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 Στον «ΠΛΟΗΓΟ» των Ελληνικών ατών διαβάζουμε: «Δια του πορθμού του 

Ευρίπου ενούται ο βόρειος προς τον νότιον Ευβοϊκόν κόλπον. …. » και παντού γενικά 

ακούμε για τους δύο αυτούς Ευβοϊκούς κόλπους. Η ονομασία αυτή είναι απλά και 

μόνο γεωγραφική ταυτόχρονα όμως και παραδοσιακή, χωρίς αυτές οι περιοχές να εί-

ναι κόλποι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως θα δούμε παρακάτω. Το φαινόμενο 

αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται καθόλου παράξενο και δεν είναι και καθόλου σπά-

νιο. Η γεωγραφία αναφέρει την Κασπία σαν θάλασσα, ενώ είναι λίμνη. Το ίδιο ακρι-

βώς ισχύει και για τη Νεκρά «Θάλασσα». Πολλοί όροι επίσης δεν έχουν την ίδια α-

κριβώς έννοια από τον ένα κλάδο της επιστήμης στον άλλο, όπως π.χ. άλλη είναι η 

έκταση της υφαλοκρηπίδας για τη γεωλογία και άλλη για τη νομική επιστήμη. Το ίδιο 

ισχύει και για τους αντίστοιχους ορισμούς. Δεν είναι άλλωστε και λίγες οι φορές που 

ακόμα και νόμοι δίνουν διαφορετικούς ορισμούς και μάλιστα χωρίς να καταργεί ο 

ένας τον άλλον, όταν αυτοί τους χρησιμοποιούν για να ρυθμίσουν διαφορετικά αντι-

κείμενα. Για παράδειγμα: ο ορισμός του πλοίου κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτι-

κού Δικαίου διαφέρει από αυτόν του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, γεγονός 

που σημαίνει ότι ανάλογα με το ποιόν Κώδικα εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε υπο-

χρεωτικά και τον αντίστοιχο ορισμό.  

 

 Ας εξετάσουμε όμως αρχικά τι είναι κόλπος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της 

θάλασσας. Η νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που βρίσκεται σήμερα σε 

πλήρη ισχύ και έχει κυρωθεί με το Νόμο 2321 της 23 Ιουνίου 1995 (ΦΕΚ 136 Α) εί-

ναι σαφέστατη. Στο άρθρο 10 δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Για τους σκοπούς της πα-

ρούσας Σύμβασης, κόλπος είναι ευδιάκριτη εσοχή ακτής της οποίας η διείσδυση στην 

ξηρά σε σχέση με το πλάτος του στομίου της είναι τέτοιο, ώστε τα ύδατα που περικλείει 

να περικυκλώνονται από την ακτή αποτελώντας κάτι περισσότερο από μία απλή καμπυ-

λότητα της ακτής. Εν τούτοις, μία τέτοια εσοχή της ακτής δεν θεωρείται κόλπος εκτός 

αν η επιφάνειά της είναι ίση ή μεγαλύτερη απ' εκείνη ενός ημικυκλίου που έχει για διά-

μετρο την ευθεία τη φερόμενη κατά πλάτος του στομίου της εσοχής». 

 

Πέρα απ’ τον ορισμό, το προαναφερόμενο άρθρο μας δίνει και ορισμένες 

διευκρινήσεις οι οποίες αφορούν κόλπους που οι ακτές τους ανήκουν σε ένα μόνο 

Κράτος και έχουν γενικά σχέση με τη μέτρηση της επιφάνειας της εσοχής, τον τρόπο 

μετρήσεως του στομίου της και τη δυνατότητα χαράξεως μιας γραμμής στα άκρα της 

φυσικής εισόδου, όχι μεγαλύτερης των 24 ναυτικών μιλίων, η οποία μπορεί να κλεί-

σει τον κόλπο. Με τα παρακάτω σχήματα μπορούμε να καταλάβουμε το τι είναι κόλ-

πος και το πώς μπορεί να κλείσει. 
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Τα ύδατα στους κόλπους που έχουν κλείσει με τη γραμμή που μπορεί να είναι 

μέχρι 24 ναυτικά μίλια, είναι εσωτερικά. Το παράκτιο κράτος ασκεί στα εσωτερικά 

του ύδατα, όλες του τις εξουσίες έχοντας πλήρη κυριαρχία με μόνους περιορι-
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σμούς εκείνους που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για την προσόρμιση και τον 

ελλιμενισμό των αλλοδαπών πλοίων. 

 

 Όπως και με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1958, έτσι και με τη νέα (άρθρο 17) 

όλα τα πλοία έχουν το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως από τη χωρική θά-

λασσα. Τι σημαίνει όμως διέλευση και πότε αυτή είναι αβλαβής; Σύμφωνα με το άρ-

θρο 18 της νέας Συμβάσεως, διέλευση πραγματοποιεί ένα πλοίο όταν διαπλέει τη χω-

ρική θάλασσα απλά και μόνο κατευθυνόμενο στον προορισμό του χωρίς είσοδο στα 

εσωτερικά ύδατα και χωρίς προσορμισμό σε αγκυροβόλιο ή λιμενικές εγκαταστάσεις 

έξω απ’ αυτά. Διέλευση επίσης είναι και η περίπτωση όπου ένα πλοίο κατευθύνεται 

στα εσωτερικά ύδατα του παράκτιου κράτους ή αναχωρεί απ’ αυτά ή όταν ο σκοπός 

του είναι ο προσορμισμός σε αγκυροβόλιο ή λιμενική εγκατάσταση. Η διέλευση πρέ-

πει απαραίτητα να είναι συνεχείς και ταχεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πλοίο 

δεν έχει δικαίωμα κράτησης των μηχανών ή αγκυροβολίας εφόσον οι κινήσεις αυτές 

αποτελούν συνηθισμένα συμβάντα της ναυσιπλοΐας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτω-

ση ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία και αερο-

σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

 

Η διέλευση ενός οποιουδήποτε πλοίου, πολεμικού ή εμπορικού, είναι αβλα-

βής, σύμφωνα άρθρα 20 και 23 της νέας Σύμβασης, όταν δεν διαταράσσει την ειρήνη, 

την τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους και διενεργείται σύμφωνα με τους 

κανόνες του διεθνούς δικαίου. Επίσης η νέα Σύμβαση υποχρεώνει τα ξένα πυρηνοκί-

νητα πλοία καθώς και τα πλοία που μεταφέρουν ραδιενεργές ή εγγενώς επικίνδυνες ή 

βλαβερές ουσίες να φέρουν τα προβλεπόμενα έγγραφα και να τηρούν τα ειδικά προ-

ληπτικά μέτρα που έχουν θεσπισθεί με διεθνείς συμφωνίες για τέτοια πλοία. Τέλος, 

το άρθρο 19 απαριθμεί δραστηριότητες που θεωρούνται ότι διαταράσσουν την ειρή-

νη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. 

 

Το παράκτιο κράτος λαμβάνοντας υπόψη του την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 

μπορεί να καθορίσει θαλάσσιους διάδρομους και σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφο-

ρίας στην χωρική του θάλασσα. Επίσης μπορεί να υιοθετήσει νόμους και κανονι-

σμούς σχετικούς με την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων χωρίς βέβαια να έρχεται 

σε αντίθεση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Τα ξένα πλοία διερχόμενα από τη 

χωρική θάλασσα είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους και 

κανονισμούς, καθώς και με όλες τις γενικά αποδεκτές διεθνείς ρυθμίσεις που αφο-

ρούν στην αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα και γενικά την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας. Αυτά όλα αναφέρονται στα άρθρα 22 και 21 της νέας Συμβάσεως. 

Βλέποντας στη συνέχεια τα άρθρα 24, 26 και 25 της νέας Συμβάσεως μαθαίνουμε ότι 

σύμφωνα μ’ αυτή το παράκτιο κράτος όχι μόνο δεν μπορεί να εμποδίσει τη διέλευση 

των ξένων πλοίων από τη χωρική του θάλασσα εφόσον αυτή είναι αβλαβής, αλλά εί-

ναι υποχρεωμένο να τη διευκολύνει πληροφορώντας τα ξένα πλοία για κάθε ναυτι-

λιακό κίνδυνο που εντοπίζεται στη χωρική του θάλασσα. Δεν μπορεί επίσης να επι-

βάλλει τη τήρηση διατυπώσεων τέτοιων που να έχουν σαν πρακτικό αποτέλεσμα την 

άρνηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης. Ούτε μπορεί να 

κάνει διακρίσεις τυπικές ή ουσιαστικές κατά των πλοίων οποιουδήποτε κράτους ή 

κατά πλοίων που μεταφέρουν φορτία προς ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτους. 

Τέλη δεν μπορούν να εισπραχθούν απλά και μόνο για την διέλευση. Μπορούν να 

εισπραχθούν μόνο σαν πληρωμή για ειδικές υπηρεσίες χωρίς καμμία διάκριση. 
Το παράκτιο κράτος μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσει κάθε 

διέλευση που δεν είναι αβλαβής. Μπορεί ακόμα, χωρίς διακρίσεις να αναστέλλει 
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προσωρινά την άσκηση του δικαιώματος της αβλαβούς διελεύσεως από ξένα πλοία 

για ορισμένες περιοχές της χωρικής θάλασσας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την 

προστασία της ασφάλειας του ακόμα και για να εκτελέσει ασκήσεις με όπλα.  

 

Επανερχόμενοι λοιπόν στο θέμα μας μετά αυτές τις απαραίτητες διευκρινή-

σεις και με βάση το δίκαιο της θάλασσας, διαπιστώνουμε ότι στην περίπτωση του 

Ευβοϊκού δεν έχουμε δύο κόλπους, δηλαδή δύο εσοχές της ξηράς αλλά μια ηπειρω-

τική ακτή πολύ κοντά σε ένα νησί. Το νησί αυτό είναι η Εύβοια η οποία αφήνει ένα 

στενό πέρασμα, έναν πορθμό με την απέναντι ηπειρωτική ακτή. Κατά συνέπεια η θά-

λασσα που βρίσκεται μεταξύ των ακτών είναι χωρική, δηλαδή αιγιαλίτης ζώνη και 

σε καμιά περίπτωση αυτά τα ύδατα δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν «εσωτερικά», 

όπως θα μπορούσαν να είναι σε ένα κόλπο κάτω από τις προϋποθέσεις που ήδη ανα-

φέραμε. 

 

Αφού λοιπόν είναι χωρική θάλασσα τα πλοία μπορούν να διέρχονται ανεμπό-

διστα και ατελώς μέσα στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος της αβλαβούς διελεύ-

σεως. Ειδικά όμως για την ιδιορρυθμία του πορθμού του Ευρίπου όπου υπάρχουν 

ρεύματα παλιρροιακής μορφής, μόνο για λόγους ασφαλείας μπορεί το Κράτος να 

έχει κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούν τα 

πλοία να διέρχονται από τον πορθμό ασφαλώς χωρίς όμως οποιαδήποτε άλλη καθυ-

στέρηση. Η γέφυρα πρέπει να είναι ανοικτή και όταν δεν υπάρχει πλοίο που να 

επιθυμεί διέλευση ή όταν αυτό δεν μπορεί να περάσει λόγω των ρευμάτων, τότε 

μόνο να κλείνει για να εξυπηρετούνται οι χερσαίες μετακινήσεις από τη μια ακτή 

στην άλλη. Το Κράτος μπορεί να επιβάλει τέλη μόνο για ειδικές υπηρεσίες που θα 

εξυπηρετούν τα πλοία π.χ ρυμούλκηση αν απαιτείται ή πλοήγηση κλπ και όχι για το 

άνοιγμα της γέφυρας που είναι για να εξυπηρετεί τους στεριανούς. Θα ήταν πολύ 

σωστό και απόλυτα νόμιμο να υπάρχουν διόδια στη γέφυρα για τη διέλευση των οχη-

μάτων ακόμα και των πεζών. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τα πράγ-

ματα θα ήταν διαφορετικά αν ο Εύριπος δεν ήταν πορθμός αλλά μια διώρυγα που δεν 

τη δημιούργησε η φύση αλλά η ανθρώπινη παρέμβαση, όπως έγινε στην Κόρινθο.  

 

Το γεγονός λοιπόν ότι «.. οιονδήποτε σκάφος προτιθέμενο να διαπλεύσει τον 

πορθμόν του Ευρίπου, οφείλει πρώτον να πληρώση τα κεκανονισμένα διόδια εις την 

Λιμενικήν Αρχήν της Χαλκίδος …», συνιστά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δι-

καίου και ειδικότερα του δικαίου της θάλασσας. Τα πλοία δεν πρέπει να πληρώνουν 

για τη διέλευση τους, ούτε να περιμένουν πότε θα ανοίξει η γέφυρα, εφόσον η 

κατάσταση των ρευμάτων είναι τέτοια που θα μπορούσε να επιτρέψει την ασφα-

λή διέλευσή τους από τον πορθμό και τα διόδια πρέπει να τα πληρώνουν αυτοί 

που εξυπηρετούνται από τη γέφυρα δηλαδή οι στεριανοί και όχι αυτοί που παρε-

μποδίζονται. Βέβαια κάποιοι νόμοι στην Ελλάδα υπαγορεύουν αυτό το οποίο συμ-

βαίνει μέχρι σήμερα. Ας θυμηθούμε όμως το Σύνταγμα μας, το Θεμελιώδη Νόμο του 

Κράτους. Τι λέει στο άρθρο 28; «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαί-

ου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους 

σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερι-

κού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. …». 

Η Ελλάδα όπως ήδη αναφέραμε έχει επικυρώσει τη νέα Σύμβαση. Ακόμα όμως και 

αν δεν ήταν μέρος σ’ αυτή, πάλι θα ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει τους κανόνες 

της αβλαβούς διελεύσεως γιατί αυτοί είναι ταυτόχρονα και εθιμικοί, γεγονός γενικά 

παραδεκτό από πολύ παλιά, ακόμα και με τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου 

της Χάγης.  
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Μετά από τα παραπάνω και σε ότι αφορά τον πορθμό του Ευρίπου, θα 

πρέπει να εφαρμοσθούν πιστά οι κανόνες περί αβλαβούς διελεύσεως και άμεσα 

να καταργηθεί κάθε αντίθετη διάταξη. Τα πλοία πρέπει να είναι ελεύθερα να 

διέρχονται από τον πορθμό, όταν αυτό δεν εγκυμονεί κινδύνους λόγω του ρεύμα-

τος, χωρίς να πληρώνουν διόδια σε καμμία περίπτωση.  

 

 

 

 

 

 
 


