάρχουν βέβαια και τα µεγαλύτερα προβλήµατα γύρω από το νερό. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί
ότι ανακύπτουν συχνά εσωτερικές διαµάχες γύρω από το
νερό, όταν οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις λαµβάνονται
χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική συµµετοχή των τοπικών
κοινοτήτων, των χρηστών των συγκεκριµένων υδάτινων
πόρων, είναι δε ιδιαίτερα πιθανόν να εκδηλωθούν εντάσεις
γύρω από το νερό, όταν ο πληθυσµός υποψιάζεται ότι ο
τρόπος κατανοµής του «εκτρέπει» τους υδάτινους πόρους
προς την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων και κέρδους ή όταν ορίζονται δικαιώµατα χρήσης ύδατος χωρίς να
ακολουθούνται απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.

3. Οι κανόνες του ΔΑΔ
για την προστασία του νερού
κατά τη διάρκεια ενόπλων
συγκρούσεων
Οι κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ)
που εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων,
στοχεύουν γενικά στην προστασία ορισµένων κατηγοριών
προσώπων και αντικειµένων από τις δυσµενείς συνέπειες
των εχθροπραξιών, οι οποίες µπορεί να έχουν επίσης σο11. Σε χώρες της Β. Αφρικής, όπως συµβαίνει στην Τυνησία για παράδειγµα, σκανδαλώδεις ποσότητες νερού παρέχονται αφειδώς για τις
ανάγκες των ανεπτυγµένων τουριστικά παράλιων περιοχών, ενώ η
έλλειψη νερού προκαλεί ήδη σοβαρές ανησυχίες, αφού αναλογούν
ανά κάτοικο, µόνο 500 κυβικά µέτρα νερού ετησίως. Στο Μαρόκο
αναλογούν 800, στην Αλγερία λιγότερα από 700, ενώ προβλέπεται
ότι µελλοντικά, η ζήτηση θα παρουσιάσει αξιοσηµείωτη αύξηση, δεδοµένου ότι µέχρι το 2025 ο πληθυσµός τους θα έχει διπλασιαστεί,
µε αποτέλεσµα τα διαθέσιµα ανανεώσιµα αποθέµατα ύδατος ανά
κάτοικο να µειωθούν περισσότερο από το µισό. Στις χώρες αυτές η
κατάσταση θα γίνει εκρηκτική, εξαιτίας δύο παρατηρούµενων τάσεων· αφενός της έντασης της ζήτησης στις µεσογειακές τους περιοχές,
που είναι αποτέλεσµα της εκεί συγκέντρωσης του µεγαλύτερου
µέρους του πληθυσµού και των καλλιεργήσιµων εδαφών, όπως
επίσης και της αύξησης του τουρισµού, µε τις τεράστιες ανάγκες
του σε νερό και αφετέρου, της χορήγησης στον αγροτικό τοµέα
του 80% περίπου των διαθέσιµων αποθεµάτων, χωρίς ωστόσο να
εξασφαλίζεται παράλληλα επαρκής γεωργική παραγωγή για την
ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού.
12. Βλ. σχετ., Ohlsson L., «Livelihood conflicts: Linking poverty and
environment as causes of conflict», Stockholm 2000: Swedish
International Development Agency, Department of Natural
Resources and the Environment. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της
Ρουάντα, καθώς πριν από τον εµφύλιο πόλεµο, η χώρα παρουσίαζε
υπερβολική πληθυσµιακή πυκνότητα στις αγροτικές της περιοχές, η
οποία συνδυασµένη µε µία σοβαρότατη ανεπάρκεια των αποθεµάτων νερού (λιγότερα από 6 κυβικά µέτρα ανά κάτοικο ηµερησίως),
αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες αποσταθεροποίησης της περιοχής και έκρηξης της ένοπλης βίας.
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βαρές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον13 και ιδιαίτερα στο νερό, τις δυνατότητες χρήσης ή την ποιότητά του
και ειδικότερα, στα υδάτινα αποθέµατα του πλανήτη. Το
νερό αποτελεί ένα απόλυτα αναγκαίο και συνακόλουθα
αναντικατάστατο αγαθό για την ικανοποίηση των βασικών
αναγκών επιβίωσης των προστατευµένων από τις ρυθµίσεις του ΔΑΔ προσώπων κατά τη διάρκεια των ενόπλων
συγκρούσεων. Ιδιαίτερη µνεία θα γίνει στη συνέχεια στις
αρµοδιότητες των οργανώσεων πολιτικής προστασίας,
όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του Πρόσθετου στις
Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 Πρωτοκόλλου Ι του 1977,
καθώς και στο ρόλο του Ερυθρού Σταυρού, όµως θα πρέπει πρωταρχικά να εξεταστούν οι προβλεπόµενες από το
ΔΑΔ απαγορεύσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των εµπολέµων κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Α. Απαγορεύσεις σχετιζόµενες
µε τη συµπεριφορά των εµπολέµων
Εκτός από τη γενική προστασία που παρέχεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ΔΑΔ σε όλα τα πολιτικά (µη-στρατιωτικά) αντικείµενα, το νερό ως στοιχείο απόλυτα συνδεδεµένο µε το περιβάλλον, καλύπτεται έµµεσα από όλους
τους προστατευτικούς κανόνες που ισχύουν για το τελευταίο.14 Τέσσερις όµως βασικές απαγορεύσεις σχετίζονται
ειδικότερα µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, οι οποίες αφορούν
πρώτον στην απαγόρευση δηλητηρίασης του νερού ως
µέσου εχθροπραξίας, δεύτερον στις καταστροφές ή ιδιοποιήσεις εχθρικής ιδιοκτησίας, τρίτον στις επιθέσεις εναντίον
αντικειµένων απαραίτητων για την επιβίωση του άµαχου
πληθυσµού και τέταρτον στις επιθέσεις εναντίον έργων ή
εγκαταστάσεων που περιέχουν «επικίνδυνες δυνάµεις».
i. Απαγόρευση χρήσης δηλητηρίων
Ο εθιµικός αυτός κανόνας µπορεί να αναζητηθεί στους
Κανονισµούς της Χάγης, οι οποίοι προσαρτήθηκαν στις
Συµβάσεις της Χάγης του 1899 και 1907,15 στο κοινό άρθρο
23(α) των οποίων ορίζεται ρητά ότι εκτός των απαγορεύσεων που καθορίστηκαν µε ειδικές συµβάσεις, απαγορεύεται ιδίως η χρήση δηλητηρίου ή τα δηλητηριώδη όπλα
από τους εµπολέµους. Νωρίτερα, ήδη κατά τη διάρκεια
του Αµερικανικού Εµφύλιου Πολέµου το 1863, ο Francis
Lieber16 είχε παρουσιάσει ένα από τα πληρέστερα µέχρι
τότε στρατιωτικά εγχειρίδια σχετικά µε τη συµπεριφορά
των µελών των ενόπλων δυνάµεων των ΗΠΑ στο πεδίο της
µάχης. Το άρθρο 13 του «Κώδικα Lieber» προέβλεπε ότι η
στρατιωτική ανάγκη δεν αναγνωρίζει σε καµία περίπτωση
τη νοµιµότητα χρήσης δηλητηρίων, ως µέσου εχθροπραξίας, ούτε την ερήµωση µίας περιοχής. Εξάλλου, τόσο στη
Διακήρυξη των Βρυξελλών (The Brussels Declaration)
του 1874 όσο και στο Εγχειρίδιο της Οξφόρδης (Oxford
Manual) που υιοθετήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνούς
Δικαίου (Institute of International Law) το 1980, επίσης
περιέχονται παρόµοιες ρυθµίσεις [άρθρα 13(α) και 8(α),
αντίστοιχα]. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι ακόµα και σε περιπτώσεις που τα σχετικά διεθνή κείµενα δεν αναφέρονται
ρητά στο νερό, η γενική απαγόρευση χρήσης δηλητηρίων επεκτείνεται και σε αυτό το ζωτικής σηµασίας για την
ανθρωπότητα αγαθό, δεδοµένου ότι η απαγόρευση είναι
γενική στο πεδίο αναφοράς της.17
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ii. Απαγόρευση καταστροφής εχθρικής ιδιοκτησίας
Το νερό µπορεί να αποτελεί µέρος είτε δηµόσιας είτε ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κωδικοποιώντας έναν διεθνώς αναγνωρισµένο κανόνα, οι Κανονισµοί της Χάγης του 1899 και
1907, στο άρθρο 23(ζ), δηλώνουν ότι απαγορεύεται ιδίως η
13. Για τις ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις των σύγχρονων εχθροπραξιών
στο ανθρώπινο περιβάλλον και τους κανόνες του ΔΑΔ που αποσκοπούν στην προστασία του, βλ. Γιαρένη Ε., Περιβάλλον & Πόλεµος.
Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενόπλων
συγκρούσεων, ΠερΔικ 2003, σελ. 730-753.
14. Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 («Απαγορεύεται η
χρήση µεθόδων ή µέσων πολέµου που έχουν σκοπό ή από τα οποία
µπορεί κανείς να αναµένει, να προκαλέσουν ευρεία, µακροπρόθεσµη και δριµεία βλάβη στο φυσικό περιβάλλον») και 55 («Κατά τη
διεξαγωγή πολέµου θα λαµβάνεται φροντίδα, ώστε να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από εκτεταµένες, µακροπρόθεσµες
και σοβαρές ζηµιές. Η προστασία αυτή περιλαµβάνει απαγόρευση
της χρήσεως µεθόδων ή µέσων διεξαγωγής πολέµου, τα οποία
προορίζονται ή αναµένεται να προκαλέσουν τέτοιες ζηµιές στο φυσικό περιβάλλον και µε αυτόν τον τρόπο να βλάψουν την υγεία ή
επιβίωση του πληθυσµού») του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις
Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, που υιοθετήθηκε το 1977 και
κυρώθηκε από τη χώρα µας µε τον Ν 1786/1988 (ΦΕΚ Α΄ 125) και
της Σύµβασης σχετικά µε την απαγόρευση στρατιωτικής ή οποιασδήποτε άλλης εχθρικής χρήσης των τεχνικών µεθόδων για την τροποποίηση του περιβάλλοντος (Σύµβαση ENMOD), που κυρώθηκε
από τη χώρα µας µε τον Ν 1362/1983 (ΦΕΚ Α΄ 78), υπάρχουν και
µερικοί άλλοι κανόνες που αξίζει εδώ να αναφερθούν, όπως για
παράδειγµα, ότι οι εµπόλεµοι δεν έχουν απεριόριστο δικαίωµα να
υιοθετήσουν µέσα τραυµατισµού του αντιπάλου (Κανονισµοί της
Χάγης, που προσαρτώνται στη Σύµβαση αριθ. IV της Χάγης του
1907, άρθρο 22 και Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι του 1977, άρθρο
35 παρ. 1). Η ίδια αρχή επαναβεβαιώθηκε στο XXVIII Ψήφισµα της
20ής Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού (Βιέννη 1965) και
στο Προοίµιο της Σύµβασης του 1980 σχετικά µε τις απαγορεύσεις
ή περιορισµούς στη χρήση ορισµένων συµβατικών όπλων, που
µπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ότι προκαλούν
συνέπειες χωρίς διάκριση, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα µας µε
τον Ν 1979/1991 (ΦΕΚ Α΄ 186).
15. Η Σύµβαση του 1899 «Περί των νόµων και εθίµων των εν τω κατά
ξηρά πολέµω» υιοθετήθηκε στη Χάγη στις 17-29 Ιουλίου 1899,
επικυρώθηκε δε και από τη χώρα µας µε το ΒΔ της 21.12.1900 (ΦΕΚ
Α΄ 223/1901). Η Σύµβαση του 1907 «Περί των Νόµων και Εθίµων
του κατά ξηράν πολέµου» που υιοθετήθηκε επίσης στη Χάγη στις
18.10.1907, δεν επικυρώθηκε από τη χώρα µας, υπάρχει όµως µία
ανεπίσηµη απόδοσή της στα ελληνικά στο έργο του Χατζηλουκά Ι.,
Διεθνές Δίκαιον του Πολέµου, τ. Α΄, 1912, σελ. 267-280.
16. Ο Francis Lieber, Καθηγητής δικαίου και πολιτικών επιστηµών στο
Πανεπιστήµιο Columbia της Νέας Υόρκης, συνέταξε µε παρότρυνση του τότε Προέδρου των ΗΠΑ A. Lincoln, το 1861, ένα σύνολο
οδηγιών µε τη µορφή Κώδικα, προς τους διοικητές του αµερικανικού στρατού, που δηµοσιοποιήθηκε µε τη µορφή «διαταγών»
(Orders) στις 24.4.1863 και τον τίτλο: «Οδηγίες για τους Διοικητές
των στρατευµάτων των ΗΠΑ στο πεδίο της µάχης» (Instructions for
the Government of Armies of the United States in the Field). Βλ.
σχετ., Fleck D., (ed), The Handbook of Humanitarian Law in Armed
Conflicts, Oxford University Press, 1995.
17. Έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι και ο ισλαµικός νόµος απαγορεύει
ρητά τη δηλητηρίαση του νερού. Βλ. Marin M.A., The evolution and
present status of the Laws of War, Course texts of the Academy
of International Law of The Hague, vol. 92, 1957 (II), σελ. 657. Θα
πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από
το Διεθνές Ίδρυµα Ανθρωπιστικού Δικαίου του San Remo το 1990,
επεκτείνει και στις µη-διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις την απαγόρευση
χρήσης δηλητηρίων ως µέσου ή µεθόδου εχθροπραξίας (βλ. Τµήµα
Β΄ παρ. 3). Για το πλήρες κείµενο της Διακήρυξης του San Remo,
βλ. International Review of the Red Cross, no 278, Σεπ.-Οκτ. 1990,
σελ. 404.
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καταστροφή ή κατάσχεση των εχθρικών ιδιοκτησιών, εκτός
αν η τέτοια καταστροφή ή κατάσχεση απαιτείται επιτακτικά
από τις ανάγκες του πολέµου. Η ίδια αρχή επανεµφανίζεται στο άρθρο 6(β) του Χάρτη του Διεθνούς Στρατιωτικού
Δικαστηρίου της Νυρεµβέργης, αλλά και στο άρθρο 53 της
Τέταρτης Συµβάσεως της Γενεύης του 1949.18 Σύµφωνα
µάλιστα µε το άρθρο 147 της τελευταίας, οι εκτενείς καταστροφές και ιδιοποίηση των εχθρικών ιδιοκτησιών και
αγαθών, όταν δεν δικαιολογούνται από τις στρατιωτικές
ανάγκες, όταν δηλαδή πραγµατοποιούνται παρανόµως,
αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού
δικαίου, και κατά συνέπεια, τιµωρούνται ως εγκλήµατα
πολέµου. Το πλέγµα των κανόνων για την προστασία της
εχθρικής ιδιοκτησίας συµπληρώνεται και από άλλες διατάξεις, σχετικές µε την απαγόρευση κατάσχεσής της19 ή την
απαγόρευση της λεηλασίας,20 η οποία ισχύει για τα εδάφη
των εχθρικών δυνάµεων και για τα εδάφη που τελούν υπό
εχθρική κατοχή.
iii. Απαγόρευση καταστροφής των απαραίτητων
για την επιβίωση του άµαχου πληθυσµού
αντικειµένων
Μία καινοτοµία που εισήχθη µε τις διατάξεις του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου Ι στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, για
την προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων, το οποίο υιοθετήθηκε στη Γενεύη το 1977
και κυρώθηκε από τη χώρα µας µε τον Ν 1786/1988 (ΦΕΚ
Α΄ 125), θεωρείται πολύ σηµαντική στο συγκεκριµένο
πλαίσιο προστασίας του νερού, καθώς αποσκοπεί στην
προστασία των απαιτούµενων για την επιβίωση του άµαχου πληθυσµού αντικειµένων, απαγορεύοντας ρητά την
επίθεση, καταστροφή, αποµάκρυνση ή αχρήστευση των
απαραίτητων για την επιβίωση του άµαχου πληθυσµού
αντικειµένων ή αγαθών, όπως τρόφιµα, γεωργικές περιοχές
για την παραγωγή τροφίµων, συγκοµιδές, ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις και παροχές πόσιµου νερού και έργα
άρδευσης.21 Μόνο για λόγους επιτακτικής στρατιωτικής
αναγκαιότητας ένα εµπόλεµο µέρος µπορεί να παρεκκλίνει
από τις παραπάνω απαγορεύσεις και αυτό γίνεται σε αναγνώριση των ζωτικών αναγκών του ως κράτους, για την
άµυνα του εθνικού του εδάφους και υπό τον όρο ότι θα έχει
το έδαφος αυτό κάτω από τον έλεγχό του (βλ. άρθρο 54
παρ. 5 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι του 1977). Οι λέξεις που
χρησιµοποιήθηκαν από τους συντάκτες του Πρωτοκόλλου
για την περιγραφή των πράξεων που µπορούν να βλάψουν τέτοια αντικείµενα, σκοπεύουν να καλύψουν όλες τις
δυνατότητες προσβολής τους, καθώς προβλέπεται, όπως
προαναφέρουµε, ότι είναι απαγορευµένη η επίθεση, η καταστροφή, η αποµάκρυνση ή αχρήστευση τέτοιων αντικειµένων, συµπεριλαµβανοµένης της µόλυνσης από χηµικές
ουσίες ή άλλους παράγοντες.22
Η ίδια διατύπωση χρησιµοποιείται στο άρθρο 14 του
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ του 1977 που εφαρµόζεται
στις µη-διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο αναφέρει
ως παραδείγµατα τέτοιων αντικειµένων τις εγκαταστάσεις
πόσιµου νερού, των προµηθειών ή των έργων άρδευσης.23
Μία παρέκκλιση από την κατάσταση απόλυτης προστασίας
των απαραίτητων για την επιβίωση του άµαχου πληθυσµού
αντικειµένων επιτρέπεται µόνο εάν χρησιµεύουν αποκλειστικά ως µέσο συντήρησης των µελών των ενόπλων δυνάµεων ή για την άµεση υποστήριξη των στρατιωτικών
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θέσεων και επιχειρήσεων. Ακόµη και σε αυτές όµως τις
περιπτώσεις, οι εµπόλεµοι οφείλουν να απόσχουν από
οποιαδήποτε δράση µπορεί να αναµένεται ότι θα αφήσει
τον άµαχο πληθυσµό χωρίς τροφή ή θα του στερήσει τα
ζωτικής σηµασίας αποθέµατα ύδατος, σε σηµείο πρόκλησης λιµοκτονίας ή εξαναγκασµού του σε µετακίνηση (βλ.
άρθρο 54 παρ. 3 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι). Πολεµική
δράση µε τη µορφή αντιποίνων εναντίον των αναγκαίων
για την επιβίωση του πληθυσµού αντικειµένων είναι επίσης απαγορευµένη (άρθρο 54 παρ. 4). Δυστυχώς αυτή η
απαγόρευση δεν εµφανίζεται στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο
ΙΙ, το σχετικό µε τις µη-διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις.
iv. Απαγόρευση επιθέσεων σε έργα
και εγκαταστάσεις που περιέχουν
επικίνδυνες δυνάµεις
Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δυσµενείς συνέπειες
που µπορεί να έχουν επάνω στον άµαχο πληθυσµό και την
ιδιοκτησία του οι επιθέσεις εναντίον έργων και εγκαταστάσεων που περιέχουν «επικίνδυνες δυνάµεις», οι διατάξεις
των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων του 1977 απαγορεύουν τέτοιες επιθέσεις, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω
εγκαταστάσεις και έργα αποτελούν στρατιωτικούς στόχους
(βλ. Πρωτόκολλο Ι, άρθρο 56 και Πρωτόκολλο ΙΙ, άρθρο
15). Τρεις τύποι έργων ή εγκαταστάσεων προσδιορίζονται
ως περιέχοντα «επικίνδυνες δυνάµεις» και συγκεκριµένα:
τα φράγµατα, τα αναχώµατα και οι πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό συµβαίνει διότι
18. Η Τέταρτη Σύµβαση της Γενεύης του 1949 υιοθετήθηκε στις 12.8.1949
και κυρώθηκε από τη χώρα µας µε τον Ν 3481/1956 (ΦΕΚ Α΄ 3).
Στο άρθρο 53 αυτής ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται εις την κατέχουσαν
Δύναµις να καταστρέψη την κινητήν ή ακίνητον περιουσίαν την ανήκουσαν ατοµικώς ή οµαδικώς εις ιδιώτας, εις το Κράτος ή πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, εις κοινωνικάς ή εις συνεργατικάς οργανώσεις,
εκτός των περιπτώσεων που αι καταστροφαί αύται θα καθίσταντο
απολύτως αναγκαίαι λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων».
19. Βλ. άρθρο 46 των Κανονισµών της Χάγης, σύµφωνα µε το οποίο
απαγορεύεται η δήµευση ιδιωτικής περιουσίας.
20. Βλ. άρθρα 28 («απαγορεύεται η λεηλασία πόλεως ή τόπου εξ εφόδου κυριευθέντων») και 47 («Η λεηλασία ρητώς απαγορεύεται») των
Κανονισµών της Χάγης και άρθρο 33 περ. 2 της Τέταρτης Συµβάσεως
της Γενεύης του 1949 («Απαγορεύεται η λεηλασία»). Οι κανόνες
σχετικά µε τις µη-διεθνείς ένοπλες συρράξεις απαγορεύουν επίσης
τη λεηλασία [βλ. άρθρο 4 παρ. 2(ζ) του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
ΙΙ του 1977, που κυρώθηκε από τη χώρα µας µε τον Ν 2105/1992
(ΦΕΚ Α΄ 196)].
21. Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι του 1977 (κυρωθέν µε τον Ν 1786/1988),
άρθρο 54 παρ. 2. Βλ. ειδικότερα, Χατζηκωνσταντίνου Κ., «Το πρώτο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 και
η προστασία του περιβάλλοντος», σε Περράκη Σ., (επιµ.), «Το νέο
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων», εκδ. Αντ.
Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1989, σελ. 161-169.
22 Για την ερµηνεία αυτή των συγκεκριµένων διατάξεων του
Πρωτοκόλλου, βλ. Sandoz Y., Swinarski Ch., Zimmermann B., (ed.),
Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva
Conventions of 1949, ICRC and Martinus Nijhoff Publishers, Geneva
1987, σελ. 655.
23. Βλ. άρθρο 14 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ του 1977 (Ν 2105/
1992): «Ο εξαναγκασµός των πολιτών σε λιµοκτονία ως µέθοδος
µάχης απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η επίθεση, η καταστροφή, η αποµάκρυνση ή η περιαγωγή σε κατάσταση αχρηστίας
για τον παραπάνω σκοπό, αντικειµένων αναγκαίων για την επιβίωση
του άµαχου πληθυσµού, όπως τροφίµων, των αγροτικών περιοχών
των προορισµένων για την παραγωγή τροφίµων, της συγκοµιδής,
των ζώων, των εγκαταστάσεων πόσιµου ύδατος και των εφοδίων
ως και των αρδευτικών έργων».
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οι επιθέσεις εναντίον τους µπορεί να προκαλέσουν την
έκλυση επικίνδυνων δυνάµεων και συνακόλουθα, σοβαρές απώλειες ανάµεσα στον άµαχο πληθυσµό. Η εµπειρία
προγενέστερων ενόπλων συγκρούσεων έχει δείξει παρ’
όλα αυτά ότι οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις και έργα θεωρούνται από τους εµπολέµους στόχοι προτεραιότητας,
η καταστροφή των οποίων µπορεί να κρίνει την έκβαση
µιας µάχης ή ακόµα και ενός πολέµου. Στο κείµενο των
πρωτοκόλλων, λήφθηκαν υπόψη οι εγγενείς κίνδυνοι, που
ξεπερνούν στις περιπτώσεις αυτές κατά πολύ την ανάγκη
προσβολής θεµιτών στρατιωτικών στόχων και έτσι συµπεριλήφθηκαν και οι παρακάτω προβλέψεις, για τη συµπλήρωση του παρεχόµενου πλέγµατος προστασίας, ως εξής:
Δεν µπορούν να γίνουν αντικείµενο επίθεσης, εκτός των
ανωτέρω, ούτε άλλοι στρατιωτικοί στόχοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις, εάν λόγω της επίθεσης είναι πιθανόν να προκληθεί έκλυση των επικίνδυνων
δυνάµεων που περιέχονται στις προσβαλλόµενες εγκαταστάσεις και έργα, η οποία µπορεί να έχει ως επακόλουθο σοβαρές απώλειες µεταξύ του αµάχου πληθυσµού.24
Η ειδική προστασία που παρέχεται έναντι επιθέσεων, οι
οποίες στρέφονται εις βάρος των δύο τύπων εγκαταστάσεων (φράγµατα, αναχώµατα και πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφ’ ενός και στρατιωτικοί στόχοι
που βρίσκονται σε ή κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις αφ’
ετέρου), παραµερίζεται µόνο όταν συντρέχουν αθροιστικά
οι εξής προϋποθέσεις: πρώτον όταν οι εγκαταστάσεις αυτές
χρησιµοποιούνται για την τακτική, σηµαντική και άµεση
υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και δεύτερον
όταν µια τέτοια επίθεση είναι ο µόνος εφικτός τρόπος για
να τεθεί τέρµα σε αυτήν την υποστήριξη.25
Η παρ. 3 του άρθρου 56 του Πρωτοκόλλου Ι προβλέπει
γενικά ότι οι εµπόλεµοι έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι ο άµαχος πληθυσµός θα έχει την προβλεπόµενη από το ανθρωπιστικό δίκαιο προστασία. Στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίζεται ειδικότερα
ότι σε περίπτωση επίθεσης εναντίον τέτοιων στόχων (όταν
έχει παύσει σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα η προστασία τους), θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι πρακτικές
προφυλάξεις για την αποφυγή έκλυσης των επικίνδυνων
δυνάµεων. Το συγκεκριµένο άρθρο δεν αναφέρεται ειδικά στην προστασία της αστικής ιδιοκτησίας, αλλά µπορεί
να συναχθεί ότι το ζήτηµα αυτό καλύπτεται ακριβώς από
το γενικό περιεχόµενο του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 56 του πρωτοκόλλου. Τα αντίποινα εναντίον
τέτοιων εγκαταστάσεων και στρατιωτικών στόχων είναι
απαγορευµένα,26 ενώ η γενική απαγόρευση ως προς την
εγκατάσταση οποιωνδήποτε στρατιωτικών στόχων κοντά
σε τέτοιες εγκαταστάσεις και έργα µετριάζεται µε την παροχή
αδείας δηµιουργίας κοντά σε αυτά καθαρώς αµυντικών
εγκαταστάσεων για την προστασία τους.27
Από την άποψη της καταστολής, η πραγµατοποίηση επίθεσης εναντίον εγκαταστάσεων ή έργων που περιέχουν
επικίνδυνες δυνάµεις, µε γνώση ότι µία τέτοια επίθεση θα
προκαλέσει υπερβολικές απώλειες ζωής, τραυµατισµό σε
πολίτες ή ζηµίες σε πολιτικά αντικείµενα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 57 παρ. 2α΄ (iii) του Πρωτοκόλλου Ι,
θεωρείται σοβαρή παραβίαση των Συµβάσεων της Γενεύης
και του Πρωτοκόλλου και ως εκ τούτου, τιµωρείται ως
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έγκληµα πολέµου.28 Η τήρηση και εφαρµογή των προαναφερόµενων κανόνων, οι οποίοι αποσκοπούν στη ρύθµιση
της συµπεριφοράς των εµπολέµων κατά τη διάρκεια των
εχθροπραξιών, θεωρείται επαρκής για τη διασφάλιση µίας
αποτελεσµατικής προστασίας των υδάτινων πόρων και
των σχετικών µε το νερό εγκαταστάσεων, που αποτελούν
άκρως απαραίτητα για την επιβίωση του αµάχου πληθυσµού στοιχεία. Τα συµµετέχοντα στη σύγκρουση µέρη
έχουν όµως και περαιτέρω υποχρεώσεις, που σχετίζονται
µε την προστασία των θυµάτων της σύγκρουσης. Μία από
τις πρωταρχικές αυτές υποχρεώσεις τους, είναι η παροχή
πόσιµου ύδατος.29

24. Βλ. Πρωτόκολλο Ι άρθρο 56 παρ. 1 εδάφ. β΄.
25. Βλ. Πρωτόκολλο Ι άρθρο 56 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και γ΄: «2. Παύει η
ειδική προστασία κατά επιθέσεως που προβλέπεται από την παρ.
1α) για το φράγµα ή ανάχωµα, µόνο εάν χρησιµοποιείται για άλλες
λειτουργίες εκτός της κανονικής και για την τακτική, σηµαντική και
άµεση υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και εάν µία τέτοια
επίθεση είναι ο µόνος δυνατός τρόπος για να τεθεί τέρµα σε αυτή
την υποστήριξη, β) για πυρηνικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µόνο εάν παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα για τακτική, σηµαντική
και άµεση υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και αν µια τέτοια
επίθεση είναι ο µόνος δυνατός τρόπος να τεθεί τέρµα σε αυτήν την
υποστήριξη, γ) για άλλους στρατιωτικούς στόχους που βρίσκονται πλησίον ή πέριξ αυτών των έργων ή εγκαταστάσεων µόνο εάν
χρησιµοποιούνται για τακτική, σηµαντική και άµεση υποστήριξη
στρατιωτικών επιχειρήσεων και αν µια τέτοια επίθεση είναι ο µόνος
δυνατός τρόπος να τεθεί τέρµα σε αυτή την υποστήριξη».
26. «Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε από τα έργα, εγκαταστάσεις ή στρατιωτικούς στόχους που αναφέρονται στην παρ. 1,
ως αντικειµένου αντιποίνων», άρθρο 56 παρ. 4 του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου Ι.
27. Βλ. άρθρο 56 παρ. 5 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι. Οι αµυντικές
αυτές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να γίνονται στόχοι επιθέσεων, όταν δεν χρησιµοποιούνται σε άλλες εχθροπραξίες παρά µόνο
για την άµυνα των εγκαταστάσεων και εφόσον ο εξοπλισµός τους
περιορίζεται σε όπλα ικανά για την απόκρουση και µόνο εχθρικής
ενέργειας. Τίθεται βέβαια εδώ το ζήτηµα πώς µετά από µία επίθεση
εναντίον τους, η οποία θα επιφέρει ενδεχοµένως την ολοκληρωτική
καταστροφή τους, θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν έφεραν
και επιθετικά όπλα ή εάν είχαν συµµετοχή και σε άλλου είδους
εχθροπραξίες.
28. Βλ. σχετ., Πρωτόκολλο Ι άρθρο 85 παρ. 3, περ. γ΄: «3. Εκτός των
σοβαρών παραβιάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 11, οι
ακόλουθες πράξεις θα θεωρούνται ως σοβαρές παραβιάσεις του
παρόντος Πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που διαπράττονται εσκεµµένα κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου
και προκαλούν θάνατο ή σοβαρή βλάβη του σώµατος ή της υγείας:
α)… β)… γ) Εξαπόλυση επίθεσης κατά έργων ή εγκαταστάσεων που
περιέχουν επικίνδυνες δυνάµεις µε επίγνωση ότι µία τέτοια επίθεση
θα προκαλέσει εξαιρετική απώλεια σε ζωές, τραυµατισµούς αµάχων
ή ζηµιά σε αστικά αντικείµενα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο
57 παρ. 2α΄ (iii)».
29. Οι σχετικές προβλέψεις των δύο Πρωτοκόλλων του 1977 δεν θα
εξεταστούν αναλυτικότερα εδώ. Πάντως, η µεταφορά διά µέσου του
νερού αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό και σε µερικές περιπτώσεις,
άκρως απαραίτητο τρόπο µετακίνησης. Εκτός από τις προβλέψεις των
άρθρων 54 και 56 που εξετάστηκαν παραπάνω, το Πρωτόκολλο Ι
περιέχει αναφορές στο νερό και σε άλλα άρθρα του, που απεικονίζουν µια ευρύτερη προσέγγιση, όπως συµβαίνει στις διατάξεις των
άρθρων 8(β), 23 παρ. 1 και 44 παρ. 8. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο
αναφοράς, σηµειώνεται ότι το νερό προσδιορίζεται επίσης, ως ένα
από τα µέσα διαφυγής, τα οποία οι αιχµάλωτοι πολέµου µπορούν
να χρησιµοποιήσουν για την απόδράση τους (βλ. Τρίτη Σύµβαση
της Γενεύης του 1949, άρθρο 91 παρ. 3).
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B. Το νερό ως αναγκαίος όρος επιβίωσης
των προστατευµένων από το ΔΑΔ προσώπων
Το ΔΑΔ επιδιώκει να εξασφαλίσει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες «κανονικές» συνθήκες διαβίωσης για τα πρόσωπα που προστατεύει, τα θύµατα δηλαδή µίας ένοπλης
σύγκρουσης. Η ανθρωπιστική µεταχείριση αποτελεί τη βάση µίας τέτοιας «κανονικότητας» και βρίσκει την πρακτική
έκφρασή της στην ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων
αναγκών και οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες σηµαίνουν
πρωταρχικά πόσιµο νερό. Γενικά, η βοήθεια και η φροντίδα
προς τους πληγωµένους και τους αρρώστους είναι αδιανόητες χωρίς το νερό. Για να είναι σε θέση λ.χ. να επιτελέσει
σωστά τη λειτουργία του το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, απαιτείται πρωταρχικά πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Το ίδιο πράγµα ισχύει για τον ιατρικό εξοπλισµό και γενικότερα τις ιατρικές και νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις, καθώς
επίσης και για τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και τη συντήρηση οποιασδήποτε θέσης, στην
οποία υπάρχουν προστατευόµενα από το ΔΑΔ πρόσωπα.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι τόσο προφανείς, ώστε δεν
έχει θεωρηθεί απαραίτητο να διατυπωθούν συγκεκριµένοι
σχετικοί κανόνες. Εντούτοις, µια µικρή αναφορά θα πρέπει
να γίνει, σε µερικές από τις διατάξεις της Τρίτης και Τέταρτης
Συµβάσεως της Γενεύης του 1949.
Στο άρθρο 20 παρ. 2 της Τρίτης Σύµβασης της Γενεύης,
για παράδειγµα, ορίζεται ότι οι αιχµάλωτοι πολέµου που
συλλαµβάνονται θα πρέπει να εφοδιαστούν από τη δύναµη κράτησης µε επαρκή τρόφιµα και πόσιµο νερό, µε
τον απαραίτητο ιµατισµό και την απαιτούµενη ιατρική
φροντίδα. Η ίδια υποχρέωση καθορίζεται στο άρθρο 46
παρ. 3 της Σύµβασης αυτής για τη µεταφορά των αιχµαλώτων πολέµου30 και στο άρθρο 127 παρ. 2 της Τέταρτης
Σύµβασης για τη µεταφορά των υπό περιορισµόν τελούντων προσώπων (internees). Η υποχρέωση παροχής πόσιµου ύδατος αναφέρεται επίσης σε χωριστή παράγραφο σε δύο άρθρα µε κοινό περιεχόµενο των Συµβάσεων
της Γενεύης του 1949, που σχετίζονται µε τα καθηµερινά
δελτία τροφίµων των αιχµαλώτων πολέµου και των υπό
περιορισµόν τελούντων προσώπων (βλ. Τρίτη και Τέταρτη
Συµβάσεις της Γενεύης, άρθρα 26 παρ. 3 και 89 παρ. 3,
αντίστοιχα).
Θα πρέπει ακόµα εδώ να παρατηρηθεί ότι ένας από τους
ανθρωπιστικούς στόχους των οργανώσεων Πολιτικής
Άµυνας, των οποίων τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα καθορίζονται στις ρυθµίσεις του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι
του 1977 (άρθρα 61-67), είναι η επισκευή σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης των αναγκαίων εγκαταστάσεων δηµόσιας
χρήσης. Άλλοι ρητά αναφερόµενοι στόχοι για την ενίσχυση
του αµάχου πληθυσµού περιλαµβάνουν την πυρόσβεση,
τη συγκέντρωση προµηθειών έκτακτης ανάγκης και τη συντήρηση των αναγκαίων για την επιβίωσή του στοιχείων.
Ακόµα και αν το προσωπικό Πολιτικής Άµυνας είναι ενεργό
µόνο µέσα στο εθνικό έδαφος, είτε αυτό είναι κατειληµµένο
είτε όχι, οι διατάξεις αυτές ενισχύουν την προστασία που
χορηγείται στα πολιτικά αντικείµενα και εφόσον τηρούνται
πιστά, µπορούν να έχουν µια πολύτιµη συµβολή στην
παρεχόµενη στον άµαχο πληθυσµό βοήθεια. Ο ρόλος των
οργανώσεων Πολιτικής Άµυνας για την προστασία της αποθήκευσης ύδατος και άλλων συστηµάτων ανεφοδιασµού
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θα πρέπει να τονίζεται και να γίνεται σε κάθε περίπτωση
σεβαστός.31
Τα µέτρα που λαµβάνονται σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης, δεν αποκλείουν τις εν καιρώ ειρήνης πρωτοβουλίες για την ευρύτερη διάδοση των ρυθµίσεων του
ΔΑΔ που σχετίζονται µε την προστασία του νερού καθώς
και για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης, αλλά και των
αρµοδίων για τα δυσµενή αποτελέσµατα που µπορεί να
έχει µία ένοπλη σύγκρουση πάνω στους υδάτινους πόρους
και συνακόλουθα, στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού. Η διαπίστωση αυτή είχε αποτελέσει και ένα από τα
συµπεράσµατα του Διεθνούς Συµποσίου, το οποίο διοργανώθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στο Montreux το 1994
(International Symposium on Water in Armed Conflicts,
Montreux, 21-23 November 1994),32 στο οποίο συµµετείχαν πενήντα περίπου εµπειρογνώµονες (στους οποίους συµπεριλαµβάνονταν ειδικοί των ΗΕ, µέλη µη κυβερνητικών
οργανώσεων, νοµικοί, µηχανικοί υγειονοµικών εγκαταστάσεων και εξειδικευµένοι δηµοσιογράφοι). Οι συµµετέχοντες
συµφώνησαν να εργαστούν προς διάφορους στόχους,
δηλαδή προς την κατεύθυνση παροχής καλύτερης προστασίας (υλικής και νοµικής) στα συστήµατα παροχής νερού, στη βελτίωση του συντονισµού και τη συνεργασία µε
ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και πείρας, καθώς και
στη λήψη των απαιτούµενων προληπτικών µέτρων ήδη
από περίοδο ειρήνης για την αποφυγή ή περιορισµό των
καταστρεπτικών αποτελεσµάτων έλλειψης νερού κατά τη
διάρκεια εµπολέµων περιόδων.

4. Συµπεράσµατα
Η συνοπτική υπενθύµιση των σχετικών µε το νερό και την
προστασία του κανόνων του ΔΑΔ, είναι ίσως αρκετή για
να καταδείξει πως η προστασία του νερού σε περιόδους
ενόπλων συγκρούσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα
του ανθρωπιστικού δικαίου, οι διατάξεις του οποίου λαµβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των σύγχρονων εχθροπραξιών στις εγκαταστάσεις ύδατος και της ανάγκης επαρκούς
προστασίας τους, καθώς πράγµατι η ζηµία που προκαλείται
σε αυτές ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης, θα µπορούσε
να αποτελέσει σηµαντική εστία κινδύνου για την πανίδα
και τη χλωρίδα µιας περιοχής, να εξαναγκάσει ολόκλη30. Άρθρο 46 παρ. 3 Τρίτης Συµβάσεως της Γενεύης του 1949: «Η κατακρατούσα Δύναµις θα παρέχη εις τους αιχµαλώτους πολέµου, κατά
τη διάρκεια της µεταφοράς των, πόσιµον ύδωρ και τροφήν επαρκή
ίνα διατηρηθούν εν καλή υγεία, και ενδύµατα, στέγασιν και ιατρικήν
περίθαλψιν ανάλογον προς τας ανάγκας των». Για το πλήρες κείµενο
των Συµβάσεων της Γενεύης, βλ. Περράκη Σ., Μαρούδα Μ.Ν., (επιµ.)
«Ένοπλες Συρράξεις και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», εκδ. Αντ.
Σάκκουλα 2001, σελ. 21-212.
31. Βλ. σχετ., Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι άρθρο 61 (α) vii, x, xii και
xiv. Ειδικότερα για τα µέτρα Πολιτικής Άµυνας διεθνώς, βλ.
Jeannet Stephane, Civil Defence 1977-1997: from law to practice,
International Review of the Red Cross, no 325 (1998), σελ. 715723 και για την κατάσταση στη χώρα µας, Μαρούδα Μ., Μέτρα
Εφαρµογής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα,
εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2000, σελ. 145-157.
32. Βλ. σχετ., Chesnot C., «L’ arme de la soif», in Hydroplus - International
Water Review, Jan.- Feb. 1995, No 50, σελ. 16-20, Remans W., Water
and War, in Humanitäres Völkerrecht, No 1 (1995), σελ. 4-14.
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ρους πληθυσµούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και
να εξαφανίσει τελικά οποιοδήποτε σηµάδι ζωής από τις
εµπόλεµες περιοχές.
Κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, το νερό
γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων ή χρησιµοποιείται ακόµη
και ως µέσο εχθροπραξίας. Οι επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ύδατος, εφ’ όσον το νερό αποτελεί ένα απολύτως
απαραίτητο αγαθό για την επιβίωση του άµαχου πληθυσµού, καθώς και οι επιθέσεις διά µέσου του ύδατος, είναι
εντελώς ασυµβίβαστες µε τις αρχές και τους κανόνες του
ΔΑΔ όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω. Οι απειλές εναντίον του νερού είναι παρόµοιες µε τις απειλές εναντίον του
περιβάλλοντος γενικότερα και, συνακόλουθα, έµφαση θα
πρέπει να δίδεται στην ανάγκη προστασίας του νερού τόσο
από τη µόλυνση, όσο και από τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα των σύγχρονων εχθροπραξιών. Οι περισσότερες
από τις σχετικές διατάξεις του ΔΑΔ αφορούν σε καταστάσεις
διεθνών ενόπλων συγκρούσεων. Εκείνες που ισχύουν για
τις µη-διεθνείς συγκρούσεις είναι λιγότερο αναπτυγµένες,
ενώ άλλες καταστάσεις εσωτερικών ενόπλων συγκρούσεων δυστυχώς βρίσκονται έξω από το ρυθµιστικό πλαίσιο
εφαρµογής των κανόνων του ΔΑΔ, παρά το γεγονός ότι
οι εντάσεις οι σχετιζόµενες µε το νερό και οι επιθέσεις σε
υδάτινους πόρους και εγκαταστάσεις είναι πολλές φορές
συχνότερες σε καταστάσεις µικρότερων εσωτερικών συγκρούσεων και προστριβών.
Η θέση σε εφαρµογή του Καταστατικού του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από 1ης Ιουλίου 2002, µπορεί
να συνεισφέρει θετικά στην εντεινόµενη προσπάθεια της
διεθνούς κοινότητας για περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων των σύγχρονων εχθροπραξιών στο περιβάλλον
και ειδικότερα, στην προστασία του νερού κατά τη διάρκεια
των ενόπλων συγκρούσεων και στην προσπάθεια αποτελεσµατικής ποινικής καταστολής των σχετικών παραβιάσεων.33 Στο άρθρο 8 ΚατΔΠΔ, προσδιορίζονται ως εγκλήµατα
πολέµου34 οι σοβαρές παραβιάσεις των Συµβάσεων της
Γενεύης του 1949 ή άλλες σηµαντικές παραβιάσεις των
νόµων και των εθίµων του πολέµου και ιδίως, µεταξύ
άλλων: εκτεταµένες καταστροφές και ιδιοποίηση περιουσίας, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τη «στρατιωτική
αναγκαιότητα» [άρθρο 8 παρ. 2α΄ (iv) ΚατΔΠΔ], επιθέσεις
που µπορεί να προκαλέσουν απώλεια ζωής ή σωµατική
βλάβη σε άµαχους ή βλάβες σε πολιτικά αντικείµενα ή
εκτεταµένες, µακροπρόθεσµες και σοβαρές ζηµίες στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα ήταν δυσανάλογες µε το
επιδιωκόµενο «στρατιωτικό πλεονέκτηµα» [άρθρο 8 παρ.
2β΄(iv) ΚατΔΠΔ], χρησιµοποίηση δηλητηρίου ή δηλητηριωδών όπλων [άρθρο 8 παρ. 2β΄ (xvii) ΚατΔΠΔ], χρήση
ως µεθόδου πολέµου της λιµοκτονίας του άµαχου πληθυσµού µε την αποστέρησή του από αντικείµενα ή αγαθά
απαραίτητα για την επιβίωσή του, συµπεριλαµβανοµένης
και της παρεµπόδισης παροχής προµηθειών, όπως αυτή
προβλέπεται στις Συµβάσεις της Γενεύης [άρθρο 8 παρ. 2β΄
(xxv) ΚατΔΠΔ].
Η δυνατότητα βέβαια εφαρµογής των σχετικών διεθνών
κανόνων αποτελεί και εδώ ένα κρίσιµο ζήτηµα, καθώς
συνήθως οι ισχυροί του πλανήτη µπορούν να πράττουν
ό,τι εξυπηρετεί τις στρατιωτικές και παραπέρα τις πολιτικές
βλέψεις τους, χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν για τις πράξεις τους, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις συνιστούν πα-
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ραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Υπάρχουν
πολλοί που υποστηρίζουν ότι για την αποτελεσµατική
προστασία του νερού και του περιβάλλοντος γενικότερα
από τις σύγχρονες εχθροπραξίες θα έπρεπε να συναφθούν
νέες συµβάσεις, καθώς η ασάφεια και ανεπάρκεια πολλές φορές αυτών που ήδη υπάρχουν δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα κατά την προσπάθεια ορθής ερµηνείας και
εφαρµογής τους. Οι απόψεις αυτές αναγνωρίζουν ότι παρά τα οικολογικά και ανθρωπιστικά οφέλη της ισχύουσας
διεθνούς προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια
των ενόπλων συγκρούσεων, οι έννοιες της «στρατιωτικής
αναγκαιότητας» ή του «στρατιωτικού πλεονεκτήµατος», οι
οποίες συνήθως προσδιορίζονται και ερµηνεύονται κάθε
φορά κατά το δοκούν από τους νικητές, καθιστούν οποιαδήποτε συγκεκριµένη προσπάθεια για την προστασία του
ανενεργή. Θεωρούν τελικά, ότι οι υπάρχουσες Διεθνείς
Συµβάσεις µπορούν να βοηθήσουν µεν στην καθιέρωση
«προηγουµένων» (precedents) για την προστασία του περιβάλλοντος στον πόλεµο, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα
που µπορούν να κάνουν για να επιβάλουν τις ρυθµίσεις
τους.35
Από την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι όλα τα προαναφερόµενα διεθνή νοµικά κείµενα για την προστασία του νερού
κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων αρκούν,
φθάνει να υπάρχει ορθή, αποτελεσµατική και άνευ διακρίσεως εφαρµογή τους. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι
από τη στιγµή που δεν εφαρµόζονται τα ήδη ισχύοντα, είναι
περιττή οποιαδήποτε συµπλήρωση ή τροποποίηση των
διεθνών κειµένων, άποψη η οποία θεωρεί ενδεχοµένως
περιττή και την ίδια την ύπαρξη γενικότερα σχετικών ρυθµίσεων, αφού για λόγους διεθνούς πολιτικής, δεν έχουν
ουσιαστικά τύχει εφαρµογής ποτέ.36 Όµως όλες αυτές οι
33. Η ωρίµανση των συνθηκών για την ίδρυση του ΔΠΔ, θεωρείται
ότι επήλθε µε την αποφασιστική συµβολή δύο παραγόντων: του
τέλους του «ψυχρού πολέµου» και της εντυπωσιακής προόδου
στον τοµέα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου µε κορύφωση
την σύσταση των δύο ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για τη
πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα. Βλ. σχετ., Μιχαλοπούλου Ε.,
Ηνωµένα Έθνη - Ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου - Διάσκεψη
Ρώµης, Υπεράσπιση 1998, σελ. 1337 επ. Η υιοθέτηση του ΚατΔΠΔ,
από τη Διπλωµατική Διάσκεψη των ΗΕ στη Ρώµη το 1998 (15 Ιουνίου
- 18 Ιουλίου 1998), αποτέλεσε γεγονός ιστορικής σηµασίας, καθώς
µέχρι τότε δεν υφίστατο κάποια µορφή µόνιµης διεθνούς ποινικής
δικαιοδοσίας, ενώπιον της οποίας να λογοδοτούν άτοµα ευθυνόµενα για παραβιάσεις του ΔΑΔ, αλλά µόνο περιστασιακές εκδηλώσεις
της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Τελικά, µε την επικύρωση του
ΚατΔΠΔ από 60 χώρες, το ΔΠΔ άρχισε να λειτουργεί από 1.7.2002.
Στη χώρα µας το ΚατΔΠΔ κυρώθηκε µε τον Ν 3003/02 (ΦΕΚ Α΄
75/8.4.2002).
34. Για περισσότερα σε σχέση µε τα εγκλήµατα πολέµου και την αρµοδιότητα του ΔΠΔ, βλ. Eser A., Διεθνής και Παγκόσµια Εθνική Ποινική
Δικαιοδοσία, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 2003, σελ. 71
επ., Γάγγα Δ., Ορισµοί των Εγκληµάτων και Έκταση της Δικαιοδοσίας
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ΠοινΔικ 1999, σελ. 482 επ.
35. Και αυτό συµβαίνει καθώς κυριαρχούν απόψεις, όπως αυτή που
κάποτε ο Πρόεδρος Eisenhower των Ηνωµένων Πολιτειών είχε εκφράσει, ότι δηλαδή: «Τίποτε δεν στέκεται ενάντια στην στρατιωτική
ανάγκη. Αυτή είναι µία αποδεκτή αρχή» (Nothing can stand against
military necessity. That is an accepted principle). Βλ. για τη δήλωση
αυτή, Claire Inder, War and the Environment, στο διαδίκτυο: www.
arts.unsw.edu.au/polisoc/editorials/warenvironment.html όπου εξετάζεται η ανάγκη συµπλήρωσης των διεθνών συµβάσεων σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του πολέµου.
36. Για τον προβληµατισµό αναφορικά µε την αναγκαιότητα ή όχι αναθεώρησης των κανόνων του ΔΑΔ γενικότερα, βλ. στο διαδίκτυο:
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απόψεις -οι οποίες πιθανόν να βασίζονται σε ρεαλιστικές
διαπιστώσεις- παραβλέπουν τον σηµαντικότερο ίσως παράγοντα, που είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Από µόνος του,
ποτέ κανένας κανόνας δεν θα πετύχει πολλά στο συγκεκριµένο πλαίσιο προστασίας, κατά τη διάρκεια δηλαδή των
ενόπλων συγκρούσεων, ιδίως από τη στιγµή που πάντοτε
σε τέτοιες περιπτώσεις έρχονται στο προσκήνιο ζητήµατα
που αφορούν στα διεθνή, αντικρουόµενα τις περισσότερες
φορές, συµφέροντα και γενικότερα, σε θέµατα διεθνούς
ισορροπίας και πολιτικής.
Ίσως µόνο η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των ρυθµίσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου γενικά και ειδικότερα των σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος
και του νερού κανόνων του, όχι µάλιστα αποκλειστικά σε
συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών (νοµικών, στρατιωτικών
κ.λπ.), µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση
της ζητούµενης κοινής ανθρωπιστικής κουλτούρας, η οποία

αποτελεί αναµφίβολα και το αποτελεσµατικότερο µέσο
πρόληψης των σχετικών παραβιάσεων. Άλλωστε, πώς
µπορούµε να µιλάµε για ανθρωπιστικό δίκαιο, αν υπάρχει έλλειµµα στην ανθρωπιστική παιδεία, καλλιέργεια και
τα ανθρωπιστικά αισθήµατα γενικότερα των πολιτών; Θα
πρέπει τελικά να παρατηρηθεί ότι το «οπλοστάσιο» της
διεθνούς κοινότητας για την προστασία του νερού κατά τη
διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων κρίνεται επαρκές.
Για να τύχει όµως κάποτε αποτελεσµατικής εφαρµογής, θα
πρέπει να καταστεί γνωστό σε όλους, θα πρέπει δηλαδή
να είναι γνωστή σε όλους, ήδη από καιρό ειρήνης, τόσο
η ύπαρξη των σχετικών κανόνων, όσο και η γνώση του
ουσιαστικού περιεχοµένου τους.
www.crimesofwar.org/expert/genevaConventions/gc-intro.html
όπου περιλαµβάνονται και αρκετά σχετικά άρθρα ή στη διεύθυνση
του σχετικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου του Harvard: www.
hsph.harvard.edu/hpcr



