
Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Η Τουρκία, η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου 

και το νομικό καθεστώς των νησιών γενικά 

 

Το δημόσιο διεθνές δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που διέπουν 

κατά κύριο λόγο τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και γενικότερα των υποκειμένων με 

διεθνή νομική προσωπικότητα. Κάθε κράτος οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες των 

διεθνών συμβάσεων που είναι μέρος, καθώς και όλους τους κανόνες του εθιμικού 

δικαίου. Πολλοί από τους εθιμικούς κανόνες βρίσκονται κωδικοποιημένοι σε διεθνείς 

συνθήκες. Σαν εθιμικό δίκαιο ισχύουν ανεξάρτητα από τις συνθήκες που τους 

περιέχουν και δεσμεύουν όλα ανεξαιρέτως τα κράτη ακόμα και αυτά που δεν είναι 

μέρη. Η Ελλάδα, μέρος της ισχύουσας νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας 

οφείλει να ακολουθεί πιστά τους κανόνες της. Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που 

δεν είναι μέρος στη Σύμβαση, ισχύουν μόνον οι εθιμικοί κανόνες που περιέχονται 

σ’ αυτή. Δύo είvαι τα στoιχεία πoυ απαιτoύvται για vα υπάρξει διεθvές έθιμo. Το ένα 

είναι η σταθερή και oμoιόμoρφη πρακτική και το άλλο η πεπoίθηση ότι η πρακτική αυτή 

αvταπoκρίvεται σε oρισμέvη voμική υπoχρέωση ή δικαίωμα λόγω opinio juris sive ne-

cessitatis. 

Η Τουρκία επικαλείται ιδιαιτερότητες στην γεωμορφολογία της περιοχής του 

Αιγαίου και ισχυρίζεται ότι αυτός είναι λόγος εφαρμογής ενός ξεχωριστού νομικού 

καθεστώτος. Η άποψη αυτή δεν στηρίζεται στην επιστήμη. Κάθε γεωγραφική περιοχή 

έχει τις ιδιαιτερότητές της, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ενός ξεχωριστού 

νομικού καθεστώτος σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν μόνο οι εξαιρέσεις που υπαγο-

ρεύονται από το διεθνές δίκαιο. Το Αιγαίο λοιπόν, είναι ένα κοινό πεδίο εφαρμογής 

του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία δίνοντας τις δικές της ερμηνείες αμφισβητεί γενι-

κής αποδοχής κανόνες του διεθνούς δικαίου ή τους εφαρμόζει όπου και όπως την 

συμφέρει. Μετά τα Ιμια μάλιστα, στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ερμπακάν – Τσιλλέρ, 

συναντάμε την φράση: “Turkey will abide by all international agreements it has 

signed. However the implementation of these against the national security and interest 

will not be allowed” δηλαδή: «Η Τουρκία θα τηρήσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες 

που έχει υπογράψει. Εντούτοις δεν θα επιτρέψει η εφαρμογή τους να είναι αντίθετη 

στην εθνική της ασφάλεια και τα συμφέροντα της». Επισημαίνουμε την χαρακτηρι-
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στική λέξη «συμφέροντα της» και την θέση της απέναντι στο διεθνές δίκαιο! Αυτή η 

επισήμανση αντικατοπτρίζει πλήρως την πολιτική της Τουρκίας και την «νομιμοφρο-

σύνη» της μόνο όπου την συμφέρει! Αυτό φαίνεται να το γνώριζε πολύ καλά ο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος, ο οποίος πηγαίνοντας το 1923 στις διαπραγματεύσεις της Λοζάννης 

ζήτησε από την Κυβέρνηση των Αθηνών την ανασυγκρότηση του στρατού για να 

μπορεί να έχει «διαπραγματευτική άνεση». Μετά μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα δεν 

παρέλειψε στο τηλεγράφημα του να επισημάνει στην Κυβέρνηση την συμβολή της 

στην επιτυχία του αφού εκείνη « …. αναδιοργανώσασα εθνικόν στρατόν έδωκε τα 

μέσα εις την αντιπροσωπείαν της να επιτύχει την συνομολόγηση εντίμου ειρήνης 

…». 

 Σύμφωνα με Τουρκική άποψη που υποστηρίχθηκε στη τρίτη Διάσκεψη για το 

δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά πρέπει να έχουν δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές α-

νάλογα με το μέγεθος τους και τον πληθυσμό τους. Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε από 

τα κράτη μέλη της Διάσκεψης που παρέμειναν στις παλιές τους θέσεις. Το γεγονός αυτό 

δημιούργησε ένα ισχυρό a contrario επιχείρημα που μας πείθει ότι οι απόψεις της Τουρ-

κίας εκτός του ότι είναι αντίθετες με την διεθνή πρακτική, δεν εκφράζουν την opinio juris 

του συνόλου των κρατών. Αρα κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ύπαρξη κάποιου ανάλο-

γου κανόνα με εθιμικό status. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σήμερα υπάρχουν μόνο νη-

σιά με το ίδιο ακριβώς καθεστώς και τίποτε άλλο. Κάθε είδους διαχωρισμός σε “Rocks”, 

“Islets”, Isles”, και “Islands” δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως εφαρμογή στο διεθνές 

δίκαιο. Γι’ αυτό και θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται όροι όπως νησίδες, μικρόνη-

σοι, βραχονησίδες κ.λ.π. 

Επειδή λοιπόν το νομικό καθεστώς των νησιών από πλευράς εθιμικού δικαίου 

ταυτίζεται με εκείνο της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, οι κανόνες που α-

φορούν σ’ αυτό είναι το ίδιο δεσμευτικοί και για την Τουρκία. Τα νησιά έχουν τα ίδια με 

την ηπειρωτική ξηρά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, Υπάρχει μόνο μια μικρή εξαίρε-

ση που αφορά στα νησιά που είναι βράχοι χωρίς δυνατότητα συντήρησης ανθρώπινης 

διαβίωσης ή δικής τους οικονομικής ζωής. Οι βράχοι αυτοί, σύμφωνα με τη νέα Σύμβα-

ση, δεν μπορούν να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. 

Δυστυχώς η Τουρκία επιμένει ακόμα και τώρα στις ίδιες επιστημονικά αβάσιμες 

απόψεις της. Απ’ αυτό το σημείο ξεκινούν μια σειρά προβλημάτων στις σχέσεις μας. Μια 

σοβαρή, ίσως η σοβαρότερη πτυχή του προβλήματος είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρη-

πίδας. Πέρα απ’ αυτό η Τουρκία δεν δέχεται για μερικά μικρά νησιά του Αιγαίου ότι έ-

χουν δική τους χωρική θάλασσα και κατά συνέπεια δικό τους εθνικό εναέριο χώρο. Π.χ 

Καλόγεροι και Ίμια. 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Το εύρος της χωρικής θάλασσας 

 

Η Τουρκία στην περίοδο των διαπραγματεύσεων της τρίτης Διάσκεψης για το 

δίκαιο της θάλασσας θεωρώντας ότι σε μια «κλειστή θάλασσα» όπως είναι το Αιγαίο, 

θα πρέπει να ισχύσουν ξεχωριστοί κανόνες, υπέβαλλε τρεις παρεμφερείς προτάσεις. 

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούσαν στο να συμπεριληφθεί διάταξη στη Σύμβαση 

σύμφωνα με την οποία το πλάτος της χωρικής θάλασσας και οι λοιπές θαλάσσιες ζώ-

νες θα έπρεπε να καθορίζονται με βάση τις αρχές της «δικαιοσύνης» και από κοινού 

από τα κράτη που βρέχονται από αυτές τις θάλασσες. Οι προτάσεις της Τουρκίας δεν 

βρήκαν έδαφος και σήμερα το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο καθορισμός του εύρους 

της χωρικής θάλασσας μπορεί να γίνει μόνο με μονομερείς πράξεις και βέβαια μέχρι 

του ορίου των δώδεκα ναυτικών μιλίων. Πέρα από όσα ορίζει η νέα Σύμβαση δεν 

πρέπει κανείς να ξεχνά πως ο κανόνας αυτός είναι εθιμικός. Το γεγονός μάλιστα ότι η 

Τουρκική πρόταση για την καθιέρωση σχετικών συμφωνιών δεν έγινε αποδεκτή στην 

τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, ήταν σε βάρος της. Με αυτό τον τρόπο η 

Τουρκία για άλλη μια φορά άθελα της, δημιουργήθηκε ένα σοβαρό a contrario επι-

χείρημα με το οποίο επιβεβαιώνεται και πάλι η opinio juris του εθιμικού κανόνα που 

δίνει την αρμοδιότητα καθορισμού του εύρους της χωρικής θάλασσας αποκλειστικά 

και μόνο στο παράκτιο κράτος σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως. 

Αν ένα κράτος στον καθορισμό του εύρους της χωρικής του θάλασσας δεν ε-

ξαντλεί το όριο των δώδεκα μιλίων κάνει μερική χρήση δικαιώματος. Το ίδιο συμβαί-

νει και στην περίπτωση που διαφοροποιεί το εύρος της χωρικής θάλασσας σε σχέση 

με τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα χωρίς να υπερβαίνει ούτε τη μια ούτε την άλλη 

φορά το όριο των δώδεκα μιλίων. Η Χώρα μας έχει ορίσει χωρική θάλασσα έξι ναυ-

τικών μιλίων. Ειδικά όμως για την αεροπλοΐα έχει ορίσει χωρική θάλασσα δέκα ναυ-

τικών μιλίων. Η διαφοροποίηση αυτή, πραγματικά ασυνήθιστη, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί παράνομη. Απλά και μόνο αποτελεί ένα χαρακτηριστικότατο παρά-

δειγμα μερικής χρήσης δικαιώματος. Ενός δικαιώματος που μπορεί να ασκηθεί σε 

όλη του την έκταση οποιαδήποτε στιγμή. 
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Σύμφωνα με το Σύνταγμα όμως κάθε επέκταση της χωρικής θάλασσας (μετα-

βολή ορίων της Επικράτειας) θα πρέπει να υλοποιηθεί υποχρεωτικά με νόμο που θα 

ψηφισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των βουλευτών, χωρίς να 

υπάρχει δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης (βλ. άρθρα 27(1), 72(1), 43(5) του Συ-

ντάγματος). Μετά απ’ αυτό και όσο αφορά την αυστηρή εφαρμογή του εσωτερικού 

δικαίου, φαίνεται σαν να μην αρκεί ένα Προεδρικό Διάταγμα όπως ορίζει ο Κυρωτι-

κός Νόμος σήμερα ή και ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που ισχύει από πιο 

πριν. Η Κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι η Συνταγματική διάταξη αφορά με-

ταβολή της Επικράτειας «επί τα χείρω», κατά συνέπεια με βάση και κάποια άλλα επι-

χειρήματα που έχουν διατυπωθεί, η νέα νομοθετική εξουσιοδότηση είναι έγκυρη. 

Παρ’ όλα αυτά, ίσως θα ήταν καλύτερα αν σε μια από τις αναθεωρήσεις του Συντάγ-

ματος γινόταν όχι μόνο η απαραίτητη διευκρίνηση για να μην υπάρχει καμία αμφιβο-

λία ότι η Συνταγματική διάταξη αφορά πράγματι μόνο μεταβολή «επί τα χείρω», αλ-

λά να ξεπερνιόταν και μια άλλη δυσκολία που έχει σχέση με τον καθορισμό χρονικών 

ορίων για τη χρήση της εξουσιοδότησης (Βλ. άρθρο 43(4) του Συντάγματος ). 

Αυξάνοντας η Ελλάδα τη χωρική της θάλασσα, εξαντλώντας το όριο των δώ-

δεκα μιλίων, θα φθάσει η κυριαρχία της στα 67,6% της όλης έκτασης του Αιγαίου με 

θετικές μόνο επιπτώσεις για τη Χώρα μας. Με την αύξηση όμως της χωρικής θάλασ-

σας στα δώδεκα ναυτικά μίλια θα περιορισθούν σημαντικά τα στενά διεθνούς ναυ-

σιπλοΐας όπου ισχύει σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση το καθεστώς «πλου διέλευσης». 

Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει με μια άλλη ευκαιρία, 

όταν θα αναφερθούμε σ’ αυτά τα στενά περιγράφοντας και τις καλές προθέσεις της 

Χώρας μας για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας. Ένα άλλο αποτέλεσμα θα είναι και 

ο αποκλεισμός ξένων πολεμικών πλοίων από αγκυροβόλια της σημερινής ανοικτής 

θάλασσας του Αιγαίου (π.χ. Ανατολικά Λήμνου και νοτιοδυτικά Κυθήρων). Από την 

άλλη πλευρά όμως η μη άσκηση των δικαιωμάτων μας στο ακέραιο μπορεί κάλλιστα 

να εκληφθεί και σαν έμμεση παροχή διευκολύνσεων στο κράτος της εθνικότητας αυ-

τών των πολεμικών πλοίων. 

Η Τουρκία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για δημιουργία έντασης άρχισε 

από το 1974 και μετά, τις πολύ έντονες αντιδράσεις της για το ενδεχόμενο επέκτασης 

της χωρικής θάλασσας της Ελλάδας. Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώθηκαν με δηλώσεις 

από όλους σχεδόν τους πρωθυπουργούς της που θεωρούν την καθ’ όλα νόμιμη επέ-

κταση του εύρους της χωρικής θάλασσας της Ελλάδας στα δώδεκα ναυτικά μίλια σαν 

casus belli. Οι απειλές χρήσης βίας της Τουρκίας είναι παράνομες. Σχετικό είναι το 
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άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και η Διακήρυξη της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Οκτωβρίου 1970. 

Τέλος υπάρχουν και ακούγονται διάφορες απόψεις και εκφράζονται απορίες. 

Διερωτώνται κάποιοι: Γιατί δεν κάνουμε χωρική θάλασσα δώδεκα μιλίων στο Ιόνιο; 

Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος! Μια τέτοια ενέργεια θα έδινε την εντύπωση πως 

και εμείς πιστεύουμε, όπως λένε ότι πιστεύουν και οι Τούρκοι, ότι το Αιγαίο πρέπει 

να έχει ένα δικό του ειδικό καθεστώς. Κάποιοι άλλοι αναρωτιόνται αν η αύξηση της 

χωρικής θάλασσας θα έχει επιπτώσεις στη ναυτιλία, όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι; 

Ούτε αυτό είναι σωστό! Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει το δικαίωμα της αβλαβούς 

διέλευσης ακόμα και για τα πολεμικά πλοία. Η κα Τσιλλέρ όταν ήταν Πρωθυπουρ-

γός, σε συνέντευξη Τύπου ισχυρίσθηκε ότι η αύξηση της χωρικής θάλασσας από μέ-

ρους της Ελλάδος θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ναυσιπλοΐα. Ανέφερε μάλιστα 

σαν παράδειγμα ότι θα χρειάζεται άδεια από τις Ελληνικές Αρχές για να ταξιδεύσει 

με την βάρκα του ένας Τούρκος ψαράς από την Σμύρνη μέχρι την Αλικαρνασσό. Με 

το ατυχές παράδειγμα η Τουρκάλα Πρωθυπουργός φάνηκε σαν να μην γνωρίζει τους 

στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και μάλιστα ότι δεν χρειάζεται καμία ά-

δεια για την διέλευση από ξένη χωρική θάλασσα. Πέρα απ’ αυτό υπάρχει ένα αστείο 

και ένα θλιβερό γεγονός: Το αστείο είναι ότι όπως βλέπουμε, η κα Τσιλλέρ δεν γνώ-

ριζε την γεωγραφία της περιοχής. Προσέξτε ένα οποιοδήποτε χάρτη. Για να ταξιδεύ-

σει η βάρκα του Τούρκου ψαρά από το ένα σημείο στο άλλο ακολουθώντας το συ-

ντομότερο ασφαλές δρομολόγιο δεν χρειάζεται να περάσει από Ελληνική Χωρική 

θάλασσα. Το θλιβερό είναι ότι όπως είδαμε στην τηλεόραση, κανένας από τους παρι-

στάμενους δημοσιογράφους δεν αντιλήφθηκε τα παραπάνω για να τα σχολιάσει ανά-

λογα. 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Γραμμές βάσεως στο Αιγαίο και τα Ελληνοτουρκικά θαλάσσια όρια 

 

Οι γραμμές βάσεως χρησιμοποιούνται στη μέτρηση του εύρους και στην οριοθέ-

τηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτές είναι δύο ειδών: οι φυσικές και οι ευθείες. Φυσική 

γραμμή βάσης αποτελεί η ακτογραμμή όταν η θάλασσα ευρίσκεται στο σημείο της κα-

τώτερης ρηχίας της. Οι ευθείες γραμμές βάσης χαράσσονται από κατάλληλα σημεία των 

ακτών, όπου η ακτογραμμή παρουσιάζει βαθιές κολπώσεις ή οδοντώσεις ή όπου υπάρχει 

συστάδα νήσων κατά μήκος της ακτής και σε άμεση γειτνίαση μ’ αυτή και όπου η ακτή 

παρουσιάζεται άκρως ασταθής εξαιτίας ενός δέλτα ή και άλλων φυσικών συνθηκών. Οι 

γραμμές αυτές δεν πρέπει να αφίσταται σημαντικά από τη γενική κατεύθυνση της ακτής 

και ο σκοπός τους είναι αποκλειστικά και μόνο η απλοποίηση της διαδικασίας για τη μέ-

τρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας και όχι βέβαια η ικανοποίηση επεκτατικών τά-

σεων. Οι ευθείες γραμμές βάσης είχαν γίνει αποδεκτές κατ’ εξαίρεση το έτος 1930 από 

την Δεύτερη Επιτροπή της Συνδιάσκεψης της Χάγης. Στη συνέχεια το έτος 1951, το Διε-

θνές Δικαστήριο της Χάγης, στην περίπτωση της διαφοράς Ηνωμένου Βασιλείου και 

Νορβηγίας για την αλιεία, αναγνώρισε ότι οι γραμμές αυτές αποτελούν εθιμικό κανόνα 

του διεθνούς δικαίου. 

 

Η Τουρκία παραγνωρίζοντας τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου έχει 

χαράξει αυθαίρετα ευθείες γραμμές βάσης στα Μικρασιατικά παράλια περικλείοντας και 

τις νήσους Ίμβρο και Τένεδο. Με τις γραμμές αυτές που δεν πληρούν καμία από τις 

προϋποθέσεις νομιμότητας του διεθνούς δικαίου, η γειτονική μας χώρα, διεκδικεί 

μεγαλύτερη έκταση στο Αιγαίο ειδικά στο Βόρειο όπου τα ενδιαφέροντα της είναι 

εντονότερα. 

 

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όταν μια χωρική θάλασσα δεν μπορεί να εξα-

ντλήσει όλο το εύρος της, γιατί συναντά χωρική θάλασσα άλλου κράτους (π.χ. Χίος 

με τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές) τότε δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από τη 

μέση γραμμή των ίσων αποστάσεων από τις αντίστοιχες γραμμές βάσεως. Κάτι α-

νάλογο γίνεται και για την οριοθέτηση σε παρακείμενες ακτές, όπως είναι στον Έβρο 

και στον όρμο της Φτελιάς στη Βόρειο Ήπειρο. Για την οριοθέτηση της χωρικής θά-

λασσας των νησιών Λέσβος, Χίος και Ικαρία και γενικά όπου δεν υπάρχουν συμφωνίες 
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εφαρμόζεται ο κανόνας της «μέσης γραμμής» που για την Ελλάδα είναι μεταξύ των φυ-

σικών ακτογραμμών, ενώ για την Τουρκία είναι μεταξύ φυσικής γραμμής από Ελληνικά 

νησιά και ευθειών γραμμών από τη δική της πλευρά. Όπως αναφέραμε ήδη, οι ευθείες 

γραμμές βάσεως από την Τουρκική πλευρά είναι παράνομες. Κατά συνέπεια και η μέση 

γραμμή που χαράζεται με βάση αυτές τις γραμμές είναι και αυτή παράνομη. Οι περιοχές 

της δικής μας χωρικής θάλασσας που προσπαθεί να μας αρπάξει με αυτό τον τρόπο 

η Τουρκία είναι πολύ μικρής έκτασης αλλά σε κρίσιμα ακριτικά σημεία. Αυτό προ-

καλεί πλήθος αλιευτικών Ελληνοτουρκικών μικροεπεισοδίων και δεν γνωρίζουμε που 

μπορεί να φθάσει, ειδικά σε περίοδο τεταμένων σχέσεων. 

  

Η Τουρκία το 1923 με το άρθρο 15 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάννης, είχε 

αναγνωρίσει την Ιταλική κυριαρχία στα νησιά Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, 

Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψό, Σύμη, Κω, Καστελόριζο και στα μι-

κρότερα νησιά που εξαρτώνται απ’ αυτά. Το άρθρο 12 της ίδιας Συνθήκης προέβλεπε 

ότι στην Τουρκική κυριαρχία περιερχόντουσαν εκτός της Ίμβρου, της Τενέδου και 

των Λαγουσών και όλες οι νήσοι που βρίσκονται τρία μίλια από τις Μικρασιατικές 

ακτές. Με αυτό τον τρόπο πολλά νησιά, μεταξύ αυτών και τα Ίμια που απέχουν 3, 65 

ναυτικά μίλια, βρέθηκαν υπό την Ιταλική κυριαρχία. Στην συνέχεια στις 28 Δεκεμ-

βρίου 1932 υπογράφηκε μια συμφωνία στην Άγκυρα μεταξύ της Τουρκίας και Ιταλί-

ας που κατείχε τότε τα Δωδεκάνησα. Εκεί καθορίσθηκαν τα θαλάσσια «σύνορα» (la 

ligne frontiere) της Δωδεκανήσου. Στις 10 Φεβρουαρίου 1947, με τη Συνθήκη των 

Παρισίων τα Δωδεκάνησα ξαναγύρισαν στην Ελλάδα και τα «σύνορα» από Τουρκοϊ-

ταλικά μετεβλήθησαν σε Ελληνοτουρκικά. Αυτό ισχύει και σήμερα! Τα σύνορα αυτά 

δεν θα μπορούν να τεθούν κάτω από οποιαδήποτε συζήτηση ακόμα και στην περί-

πτωση που θα προέκυπτε θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων. Η Σύμβαση της 

Βιέννης της 23ης Μαΐου 1969 που κωδικοποίησε τους εθιμικούς κανόνες για το δίκαιο 

των συνθηκών και αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ρητά αποκλείει την περίπτωση 

λήξης συνθήκης ή τη δυνατότητα αποχώρησης μέρους της «οσάκις η συνθήκη καθο-

ρίζει μεθοριακήν γραμμήν». 

 

Οι γείτονες μας το 1996 σε διακοίνωση τους υποστήριξαν ότι η συμφωνία της 

28ης Δεκεμβρίου 1932 δεν ισχύει διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της 

επειδή δεν πρωτοκολλήθηκε στη Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών. Η Συμφωνία 

όμως αυτή δεν περιέχει καμία διάταξη που να θέτει προϋποθέσεις για τη θέση της σε 
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ισχύ. Αυτό οφείλεται στον τεχνικό χαρακτήρα της. Ήταν απλά και μόνο ένα κείμενο 

με το οποίο καθοριζόντουσαν τα θαλάσσια «σύνορα» στην περιοχή της Δωδεκανή-

σου. Πέρα απ’ αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η συμφωνία αυτή είναι συμπλη-

ρωματική μιας άλλης συμφωνίας της 4ης Ιανουαρίου 1932 για την περιοχή της νήσου 

Μεγίστης (Καστελόριζου). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ισχύ αυτής της Συμ-

φωνίας υπογραμμίσθηκε και επιβεβαιώθηκε με ιδιαίτερη έμφαση σε επίσημες επι-

στολές που αντάλλαξαν ο τότε Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών και ο τότε Πρέ-

σβης της Ιταλίας στην Άγκυρα. Όσο αφορά το δεύτερο μέρος της αμφισβήτησης, δη-

λαδή για το ότι για να ισχύσει θα έπρεπε να είχε πρωτοκολληθεί στη γραμματεία των 

Ηνωμένων Εθνών, οι Τούρκοι πάλι άδικο έχουν. Η Συμφωνία αυτή λόγω της τεχνικής 

φύσης της και του σκοπού της δεν ήταν απαραίτητο να πρωτοκολληθεί. Αυτό προέ-

βλεπε για τέτοιου είδους συμφωνίες μια Απόφαση της 1ης Επιτροπής της συνέλευσης 

της Κοινωνίας των Εθνών με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 1921. 

 

Οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε συνδυασμό με τον αυθαίρετο ισχυρισμό 

της ότι οι «βράχοι» Kardak, δηλαδή οι νήσοι Ίμια, δεν είναι νησιά, άρα κατ’ αυτούς 

δεν έχουν χωρική θάλασσα αλλά βρίσκονται μέσα στη χωρική θάλασσα των Μικρα-

σιατικών παραλίων, είναι η βασική αιτία του γνωστού μας επεισοδίου. Το γεγονός 

ότι απεχώρησαν Τουρκικές αλλά και Ελληνικές δυνάμεις από το αναμφισβήτητα 

Ελληνικό έδαφος των νήσων Ίμια δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια ευ-

μενής εξέλιξη. Το ίδιο και η συμφωνία που πραγματοποιήθηκε με πρόταση των Η-

νωμένων Πολιτειών. Μια συμφωνία που δέχθηκε η Ελλάδα μετά ένα τετελεσμένο 

γεγονός. Μια αναγκαστική συμφωνία αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος για αποκλιμά-

κωση μιας έντασης που οπωσδήποτε θα κατέληγε σε πόλεμο. 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Ο εθνικός εναέριος χώρος και οι περιοχές πληροφοριών πτήσης (F.I.R.) 

 

 

Ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας εκτείνεται σε όλη την αέρια μάζα πά-

νω από το έδαφος της χώρας, τα εσωτερικά ύδατα και τη χωρική θάλασσα, όπως έχει 

καθορισθεί αυτή για τις ανάγκες της αεροπλοΐας, μέχρι δηλαδή την απόσταση των 

δέκα ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή. (Η περίπτωση «μερικής χρήσης 

δικαιώματος» που αναφέρθηκε ήδη). Το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης δεν υφίσταται 

στον εναέριο χώρο. Υπέρπτηση ξένων πτητικών μηχανών μπορεί να εκτελεσθεί μόνο 

με την εφαρμογή ειδικών συμβάσεων ή στα πλαίσια «πλου διέλευσης» στην οποία θα 

αναφερθούμε κάποια άλλη στιγμή. Η είσοδος ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών μπο-

ρεί να γίνει μετά από ειδική άδεια η οποία μπορεί να δοθεί κάτω από ειδικούς όρους.  

Από την καθιέρωση του Ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, το 1931, η 

Τουρκία δεν είχε εκφράσει καμία γνώμη. Το 1975 όμως τα πράγματα άλλαξαν. Η 

Τουρκία άρχισε να ισχυρίζεται ότι η χωρική θάλασσα στο Αιγαίο δεν πρέπει να ξε-

περνά τα έξι μίλια σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα περισσότερο, όπως αναφέραμε 

ήδη, ισχυρίζεται ότι οι «βράχοι» δεν έχουν χωρική θάλασσα, κατά συνέπεια ούτε και 

τον αντίστοιχο εθνικό εναέριο χώρο. Οι αβάσιμοι και αντιεπιστημονικοί ισχυρισμοί 

της Τουρκίας άρχισαν να συνοδεύονται με σειρά παραβιάσεων του εθνικού εναέριου 

χώρου από την αεροπορία της. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς έχει κλιμακωθεί σημα-

ντικά. Οι παραβιάσεις εδώ και πολλά χρόνια δεν γίνονται μόνο πάνω από τη θάλασσα 

αλλά και πάνω από τη ξηρά! 

 

Με την αύξηση της χωρικής μας θάλασσας στα δώδεκα μίλια, θα αυξηθεί 

ανάλογα και ο εθνικός εναέριος χώρος μας. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα θα εξα-

ντλήσει όλα τα περιθώρια που της δίνει το διεθνές δίκαιο. Η μέχρι τώρα μερική ά-

σκηση του δικαιώματος προκάλεσε μια ασυνήθιστη ανομοιομορφία στο εύρος της 

χωρικής θάλασσας όσο αφορά δύο διαφορετικές χρήσεις, τη ναυτιλία και την αερο-

πλοΐα. Όπως ήδη αναφέρθηκε ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι κάτι το παράνομο. Παρ’ 

όλα αυτά κάθε ανομοιομορφία και κάθε μερική άσκηση δικαιώματος από τη δική 

μας πλευρά δημιουργεί κάποιες εσφαλμένες εντυπώσεις που μπορεί να τοποθε-
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τηθούν έντεχνα δίπλα στα αντιεπιστημονικά επιχειρήματα της Τουρκίας για δή-

θεν «ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο».  

 

Η περιοχή πληροφοριών πτήσης, περισσότερο γνωστή σαν F.I.R., (Flight In-

formation Region) είναι: «Εναέριος χώρος καθορισμένων ορίων, εντός του οποίου πα-

ρέχονται εξυπηρέτησις πληροφοριών πτήσεως και εξυπηρέτησις συνεγέρσεως». Η πε-

ριοχή αυτή δεν είναι σε όλη της την έκταση μια περιοχή εθνικής κυριαρχίας διότι πε-

ριλαμβάνει και διεθνή εναέριο χώρο. Στην περίπτωση μας περιλαμβάνεται γεωγραφι-

κά όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και τμήματα ανοικτής θάλασσας (Αιγαίο Ιό-

νιο κ.λ.π.). 

 

Τα όρια των Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης καθορίζονται από περιοχικές 

διασκέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O., International 

Civil Aviation Organization) και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού. Με 

αυτό τον τρόπο καθιερώθηκαν από το 1952 και τα όρια της αντίστοιχης περιοχής που 

καλύπτει το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους μας F.I.R. Αθηνών. Το 1974, δηλαδή είκοσι 

δύο χρόνια μετά η Τουρκία άρχισε και σ’ αυτό τον τομέα να δημιουργεί προβλήματα. 

Στις 4 Αυγούστου του ιδίου έτους εξέδωσε αγγελία με αριθμό 714 σύμφωνα με την 

οποία τα αεροσκάφη θα έπρεπε διερχόμενα από το μεσημβρινό των 25ο, δηλαδή από 

το μέσο του Αιγαίου, να αναφέρουν τη θέση τους στις Τουρκικές Αρχές και να κατα-

θέτουν αντίστοιχο σχέδιο πτήσεως. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία ήθελε να θέσει κά-

τω από τον έλεγχο της το μισό Αιγαίο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την παράλο-

γη απαίτηση της, πρόβαλε το πρόσχημα ότι η ενέργεια αυτή είναι απόλυτα αναγκαία 

για την εξακρίβωση των διαθέσεων των αεροσκαφών που κατευθύνονται προς την 

επικράτεια της και ειδικότερα για το αν πρόκειται να της επιτεθούν!!! 

 

Με την ενέργεια αυτή της Τουρκίας, η περιοχή του Αιγαίου έγινε επικίνδυνη 

για τις αεροπορικές μετακινήσεις αφού υπήρχαν δύο διαφορετικές αρχές εναερίου 

ελέγχου. Η Ελλάδα λόγω της αρμοδιότητας της, από το Διεθνή Αεροπορικό Οργανι-

σμό αναγκάσθηκε να εκδώσει δύο αγγελίες την 1066 και 1157 με τις οποίες πληρο-

φορούσε τα αεροσκάφη ότι τα δρομολόγια πάνω από το Αιγαίο δεν είναι ασφαλή. Οι 

αεροπορικές εταιρίες έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τις προειδοποιήσεις της Ελλάδας 

και φοβούμενες τους κινδύνους ατυχήματος αναγκάσθηκαν να μετακινούνται μέσα 

από τη Βουλγαρία επιβαρυνόμενες και του κόστους από την αύξηση της απόστασης 
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λόγω της παράκαμψης. Με αυτό τον τρόπο η Ελληνοτουρκική «διαφορά» πήρε διε-

θνείς διαστάσεις. Ταυτόχρονα άρχισαν και διαπραγματεύσεις στις οποίες η Τουρκία 

διατήρησε τη συνηθισμένη αρνητική στάση της. Τελικά όμως αναγκάσθηκε να υπο-

χωρήσει αφού διαπίστωσε τις επιπτώσεις της πράξης της στον τουρισμό και γενικά 

στις συγκοινωνίες της. Στις 22 Φεβρουαρίου απέσυρε επιτέλους την αγγελία 714. 

Αμέσως και η Ελλάδα ακύρωσε και τις δικές της αγγελίες αφού εξέλειψαν οι λόγοι 

για τους οποίους είχαν εκδοθεί. 

 

Μετά από τα παραπάνω οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ειδικά για τα στρα-

τιωτικά αεροσκάφη, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τις 

αρμόδιες αρχές εναέριας κυκλοφορίας πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε φύσης 

επιχειρήσεων στο διεθνή εναέριο χώρο εντός του F.I.R. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να 

είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσαρες ώρες πριν. Μόνο έτσι είναι δυνατή η έκδοση των 

αναγκαίων οδηγιών ή πληροφοριών προς όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες εξυπη-

ρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας καθώς και η εξασφάλιση της παροχής πληροφο-

ριών με την έκδοση προαγγελιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε 

παράνομη είσοδος αεροσκάφους στο διεθνή εναέριο χώρο του F.I.R.., αποτελεί πα-

ράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ η αντίστοιχη είσοδος στον εθνικό 

εναέριο χώρο αποτελεί παραβίαση. (Σε τηλεοπτική εκπομπή πριν μερικά χρόνια ο 

τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας φάνηκε ότι δεν γνώριζε καλά αυτή τη βασική διαφο-

ρά. Προσπάθησα να παρέμβω τηλεφωνικά. Δυστυχώς όμως η εκπομπή ήταν μαγνη-

τοσκοπημένη). 

 

Η χρήση του διεθνούς εναέριου χώρου για κάθε είδους στρατιωτικά γυμνάσια 

δεν μπορεί να εμποδιστεί. Θα πρέπει όμως να γίνει κάποια ιεράρχηση μεταξύ των πο-

λιτικών και των στρατιωτικών χρήσεων, δίνοντας βέβαια προτεραιότητα στις πρώτες. 

Η διαρκής δέσμευση περιοχών του Κεντρικού Αιγαίου για ασκήσεις της Τουρκι-

κής Αεροπορίας με επιπτώσεις στις πολιτικές αερομεταφορές συνιστά κατάχρη-

ση δικαιώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δικαίωμα της υπέρπτησης στην ανοι-

κτή θάλασσα πρέπει να ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα άλλων κρατών. 

 

Καθημερινά σημειώνονται παραβιάσεις και παραβιάσεις ακόμα και πάνω από 

Ελληνικό έδαφος. Συχνά παρενοχλούνται οι αερομεταφορές. Το θράσος των Τούρ-

κων έχει φθάσει μέχρι και την παρενόχληση αεροσκαφών που μεταφέρουν μέλη της 
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Κυβερνήσεως. Προς το παρόν σκοπός τους είναι η καλλιέργεια εντάσεως και η συλ-

λογή πληροφοριών. Πως όμως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια αιφνίδια επί-

θεση; Γνωρίζουμε καλά ότι τα πολεμικά αεροσκάφη μπορούν να προκαλέσουν σημα-

ντικές καταστροφές και η αναχαίτιση τους είναι ζήτημα δευτερολέπτων. Είναι απόλυ-

τα βέβαιο ότι άλλα κράτη δεν θα επέτρεπαν ούτε μία από αυτές τις προκλήσεις! Χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα: Η κατάρριψη ενός τελείως ακίνδυνου αεραθλητικού αερο-

στάτου (θερμού αέρα) το Σεπτέμβριο του 1995. Το αερόστατο αυτό είχε εισέλθει 

στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας προερχόμενο από Πολωνία στα πλαίσια αγώ-

νων. Θύματα υπήρξαν δύο Αμερικανοί που επέβαιναν. (Η Λευκορωσία είχε δώσει τη 

σύμφωνη γνώμη από τον προηγούμενο Ιούλιο υπό τον όρο ότι θα λάβει την καθιερω-

μένη διεθνή ειδοποίηση. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Συμβουλίου Ασφα-

λείας της Λευκορωσίας, η χώρα του δεν είχε ειδοποιηθεί για την έναρξη του αγώνα). 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Το «transit passage» 

 

Η αβλαβής διέλευση από στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας (όχι το ‘transit 

passage’) εφαρμόζεται σαν εθιμικός κανόνας του διεθνούς δικαίου. Διακηρύχθηκε 

επίσημα το 1946 και από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μετά τα επεισόδια του 

Στενού της Κέρκυρας. Η νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας έδωσε μεγαλύτερη 

ελευθερία σ’ αυτά τα στενά εισάγοντας για πρώτη φορά ένα νέο θεσμό. Το ‘transit 

passage’ ή «πλους διέλευσης» όπως μεταφράσθηκε. Το καθεστώς του «πλού διέλευ-

σης» εφαρμόζεται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας μεταξύ ενός τμήματος ανοικτής 

θάλασσας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενός άλλου τμήματος ανοικτής 

θάλασσας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με εξαίρεση το στενό που σχηματίζε-

ται μεταξύ ηπειρωτικού εδάφους και νήσου του ίδιου κράτους εφόσον από την άλλη 

μεριά της νήσου υπάρχει δυνατότητα πλου μέσα από ανοικτή θάλασσα ή αποκλειστι-

κή οικονομική ζώνη, παρόμοιας καταλληλότητας ως προς τα ναυτιλιακά και υδρο-

γραφικά χαρακτηριστικά. 

 

Πλους διέλευσης σημαίνει ελεύθερη ναυσιπλοΐα και υπέρπτηση με μοναδι-

κό σκοπό το συνεχή και ταχύ διάπλου του στενού χωρίς να αποκλείεται πρόσβαση ή 

αναχώρηση ή επιστροφή από τις ακτές ενός παράκτιου στο στενό κράτους. Το καθε-

στώς αυτό δεν απαγορεύει την εν καταδύσει διέλευση των υποβρυχίων. 

 

 Για την Ελλάδα οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι ευνοϊκές. Ειδικά όταν το εύρος 

της χωρικής θάλασσας παραμένει στα έξι μίλια. Το πλήθος των νησιών μας και των 

διαύλων, όπου μπορεί να εφαρμοσθεί αυτό το καθεστώς εμπνέει δικαιολογημένη α-

νησυχία. Τι θα συμβεί αν με κάποιο τρόπο γίνει κακή χρήση και από τους Τούρκους; 

Πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να προστατεύσει τα νησιά της από ξαφνική επίθεση αε-

ροσκαφών που θα προσεγγίσουν στόχους τους, πετώντας ‘transit passage’; Πώς θα 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διέλευση ξένων υποβρυχίων από κρίσιμες περιο-

χές ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους κρίσεων; Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί η 

συλλογή πληροφοριών; Η ενσωμάτωση στη νέα Σύμβαση αυτών των ρυθμίσεων απο-

τελεί μια νίκη των μεγάλων δυνάμεων Αμερικανών και Σοβιετικών, και μια ήττα των 
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μικρών και αμυντικά ασθενέστερων κρατών. Η Ελλάδα τάχθηκε από νωρίς κατά του 

καθεστώτος του «πλου διέλευσης». Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. 

Αυτό οφείλεται τόσο στη σθεναρή αντίδραση από τις υπερδυνάμεις όσο και στην υ-

παναχώρηση ορισμένων κρατών που αρχικά συμμάχησαν μαζί μας. Μετά απ’ όλα 

αυτά η Ελλάδα αναγκάσθηκε να ενεργήσει μονομερώς καταθέτοντας ερμηνευτική 

δήλωση αφού δεν μπορούσε να διατυπώσει επιφύλαξη. Το περιεχόμενο της ερμηνευ-

τικής δήλωσης είναι το παρακάτω: 

 

Σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ «περί στενών χρησιμοποιού-

μενων για τη διεθνή ναυσιπλοΐα» και ειδικότερα όσο αφορά την εφαρμογή 

στην πράξη των Άρθρων 36, 38, 41 και 42 της Σύμβασης του Δικαίου της 

Θάλασσας, σε περιοχές όπου είναι κατεσπαρμένα πολυάριθμα νησιά τα οποία 

σχηματίζουν πληθώρα εναλλακτικών στενών που εξυπηρετούν ουσιαστικά 

μια και την αυτή οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, η Ελλάς αντιλαμβάνεται ότι το 

οικείο παράκτιο κράτος έχει την ευθύνη να προσδιορίζει τον ή τους διαδρό-

μους εκείνους, μέσα από αυτά τα εναλλακτικά στενά απ’ όπου τα πλοία και τα 

αεροσκάφη τρίτων κρατών θα μπορούν να διακινούνται με καθεστώς transit 

passage, κατά τρόπο ώστε αφενός μεν να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 

διεθνούς ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας μέσω της υπόψη περιοχής, αφετέρου δε 

να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας τόσο των διερχομένων 

πλοίων και αεροσκαφών όσον και του παράκτιου κράτους. 

 

Τη δήλωση αυτή την κατήγγειλε εγγράφως η Τουρκία στις 15 Νοεμβρίου 

1982 χαρακτηρίζοντάς τη μονομερή αυθαίρετη και περιέχουσα νομικά αβάσιμες και 

απαράδεκτες θέσεις. Η Ελλάδα όμως επανήλθε κατά τη κύρωση της Σύμβασης. Μέ-

χρι σήμερα κανένα από τα Κράτη Μέρη δεν έχει φέρει την παραμικρή αντίρρηση. 

Ούτε εξέφρασε κάποιο δυσμενές σχόλιο. Η μοναδική αντίδραση ήταν εκείνη της 

Τουρκίας. Η αντιδράσεις της όμως δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν καμία έννομη 

συνέπεια αφού η Τουρκία δεν είναι Μέρος στη νέα Σύμβαση. 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 

 

Τον Νοέμβριο του 1973 η Τουρκία «παρεχώρησε» σε κρατική της εταιρία πε-

τρελαιοειδών το δικαίωμα εξερεύνησης του βυθού στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Η Ελλά-

δα διαμαρτυρήθηκε. Η διαμαρτυρία της όμως δεν ελήφθη υπόψη και η Τουρκία συ-

νέχισε στις 18 Ιουλίου 1973, δύο μέρες πριν την εισβολή στην Κύπρο με μια νέα 

«παραχώρηση» στην ίδια εταιρία. Η νέα περιοχή ήταν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η 

Ελληνική Κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε και πάλι ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συνυποσχετικού για την παραπομπή της υ-

πόθεσης στο Διεθνές Δικαστήριο. Στις 31 Μαΐου του 1975 συναντήθηκαν στις Βρυ-

ξέλλες οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας, κ.κ. Καραμανλής και Ντεμιρέλ. Τη 

συνάντηση αυτή ακολούθησε κοινό ανακοινωθέν για παραπομπή της υπόθεσης σε 

Διεθνές Δικαστήριο. Δυστυχώς όμως η Τουρκία άλλαξε πορεία και με διακοίνωσή 

της στις 18 Νοεμβρίου 1975 πρότεινε διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί μια συμ-

φωνία διακανονισμού της «διαφοράς». Ταυτόχρονα, άρχισαν προκλητικές δηλώσεις 

από την Τουρκική πλευρά. 

 

 Κατά την Τουρκική «άποψη», τα Ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στα 

Μικρασιατικά παράλια δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Για αυτό το λόγο η οριο-

θέτηση της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να γίνει με βάση τις ηπειρωτικές ακτές χωρίς 

να ληφθούν υπόψη τα νησιά. Τον παράλογο ισχυρισμό της η Τουρκία προσπάθησε να 

τον στηρίξει στο γεγονός ότι αυτή δεν είναι μέρος στην Σύμβαση της Γενεύης του 

1958 για την υφαλοκρηπίδα (δεν υπήρχε τότε η νέα Σύμβαση) και γι’ αυτό το λόγο 

δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της, σύμφωνα με την οποία τα νησιά έχουν δική 

τους υφαλοκρηπίδα. Ο ισχυρισμός της Τουρκίας ήταν αβάσιμος. Αναμφισβήτητα κα-

νένα κράτος δεν μπορεί να δεσμευθεί από διατάξεις διεθνούς σύμβασης χωρίς τη θέ-

ληση του. Οι κανόνες όμως για τη νησιωτική υφαλοκρηπίδα ισχύουν ανεξάρτητα από 

την σύμβαση αφού είναι εθιμικοί. Κατά συνέπεια δεσμεύουν και την Τουρκία και ο-

ποιοδήποτε άλλο κράτος, είτε είναι μέρος στη Σύμβαση είτε όχι. Την εθιμική υπό-

σταση του κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, υπογράμ-
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μισε χαρακτηριστικά το Διεθνές Δικαστήριο στην απόφαση του για την υφαλοκρηπί-

δα της Βόρειας Θάλασσας. 

 

Τον Αύγουστο του 1976 εξήλθε στο Αιγαίο το Τουρκικό ερευνητικό πλοίο 

«Σισμίκ Ι» και άρχισε έρευνες. Στις 10 του ίδιου μήνα η Ελλάδα προσέφυγε στο Συμ-

βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αιτώντας τη λήψη μέτρων γιατί η Τουρκική 

στάση οδηγούσε σε πόλεμο. Ταυτόχρονα προσέφυγε και στο Διεθνές Δικαστήριο. 

Στις 25 Αυγούστου το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε με consensus την απόφαση του 

με αριθμό 395 με την οποία συνιστούσε και στα δύο μέρη να πράξουν ότι είναι δυνα-

τόν για να μειωθεί η ένταση στην περιοχή για να διευκολυνθεί η συνέχιση των δια-

πραγματεύσεων για εξεύρεση λύσεων που να είναι παραδεκτές και από τα δύο μέρη. 

Η προσφυγή της Ελλάδος για την ουσία της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο ήταν 

μονομερής. Η αίτηση της Χώρας μας κατά πρώτο λόγο βασίσθηκε στην αρμοδιότητα 

του Δικαστηρίου, στη Γενική Πράξη της Γενεύης του 1928 για ειρηνικό διακανονι-

σμό των διεθνών διαφορών και ειδικότερα στο 17ο άρθρο της σε συσχετισμό με τα 

άρθρα 36 και 37 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου. Κατά δεύτερο λόγο, η 

αίτηση μας βασίσθηκε στο κοινό ανακοινωθέν της 31ης Μαΐου του 1975 των Πρω-

θυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας κ.κ. Καραμανλής και Ντεμιρέλ για παραπομπή της 

υπόθεσης σε Διεθνές Δικαστήριο. Πέρα απ’ αυτά η Ελλάδα βασιζόμενη στο άρθρο 41 

του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου και στο άρθρο 33 της Γενικής Πράξης 

ζήτησε την επιβολή προσωρινών μέτρων μέχρι αυτό να αποφανθεί επί της ουσίας της 

διαφοράς. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1976 το Δικαστήριο εξέδωσε Διάταξη (Ordonnance). 

Σύμφωνα μ’ αυτή δεν συνέτρεχε λόγος για λήψη προσωρινών μέτρων. Το Δικαστήριο 

θεώρησε ότι η προσβολή των δικαιωμάτων της Ελλάδας από τις πράξεις της Τουρκί-

ας δεν αποτελεί κίνδυνο ανεπανόρθωτης ζημίας, διότι αν διαπιστωνόταν η ύπαρξη 

αποκλειστικού δικαιώματος υπέρ της Ελλάδας το οποίο είχε παραβιασθεί από την 

Τουρκία, η παραβίαση αυτή θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια την απόδοση μιας 

πρόσφορης αποζημίωσης. Επιπλέον το Δικαστήριο συνέστησε συνέχιση των δια-

πραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίσθηκαν με συνάντηση των υπουργών 

Εξωτερικών την 1η Οκτωβρίου 1976 στη Νέα Υόρκη. Άλλη μια συνάντηση σε επίπε-

δο εμπειρογνωμόνων έγινε στη Βέρνη από 2 έως 11 Νοεμβρίου 1976. Η συνάντηση 

αυτή κατάληξε στο Πρακτικό της Βέρνης. Σε αυτό αναφέρεται ότι και τα δύο μέρη θα 

απόσχουν από κάθε πρωτοβουλία ή πράξη σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα του Αιγαί-

ου, που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης α-
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νακοινώθηκε και η ίδρυση μίας Μεικτής Επιτροπής από εθνικούς αντιπροσώπους για 

διερεύνηση της διεθνούς πρακτικής στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας με σκοπό τον 

εντοπισμό αρχών και κριτηρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συγκε-

κριμένη περίπτωση. Στις 19 Δεκεμβρίου 1978 το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε προδι-

καστική απόφαση σχετικά με το προκαταρτικό ζήτημα της αρμοδιότητας του. Σύμ-

φωνα με αυτή το Δικαστήριο δεν μπορεί να στηρίξει την αρμοδιότητα του, διότι το 

κοινό ανακοινωθέν των Πρωθυπουργών στις 31 Μαΐου 1975 δεν αντιστοιχεί με συ-

νυποσχετικό με το οποίο θα μπορούσε με κοινή συμφωνία των μερών να παραπεμ-

φθεί η υπόθεση σε Δίκη. Το Δικαστήριο επίσης ασχολήθηκε και με την απόκρουση 

μιας άλλης Ελληνικής θέσης. Όταν το 1931, η Ελλάδα προσχώρησε στη Γενική Πρά-

ξη είχε διατυπώσει επιφυλάξεις με τις οποίες εξαιρούντο μερικές διαφορές μεταξύ 

των οποίων ήσαν και οι διαφορές για ζητήματα που το διεθνές δίκαιο τα αφήνει στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών και ειδικότερα για διαφορές σχετικές με το 

εδαφικό καθεστώς της Ελλάδας. Η Τουρκία στηρίχθηκε πάνω σ’ αυτή την εξαίρεση. 

Επικαλέσθηκε την αρχή της αμοιβαιότητας και ισχυρίσθηκε ότι αφού η Ελλάδα είχε 

αποκλείσει την δικαιοδοσία του δικαστηρίου για τέτοιες διαφορές, η Τουρκία δεν εί-

ναι αναγκασμένη να δεχθεί την υποχρεωτική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για τη 

διαφορά αυτή. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι οι διαφορές σχετικά με το εδαφικό καθε-

στώς της Ελλάδας καλύπτουν και τις σχετικές με την υφαλοκρηπίδα και κατά συνέ-

πεια η σχετική μ’ αυτή διαφορά έχει εξαιρεθεί από τη δικαιοδοσία του. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν πολλές συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και κυβερνητικών παραγόντων. 

Έγινε και μια συνάντηση Πρωθυπουργών στο Μοντρέ στις 10 και 11 Μαρτίου 1978. 

Οι ουσιαστικές επαφές σταμάτησαν το 1981 με την αλλαγή Κυβερνήσεως στην Ελ-

λάδα. Η αναγνώριση του ψευδοκράτους της κατεχόμενης Κύπρου, το Νοέμβριο του 

1983 απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τα δύο μέρη. Στη συνέχεια η «κρίση του Μαρ-

τίου 1987», καθώς και η υπόθεση των Ιμίων, έκαναν τα πράγματα πού δυσκολότερα.  
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου 

 

 Η αποστρατιωτικοποίηση σαν επιβολή μέτρων περιορισμού της δύναμης των 

ενόπλων σωμάτων, του οπλισμού και της υλικής υποδομής τους σε συγκεκριμένες 

περιοχές, εμφανίζεται μέσα σε διάφορα κείμενα διεθνών συνθηκών για εξασφάλιση 

της ειρήνης. Ο περιορισμός της παρουσίας ενόπλων σωμάτων μπορεί να αναφέρεται 

σε στρατιωτικές δυνάμεις ή και σε άλλες δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για στρατιωτικούς σκοπούς π.χ. σε δυνάμεις αστυνομίας ή χωροφυλακής κ.λ.π. Μπο-

ρεί να αφορά τον οπλισμό τους π.χ. να φέρουν μόνο ελαφρά όπλα ή ακόμα και την 

υλική υποδομή τους δηλαδή οχυρωματικά έργα καθώς επίσης αεροδρόμια, ναυτικές 

και επικοινωνιακές ευκολίες και κάθε άλλου είδους εγκατάσταση που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

Η αποστρατιωτικοποίηση εφαρμόζεται όπως είπαμε σε συγκεκριμένη περιο-

χή, η οποία μπορεί να είναι χερσαία ή και θαλάσσια. Τα μέτρα αποστρα-

τιωτικοποίησης μάλιστα μπορούν να επεκτείνονται και στον εναέριο χώρο πάνω από 

την αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή ή και στον υποθαλάσσιο χώρο σε περίπτωση 

θαλάσσιας περιοχής. Είναι όμως αυτονόητο ότι όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές 

αποστρατιωτικοποίηση μπορεί να ισχύσει μόνο σε εσωτερικά, αρχιπελαγικά και χω-

ρικά ύδατα. 

 

 Σκοπός των αποστρατιωτικοποιήσεων είναι η εδραίωση της ειρήνης μετά από 

πολεμικές συγκρούσεις και η μεταπολεμική διατήρηση της. Οι αποστρατιωτικο-

ποιήσεις επιβάλλονται πάντα με διεθνείς συνθήκες. Σύμφωνα με το άρθρο 31-1 της 

Σύμβασης της Βιέννης «περί του Δικαίου των Συνθηκών» κάθε συνθήκη πρέπει να 

ερμηνεύεται «καλή τη πίστει … και υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της». 

Με γνώμονα αυτή τη γενική αρχή, οι αποστρατιωτικοποιήσεις θα πρέπει να θεωρού-

νται σαν μέτρο ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας και προτροπής των Κρατών να 

στρέψουν την ενεργητικότητα τους σε ειρηνικά έργα. Γι΄ αυτό τα καθεστώτα αυτά 

μπορούν να διατηρηθούν αποκλειστικά και μόνο rebus sic stantibus, μέσα στο πλαί-

σιο ενός αυστηρά ειρηνικού περιβάλλοντος. Όταν παύσουν να υπάρχουν τέτοιες προ-
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ϋποθέσεις τα μέτρα αποστρατιωτικοποίησης αντί να εδραιώνουν την ειρήνη τη θέ-

τουν σε κίνδυνο. Σ’ αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεμελιώδη αλ-

λαγή των περιστάσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη νομική βάση για οχύρωση πε-

ριοχών που αποστρατιωτικοποιήθηκαν υπερισχύοντας παράλληλα και το «φυσικό δι-

καίωμα ατομικής και συλλογικής αμύνης» του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών. Το δικαίωμα αυτό με τον jus cogenes χαρακτήρα του σαν αναγκαστικός κα-

νόνας του γενικού Διεθνούς Δικαίου παράγει όλες τις συνέπειες που συνεπάγονται 

από αυτή την ιδιότητα και ταυτόχρονα το καθιστούν υποχρέωση. Υποχρέωση που 

απορρέει από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και που σύμφωνα με το άρθρο 103 

του, προέχει κάθε άλλης προερχόμενης από οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία!!! 

 

 Η επιβολή καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης εκτελείται μόνο με διεθνή 

συνθήκη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να εφαρμοσθεί το καθεστώς αυτό πρέπει 

η συνθήκη που το επιβάλλει και ειδικότερα οι διατάξεις της για αποστρατιωτικο-

ποίηση να βρίσκονται σε ισχύ κατά το άρθρο 24 της Σύμβασης της Βιέννης. Πρέπει 

δηλαδή η συνθήκη να έχει τεθεί σε ισχύ και να μην έχει λήξει ρητά ή και σιωπηρά 

ολόκληρη ή το μέρος της που αφορά αυτούς τους περιορισμούς σε εφαρμογή των 

διαλαμβανομένων στο Τμήμα 3 της προαναφερόμενης Σύμβασης. Ειδικότερα μάλι-

στα σύμφωνα με το άρθρο 59, πρέπει να μην έχει συνομολογηθεί νέα συνθήκη από 

την οποία να προκύπτει πρόθεση των συμβαλλομένων μερών για δημιουργία ενός 

νέου καθεστώτος που θα διέπει αυτό το αντικείμενο ή οι διατάξεις της μεταγενέστε-

ρης συνθήκης να είναι ασυμβίβαστες με τις αντίστοιχες της προγενέστερες. Υπάρχει 

όμως και άλλη μια περίπτωση. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάσει ουσιωδώς 

μια συνθήκη τότε το άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης παρέχει στο κράτος που 

εθίγει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την παραβίαση σαν λόγο ολικής ή μερικής ανα-

στολής της εφαρμογής της συνθήκης στις σχέσεις του με το κράτος που την παρέβη. 

Δίνει επίσης το δικαίωμα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, εκτός αυτού που παραβίασε τη 

συνθήκη, το δικαίωμα να επικαλεσθεί την παραβίαση σαν λόγο αναστολής ολικής ή 

μερικής εφαρμογής της συνθήκης σε ό,τι το αφορά εφόσον η φύση της συνθήκης εί-

ναι τέτοια που μια ουσιώδης παραβίασης των διατάξεων της από ένα μέρος μεταβά-

λει ριζικά την θέση εκάστου μέρους σε σχέση με την παραπέρα εκτέλεση των υπο-

χρεώσεων του.  
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Είναι γνωστό ότι κάθε συνθήκη δεσμεύει τα συμβαλλόμενα σ’ αυτή μέρη. 

Pacta sunt servanta. Γι΄αυτό και οι διατάξεις κάθε συνθήκης δημιουργούν δικαιώμα-

τα και υποχρεώσεις μόνο για Κράτη Μέρη. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Για 

τρίτα κράτη οι διατάξεις αυτές είναι res inter alios acta. Εξαιρούνται μόνο τα αναφε-

ρόμενα στο Τμήμα 4 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών. 

Σύμφωνα μ’ αυτό για να δημιουργηθεί υποχρέωση σε τρίτο κράτος απαιτούνται δύο 

προϋποθέσεις. Πρώτη είναι η σχετική πρόθεση των συμβαλλομένων κρατών και δεύ-

τερη η ρητή και έγγραφη αποδοχή της υποχρέωσης από το τρίτο κράτος. Δικαίωμα σε 

τρίτο κράτος δημιουργείται εφόσον με διάταξη συνθήκης τα συμβαλλόμενα επιδιώ-

κουν την εκχώρηση του σε τρίτο κράτος και το κράτος αυτό συγκατατίθεται. 

Οι συνδιασκέψεις που κατέληξαν σε συμβάσεις που προβλέπουν αποστρατιω-

τικοποιήσεις είναι: 

Α. Η Συνδιάσκεψη της Λοζάννης: Από 22 Νοεμβρίου 1922 έως 24 Ιουλίου 

1923 πραγματοποιήθηκε στη Λοζάννη μια μεγάλης σημασίας Συνδιάσκεψη. Σκοπός 

της ήταν η ρύθμιση των συνεπειών του μεγάλου πολέμου που είχε προηγηθεί. Η Συν-

διάσκεψη ήταν έργο της Αγγλικής διπλωματίας. Γι’ αυτό και οι βασικές επιλογές της 

κατευθύνθηκαν από εκεί. Ανάμεσα στα κράτη που συμμετείχαν ήταν η Τουρκία και η 

Ελλάδα. Επικεφαλής της Τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ισμέτ Ινονού πασάς. Ο 

Τούρκος αντιπρόσωπος θέλησε, και μέχρι ένα σημείο πέτυχε, να εκμεταλλευθεί τη 

νίκη της Χώρας του κατά της Ελλάδας. Αδιάλλακτος, προσπάθησε να διεκδικήσει 

όσα μπορούσε περισσότερα, παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά του έφθασε να γίνει 

το αντικείμενο καγχασμού του Άγγλου Υπουργού Εξωτερικών, λόρδου Curzon. Ο 

Ινονού επωφελήθηκε ακόμα και από την αναπηρία του. Επειδή ήταν βαρήκοος, όπου 

δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις έκανε πως δεν άκουγε!!! Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος βρισκόταν στο εξωτερικό από το Νοέμβριο του 

1920 μετά την εκλογική του ήττα. Όταν κλήθηκε από την τότε Κυβέρνηση αποδέ-

χθηκε πρόθυμα αυτήν τη βαριά ευθύνη. Δεν παρέλειψε όμως να ζητήσει από την Κυ-

βέρνηση των Αθηνών την ανασυγκρότηση του στρατού για να μπορεί να έχει «δια-

πραγματευτική άνεση». Στο αίτημα αυτό η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε πρόθυμα. Μ’ 

αυτό τον τρόπο η παρουσία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν δυναμική και γι’ 

αυτό τα αποτελέσματα της ήταν τα καλύτερα δυνατά για τις περιστάσεις της εποχής 

εκείνης. Στο τηλεγράφημα του μάλιστα ο Βενιζέλος στο τέλος της Συνδιάσκεψης α-

ναφερόμενος στα αποτελέσματα της είχε πολύ σωστά επισημάνει: «….. Η Συνθήκη 

αύτη, συναφθείσα μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν, δεν σημαίνει ατυχώς Ελληνι-
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κόν θρίαμβον. Αλλά η Επανάστασις δύναται να είναι υπερήφανος ότι αναδιοργανώσα-

σα εθνικόν στρατόν έδωκε τα μέσα εις την αντιπροσωπείαν της να επιτύχει την συ-

νομολόγηση εντίμου ειρήνης ….» 

 

 Η Συνδιάσκεψη κατέληξε σε δύο σημαντικές συνθήκες: Τη Συνθήκη για το 

Καθεστώς των Στενών και τη Συνθήκη Ειρήνης. Με τις συνθήκες αυτές καθορίσθηκε 

το καθεστώς των στενών όπως αυτό ίσχυσε μέχρι τη Συνθήκη του Μοντρέ 

(Montreux) στις 20 Ιουλίου του 1936 και ρυθμίσθηκαν διάφορα άλλα θέματα. Ανά-

μεσα σ’ αυτά ήταν και οι αποστρατιωτικοποιήσεις. Οι διατάξεις για αποστρατιωτικο-

ποίηση της Συνθήκης για το Καθεστώς των Στενών εκφράσθηκαν με πολύ αυστηρό 

ύφος. Ο καθορισμός των περιοχών στο άρθρο 4 αρχίζει με τη φράση «Ουδετεροποι-

ούνται αι κατωτέρω οριζόμεναι ζώναι και νήσοι:». Άμεση είναι η σχέση τους με το 

βασικό αντικείμενο της Συνθήκης, δηλαδή με την ελευθεροπλοΐα από τον Ελλήσπο-

ντο. Γι’ αυτό και αφορούν τόσο τα υπό Τουρκική κυριαρχία παράλια, όσο και όλα τα 

νησιά των προσβάσεων στα Στενά είτε αυτά βρίσκονται υπό Τουρκική είτε υπό Ελ-

ληνική κυριαρχία. Αυτό φαίνεται καθαρά μέσα από την πρόταση της υποεπιτροπής 

εμπειρογνωμόνων που υπεβλήθηκε στη Συνδιάσκεψη στις 28 Νοεμβρίου 1922. Όσον 

αφορά στα υπόλοιπα νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία) επιβλήθηκε μερική α-

ποστρατιωτικοποίηση. Μάταια ο Βενιζέλος στη Συνδιάσκεψη, προσπάθησε να πείσει 

τον Ινονού ότι η Τουρκία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την Ελλάδα. Του υπενθύμι-

σε επιπλέον ότι τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στρατιωτι-

κά ούτε και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η μεταφορά του Ελληνικού Στρατού είχε 

γίνει κατευθείαν από την ηπειρωτική Ελλάδα. Δυστυχώς, η αρμόδια υποεπιτροπή που 

προαναφέραμε πρότεινε τελικά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όσο αφορά 

τη Λήμνο, Σαμοθράκη και αντίστοιχα την Ίμβρο και Τένεδο αποφάνθηκε ομόφωνα 

ότι το καθεστώς τους θα πρέπει να εξετασθεί με το καθεστώς των Στενών. Για τη Λέ-

σβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία αποφάνθηκε πάλι υπέρ της αποστρατιωτικοποί-

ησης η οποία όμως δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτών των νησιών, καθορί-

ζοντας περιορισμούς μέχρι ένα σημείο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «…. πλέ-

ον εκτεταμένοι περιορισμοί, κινδυνεύοντας να θέσουν τα ελληνικά νησιά στην διάκριση 

(a la merci) της Τουρκίας, θα απαιτούσαν την εφαρμογή επί του εδάφους της Ανατολίας 

αναλόγων περιορισμών». Η απόφαση αυτή ήταν κατά πλειοψηφία. Αρνητική ήταν 

μόνο η ψήφος του Τούρκου αντιπροσώπου ο οποίος δεν ήθελε να υποστηρίξει μια 

πρόταση που παρά την προσπάθεια της να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας 
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δεν άφηνε τα Ελληνικά νησιά τελείως απροστάτευτα. Πέρα τούτων δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει και ένα άλλο γεγονός. Οι φρικτές εντυπώσεις που δημιουργούνται στη 

διάρκεια κάθε πολέμου προκαλούν ένα αντιμιλιταριστικό πνεύμα. Το πνεύμα αυτό, 

που ιστορικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ωφέλιμο, συμμαχούσε πάντα με κάθε πρότα-

ση που θα έθετε στρατιωτικούς περιορισμούς. Ποιοι όμως ήταν αυτοί οι περιορισμοί; 

Ας δούμε τι λένε οι Συνθήκες. 

 

(1). Συνθήκη της Λοζάννης της 24ης Ιουλίου 1923 για το Καθεστώς των Στε-

νών. 

 

Η εφαρμογή των αποστρατιωτικοποιήσεων της Συνθήκης για το Καθεστώς 

των Στενών αφορά όπως προαναφέραμε και Ελληνικό και Τουρκικό έδαφος. Το απο-

στρατιωτικοποιημένο μάλιστα Τουρκικό έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερης έκτασης 

από το αντίστοιχο Ελληνικό και περιλαμβάνει περιοχές συγκριτικά μεγαλύτερης 

στρατηγικής σημασίας. Σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης περιλαμβάνο-

νται οι δύο ακτές του Στενού του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου, όλα τα νησιά της 

Προποντίδας εκτός από την Καλόλιμνο και τα νησιά του Αιγαίου: Ίμβρο, Τένεδο και 

Λαγούσες ή Μαυρυές. Στην Ελληνική αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή περιλαμβά-

νονται μόνον τα νησιά Λήμνος και Σαμοθράκη. Σε όλες αυτές τις περιοχές περιλαμ-

βάνεται και η αντίστοιχος χωρική θάλασσα. Το άρθρο 6 της Σύμβασης της Λοζάννης 

για τα Στενά καθόρισε επακριβώς τους παρακάτω στρατιωτικούς περιορισμούς καθώς 

και κάποιες εξαιρέσεις.  

α. Απαγορεύονται: 

1/.  Τα κάθε είδους οχυρωματικά έργα. 

2/. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις πυροβολικού και γενικά τα πυροβόλα. 

3/. Τα υποβρύχια μηχανήματα εκτός των υποβρυχίων σκαφών. 

4/. Οι αεροναυτικές ή ναυτικές Βάσεις. 

5/. Η στάθμευση οποιασδήποτε ενόπλου δυνάμεως εκτός από την απαραί-

τητη για τη διατήρηση της τάξης δύναμη αστυνομίας και χωροφυλακής, εξοπλισμένη 

με περίστροφα, σπάθες, όπλα (δηλαδή τυφέκια) και με τέσσερα οπλοπολυβόλα για 

κάθε εκατό άνδρες. 

 

β. Εξαιρέσεις: 
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1/. Επετράπησαν οι αναγκαίες μετακινήσεις των στρατολογουμένων αν-

δρών από τις περιοχές αυτές για την εκπαίδευση τους σε άλλες περιοχές. Ειδικά για 

την Τουρκία όμως επετράπηκε και η διαμετακόμιση στρατιωτικών της δυνάμεων μέ-

σα από το ουδετεροποιημένο έδαφος της και από την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.  

2/. Επετράπηκε η διοργάνωση παρατηρητηρίων και παντός είδους επικοι-

νωνιών, τηλεγραφικών και οπτικών. 

3/.  Επετράπηκε στην Ελλάδα να μεταφέρει το στόλο της εντός των χωρι-

κών υδάτων των ουδετεροποιημένων ελληνικών νησιών χωρίς να χρησιμοποιεί τα 

ύδατα αυτά σαν βάση επιχειρήσεων κατά της Τουρκίας ή για ναυτική ή στρατιωτική 

συγκέντρωση γι’ αυτό τον σκοπό. Στην Τουρκία επετράπηκε και η αγκυροβολία των 

δικών της σκαφών, στα χωρικά ύδατα των αντίστοιχων περιοχών της. 

4/. Επετράπηκε στην Τουρκία να «επισκοπή» με αεροπλάνα ή αερόστατα 

την επιφάνεια και τον πυθμένα της θάλασσας των Στενών, καθώς και στα τουρκικά 

αερόπλοια να υπερίπτανται από τις ουδετεροποιημένες τουρκικές ζώνες και από τα 

ύδατα των Στενών και να προσγειώνονται ή να προσθαλασσώνονται στις περιοχές 

αυτές. 

 

Η Τουρκία τότε δεν είχε μείνει ικανοποιημένη από αυτή τη Συνθήκη σε ό,τι 

αφορά το καθεστώς της ελευθεροπλοΐας από τα Στενά. Περίμενε την κατάλληλη 

στιγμή για να επιδιώξει μια διαφοροποίηση του. Το 1936 προκλήθηκε μεγάλη διεθνή 

αναταραχή από την κατάληψη της Αιθιοπίας από τους Ιταλούς. Αυτό επωφελήθηκε η 

Τουρκία. Θεωρώντας τη Συνθήκη ξεπερασμένη από τα γεγονότα και επικαλούμενη 

απρόβλεπτη μεταβολή των περιστάσεων, πέτυχε στις 20 Ιουλίου του 1936 την ανα-

θεώρηση του καθεστώτος ελευθεροπλοΐας των Στενών με τη Συνθήκη του Μοντρέ 

(Montreux). Η νεώτερη Συνθήκη αναφέρει χαρακτηριστικά στο προοίμιο της ότι οι 

Αρχηγοί των συμβαλλομένων Κρατών «Αποφάσισαν να υποκαταστήσωσι (de substit-

uer) την παρούσαν Σύμβασην εις την Σύμβασην την υπογραφείσαν εν Λωζάννη τη 24η 

Ιουλίου 1923 …». Με αυτό τον τρόπο η νέα Συνθήκη καταργεί ρητά την προγενέστε-

ρη της με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή το καθεστώς των Στενών. Η σύναψη της Συν-

θήκης αυτής απετέλεσε το θρίαμβο των Τουρκικών αλλά και των Σοβιετικών συμφε-

ρόντων. Παρ’ όλα αυτά δεν αναφέρεται στις αποστρα-τιωτικοποιήσεις. Το γεγονός 

αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί καταργούνται. 
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Το γεγονός της κατάργησης των αποστρατιωτικοποιήσεων χαιρετίστηκε τότε 

με μεγάλο ενθουσιασμό και από τα δύο μέρη. Θεωρήθηκε σαν ένα καλό δείγμα εμπι-

στοσύνης και από τις δύο μεριές. Πέρα απ’ αυτό αντανακλούσε και την αισιοδοξία 

όλων των Κρατών Μερών που την περίοδο αυτή ευελπιστούσαν στην έναρξη μιας 

καλύτερης συνεργασίας της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο. Λίγες μέρες μετά την υπο-

γραφή της Συνθήκης, στις 31 Ιουλίου του 1936, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση γε-

μάτος χαρά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Rustu Aras είχε δηλώσει: «Οι διατά-

ξεις οι οποίες αναφέρονται στις νήσους Λήμνος και Σαμοθράκη, που ανήκουν στην γει-

τόνισσα και φίλη Ελλάδα και που ήταν αποστρατιωτικοποιημένοι, με βάση τις σχετικές 

διατάξεις της Συνθήκης της Λοζάννης, καταργούνται και αυτές από την Συνθήκη του 

Montreux. Με την ευκαιρία αυτή, φαίνεται ακόμη μια φορά ένα από τα χαρακτηριστικά 

της πολιτικής της νέας Τουρκίας: να ευχόμαστε για τους φίλους μας αυτό που ευχόμα-

στε και για μας, και να μην ευχόμαστε για τους φίλους μας, όπως και για κάθε άλλη Δύ-

ναμη, αυτό που εμείς θεωρούμε άδικο». 

 

Δυστυχώς όμως τα πράγματα άλλαξαν! Από το 1965 η Τουρκία προσπαθεί να 

επιτύχει μέσα από το Ν.Α.Τ.Ο. τον αποκλεισμό των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης 

καθώς και του Αγίου Ευστρατίου, από τον στρατηγικό σχεδιασμό της συμμαχίας. Το 

1984 μάλιστα, άσκησε veto για να μην ενταχθούν οι στρατιωτικές μονάδες τις Λή-

μνου στις Συμμαχικές. Ακολούθησαν πλήθος άλλες ενέργειες παρομοίου τύπου με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου προβλήματος στη συμμαχία. Η στάση αυτή της 

Τουρκίας εμπόδισε την υλοποίηση του μεγάλης αξίας «Συμμαχικού Σχεδίου Ταχείας 

Ενίσχυσης» που προέβλεπε τη δημιουργία σταθμών για υποστήριξη Νατοϊκών Δυνά-

μεων που θα προωθούντο στην περιοχή σε περίπτωση κρίσεως. Απ’ αυτό αντιλαμβα-

νόμεθα την στρατηγική αξία αυτών των νησιών καθώς και το κόστος στη Συμμαχία 

εξαιτίας της αδικαιολόγητης στάσης της Τουρκίας. Όσο για το νομικό μέρος της υπό-

θεσης, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι μπορεί να καταργήθηκε ρητά η Συνθήκη της Λο-

ζάννης, δεν καταργήθηκαν όμως οι περιορισμοί που αφορούν την αποστρατιωτικο-

ποίηση των υπό Ελληνική κυριαρχία νησιών γιατί ο σκοπός των διατάξεων αυτών 

ήταν η προστασία της Τουρκίας και διότι αυτό δεν το αναφέρει πουθενά η νεότερη. 

Το επιχείρημα αυτό είναι επιστημονικά αβάσιμο. Η Σύμβαση του Μοντρέ, χωρίς κα-

μία απολύτως επιφύλαξη, χωρίς να σημειώνει καμία απολύτως εξαίρεση ή περιορι-

σμό καταργεί ρητά ολόκληρη τη Σύμβαση της Λοζάννης για τα Στενά. Αναφορά σε 

κάθε μία από τις καταργούμενες διατάξεις ή σε μερικές απ’ αυτές δεν έγινε διότι αυτό 
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θα ήταν άσκοπο και περιττό. Τέλος, πρωταρχικός σκοπός της Σύμβασης, όπως φαίνε-

ται στο προοίμιο της είναι η εξασφάλιση της ελευθεροπλοΐας από τα Στενά. (Είναι 

γεγονός όμως ότι στη Σύμβαση του Μοντρέ υπάρχει προσαρτημένο και ένα Πρωτό-

κολλο που ομιλεί για άμεση επαναστρατιωτικοποίηση μόνο από το μέρος της Τουρ-

κίας. Το πρωτόκολλο αυτό στο τρίτο άρθρο του λέει «Το παρόν Πρωτόκολλον θα ι-

σχύσει από της σήμερον» δηλαδή από τις 20 Ιουλίου του 1936 και όχι όταν θα τεθεί σε 

ισχύ η Σύμβαση στις 9 Νοεμβρίου του 1939. Αυτή η ειδική διάταξη έδωσε στην 

Τουρκία το ειδικό πλεονέκτημα να ασκήσει τα δικαιώματα της νωρίτερα από την ε-

φαρμογή της Σύμβασης, χωρίς αυτό βέβαια να στερεί από τα υπόλοιπα κράτη κανένα 

από τα δικαιώματα τους τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν μόνο μετά τη θέση της 

σε ισχύ). 

Με τις παραπάνω απόψεις δεν διαφωνεί και ο Νομικός Σύμβουλος του 

Ν.Α.Τ.Ο., όπως φαίνεται σε γνωμοδότηση του στις 2 Νοεμβρίου 1978. Σ’ αυτή τη 

γνωμοδότηση που αναφέρεται στο νομικό καθεστώς της Λήμνου σημειώνεται ότι: 

«… η σωστή ερμηνεία είναι πως η Σύμβαση της Λοζάννης αντικαταστάθηκε από την 

Συνθήκη του Μοντρέ και γι΄ αυτό δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στα κυριαρχικά 

δικαιώματα της Ελλάδας στη Λήμνο, όπου μπορεί να τα ασκεί όπως νομίζει καλύτερα». 

 

 

(2). Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάννης της 24ης Ιουλίου 1923. 

 

Με το άρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάννης επιβλήθηκαν μέτρα με-

ρικής αποστρατιωτικοποίησης στα νησιά Λέσβος (που στο κείμενο αναφέρεται Μυτι-

λήνη), Χίος, Σάμος και Ικαρία. Ο σκοπός των μέτρων αυτών φαίνεται από την πρώτη 

φράση του άρθρου που είναι πολύ χαρακτηριστική: «Προς εξασφάλισιν της ειρήνης 

…». Τα μέτρα αυτά αφορούν: 

 

α. Περιορισμό της στρατιωτικής υποδομής των νήσων, δηλαδή την απα-

γόρευση εγκατάστασης ναυτικής βάσης ή την ανέγερση οχυρωματικού έργου. 

β. Απαγόρευση υπέρπτησης της ελληνικής στρατιωτικής αεροπλοΐας πά-

νω από την Ανατολία. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για την Τουρκική αεροπλο-

ΐα που απαγορεύεται να πετά πάνω από τα προαναφερόμενα νησιά. 
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γ. Περιορισμό των στρατιωτικών δυνάμεων οι οποίες δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν «τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, 

οίτινες δύνανται να εκγυμνάζονται επί τόπου, ως και δύναμιν χωροφυλακής και αστυ-

νομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύ-

την». 

 

Η Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάννης βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ισχύ. Για την 

εφαρμογή της οφείλουμε να ακολουθήσουμε τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δι-

καίου σύμφωνα με τους οποίους κάθε συνθήκη πρέπει να ερμηνεύεται «καλή τη πίστει 

… … και υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της». Ποιος είναι ο σκοπός των 

μέτρων που προαναφέραμε; Η εξασφάλιση της ειρήνης. Αυτό αναφέρεται ρητά στη 

πρώτη φράση του σχετικού άρθρου. Πέρα απ’ αυτό όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η υ-

ποεπιτροπή που πρότεινε τις αποστρατιωτικοποιήσεις στη Συνδιάσκεψη έλαβε πολύ 

σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια αυτών των Ελληνικών νησιών από ενδεχόμενη 

Τουρκική απειλή. Στο σημείο αυτό μας προβληματίζει σοβαρά η απαγόρευση οχυρω-

ματικών έργων εφόσον ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά αμυντικός. Για αεροπορικές 

βάσεις δεν τίθεται θέμα. Η Συνθήκη δεν τις απαγορεύει. Δεν μπορούμε να συζητάμε 

για υπέρπτηση της Ελληνικής Αεροπορίας πάνω από το έδαφος της Ανατολίας. Αυτό 

δεν έχει συμβεί ποτέ! Αντίθετα είναι πολύ συχνές, σχεδόν καθημερινές, οι παραβιά-

σεις του Ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου από Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. 

Οι παραβιάσεις αυτές εκδηλώνονται συνήθως στο ανατολικό Αιγαίο και μάλιστα πά-

νω από τις νήσους Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, πάνω δηλαδή από τα νησιά που η 

Συνθήκη το απαγορεύει. Τέλος, οι διατάξεις για τις στρατιωτικές δυνάμεις είναι δια-

τυπωμένες αόριστα και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ερμηνεία τους. Δεν εί-

ναι δυνατόν να προσδιορισθεί το τι ακριβώς σημαίνει «συνήθης αριθμός» για τις 

στρατιωτικές δυνάμεις ούτε αυτά που αναφέρονται για τη χωροφυλακή και την αστυ-

νομία. Ακόμα περισσότερο δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι η ισχύς μιας στρατιωτικής δύ-

ναμης εξαρτάται όχι μόνο από την ποσότητα του προσωπικού της, αλλά και από άλ-

λους παράγοντες, όπως είναι η ποιότητα του εξοπλισμού της.  

 

Η Τουρκία διαμαρτύρεται. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η Ελλάδα έχει 

εξοπλίσει τα νησιά αυτά. Σκοπός μας όμως δεν είναι η διερεύνηση του βάσιμου ή του 

αβάσιμου αυτού του ισχυρισμού. Του κατά πόσο δηλαδή στα νησιά αυτά ο αριθμός 

των στρατιωτικών περιορίζεται στον «συνήθη αριθμό» ή αν υπάρχουν οχυρωματικά 



 27 

έργα ή αν η δύναμη της Αστυνομίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Συνθήκης. 

Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε νομικά εάν η Ελλάδα μπορεί να εξοπλίσει τα νησιά 

αυτά, αφού πρώτα κάνουμε και μια σημαντική επισήμανση: Η Τουρκία κατηγορεί 

την Ελλάδα ότι παραβαίνει μια Συνθήκη την οποία όμως η ίδια έχει παραβεί με το 

χειρότερο τρόπο. Αναφέραμε ήδη, ότι η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία σχεδόν κα-

θημερινά παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Ι-

καρίας, παραβαίνοντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα το άρθρο 

13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάννης όπου αναφέρονται τα μέτρα αποστρατιωτι-

κοποίησης. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο αυτό! Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ίδιας 

Συνθήκης στην Τουρκική κυριαρχία παραμένουν τα νησιά που βρίσκονται σε από-

σταση μικρότερη των τριών μιλίων από την ασιατική ακτή. Με αυτό τον τρόπο η 

Τουρκία παραιτήθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε διεκδίκηση σε άλλα νησιά. 

Τι θα μπορούσε να απαντήσει η Τουρκία στο σημείο αυτό για ότι έκαμε στην Κύπρο 

το 1974 ή στα Ίμια το 1996; Τι θα μπορούσε να απαντήσει για τις απειλές πολέμου 

που εκτοξεύει καθημερινά και μάλιστα με αφορμή τη δυνατότητα άσκησης από τη 

μεριά της Ελλάδος του νομίμου δικαιώματος της για αύξηση της χωρικής της θάλασ-

σας στα δώδεκα ναυτικά μίλια; Όλα μας πείθουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κρά-

τος επεκτατικό και επιθετικό, που στις διεθνείς σχέσεις του στηρίζεται περισσότερο 

στη δύναμη των όπλων. Ένα κράτος που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και όταν ανα-

φέρεται σ’ αυτό του δίνει αντιεπιστημονικές ερμηνείες με ένα δικό του παράξενο και 

ξεχωριστό τρόπο. Μετά απ’ αυτά και αφού έχουμε διαπιστώσει τις προθέσεις της 

Τουρκίας με τόσα δείγματα που αποδεικνύουν το βάσιμο της ανησυχίας μας για το τι 

πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον για την περιοχή του Αιγαίου, η εγκατάλειψη των 

νησιών μας στο έλεος των βλέψεων της γειτονικής μας χώρας δεν θα ήταν μόνο πα-

ράλογο, αλλά και αντίθετο στις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρ-

τη των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει υποχρεωτικά να υπερισχύσει το δικαίωμα της άμυ-

νας. Ένα δικαίωμα που όπως προαναφέραμε έχει χαρακτήρα jus cogenes δηλαδή εί-

ναι παράλληλα και υποχρέωση. Μια υποχρέωση που σύμφωνα με το άρθρο 103 του 

Χάρτη, προέχει οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης προερχόμενης από κάθε άλλη διε-

θνή συμφωνία ακόμα και από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάννης του 1923!!! Πρέπει 

επίσης να θυμηθούμε ότι το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης εγκαταστάθηκε με μια 

Συνθήκη Ειρήνης σε μια περίοδο που όλοι πίστευαν στον τερματισμό της Ελληνο-

τουρκικής διαμάχης. Κανένας στην Λοζάννη το 1923 δεν υποπτευόταν τις σημερινές 

επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας στο Αιγαίο!!! Ποιος περίμενε την εισβολή της 
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στην Κύπρο και το επεισόδιο των Ιμίων; Βρισκόμαστε αναμφίβολα μπροστά σε μια 

θεμελιώδη αλλαγή των περιστάσεων που μπορεί να αποτελέσει άλλη μια νομική βά-

ση της Ελλάδας για την αμυντική οχύρωση των νησιών μας. Τέλος, ακόμα και αν ή-

ταν δυνατό να δεχθούμε ότι ο εξοπλισμός των νησιών δεν είναι νόμιμος, πάλι θα 

μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε σαν αντίποινα. Τα αντίποινα είναι μη νόμιμες 

ενέργειες ενός κράτους εναντίον ενός άλλου κράτους που έχει παρανομήσει σε βάρος 

του. Τα αντίποινα είναι αντίθετα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα μά-

λιστα με την παράγραφο 4 του δεύτερου άρθρου του, όταν αποτελούν απειλή ή χρήση 

βίας. Στην περίπτωση τη δική μας όμως ο εξοπλισμός των νησιών με αμυντικές στρα-

τιωτικές δυνάμεις δεν μπορεί να θεωρηθεί παράβαση του Χάρτη αφού οι απειλές και 

η χρήση της βίας δεν προέρχονται από τη Χώρα μας που τηρεί καθαρά αμυντική θέ-

ση, αλλά από την Τουρκία που απειλεί συνεχώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «Η Κύ-

προς είναι το πρώτο βήμα στο Αιγαίο!» όπως δήλωσε αλαζονικά ο Τούρκος Υπουρ-

γός Εξωτερικών Μελίχ Εζεμπέλ (Esebel) στις 22 Ιανουαρίου 1975 στο Associated 

Press 1η Απριλίου 1975.  

 

Β. Συνδιάσκεψη των Παρισίων 

 

Η Συνδιάσκεψη των Παρισίων άρχισε στις 29 Ιουλίου 1946 και διήρκεσε μέ-

χρι τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Είναι γνωστή και ως «Συνδιάσκεψη των εικο-

σιένα Εθνών» από τον αριθμό των κρατών που συμμετείχαν. Η Συνδιάσκεψη λαμβά-

νοντας υπόψη ότι τα Δωδεκάνησα ήταν Ελληνικά από αρχαιοτάτων χρόνων καθώς 

και τη σημαντική συμβολή της Χώρας μας στην τελική νίκη των συμμάχων κατά του 

Άξονα, αποφάσισε την εκχώρηση αυτού του νησιωτικού συμπλέγματος στην Ελλάδα. 

Όπως είναι γνωστό τα Δωδεκάνησα προπολεμικά βρισκόντουσαν κάτω από Ιταλική 

κυριαρχία. Οι Ιταλοί είχαν εγκαταστήσει εκεί επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις και 

είχαν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές βάσεις ανάμεσα σ’ αυτές, η πιο αξιόλογη, η 

αεροναυτική βάση της Λέρου. Η εκχώρηση έγινε με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρι-

σίων που υπεγράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947, ενώ η επίσημη ενσωμάτωση έγινε 

στις 6 Μαρτίου 1948. Η επιστροφή των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα υπήρξε σημα-

ντικό γεγονός και μεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. 

Δυστυχώς όμως ήταν μοναδική. Η Ελλάδα παρά τη νίκη της στο πλευρό των συμμά-

χων δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει κανένα από τα δίκαια αιτήματα της για επέκταση 

των συνόρων της προς βορά. Την περίοδο εκείνη η εσωτερική κατάσταση στην Ελ-



 29 

λάδα δεν ήταν καθόλου καλή. Παραμονές των εκλογών του 1946 είχε γίνει η επίθεση 

των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο της Πιερίας. Τα μεμονωμένα αρχικά πλήγματα του 

Ελληνικού Στρατού από τις Κομμουνιστικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να κλιμακώνο-

νται και τον χειμώνα 1946–47 άρχισε ολοκληρωτικά πια ένας καταστροφικός πόλε-

μος η έκβαση του οποίου θα καθόριζε την τελική τοποθέτηση της Ελλάδας στον ένα 

ή στον άλλο Συνασπισμό. 

 

Στη Συνδιάσκεψη των Παρισίων εκτός από το έντονο αντιπολεμικό πνεύμα 

που εκδηλώνεται πάντα μετά από κάθε πολύνεκρο και καταστροφικό πόλεμο, ση-

μειώθηκαν και φαινόμενα διαμάχης Ανατολής - Δύσης. Στην αντιπαράθεση αυτή δεν 

μπορούσε να μη ληφθεί υπόψη η στρατηγική σημασία των Δωδεκανήσων, καθώς ε-

πίσης και η αμφίβολη κατάσταση που επικρατούσε τότε στο εσωτερικό της Ελλάδας. 

Το ενδεχόμενο μελλοντικής χρησιμοποίησης των Δωδεκανήσων σαν στρατιωτική 

βάση από τον ένα ή τον άλλο από τους δύο συνασπισμούς ενέπνευσε δικαιολογημένη 

ανησυχία. Αποτέλεσμα, η απόφαση για την αποστρατιωτικοποίηση αυτών των νη-

σιών. Τα κίνητρα που οδήγησαν στην απόφαση αυτή φαίνονται καθαρά στην συνέ-

χεια. Η Ε.Σ.Σ.Δ. έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την τήρηση των αποστρατιωτικοποιή-

σεων. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του `40 με έντονες 

διαμαρτυρίες για τις επισκέψεις Πολεμικών Πλοίων του 6ου Στόλου των Ηνωμένων 

Πολιτειών στα Δωδεκάνησα. Στις διαμαρτυρίες αυτές απάντησε ο Αμερικανός τότε 

Υπουργός Εξωτερικών Μάρσαλ διαμηνύοντας στις 29 Ιουλίου του 1948 στην Αμερι-

κανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να υποκύψει στις Σοβιετικές 

πιέσεις. Παρεμπιπτόντως μάλιστα είχε επισημάνει ότι η Χώρα μας «έχει το δικαίωμα 

να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις … για να υπερασπισθεί τα σύνορα της». 

Υπογραμμίζουμε στο σημείο αυτό, την αναγνώριση του δικαιώματος της νομίμου 

άμυνας από ένα τόσο επίσημο πρόσωπο, ενάμιση περίπου χρόνο μετά την υπογραφή 

της Συνθήκης των Παρισίων. 

 Με την Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου 1947 και 

ειδικά με το άρθρο 14, η Ιταλία εκχώρησε τη Δωδεκάνησο στην Ελλάδα. Όπως είναι 

γνωστό, το σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, στην πραγματικότητα αποτελείται από πο-

λύ περισσότερα των δώδεκα νησιών. Η Συνθήκη αναφέρει την Αστυπάλαια, τη Ρόδο, 

τη Χάλκη, την Κάρπαθο, την Κάσο, την Τήλο, τη Νίσυρο, την Κάλυμνο, τη Λέρο, 

την Πάτμο, τη Λειψό, τη Σύμη, την Κω, το Καστελόριζο και τις «παρακείμενες νησί-

δες». Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου: «Αι ανωτέρω νήσοι θα 
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αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παραμείνωσι αποστρατιωτικο-ποιημέναι». Το Πα-

ράρτημα ΧΙΙΙ της Συνθήκης μας εξηγεί τι σημαίνει «αποστρατιωτικοποίηση» και «α-

ποστρατικοποιημένος». Σύμφωνα μ’ αυτό στο έδαφος των αποστρατιωτικοποιημένων 

περιοχών και στα χωρικά τους ύδατα απαγορεύονται τα παρακάτω: 

 

α. Κάθε εγκατάσταση και οχύρωση του Πολεμικού Ναυτικού, του Στρα-

τού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και η ύπαρξη οπλισμού γι΄ αυτές τις 

δυνάμεις. 

β. Τα τεχνητά στρατιωτικά, ναυτικά και αεροπορικά εμπόδια. 

γ. Η χρησιμοποίηση βάσεων από μονάδες του Στρατού Ξηράς του Πολε-

μικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. 

δ. Η μόνιμος ή η προσωρινή στάθμευση μονάδων του Στρατού Ξηράς 

του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιτρέπεται μόνο η παρα-

μονή «προσωπικού εσωτερικής ασφαλείας περιορισμένου αριθμού, δια την εκπλήρωσιν 

καθηκόντων εσωτερικού χαρακτήρος», εφοδιασμένο με όπλα που μπορούν να φέρο-

νται και να χειρίζονται από ένα άτομο.  

ε. Κάθε μορφής στρατιωτική εκπαίδευση εκτός από την απαραίτητη 

στρατιωτική εκπαίδευση του «προσωπικού εσωτερικής ασφαλείας». 

στ. Η κατασκευή πολεμικού υλικού. 

 

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι η Συνθήκη των Παρισίων είναι πολύ αυ-

στηρότερη από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάννης, χωρίς όμως να λείπουν και εδώ οι 

ασάφειες. Τι σημαίνει για παράδειγμα η φράση» «περιορισμένου αριθμού»; κλπ. Η 

Συνθήκη των Παρισίων βρίσκεται σε ισχύ και δεσμεύει την Ελλάδα έναντι των άλ-

λων συμβαλλομένων Κρατών. Όχι έναντι της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν είναι μέρος 

της Συνθήκης. Οι διατάξεις της Συνθήκης γι’ αυτή είναι res inter alios acta. Κατά 

συνέπεια pacta tertiis nec nocent nec prosunt η Τουρκία δεν μπορεί να αντλήσει κα-

νένα δικαίωμα απ’ αυτή. Παρ’ όλα αυτά ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει 

στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος και προσπαθεί 

να μας πείσει ότι η αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων που αναφέρεται σε 

συνθήκη στην οποία αυτή δεν είναι Μέρος, έχει αντικειμενική υπόσταση και κατά 

συνέπεια ισχύει erga omnes έναντι όλων των κρατών, άρα και της Τουρκίας. Ως προς 

τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την ύπαρξη στρατιωτικών δυνάμεων στα Δωδε-

κάνησα δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό θα μας απομάκρυνε από το αντικείμενο 
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που εξετάζουμε, δηλαδή το νομικό καθεστώς των νησιών αυτών. Όσο αφορά τώρα το 

επιχείρημα της, δηλαδή τη γενική ισχύ των διατάξεων της Συνθήκης, έχουμε να ση-

μειώσουμε ότι αυτό είναι τελείως αστήρικτο. Όπως αναφέραμε οι αποστρατιωτικο-

ποιήσεις είναι αποτέλεσμα διαμάχης Ανατολής και Δύσης. Δεν τέθηκαν από τα συμ-

βαλλόμενα μέρη με σκοπό την εκχώρηση δικαιωμάτων στα τρίτα κράτη και ειδικά 

μάλιστα στην Τουρκία. Πουθενά δεν φαίνεται να είχαν κάποια τέτοια πρόθεση!!! Πέ-

ρα απ’ αυτό η Ελλάδα όπως και στην περίπτωση της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου 

και της Ικαρίας, έχει υποχρέωση να ασκήσει το φυσικό της δικαίωμα της νόμιμης ά-

μυνας ενόψει του κινδύνου από την Τουρκία. Ο εξοπλισμός των Δωδεκανήσων είναι 

επιβεβλημένος με την προϋπόθεση πάντα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις σε καμία πε-

ρίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν επιθετικά. Τα Μέρη της Συνθήκης των Παρισίων 

δεν εκφράζουν αντιρρήσεις. Το 1954 μάλιστα, η Ιταλία που είναι Κράτος Μέρος της 

Συνθήκης, δήλωσε ότι λόγω μεταβολής των περιστάσεων παύει να θεωρεί ότι είναι 

δεσμευμένη από τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 που εί-

ναι σχετικές με αποστρατιωτικοποίηση των νησιών της Αδριατικής. Επειδή σύμφωνα 

με το άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, η ουσιώδης 

παραβίασης πολυμερούς συνθήκης μπορεί να προκαλέσει λόγο μερικής ή ολικής α-

ναστολής εφαρμογής της, είναι πολύ σωστό να ισχυριζόμεθα ότι η Ελλάδα έχει δι-

καίωμα απαλλαγής από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της στα Δωδεκάνησα. Παρ’ όλα 

αυτά οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι Τούρκοι. Οι διαμαρτυρίες όμως ενός κρά-

τους που δεν είναι μέρος στην Συνθήκη δεν μπορούν να έχουν καμία έννομη συνέ-

πεια. 
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Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

Σημεία Τριβής στις Ε/Τ Σχέσεις σχετικά με το Αιγαίο 

Η έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 

 

Ο καθορισμός περιοχών ευθύνης για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσω-

σης στο διεθνή εναέριο χώρο και την ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 

Σικάγου, πραγματοποιείται με Περιοχικές Συμβάσεις Αεροναυτιλίας που εγκρίνονται 

από το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Το έτος 1952 

και το 1958 έγιναν δύο περιοχικές διασκέψεις της Ευρώπης στο Παρίσι και στη Γε-

νεύη αντίστοιχα. Σ’ αυτές αποφασίσθηκε η γεωγραφική ταύτιση των ορίων περιοχών 

έρευνας και διάσωσης κάθε κράτους με τις αντίστοιχες Περιοχές Πληροφοριών Πτή-

σεων. Η απόφαση αυτή υποβλήθηκε στο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολι-

τικής Αεροπορίας και εγκρίθηκε στις συνεδριάσεις του που έγιναν στις 23 Ιουνίου 

1952 και στις 15 Μαΐου 1958. 

 

Ταύτιση γεωγραφικών περιοχών πρέπει να υπάρχει όμως και στην περίπτωση 

της ναυτικής έρευνας και διάσωσης. Παρ’ όλα όμως αυτά, η σχετική διεθνής Σύμβα-

ση της 27ης Απριλίου του 1979 για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, στο σημείο 2.1.4. 

του Παραρτήματός της ορίζει ότι «κάθε περιοχή έρευνας και διάσωσης θα καθιερωθεί 

με συμφωνία των ενδιαφερομένων Μερών….» και το σημείο 2.1.5. ορίζει ότι «Σε πε-

ρίπτωση που δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για τις ακριβείς διαστάσεις μιας περιοχής έ-

ρευνας και διάσωσης από τα ενδιαφερόμενα Μέρη, τα Μέρη αυτά θα καταβάλλουν κά-

θε προσπάθεια για να επιτύχουν συμφωνία για κατάλληλες ρυθμίσεις με τις οποίες θα 

παρέχεται παντού στην περιοχή ισοδύναμος συντονισμός υπηρεσιών έρευνας και διά-

σωσης….». Η Σύμβαση λοιπόν για τη ναυτική έρευνα και διάσωση δεν καθορίζει δια-

δικασίες και μηχανισμούς που θα μπορούσαν στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αντιστοίχων περιοχών ευθύνης 

του κάθε παράκτιου κράτους. Τον καθορισμό των ορίων των ναυτικών περιοχών έ-

ρευνας και διάσωσης το αφήνει στα Κράτη Μέρη τα οποία όμως μπορεί και να μην 

συμφωνήσουν στην ταύτιση αυτών των γεωγραφικών περιοχών. Αυτό είναι το αδύ-

νατο σημείο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο συντο-

νισμός και ο έλεγχος θαλασσίων και εναέριων μέσων από διαφορετικής εθνικό-

τητας αρχές θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ατυχώς στην περίοδο της διαμόρφωσης 



 33 

του κειμένου αυτής της Σύμβασης δεν ελήφθησαν υπόψη στο βαθμό που απαιτούν οι 

περιστάσεις, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της Σύμβασης του Σικάγου του 1944, ούτε και 

οι διεθνείς αεροναυτικοί Κανονισμοί που ίσχυαν από τότε. Στο σημείο μάλιστα αυτό 

διαπιστώνουμε και μια έλλειψη αρμονίας μεταξύ των διατάξεων της Σύμβασης για τη 

ναυτική έρευνα – διάσωση και του Προοιμίου της που αναφέρεται στη Σύσταση υπ’ 

αριθ. 40 που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για Ασφάλεια της Ανθρώπινης 

Ζωής στη Θάλασσα, 1960. Με τη Σύσταση αυτή αναγνωρίζεται η σκοπιμότητα συ-

ντονιστικών ενεργειών, μεταξύ ενός αριθμού διακυβερνητικών οργανισμών, για την 

ασφάλεια πάνω και υπεράνω της επιφάνειας της θάλασσας. Μεταξύ των οργανισμών 

αυτών συγκαταλέγεται και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

Η Ελλάδα με το άρθρο 2 του κυρωτικού της Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευ-

να και Διάσωση Νόμου 1844/89 δηλώνει ότι η «περιοχή έρευνας και διάσωσης» που 

αναφέρεται στην Σύμβαση είναι «η περιοχή εντός της οποίας η Ελλάδα έχει ήδη ανα-

λάβει την ευθύνη για τους σκοπούς της έρευνας και διάσωσης, που έχει καθορισθεί 

σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία της 

7ης Δεκεμβρίου 1944 και τα περιοχικά σχέδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αε-

ροπορίας (ICAO) καθώς και τον Κανονισμό 15 του Κεφαλαίου V της Διεθνούς Σύμβα-

σης για την Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα της 17ης Ιουνίου 1960 (SOLAS)». Στο 

σημείο αυτό επαναλαμβάνεται ουσιαστικά μία επιφύλαξη που είχε διατυπώσει η Χώ-

ρα μας όταν υπέγραφε τη Σύμβαση. Η Τουρκία είχε αντιδράσει τότε δυναμικά. Η α-

ντίδραση αυτή κλιμακώθηκε όταν τον Οκτώβριο του 1982 η Τουρκία κατέθεσε στο 

Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό μια δήλωσή της που συνοδευόταν από χάρτη στον 

οποίο εμφανιζόντουσαν οι «δυνατότητες της» για κάλυψη των απαιτήσεων της Συμ-

βάσεως. Στην υπόψη περιοχή περιλαμβάνεται το μισό Αιγαίο και τα κατεχόμενα της 

Κύπρου. Οι προσπάθειες τις Τουρκίας έπεσαν στο κενό. Το Φεβρουάριο του 1983 ο 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός στην έκδοση ‘International Search and Rescue’ 

μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά μας δικαίωσε. Επίσης σε κάθε χάρτη “The World 

Maritime Search and Rescue Region” που εκδίδεται με τις περιοχές έρευνας και διά-

σωσης, φαίνεται η περιοχή ευθύνης της Ελλάδας να ταυτίζεται γεωγραφικά με την 

περιοχή πληροφοριών πτήσεων ενώ υπάρχει μια σημείωση που γράφει: “…The provi-

sional Turkey SRR boundaries between Greece and Cyprus have yet to be 

established.” Δηλαδή χαρακτηρίζει προσωρινά τα όρια περιοχής έρευνας και διάσω-
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σης της Τουρκίας και ότι πρέπει να καθορισθούν τόσο με την Ελλάδα όσο και με την 

μαρτυρική Κύπρο, όπου ως γνωστό υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Τον Ιανουάριο του 1989 όμως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Τουρκικής 

Κυβερνήσεως ένας κανονισμός για έρευνα και διάσωση. Η γεωγραφική περιοχή ε-

φαρμογής αυτού του κανονισμού περιλαμβάνει σχεδόν το μισό Αιγαίο και αφορά πα-

ροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης σε κινδυνεύοντα αεροπορικά και θαλάσσια 

μέσα . Η έκδοση αυτού του κανονισμού, συνιστά μονομερή παράνομη πράξη. Οι 

Τούρκοι με αυτή τους την ενέργεια παραβαίνουν και τη Σύμβαση για την έρευνα και 

διάσωση που απαιτεί συμφωνία μεταξύ των κρατών και τη Σύμβαση του Σικάγου βά-

σει της οποίας η ευθύνη για τη διάσωση των αεροσκαφών στην περιοχή αυτή έχει 

παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια ο Τουρκικός κανονισμός δεν μπορεί να 

επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Πέρα απ’ αυτό δεν θα ήταν σωστό να γίνει όπως θέ-

λει η Τουρκία και να επεκταθεί η αρμοδιότητά της στο μισό σχεδόν Αιγαίο. Από την 

άλλη μεριά δυστυχώς για μας δεν αρκεί η διατύπωση ουσιαστικά μιας επιφύλαξης με 

το άρθρο 2 του κυρωτικού Νόμου.  

 

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να διορθωθεί κάνοντας υποχρεωτική 

την ταύτιση των περιοχών έρευνας και διάσωσης με τις αντίστοιχες περιοχές πληρο-

φοριών πτήσεων. Η θέση της εναρμόνισης μέχρι και την ταύτιση αυτών των περιοχών 

έγινε γενικά αποδεκτή το Μάρτιο του 1986, στη συζήτηση της 32ης Συνόδου του Διε-

θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Οι μόνοι που δεν δέχθηκαν τη θέση αυτή ήταν η 

Τουρκία και η Κίνα. Επίσης και στην 21η Σύνοδο της Επιτροπής Ασφαλείας Ναυσι-

πλοΐας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης των διαδικασιών και υ-

πηρεσιών έρευνας και διάσωσης μεταξύ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και 

του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά το κλίμα είναι ευνοϊκό! 

Ελπίζουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, που ξεκί-

νησε από τις αρχές του 2003 την κοινωνική προσφορά του, να συμβάλλει θετικά στην 

βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος της έρευνας και διάσωσης. 


