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Εισαγωγικά 

 Με την αυτοδικία επιδιώκει ένα κράτος την ικανοποίηση των αξιώσεων του, 

με τη χρήση της ισχύος. Κριτής της διαφοράς σε αυτή την περίπτωση γίνεται το κρά-

τος που αυτοδικεί και ενεργεί βεβαίως σύμφωνα με τα συμφέροντα του. Είναι αυτο-

νόητο ότι αυτοδικούν τα ισχυρότερα κράτη κατά των ασθενέστερων αφού τα δεύτερα 

δεν έχουν ανάλογη δυνατότητα. Η αυτοδικία τις περισσότερες φορές περιέχει την α-

πειλή ή και τη χρήση βίας. Αυτό είναι αντίθετο με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 

του διεθνούς δικαίου.1 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άρθρο 2, παράγραφος 3, του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ότι2: 

« Όλα τα μέλη [δηλαδή οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών], να διακανονίζουν τις διεθνείς 

διαφωνίες τους με ειρηνικά μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η 

διεθνής ειρήνη, η ασφάλεια, και η δικαιοσύνη».  

Επίσης το άρθρο 2 του Χάρτη στην παράγραφο 4, ορίζει ότι: 

«Όλα τα μέλη στις διεθνείς σχέσεις τους να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας 

κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, 

ή από ενέργειες που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς 

των Ηνωμένων Εθνών».  

Ο συνδυασμός αυτών των δύο διατάξεων καθιερώνει μια θεμελιώδη αρχή του σύγ-

χρονου διεθνούς δικαίου. Τα έθνη δεν θα χρησιμοποιούν ποτέ τη βία ή την απειλή 

χρήσης βίας για να επιβάλουν τη θέλησή τους σε άλλα έθνη ή για να επιλύσουν 

τις διεθνείς διαφορές τους. 

Πέρα από τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει ότι πάντα 

υπάρχει το φυσικό δικαίωμα της ατομικής και συλλογικής άμυνας, όπως αυτό είναι 

διατυπωμένο στο άρθρο 51 του Χάρτη, σύμφωνα με το οποίο: 

«Από τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα χάρτη κανένα δεν θα παρεμποδίζει την άσκηση 

του φυσικού δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση που 

                                                 
1 Cf. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Α., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Ειρηνικά και Βίαια Μέσα Επίλυσης Διεθνών Δια-

φορών, σελ.156-9. 
2 Το κείμενο όλων των άρθρων έχει διασκευαστεί «ελεύθερα» στην δημοτική. 
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ένα Μέλος των Ηνωμένων Εθνών θα υποστεί ένοπλη επίθεση, μέχρι το Συμβούλιο Α-

σφαλείας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλεί-

ας. Τα λαμβανόμενα μέτρα θα αναφέρονται από τα Μέλη στο Συμβούλιο ασφαλείας 

….».  

 

Η αυτοδικία 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αυτοδικία είναι μια 

μη νόμιμη ενέργεια. Ο Χάρτης όμως, δίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας διάφορες δυνα-

τότητες για λήψη μέτρων για την προστασία της ειρήνης και την επιβολή των αποφά-

σεων των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των αποφάσεων των 

Ηνωμένων Εθνών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτές στις δυνατότητες δεν μπορούν 

να ενταχθούν στο ίδιο σχήμα με την έννοια της αυτοδικίας όπως την εκθέσαμε παρα-

πάνω. Τα κράτη αυτοδικώντας δεν διαθέτουν νομικό έρεισμα αλλά μόνο τη δικαιολο-

γία ότι δεν υπάρχει τρίτος για να κρίνει και να αποφασίσει τη λήψη μέτρων. Δεν συμ-

βαίνει το ίδιο και με το Συμβούλιο Ασφαλείας που αντλεί τα δικαιώματα του από μια 

συμφωνία κρατών και ενεργεί σαν αμερόληπτος τρίτος. Η βία σε αυτή την περίπτωση 

έχει νόμιμο χαρακτήρα3. Το άρθρο 39 του Χάρτη αναφέρεται σε αυτές τις δυνατότη-

τες με τα παρακάτω: 

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής κατά 

της ειρήνης, για την διατάραξη της ειρήνης, ή για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας 

και θα προβαίνει σε συστάσεις, ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα ληφθούν σύμφωνα με 

τα άρθρα 41 και 42, για διατήρηση ή αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφά-

λειας».  

Ας δούμε όμως τι λένε τα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη. 

Άρθρο 41: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ποια μέτρα, που δεν περι-

λαμβάνουν τη χρήση ένοπλης βίας, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν για να επιβληθούν 

οι αποφάσεις του, και μπορεί να προσκαλεί τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να θέσουν 

σε εφαρμογή τέτοια μέτρα. Αυτά τα μέτρα μπορούν να περιλάβουν την πλήρη ή μερική 

                                                 
3 Cf. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, op. cit., supra, υποσ. 1, σελ.169-72. 
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διακοπή των οικονομικών σχέσεων, των σιδηροδρομικών, θαλασσίων, ταχυδρομικών, 

τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και άλλων τρόπων επικοινωνιών καθώς και την διακοπή 

των διπλωματικών σχέσεων».  

Άρθρο 42: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας, εάν θεωρήσει ότι μέτρα που προβλέπονται στο 

άρθρο 41 δεν είναι τελεσφόρα ή εάν έχουν αποδειχθεί μη τελεσφόρα, μπορεί να αναλά-

βει την αναγκαία δράση, από αέρα, από θάλασσα ή με χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις, 

για να διατηρήσει ή για να αποκαταστήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Μια τέτοια 

δράση μπορεί να περιλαμβάνει επιδείξεις, αποκλεισμούς, και άλλες επιχειρήσεις αερο-

πορικές θαλάσσιες, ή από χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις Μελών Ηνωμένων Εθνών».  

Μετά από τα παραπάνω ας συνεχίσουμε με την εξέταση των μέτρων που μπο-

ρούν να αναλάβουν τα κράτη ενεργώντας μέσα στα πλαίσια της αυτοδικίας.. 

 

Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων 

Στο παρελθόν το μέτρο αυτό λαμβανόταν συνήθως με την κήρυξη πολέμου. 

Σήμερα είναι η σχετικά πιο ανώδυνη μορφή αυτοδικίας. Παρά το γεγονός ότι το μέ-

τρο αυτό καθεαυτό είναι διπλωματικό και δεν χρησιμοποιεί απειλή ή χρήση βίαιων 

μέσων, πολλές φορές είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όπως είναι γνωστό, στα δι-

πλωματικά μέσα περιλαμβάνονται όλες οι πολιτικές ενέργειες που λαμβάνονται από 

ένα έθνος για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά άλλων εθνών στα πλαίσια του διεθνούς 

δικαίου. Με την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ασκείται μια πίεση που έχει 

σκοπό της να κάνει δυσχερέστερες τις διαπραγματεύσεις. Πραγματοποιείται με την 

ανάκληση της διπλωματικής αποστολής ή χωρίς την ανάκληση της διπλωματικής α-

ποστολής αλλά με την διακοπή κάθε επαφής της με τις αρχές του κράτους που την 

έχει δεχθεί. 

Διακοπή διπλωματικών σχέσεων χωρίς κήρυξη πολέμου είχαμε με την Τουρ-

κία το 1847. Αφορμή ήταν η αυστηρή επιτίμηση του Τούρκου πρέσβη Μουσούρου 

από τον Βασιλέα Όθωνα, επειδή δεν θεωρήθηκε αμέσως το διαβατήριο του υπασπι-
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στή του για μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη. Το μέτρο αυτό εφαρμόσθηκε για ένα 

χρόνο4. 

 

Η ανταπόδοση 

Μέτρο αυτοδικίας είναι και η ανταπόδοση. Με το μέτρο αυτό ενεργούμε μέσα 

στα πλαίσια του νομίμου αλλά οι ενέργειες μας έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις στο άλ-

λο κράτος. Σε καμία περίπτωση αυτές οι ενέργειες δεν δείχνουν φιλικές σχέσεις μετα-

ξύ των κρατών. Είναι όμως πολύ αποτελεσματικές και μπορούν να επιτύχουν τον ε-

ξαναγκασμό. Τις πιο πολλές φορές εκδηλώνεται με απελάσεις διπλωματών. Τα χαρα-

κτηριστικότερο όμως για μας παράδειγμα είναι ο εμπορικός αποκλεισμός του κρά-

τους των Σκοπίων από την Χώρα μας πριν από λίγα χρόνια.5 

Έχει παρατηρηθεί όμως και μια άλλη περίπτωση που παρομοιάζει με την α-

νταπόδοση, αλλά διαφέρει στο ότι το κράτος που θεωρεί ότι έχει θιγεί και έχει αξιώ-

σεις απαιτεί από το άλλο να προβεί το ίδιο σε κάποιες ενέργειες, για να τύχει συγνώ-

μης. Παράδειγμα η ειδική, θα μπορούσαμε να πούμε εξευτελιστική, τελετή στο Ζάπ-

πειο για να συχωρεθούν οι αμαρτίες κάποιου αξιωματικού της χωροφυλακής που ευ-

ρισκόμενος στο άλσος Λυκαβηττού, έριξε πέτρες κατά του πρέσβη της Μεγάλης Βρε-

τανίας και της λαίδης Nicolson. Αυτό το περιστατικό συνέβη το 1884 και είναι γνω-

στό σαν «επεισόδιο Nicolson». 

 

Τα αντίποινα σε καιρό ειρήνης 

Τα αντίποινα είναι μη νόμιμες ενέργειες ενός κράτους εναντίον άλλου κρά-

τους σαν ανταπόδοση παρομοίων πράξεων του τελευταίου σε βάρος του πρώτου. Το 

ένα κράτος γίνεται με αυτό τον τρόπο κριτής ενός άλλου κράτους και επιβάλει τις κυ-

ρώσεις του. Σκοπός αυτής της κλασσικής μορφής αυτοδικίας είναι ο εξαναγκασμός 

σε συμμόρφωση ενός κράτους σύμφωνα με την θέληση ενός άλλου. Η διαφορά μετα-

ξύ της ανταπόδοσης και των αντιποίνων είναι προφανής. Στην πρώτη περίπτωση ε-

                                                 
4 ΡΟΥΚΟΥΝΑ Ε., Διπλωματική Ιστορία – 19ος Αιών, σελ. 97. 
5 ΠΟΥΛΑΤΖΑ Ν., Το Δίκαιο της Θάλασσας, σελ. 72. 
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φαρμόζονται μη φιλικά αλλά νόμιμα μέτρα ενώ στην δεύτερη εφαρμόζονται παράνο-

μα.  

Τα αντίποινα είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Η σύλληψη από μια πολιτεία 

ενός ξένου πολίτη σαν ανταπόδοση προσβολής που υπέστη δικός της πολίτης είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο μεσαίωνα τα αντίποινα έφθασαν να εφαρμόζονται 

ακόμα και από πολίτες. Οι έμποροι μιας χώρας προέβαιναν σε αντίποινα κατά εμπό-

ρων άλλης χώρας όταν ζημιωνόντουσαν από τους τελευταίους. Η συνθήκη των Παρι-

σίων του 1856 απαγόρευσε την άσκηση αντιποίνων από πολίτες. Το Σύμφωνο της 

Κοινωνίας των Εθνών δεν απαγόρευε την προσφυγή σε βίαια μέσα. Γι αυτό θεωρή-

θηκε ότι δεν απαγόρευε την άσκηση αντιποίνων. Αυτό οδήγησε σε μια προσπάθεια 

«νομιμοποίησης» των παράνομων ενεργειών που εφαρμόζονται σαν αντίποινα. Υ-

πήρξε μάλιστα και απόφαση Μικτού Διαιτητικού Δικαστηρίου για την υπόθεση 

Naulilaa που «νομιμοποιούσε» την άσκηση των αντιποίνων θεωρώντας τα σαν πρά-

ξεις αυτοβοήθειας (selbstilfehandlung) που προκαλούν προσωρινή αναστολή σχετι-

κού κανόνα του διεθνούς δικαίου. Αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Η παράγραφος 4 του 

άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφέστατη και απαγορεύει την α-

πειλή και την χρήση βίας. Εκτός αυτού το 1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικά-

ζοντας την Βρετανική στρατιωτική ενέργεια στο Harib χαρακτήρισε τα αντίποινα σαν 

μέτρα ασυμβίβαστα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών6. 

 

Η κωλυσιπλοΐα 

Η κατακράτηση ενός πλοίου σε ξένο λιμένα με σκοπό να αναγκασθεί το κρά-

τος της σημαίας να αποκαταστήσει μια ζημία που προκλήθηκε από κάποια άλλη αιτία 

στο κράτος του λιμένα, ονομάζεται κωλυσιπλοΐα. Τις περισσότερες φορές, το μέτρο 

αυτό είναι μια ειδική μορφή αντιποίνων που μπορεί να φθάσει μέχρι και τη δήμευση 

σε περίπτωση που το κράτος της σημαίας δεν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 

κράτους που έχει απαγορεύσει τον απόπλου του ξένου πλοίου από τον λιμένα του. 

Χωρίς αμφιβολία η απαγόρευση του απόπλου αυτής της μορφής δεν μπορεί να θεω-

ρηθεί νόμιμη ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά έχει εφαρμοσθεί πολλές φορές στο παρελθόν, 

                                                 
6 Cf. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 161-4. 
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σε ανώμαλες περιόδους όχι μόνο σαν αντίποινα αλλά και για προληπτικούς λόγους. 

Παράδειγμα το 1912 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απαγόρευσαν τον απόπλου 

από τους λιμένες τους, σε όλα τα πλοία που θα μετέφεραν όπλα για το Μεξικό. Πα-

ρόμοια έχει ενεργήσει και η Κοινωνία των Εθνών, η οποία το 1935 απαγόρευσε με 

αυτό τον τρόπο την εξαγωγή όπλων και πρώτων υλών προς την Ιταλία. 

 

Το μποϋκοτάζ 

Μποϋκοτάζ είναι η αναστολή των εμπορικών συναλλαγών με τους πολίτες 

ενός κράτους. Η ενέργεια αυτή που είναι άλλη μια μορφή αυτοδικίας εκτελείται σαν 

ανταπόδοση σε παρανομία. Μερικές φορές το μποϋκοτάζ είναι αυθόρμητο από τους 

πολίτες, χωρίς καμία προτροπή από κυβέρνηση ή άλλη κρατική αρχή. Σε αυτή την 

περίπτωση το κράτος δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις των πολιτών του και δεν 

θεωρείται πράξη αυτοδικίας απ’ αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μποϋκο-

τάζ των Ολλανδικών προϊόντων από το Ελληνικό καταναλωτικό κοινό στο πρόσφατο 

παρελθόν, μετά από ενέργεια της Ολλανδίας που κρίθηκε αντίθετος στα εθνικά μας 

συμφέροντα. 

 

Ο ναυτικός αποκλεισμός σε περίοδο ειρήνης (ή ναυτική απομό-

νωση) 

Αυτό είναι το σκληρότερο μέτρο αυτοδικίας. Αποκλεισμός σε περίοδο ειρή-

νης (maritime quarantine) είναι η από θαλάσσης απαγόρευση επικοινωνίας συγκεκρι-

μένης χερσαίας περιοχής με χρήση ναυτικής ισχύος (πλοίων και αεροσκαφών του 

ναυτικού). Σκοπός αυτής της αυτοδικίας είναι ο εξαναγκασμός του κράτους που απο-

κλείεται να συμμορφωθεί σε επιταγή του κράτους που ασκεί τον αποκλεισμό7. Η δια-

φορά μεταξύ αποκλεισμού σε περίοδο ειρήνης και του αντίστοιχου σε περίοδο πολέ-

μου είναι φανερός. Στην πρώτη περίπτωση που δεν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, ο 

αποκλεισμός εφαρμόζεται μόνο κατά των πλοίων του αποκλεισμένου κράτους. Αυτό 

σημαίνει ότι τα τρίτα κράτη δεν θίγονται με κανένα τρόπο και δεν είναι υποχρεωμένα 

                                                 
7 Cf. ΚΑΡΔΟΥΛΗ Κ., Το Δίκαιον του Ναυτικού Αποκλεισμού, σελ. 37-44. 
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να τηρήσουν ουδετερότητα. Γι’ αυτό δεν περιορίζεται με κανένα τρόπο η πρόσβαση ή 

η αναχώρηση πλοίων από τους λιμένες και τις ακτές τους ούτε και η υπέρπτηση αε-

ροσκαφών προερχομένων από το έδαφος τους ή κατευθυνόμενων σ’ αυτό. 

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα έναρξης του αποκλεισμού καθώς και τα γεω-

γραφικά του όρια, ανακοινώνεται διεθνώς και ιδιαίτερα στο κράτος που θα υποστεί 

τις συνέπειες, παρέχοντας ταυτόχρονα και μια προειδοποιητική περίοδο επιείκειας 

(grace period). Παράλληλα ενημερώνονται με προαγγελία όλα τα πλοία που βρίσκο-

νται ή κατευθύνονται στην περιοχή σε γλώσσες κατανοητές στους ναυτικούς (συνή-

θως αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά). 

Για να ισχύσει ένας αποκλεισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Αποτελε-

σματικός αποκλεισμός δεν σημαίνει ότι αποκλείει κάθε δυνατή πρόσβαση των πλοίων 

και των αεροσκαφών, αλλά ότι διατίθενται ναυτική δύναμη (πλοία επιφανείας, υπο-

βρύχια και αεροσκάφη) ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δύναμη, που επαρκεί για την 

εκτέλεση του έργου του. Η απαίτηση αυτή δεν αποκλείει προσωρινή απουσία της δύ-

ναμης που ασκεί τον αποκλεισμό, όπως για παράδειγμα, λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών. «Αμερόληπτος» θεωρείται ο αποκλεισμός όταν εφαρμόζεται χωρίς καμία 

διάκριση σε όλα τα πλοία και αεροσκάφη. Δεν γίνεται καμία διάκριση και για κανένα 

λόγο. Διάκριση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά υπέρ των πλοίων και των αεροσκαφών 

που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης όπως ιατροφαρμακευτικό υλικό ή ανθρώπους 

που διαμετακομίζονται για λόγους υγείας ή που ασχολούνται με την επιστημονική 

έρευνα ή που μετέχουν σε ανθρωπιστικές και θρησκευτικές αποστολές και γενικά για 

κάθε πλοίο ή αεροσκάφος που η παρεμπόδιση του δεν έχει να ωφελήσει σε τίποτα τον 

σκοπό του κράτους που αυτοδικεί8  

Ο αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων από πλοία του Βρετανικού στόλου 

υπό τον ναύαρχο Parker το 1850, καθώς και η κατάσχεση ελληνικών πλοίων για να 

αποτελέσουν αυτά την εγγύηση ικανοποίησης των αιτημάτων της Μεγάλης Βρετανί-

ας, αποτελεί ένα θλιβερό παράδειγμα εφαρμογής ναυτικού αποκλεισμού σε ειρηνική 

περίοδο. Ο αποκλεισμός αυτός ξεκίνησε με αφορμή την ανόητη και απαράδεκτη από 

κάθε άποψη, επίθεση που υπέστη το Πάσχα του 1847 ο don Pacifico, ένας Πορτογά-

                                                 
8 Cf. U.S.N. The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations (NWP 9 – FMFM 1-10) 

σελ. 7-9 – έως 7-10. 



 9 

λος τοκιστής Ισραηλίτης στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Γιβλατάρ και 

κατά συνέπεια κατείχε Βρετανικό διαβατήριο9. 

 

Η ναυτική επίδειξη (ή παρουσία) 

Η ναυτική επίδειξη (naval presence) εκδηλώνεται με ναυτική παρουσία και 

αποβλέπει στον εξαναγκασμό του κράτους στο οποίο στρέφεται για συμμόρφωση. 

Είναι μια μορφή αυτοδικίας που περιέχει έντονα το στοιχείο της απειλής βίας. Αναμ-

φισβήτητα οι ναυτικές δυνάμεις έχουν ένα βασικό και μοναδικό στοιχείο στρατιωτι-

κής ικανότητάς. Διαθέτουν μεγάλη ισχύ, που μπορεί να προβληθεί στην ξηρά (πεζο-

ναύτες) και να ασκήσει αεροπορικές επιχειρήσεις (ναυτική αεροπορία). Η μεγάλη αυ-

τή ισχύ μπορεί να μεταφέρεται με μεγάλη ευχέρεια από θάλασσα σε θάλασσα, κοντά 

στην κάθε περιοχή του πλανήτη, όπου τα κράτη που την διαθέτουν επιδιώκουν να 

ασκήσουν επιρροή. Η ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεστούν από την ανοικτή θά-

λασσα, χωρίς καμία πολιτική εμπλοκή και χωρίς καμία απαίτηση συγκατάθεσης άλ-

λου κράτους. Εφ' όσον η ναυτική δύναμη πλέει στα διεθνή ύδατα και τα αεροσκάφη 

της πετούν στον διεθνή εναέριο χώρο, απολαμβάνει το πλήρες φάσμα των ελευθεριών 

της ανοικτής θάλασσας για την ναυσιπλοΐα και την υπέρπτηση. Τα δικαιώματα αυτά 

όμως πρέπει να ασκούνται με σεβασμό στα αντίστοιχα δικαιώματα των άλλων κρα-

τών.10 Αυτό σημαίνει inter alia, ότι η ναυτική δύναμη πρέπει να κάνει χρήση και όχι 

κατάχρηση των δικαιωμάτων της και ότι θα ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες που 

προβλέπονται για τις πτήσεις των αεροσκαφών. 

Παρόμοια με την ναυτική επίδειξη ενέργεια, χωρίς όμως να περιέχει το στοι-

χείο της απειλής, είναι και η επίδειξη σημαίας (showing of the flag). Αυτή εκτελείται 

με επισκέψεις πολεμικών πλοίων σε ξένους λιμένες, σαν συμβολική έκφραση συμπα-

ράστασης καθώς και υποστήριξης και γενικά για λόγους ψυχολογικούς ή εθιμοτυπίας. 

                                                 
9 Βλ. ΡΟΥΚΟΥΝΑ, op. cit., supra, υποσ. 4, σελ. 97-8. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι το μόνο παρά-

δειγμα. Η Πατρίδα μας και σε αυτό τον τομέα κατέχει ρεκόρ. Εκτός από τον αποκλεισμό του 1827, 

που επέβαλαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στις υπό Τουρκικό έλεγχο Ελληνικές ακτές για εξαναγκασμό της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το μέτρο αυτό εφαρμόσθηκε σε βάρος 

μας. Το 1886 και το 1897 οι Μεγάλες Δυνάμεις εκτέλεσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Ελλάδος. 

Το ίδιο και οι Σύμμαχοι το 1916. Βλ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 166. 
10 Βλ. Άρθρο 87 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 



 10 

Η κατάληψη ξένου εδάφους 

Ένα είδος αυτοδικίας μπορεί να είναι και η κατάληψη ξένου εδάφους. Παρα-

τηρείται συνήθως όταν άλλα μέσα αυτοδικίας δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Η ενέργεια 

αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της πολεμικής ενέργειας, χωρίς όμως να μπορεί 

όλες τις φορές, να εξομοιωθεί με αυτή. Η κατάληψη ξένου εδάφους σαν αυτοδικία 

είναι κατ’ αρχάς προσωρινή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί διαφέ-

ρει από την πολεμική ενέργεια γιατί ο κύριος και βασικός σκοπός της σαν αυτοδικία, 

είναι η ικανοποίηση αξιώσεων. 

Η Χώρα μας έζησε μια τέτοια εμπειρία, με τον βομβαρδισμό και την κατάλη-

ψη της Κερκύρας από τους Ιταλούς από 30 Αυγούστου μέχρι 27 Σεπτεμβρίου του 

1923. Θύματα του βομβαρδισμού υπήρξαν πολλά γυναικόπαιδα. Αιτία η δολοφονία 

μελών της Ιταλικής Επιτροπής για διαρρύθμιση των Ελληνοαλβανικών συνόρων και 

του αρχηγού της στρατηγού Τελίνι, από κάποιους απερίσκεπτους συμπατριώτες 

μας.11 Δυστυχώς όμως υπάρχει και πρόσφατο παράδειγμα! Πρόκειται για το γνωστό 

επεισόδιο των Ιμίων. Το επεισόδιο ξεκίνησε μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 

1995, όταν ένα Τουρκικό φορτηγό πλοίο το “Figen Akat” προσάραξε σε ένα από τα 

δύο μικρά νησιά του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος που ονομάζονται Ίμια. Παρά 

τις αρχικές αντιρρήσεις του πλοιάρχου που ισχυριζόταν ότι βρίσκεται στην Τουρκική 

χωρική θάλασσα ένα Ελληνικό ρυμουλκό, στις 28 Δεκεμβρίου, αποκόλλησε το πλοίο 

και στην συνέχεια το ρυμούλκησε μέχρι τον λιμένα Gulluk της Τουρκίας. Το επεισό-

διο θεωρήθηκε λήξαν. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Στις 29 Δεκεμβρί-

ου του 1995 η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση προς τον πρέσβη μας στην 

Τουρκία ισχυριζόμενη ότι οι νήσοι Ίμια ανήκουν στην Τουρκία. Η Ελληνική Κυβέρ-

νηση απέρριψε τον Τουρκικό ισχυρισμό στις 10 Ιανουαρίου 1996 με δική της ρημα-

τική διακοίνωση. Δυστυχώς όμως είχαμε συνέχεια! Ο Δήμαρχος Καλύμνου με δική 

του πρωτοβουλία στις 25 Ιανουαρίου του ίδιου έτους ύψωσε την Ελληνική σημαία σε 

ένα από τα δύο αυτά νησιά, για να έρθουν δύο μέρες αργότερα Τούρκοι δημοσιογρά-

φοι της εφημερίδας Hurriyet με ελικόπτερο για να την καταρρίψουν και να την αντι-

καταστήσουν με Τουρκική. Μια μέρα μετά ένα Ελληνικό πολεμικό πλοίο αφαίρεσε 

την Τουρκική σημαία και ξαναέβαλε την Ελληνική. Ακολούθησε νέα ρηματική δια-

κοίνωση της Τουρκίας στις 29 Ιανουαρίου με διευρυμένες απαιτήσεις. Με αυτή την 

                                                 
11 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σελ. 930. 
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διακοίνωση η Τουρκία δεν αμφισβήτησε μόνο την Ελληνική κυριαρχία στις νήσους 

Ίμια αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου12. Στις 30 Ιανουαρίου του 1996 μονάδες 

του Ελληνικού και του Τουρκικού Ναυτικού κατέπλευσαν στην περιοχή των Ιμίων 

ενώ μια ομάδα των βατραχανθρώπων μας αποβιβάσθηκε στη μία μόνο από τις δύο 

νήσους για να την φυλάξει. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου η Τουρκική 

Φρεγάτα Yavuz πλησίασε πολύ κοντά την αφύλακτη Ίμια και παρέμεινε εκεί για λίγη 

ώρα κρατημένη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Τουρκική τηλεόραση ανακοίνω-

σε ότι στη νήσο αυτή είχαν αποβιβασθεί Τούρκοι καταδρομείς13. Αυτό διαπιστώθηκε 

αμέσως μετά από Ελληνικό ελικόπτερο το οποίο απονηώθηκε από πολεμικό πλοίο 

και διήλθε πολλές φορές πάνω από την νήσο. Το ελικόπτερο αυτό, αμέσως μετά απω-

λέσθη μαζί με τους επιβαίνοντες. Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 το επει-

σόδιο είχε λήξει μετά από μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφού 

η Ελληνική Κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόταση τους για αμοιβαία απόσυρση όλων 

των στρατιωτικών, όλων των πλοίων και όλων των σημαιών (no men, no ships, no 

flags) από την περιοχή των Ίμια, για να επανέλθει η πρότερη κατάσταση δηλαδή το 

status quo ante.14 

                                                 
12 Τα νησιά αυτά πιθανότατα είναι αυτά που αναφέρει ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του 

Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών της Άγκυρας, 

Huseyin Pazarci σε μελέτη του για το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αι-

γαίου. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι και τα Ίμια. Βλ. ΠΑΖΑΡΖΙ Χ. Το Καθεστώς Αποστρατικοποίησης των 

Νησιών του Αιγαίου, Ελληνική μετάφραση: Αλεξανδρή Α., - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Κ., Το Νομικό Καθε-

στώς των Ελληνικών Νησιών του Αιγαίου – Απάντηση σε Τουρκική Μελέτη, σελ. 22, υποσημ. 17. 

13 Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή οι καταδρομείς αποβιβάσθηκαν από την Φρεγάτα. Η Τουρ-

κική τηλεόραση την επομένη μέρα έδειξε Τούρκους καταδρομείς να ξεκινούν από τα Μικρασιατικά 

παράλια με πλαστικές βάρκες και να φθάνουν σε ένα νησί, υποτίθεται την Ίμια, από όπου επιστρέφουν 

θριαμβευτικά μετά το «ηρωικό τους κατόρθωμα». Η videoσκόπιση αυτή αποκλείεται να ανταποκρίνε-

ται στο συγκεκριμένο γεγονός. Ούτε οι καιρικές συνθήκες του σκηνοθετημένου video ούτε και οι συν-

θήκες φωτισμού ήταν αυτές που επικρατούσαν στη διάρκεια του επεισοδίου. Ακόμα και οι ακτές του 

νησιού δεν έμοιαζαν καθόλου με αυτές της Ίμια.  
14 Βλ. POLITIS S., “The Legal Regime of the Imia in International Law” σελ. 353-64. 
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Η νόμιμη άμυνα 

 Άμυνα είναι η αναγκαία βίαιη ενέργεια του ατόμου, και κατ’ επέκταση του 

κράτους, για υπεράσπιση του εαυτού του ή τρίτου από άδικη επίθεση. Η άμυνα α-

σκείται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: Να εκδηλωθεί επίθεση, η επίθεση να είναι 

άδικη και να είναι «παρούσα» δηλαδή να επίκειται άμεσα ή να έχει αρχίσει και να 

συνεχίζεται. Ο αμυνόμενος πρέπει να ενεργήσει αποτελεσματικά για να αποκρούσει 

την επίθεση τηρώντας το αναγκαίο μέτρο15. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Χάρτης των 

Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ότι όλα τα έθνη το φυσικό δικαίωμα της ατομικής ή 

συλλογικής νόμιμης άμυνας κατά οποιασδήποτε ένοπλης επίθεσης, μέχρι να λάβει 

τα αναγκαία μέτρα το Συμβούλιο Ασφαλείας για διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφαλείας. Το δικαίωμα αυτό με τον jus cogenes16 χαρακτήρα του σαν αναγκαστικός 

κανόνας του γενικού Διεθνούς Δικαίου παράγει όλες τις συνέπειες που συνεπάγονται 

από αυτή την ιδιότητα και ταυτόχρονα το καθιστούν υποχρέωση.17 Υποχρέωση που 

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

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

 Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το δικαίωμα της άμυνας θα πρέπει να ασκείται όταν 

υπάρχει άμεση ανάγκη χρήσης βίας μετά την εκδήλωση εχθρικής επίθεσης ή μετά 

από την διαπίστωση επικείμενης εχθρικής πρόθεσης. Κάθε αμυντική ενέργεια θα 

πρέπει όμως να χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα. Δηλαδή η χρήση βίας, όσον α-

φορά την ένταση, τη διάρκεια, και στο πεδίο δράσεως της, σε όλες τις περιστάσεις 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το «αναγκαίο μέτρο». Δηλαδή οι ενέργειες του αμυνόμενου 

να περιορίζονται σ’ εκείνες μόνο που απαιτούνται για την αποτροπή της επίθεσης. 

 Χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία για το δικαίωμα της νόμιμης 

άμυνας κατά άμεσης απειλής, στην πράξη οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Δεν είναι λί-

γες οι φορές που απουσιάζουν τα σαφή κριτήρια. Ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγ-

ματα στην περίπτωση της έμμεσης απειλής. Το επιχείρημα των υποστηρικτών του 

δικαιώματος της νόμιμης άμυνας ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί 

επίθεση αλλά όλα δείχνουν ότι επίκειται, είναι ότι η αναβολή των απαραίτητων για 

                                                 
15 Cf. Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, σελ. 47-8. 
16 Cf. ΠΑΖΑΡΖΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, op. cit., supra, υποσ. 12, σελ. 170. 

17 Cf. ΡΟΖΑΚΗ, στο ΙΩΑΝΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ-ΡΟΖΑΚΗ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – 

Θεωρία των Πηγών, σελ. 239-44. 
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την αποτροπή της επίθεσης ενεργειών θα οδηγήσει σύντομα στην περίοδο της άμεσης 

απειλής, χωρίς τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα. Οπαδός αυτής της άποψης φαίνε-

ται να είναι είναι και ο Niccolo Machiavelli που θεωρεί ότι τα αίτια του πολέμου δεν 

καταστέλλονται και ότι η αναβολή ωφελεί τον εχθρό. Δεν παραλείπει όμως να επιση-

μάνει την δυσκολία για την εκτίμηση τέτοιων και παρομοίων καταστάσεων. Τις πα-

ρομοιάζει μάλιστα με μια αρρώστια. Η θεραπεία της είναι πολύ εύκολη στην αρχή, 

αλλά είναι δύσκολη η διάγνωσή της. Όσο περνά ο καιρός όμως τόσο ευκολότερη γί-

νεται η διάγνωση της αλλά και άλλο τόσο δυσκολότερη η θεραπεία της. Γι’ αυτό, 

σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρέπει κανείς να αφήνει μια ανωμαλία να διαιωνίζεται για 

να αποφύγει τον πόλεμο. Όταν υπάρχουν αιτίες, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και το 

μόνο που κάνει κανείς είναι να αναβάλλει τις συνέπειες του, οι οποίες με τον καιρό 

μπορεί να γίνονται και μεγαλύτερες.18  

 Αντίθετα μ’ αυτά οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι τέτοιες θέσεις 

θέτουν σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινωνίας. Πραγματικά, ακόμα και αν μπορούσαμε 

να δεχθούμε όσα διδάσκει ο Machiavelli, πάλι θα βρισκόμασταν μπροστά στην αμφι-

βολία για την ορθή και έγκαιρη εκτίμηση της κάθε κατάστασης έχοντας υπόψη μας 

το χαρακτηριστικό του παράδειγμα με την αρρώστια. Ο Grotius δεν θεωρεί ότι η ικα-

νότητα ενός κράτους να απειλήσει το άλλο αποτελεί ικανοποιητική δικαιολογητική 

βάση για χρησιμοποίηση ένοπλης βίας εναντίον του. Παρόμοια και ο Vattel υποστή-

ριξε ότι η δυνατότητα να απειληθεί η ύπαρξη ενός κράτους δεν είναι αρκετή για την 

άσκηση του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας. Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε 

και τον προς ανατολάς γείτονα μας τον Τούρκο. Θα ήταν σωστό να κηρύξουμε ελλη-

νοτουρκικό πόλεμο, λόγω των απειλών casus belli και μάλιστα όταν αυτές εκδηλώνο-

νται για παρεμπόδιση άσκησης ενός νομίμου δικαιώματος μας στο Αιγαίο;19 Ασφα-

λώς όχι! Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά παραδείγματα διαφορετικής τακτικής στην 

διεθνή πρακτική. Τις περισσότερες φορές όμως αυτά μόνο σαν προφάσεις εν αμαρτί-

αις μπορούν να χαρακτηρισθούν. Σημαντικότερα απ’ αυτά είναι εκείνα της Γερμανί-

ας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που επικαλέσθη-

καν σαν δικαιολογία το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας για να εισβάλουν «αμυνόμε-

νες» σε διάφορες άλλες χώρες. 

                                                 
18 Βλ. MACHIAVELLI N., Ο Ηγεμόνας, σελ. 14-5 και 18. 

19 Δηλαδή της αύξησης της χωρικής μας θάλασσας στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με κανόνα του εθι-

μικού διεθνούς δικαίου. Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., ΣΤΡΑΤΗ Α., Δίκαιο της Θάλασσας, σελ. 93-5. 
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θεωρούν ότι σύμφωνα με το εθιμικό 

διεθνές δίκαιο υπάρχουν περιστάσεις σε περιόδους ειρήνης, που τα κράτη είναι ανα-

γκασμένα να προσφύγουν στη χρήση της ένοπλης βίας για προστασία των εθνικών 

συμφερόντων τους από παράνομες ή ακόμα και εχθρικές ενέργειες άλλων κρατών. Γι’ 

αυτό το λόγο επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας το 1962 σε ειρηνική περίο-

δο. Ανεξάρτητα από τις αντίθετες απόψεις που παραθέτουν πολύ ορθά το επιχείρημα 

ότι ο αποκλεισμός αυτός τυπικά τουλάχιστον ήταν παράνομος, αφού εκτελέσθηκε 

κατά παράβαση των διατάξεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,20 οι Αμερικανοί 

δικαιολογούν την αυτοδικία τους, χαρακτηρίζοντας την σαν άσκηση του δικαιώματος 

της νόμιμης άμυνας. Με το μέτρο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάνο-

ντας χρήση στρατιωτικής δύναμης, απαγόρευσαν τον εξοπλισμό της Κούβας με σο-

βιετικά στρατηγικά όπλα21. Σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις των Αμερικάνων τα όπλα 

αυτά συνιστούσαν απειλή για την Χώρα τους και γενικά ήταν επικίνδυνα για την ει-

ρήνη και την ασφάλεια της περιοχής.22 

                                                 
20 Cf. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, op. cit., supra, υποσ. 1, σελ. 166-7. 
21 Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη πληροφορία για τις επικείμενες ενέργειες των Σοβιετικών την 

έδωσε η δική μας Υπηρεσία Πληροφοριών, η τότε Κ.Υ.Π. 
22 Cf. The Commander’s Handbook, op. cit., supra, υποσ. 8, σελ. 4-3 – έως 4-4. 
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