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Του Παναγή γαλιατσατου

Σ
την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που 
παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, αμέσως μετά την ανακοίνωση της 

επιλογής της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου 
για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αναφέρ-
θηκε στο ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης χωρίς καν να ερωτηθεί 
γι’ αυτό. Για όσους παρακολουθούν προσεκτι-
κά τις δηλώσεις του, αλλά και για όσους γνω-
ρίζουν πώς σκέπτεται ο πρωθυπουργός για τα 
ελληνοτουρκικά, αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη. 
Το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη για την 
ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα εξετάζεται διεξοδι-
κά από τον ίδιο και τους επιτελείς του τους τε-
λευταίους μήνες ως ύστατη λύση για τον τερ-
ματισμό της αχαλίνωτης τουρκικής επιθετικό-
τητας και ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά τη μείζο-
να πρόκληση του τουρκολιβυκού μνημονίου. 

Το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη ήταν, 

Στη Χάγη μόνο 
για την ανατολική 
Μεσόγειο Τι συζητήθηκε

στις συναντήσεις του 
πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με τους πολιτικούς 
αρχηγούς για το ενδεχόμενο 
προσφυγής στο Διεθνές 
Δικαστήριο

άλλωστε, κοινός τόπος σε όλες τις συναντήσεις που είχε ο Κυρ. Μητσοτά-
κης με τους πολιτικούς αρχηγούς μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, 
καθώς έθεσε και συζήτησε τον προβληματισμό του με τους Αλέξη Τσίπρα, 
Φώφη Γεννηματά, Κυριάκο Βελόπουλο και Γιάνη Βαρουφάκη την προ-
περασμένη Παρασκευή αλλά και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα τη Δευ-
τέρα. Ωστόσο, στις συζητήσεις αυτές και όπου υπήρξε χρόνος και διάθε-
ση για συζήτηση, ο πρωθυπουργός προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και 
αποκάλυψε στους πολιτικούς αρχηγούς και τις σκέψεις που γίνονται στο 
επιτελείο του για μια ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη που θα αφορά τον 
καθορισμό της υφαλοκρηπίδας, αλλά μόνο για την ανατολική Μεσόγειο. 

Ο διαχωρισμός της ανατολικής Μεσογείου από το Αιγαίο και η προσφυ-
γή για τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρ-
κία μόνο για την περιοχή αυτή είναι μια σκέψη που δείχνει ότι το πρωθυ-
πουργικό επιτελείο έχει κάποια πλεονεκτήματα. Κατ’ αρχάς, απλοποιεί και 
καθιστά πιο εύκολη τη διαδικασία σύνταξης του συνυποσχετικού. Το μό-
νο που θα πρέπει να συμφωνήσουν Ελλάδα και Τουρκία θα είναι σε ένα 
ερώτημα, με το οποίο θα ζητούν από το Διεθνές Δικαστήριο, με βάση το 
Δίκαιο της Θάλασσας, να εκφέρει γνώμη για τον καθορισμό της υφαλο-
κρηπίδας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία νοτίως ενός συγκεκριμένου πα-
ράλληλου (που πιθανότατα θα εφάπτεται του νοτίου άκρου της Ρόδου). Η 
εξαίρεση του Αιγαίου από αυτή τη διαδικασία σημαίνει ότι η Αθήνα απο-
φεύγει και δεν δίνει την ευκαιρία στους Τούρκους να θέσουν ζητήματα 
στα οποία επανέρχονται με έμφαση τα τελευταία χρόνια, όπως οι «γκρίζες 

ζώνες», η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, 
ή ακόμα και το θέμα των ορίων του ελληνικού 
εναέριου χώρου, καθώς αυτά αφορούν πρώτα 
και κύρια το Αιγαίο. Επίσης, μια τέτοια διαδι-
κασία θα ήταν μια άμεση απάντηση στο πρό-
βλημα που καίει τώρα την Ελλάδα και αυτό δεν 
είναι άλλο από το τουρκολιβυκό μνημόνιο συ-
νεργασίας. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της 
λύσης, ωστόσο, είναι ότι θεωρητικά καθιστά 
την προσφυγή εφικτή, αφού κανείς δεν περι-
μένει ότι η Τουρκία θα υπαναχωρήσει από τα 
θέματα που έχει θέσει και αφορούν το Αιγαίο 
και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να δεχτεί να θέσει στην κρίση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου την κυριαρχία της στα νησιά και 
στις βραχονησίδες. Το μόνο θέμα που θα τεθεί 
στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι ο 

καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ 
και δεν είναι τυχαίο πως ο πρωθυπουργός το 
επανέλαβε αυτό και στη συνέντευξή του στον 
Alpha, στην οποία ωστόσο έκανε λόγο για το 
Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. 

Το θέμα θεωρείται ακόμα πρόωρο, καθώς ο 
πολιτικός διάλογος (σε επίπεδο γενικών γραμ-
ματέων ΥΠΕΞ) ξεκίνησε μόλις πριν από μια 
εβδομάδα και το κλίμα έντασης δεν επιτρέπει 
τέτοιες κινήσεις. Θα πρέπει πρώτα να αποκλι-
μακωθεί η ένταση, να προχωρήσουν τα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, να δημιουρ-
γηθεί το κατάλληλο κλίμα ώστε να ξεκινήσουν 
διερευνητικές επαφές και, αν αυτές δεν απο-
δώσουν, τότε να αποφασιστεί η προσφυγή. 

Tα μειονεκτήματα 
Στην κυβέρνηση πάντως γνωρίζουν ότι μια εν-
δεχόμενη προσφυγή μόνο για την ανατολική 
Μεσόγειο έχει και σοβαρά μειονεκτήματα για 
τη χώρα μας. Το σημαντικότερο είναι ότι στην 
περιοχή για την οποία θα αναφέρεται η προ-
σφυγή η κατάσταση δεν είναι τόσο συντριπτικά 
ευνοϊκή για τη χώρα μας όπως στο Αιγαίο. Το 
Δικαστήριο της Χάγης δεν θα εφαρμόσει, άλ-
λωστε, το Δίκαιο της Θάλασσας κατά γράμμα, 
θα λειτουργήσει πολιτικά, θα προσπαθήσει να 
αποδώσει δίκιο και στις δύο πλευρές. Ετσι δεν 
είναι απίθανο να αποφασίσει μειωμένη ή και 
ελάχιστη επήρεια για το Καστελλόριζο. Ούτως 
ή άλλως, η κυβέρνηση κινδυνεύει να κατηγο-
ρηθεί για εθνική μειοδοσία αφού, χωρίζοντας 
τη θαλάσσια επικράτεια της χώρας σε Αιγαίο 
και ανατολική Μεσόγειο, αποδέχεται επί της ου-
σίας τον ισχυρισμό Νταβούτογλου ότι το Κα-
στελλόριζο ανήκει στην ανατολική Μεσόγειο. 

Η προσφυγή στη Χάγη είναι μια εναλλακτι-
κή που εξετάζει το πρωθυπουργικό επιτελείο, 
έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πο-
λιτική που επένδυε στην ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Τουρκίας δεν λειτουργεί και ότι η Ελλά-
δα χρειάζεται άμεσα λύσεις, καθώς το ισοζύ-
γιο των δυνάμεων λειτουργεί κάθε χρόνο ενα-
ντίον της. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουρ-
γός έχει υπόψη του τα υπέρ και τα κατά. Και 
από τις κινήσεις του, από το ότι δηλαδή καθι-
στά τους πολιτικούς αρχηγούς κοινωνούς του 
προβληματισμού του, συνάγεται ότι σε αυτό 
το θέμα δεν θα κινηθεί μόνος του. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, όταν θα έρθει η ώρα να απο-
φασιστεί ή όχι η προσφυγή, δεν θα πάρει την 
απόφαση μόνος του, αλλά σε ένα συμβούλιο 
πολιτικών αρχηγών.    

Η Αθήνα θέλει να αποφύγει 
να ανοίξουν ζητήματα όπως 
οι «γκρίζες ζώνες» και 
η αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών του Αιγαίου
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ρώνει τη νομιμοποίηση της επίλυσης 
της διαφοράς -εάν και όταν φτάσου-
με στο τέλος του δρόμου- είναι ίσως 
προβληματική. Η Ελλάδα οφείλει να 
κινηθεί γρήγορα και να προσπαθήσει 
να οριοθετήσει τη συζήτηση. Η ορι-
οθέτηση με τις άλλες χώρες της περι-
οχής, με βάση της πρόνοιες της Σύμ-
βασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
είναι μια ζωτικής σημασίας στρατη-
γική επιλογή. Η μερική επέκταση των 
χωρικών υδάτων επίσης. Μια επικοι-
νωνιακή καταιγίδα με νέες ιδέες από 
την εργαλειοθήκη της «επίλυσης συ-
γκρούσεων» είναι επίσης κρίσιμη. Οι 
διερευνητικές επαφές έχουν εξαντλή-
σει τη διπλωματική τους χρησιμότη-
τα, τουλάχιστον όπως συμφωνήθηκαν 
πριν από δύο δεκαετίες. Μπορούμε 
να διαμορφώσουμε τη συζήτηση με 
τους όρους που εξυπηρετούν τα εθνι-
κά συμφέροντα; Η Τουρκία σίγουρα 
θα επιδιώξει -ήδη το κάνει- να θέσει 
θέματα που μας είναι αδύνατον να 
συζητήσουμε. Τα θέτει έτσι κι αλλιώς 
με την απειλή κλιμάκωσης της έντασης 
και χρήσης βίας. Κανένας δεν μπορεί 
να συζητά υπό το κράτος απειλών. Αλ-
λά μπορεί να εκθέτει την αδιαλλαξία 
της άλλης πλευράς παρουσιάζοντας 
μια θετική ατζέντα. 

  Οι εξελιξεις ειναι ραγδαιες.Τα 
πιόνια στη διπλωματική σκακιέρα κι-
νούνται συνεχώς. Στην Ελλάδα πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι 
δεν προσφέρει τίποτα ούτε ο ενθουσι-
ασμός ούτε η απογοήτευση μετά από 
κάθε κίνηση των παικτών. Απαιτούνται 
ψυχραιμία, ανάλυση και κατά το δυνα-
τόν πρόβλεψη. Η Τουρκία, με τη δια-
χρονική αναθεωρητική της στόχευση, 
την ετοιμότητά της να δημιουργεί τετε-
λεσμένα και την απόφασή της να προ-
χωρήσει, αν το επιλέξει, σε στρατιωτι-
κή εμπλοκή στη Λιβυκή Σαχάρα έχει 
αναπόφευκτα το τακτικό πλεονέκτημα. 
Είναι τέτοια η φύση της ελληνοτουρκι-
κής αντιπαλότητας που η Τουρκία, εύ-
κολα ή δύσκολα, θα βρίσκεται ένα βή-
μα μπροστά από μια χώρα status quo 
όπως η Ελλάδα. Πέρα, όμως, από τη 
ρουτίνα της έντασης, ακόμα και όταν 
αυτή αποκτά περιφερειακή διάσταση 
όπως στην τρέχουσα συγκυρία, το ζη-
τούμενο για τη χώρα δεν μπορεί να 
είναι άλλο από την πλήρη εξομάλυν-
ση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε 
ένα πλαίσιο που θα ικανοποιεί τα ελ-
ληνικά εθνικά συμφέροντα. Μια βα-
σική προϋπόθεση φυσικά είναι η ανα-
στύλωση της αποτρεπτικής ικανότη-
τας της πατρίδας μας. Με δεδομένες 

  διαφΟρΟι και γνωςτΟι κύκλοι της πολιτικής ζωής μας, αλλά και ορισμένοι 
νομικοί επανέφεραν τελευταία στην επικαιρότητα την επιλογή της προσφυγής 
μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην Ολλανδία, για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, σε μια χρονική περίοδο όπου η τουρκική προ-

κλητικότητα και θρασύτη-
τα κλιμακώνονται κατά γε-
ωμετρική πρόοδο, ενώ οι 
κινήσεις της Αγκυρας στο 
Λιβυκό Πέλαγος και στην 
περιοχή της Τριπολιτάνας 
προκαλούν εύλογες ανη-
συχίες με όλα τα ενδεχόμε-
να ανοιχτά στον θαλάσσιο 
χώρο νότια των Καλύμνου 

- Κάσου ως και του νομού Λασιθίου. Ως εκ τούτου, η χρονική περίοδος που βιώ-
νουμε την οπλοποίηση εκ μέρους της Αγκυρας των πλωτών γεωτρύπανων γύρω 
από την κυπριακή ΑΟΖ, τις μαζικές αεροπορικές έως και ναυτικές παραβιάσεις του 
εναερίου και θαλάσσιου χώρου μας (από το σύμπλεγμα των Οινουσσών μέχρι 
το σύμπλεγμα της Μεγίστης/Καστελλόριζου), την ασύμμετρη απειλή του λαθρο-

διαπραγματεύσεις, στην οριοθέτηση 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ είναι η βασι-
κή θέση της χώρας εδώ και 45 χρόνια. 
Είναι η θέση που ενισχύει αποφασιστι-
κά τη διεθνή νομιμοποίηση των ελληνι-
κών επιχειρημάτων. Η συζήτηση που 
εσχάτως έχει ανοίξει για τη χρησιμό-
τητα αυτής της εθνικής θέσης τη δεύ-

τερη δεκαετία του 20ού αιώνα μπο-
ρεί υπό προϋποθέσεις να είναι χρή-
σιμη. Η αμφισβήτησή της μπορεί να 
ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση 
της Αθήνας, αναδεικνύοντας τα όρια 
μέσα στα οποία οφείλει να κινηθεί. 
Ομως, η συνολική απόρριψή της ως 
κρίσιμη διάσταση της ελληνικής στρα-
τηγικής, χωρίς να προτείνεται κάτι άλ-
λο στη θέση της, κάτι που να κατοχυ-

τις προθέσεις της Τουρκίας να... φιν-
λανδοποιήσει την ελληνική εξωτερική 
πολιτική και ασφάλεια και την άσκηση 
της ελληνικής κυριαρχίας, δεν υπάρ-
χει τίποτε πιο σημαντικό από την ικα-
νότητα της χώρας να σχετικοποιεί τις 
τουρκικές επιδιώξεις. Η αποτροπή είναι 
υπέρτατη στρατηγική αναγκαιότητα, 

όμως δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ερ-
γαλείο που θα αναγκάσει την Αγκυρα 
να σεβαστεί το πλαίσιο που προτιμού-
με, δηλαδή την επίλυση της νομικής 
διαφοράς της οριοθέτησης στο πλαί-
σιο των προβλέψεων του Διεθνούς Δι-
καίου. Η προσφυγή στη διεθνή Δικαιο-
σύνη ως τελική κατάληξη της αποτυχί-
ας μας (Αθήνας και Αγκυρας) να κατα-
λήξουμε, μετά από διαβουλεύσεις και 

th.moriatis@realnews.gr

Του Θανου Μωριατη Τ
α σενάρια μιας ενδεχόμενης προσφυγής της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
αναλύουν στη Realnews τρεις διεθνολόγοι και καθηγητές, με αφορμή την κρίση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την υπογραφή μνημονίου της γειτονικής χώρας με τη Λι-

βύη. Οι Πέτρος Λιάκουρας, Κώστας Υφαντής και Αθανάσιος Δρούγος παραθέτουν στα άρθρα 
τους μια πλήρη χαρτογράφηση των συνεπειών, αλλά και των κινδύνων αυτής της επιλογής. 

Οι κίνδυνοι 
στον δρόμο 
για τη Χάγη

Τρεις 
διεθνολόγοι 

και 
καθηγητές 

γράφουν στην 
«R» για τις 
συνέπειες 

μιας 
προσφυγής 
στο Διεθνές 
Δικαστήριο

Ζητούμενα 
η εξομάλυνση 
των σχέσεων 

και η αποτροπή

 Κώστας Υφαντής
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και 

επισκέπτης καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Kadir Has της 

Κωνσταντινούπολης

 Δρ Αθανάσιος  
Ε. Δρούγος

Διεθνολόγος - γεωστρατηγικός 
αναλυτής

Αχαρτογράφητα 
και πολύ 

επικίνδυνα νερά

μεταναστευτικού για τα νησιά μας, έως και την επεκτατική εμπλο-
κή της ερντογανικής Τουρκίας στην έρημο της Λιβύης (μέσω των 
δύο μνημονίων Αγκυρας - Τρίπολης) χρονικά δεν είναι καθόλου 
κατάλληλη η κίνηση να πάμε στο Παλάτι της Ειρήνης στη Χάγη. 
Τουναντίον, είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανιστεί υποτροπή σε 
μια τέτοια περίπτωση και μέσω αυτής οι Τούρκοι να ανοίξουν και 
άλλα κεφάλαια (πέραν της υφαλοκρηπίδας) που είναι απλά μο-
νομερείς διεκδικήσεις της Αγκυρας σε βάρος εθνικών μας συμ-
φερόντων (χωρικά ύδατα - καθεστώς νησιών μας - έρευνα - διά-
σωση). Η αρνητική εμπειρία της δεκαετίας του ‘70 (Καραμανλή - 
Ντεμιρέλ) από τη Χάγη, η προφανής αδυναμία σύναψης συνυπο-
σχετικού για την πρσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο με την Τουρκία 
(είναι πάρα πολύ δύσκολο), το γεγονός ότι η Τουρκία (μαζί με τις 
ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Βενεζουέλα) δεν έχει υπογράψει/επικυρώ-
σει την τρίτη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέν-
γκο Μπέι/Τζαμάικα του 1982, αλλά και τη Διεθνή Συνθήκη για την 
Υφαλοκρηπίδα του 1958 είναι αρνητικά στοιχεία, που, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν την επιτήδεια διπλωματία των Τούρκων, είναι πολύ 
πιθανό να μας οδηγήσουν σε άλλες «ατραπούς» και να προστε-
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ναντι στα μικρά νησιά του Δωδεκανη-
σιακού συμπλέγματος, με κινήσεις της 
αμφισβητεί τη Συνθήκη ενσωμάτωσης 
στον εθνικό κορμό των Δωδεκανήσων, 
ενώ επιδιώκει παντοιοτρόπως την ανα-
θεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης 
του 1923. Εμείς δεν διεκδικούμε τίπο-
τα από την Τουρκία, ενώ συμβαίνει 
ακριβώς το αντίθετο. Συνεπώς, δεν εν-
δείκνυται προσφυγή στο Διεθνές Δικα-
στήριο, γιατί είναι αρκετά πιθανή η πε-
ρίπτωση ακόμα μεγαλύτερης χειροτέ-
ρευσης των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων. Αυτοί που εισηγούνται τέτοιες επι-
λογές, νομίζουν ότι περπατούν σε διε-
θνο-νομική Εδέμ, ενώ στην πραγματι-
κότητα ανοίγουν «πόρτες και παράθυ-
ρα» για κλιμάκωση και επιδείνωση των 
σχέσεων Αθήνας - Αγκυρας.

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE και ως εκ τούτου 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις έχουν και έντονα πολι-
τικοποιημένες παραμέτρους και τοποθετήσεις, που επηρεάζονται 
από τα μόνιμα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
(μέρος του οποίου είναι το Διεθνές Δικαστήριο). Ενα ποσοστό π.χ. 
του 60%-70% δικαίωσης θα προκαλέσει και άλλα προβλήματα, ει-
δικά στον χειρισμό της απόφασης, που -υπόψη- είναι δεσμευτι-
κή. Υπάρχουν χώρες που για παρεμφερή ζητήματα προσέφυγαν 
στη Χάγη και δεν δικαιώθηκαν, όπως το 1982 και το 1985 η Μάλ-
τα και η Τυνησία απέναντι στην τότε κανταφική Λιβύη. Υπάρχει η 
περίπτωση των νησιών στην Καραϊβική μεταξύ Κολομβίας και Νι-
καράγουας, ενώ ακόμα πιο ανησυχητική ήταν αυτή η «συμβιβα-
στική» απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2009 με την προ-
σφυγή του Κιέβου για την περίπτωση του Φιδονησίου (Seprent 
Island), μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, κοντά στο Δέλτα του 
Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία θέτει αποκλειστικά 
πολιτικά ζητήματα και πολυδιάστατες διεκδικήσεις σε βάρος μας 
και αποδέχεται μόνο ό,τι τη συμφέρει. Απορρίπτει ότι τα νησιά 
μας έχουν υφαλοκρηπίδα, είναι αναθεωρητική η στάση της απέ-

και των συντεταγμένων, συνθέτουν ένα 
είδος μονομερούς οριοθέτησης, πε-
ριφρονώντας την πτυχή της αναγκαί-
ας -κατά τη Σύμβαση του Δικαίου της 
Θάλασσας- συναίνεσης, και οτιδήπο-
τε προάγεται ως αξίωση και όχι με την 
πρόθεση του διαλόγου δεν διευκολύνει 
την τάξη που απαιτείται για τις θαλάσ-
σιες ζώνες. Και σε κάθε νομική διαφο-
ρά προβάλλει η ειρηνική επίλυση. Αν 
ακολουθήσουμε τη λογική της Σύμβα-
σης του Δικαίου της Θάλασσας για τον 
καθορισμό της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, 
προέχει η διαπραγμάτευση με στόχο 
την οριοθέτηση με συμφωνία και με 
στόχο να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέ-
λεσμα. Σε περίπτωση που δεν ευοδώ-
σει η διαπραγμάτευση, τότε οι χώρες 
των οποίων οι ακτές δημιουργούν επι-
καλύψεις αξιώσεων, πρέπει να αναζη-
τήσουν τη διευθέτηση διά της δικαστι-
κής οδού ή της οδού της διαιτησίας ή 
άλλου δικαιοδοτικού μέσου. Για τα κρά-
τη-μέρη στη Σύμβαση του Δικαίου της 
Θάλασσας προβλέπεται ο μηχανισμός 
δικαιοδοτικής επίλυσης, με το Δικαστή-
ριο Δικαίου της Θάλασσας να καταλαμ-
βάνει υψηλή θέση, αν το έχουν επιλέξει 
τα κράτη κατά την επικύρωση της Σύμ-
βασης ή προσχώρησης σε αυτήν. Δια-
φορετικά, η προσφυγή στο Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης είναι μια σταθερή 
επιλογή, την οποία, λόγω και της σταθε-
ρής ενασχόλησής του με υποθέσεις ορι-
οθετήσεων, τα κράτη προτιμούν, όπως 
αποδεικνύεται εμπειρικά. Ενα Διαιτητι-
κό Δικαστήριο και η ad hoc διαιτησία 
συμπληρώνουν το κεφάλαιο περί μηχα-
νισμού επίλυσης στο πλαίσιο της Σύμ-
βασης. Η Τουρκία δεν είναι μέρος στη 
Σύμβαση και το κεφάλαιο του μηχανι-
σμού προσφέρεται μόνο για τα κράτη-
μέρη. Το Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει 
ως νομικό μέσο διευθέτησης ανεξαρ-
τήτως της Σύμβασης και δέχεται προ-
σφυγές αν τα κράτη αποδέχονται την 
υποχρεωτική δικαιοδοσία ή την αποδέ-
χονται με βάση μια διαιτητική ρήτρα 
σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των 
μερών της διαφοράς ή, τέλος, με συνυ-
ποσχετικό αν δεν πληρούνται οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις, ή ανεξάρτητα από 
αυτές, αναγνωρίζοντας τη δικαιοδοσία 
για τη νομική επίλυση. Σε μια διαφορά 
για την οριοθέτηση με την Τουρκία, πι-
θανόν η τελευταία να μην παραμείνει 
μόνο στο θέμα της διαφοράς, αλλά να 
ζητήσει να περιληφθούν και άλλα θέ-
ματα δικής της ιεράρχησης. Αυτό ίσως 
συμβεί στο στάδιο της σύναψης του 
συνυποσχετικού. Σκόπιμο θα ήταν να 
προηγηθεί η διερεύνηση των προθέσε-
ων, αυτό που αποκαλούμε διερευνητι-
κές επαφές, ώστε να περιοριστεί και να 
επικεντρωθεί το αντικείμενο του ερω-
τήματος στο ένα ζήτημα στο οποίο έγι-
νε η διαπραγμάτευση και δεν απέδω-
σε. Διότι, όσο αυξάνει η ύλη του ερω-
τήματος προς εκδίκαση, τόσο θα υπάρ-
χει αποπροσανατολισμός από το βασι-
κό ζήτημα της οριοθέτησης, αφού αυτό 
οδήγησε στο δίλημμα της επίλυσης με 
νομικά μέσα ως την κατ’ εξοχήν νομι-
κή διαφορά. Και χωρίς την επίλυση της 
νομικής διαφοράς, δεν είναι δυνατόν 
τα κράτη να καθορίσουν τα όρια άσκη-
σης των δικαιωμάτων τους επί των πό-
ρων της αναλογούσας τους υφαλοκρη-
πίδας. Μάλιστα, όπως ορίζει η Σύμβα-
ση, η οριοθέτηση ενεργείται διμερώς 
είτε με συμφωνία είτε με την παραπο-
μπή στη δικαστική επίλυση.

  Το μνημονιο συνεννοησησ 
Τουρκίας - Λιβύης για την οριοθέτηση 
των θαλάσσιων ζωνών έχει προκαλέσει 
μια νομική διαφορά. Η Τουρκία εκμη-
δενίζει την όποια επήρεια παράγουν 
οι ακτές των νησιών του τόξου Ρόδου 
- Κρήτης, στηριζόμενη σε μια ακραία 
εκδοχή, καθ’ όλα αυθαίρετη, τόσο ως 
προς την ερμηνεία όσο και ως προς την 
εφαρμογή της ευθυδικίας. Η Ελλάδα, 
στο μνημόνιο αυτό, αυθαίρετα αποκό-
πτεται από τη διεκδίκηση των θαλάσσι-
ων ζωνών που θα της αναλογούν, μετά 
από οριοθέτηση μεταξύ όλων των κρα-
τών της περιοχής της ανατολικής Με-
σογείου. Το μνημόνιο είναι μια κανο-
νική συμφωνία που δεσμεύει τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, την Τουρκία και 
τη Λιβύη. Η Ελλάδα είναι μη συμβαλ-
λόμενο μέρος και έναντί της δεν παρά-
γονται έννομες συνέπειες από τη συμ-
φωνία. Θεωρεί, δε, ότι παραβιάζονται 
το Διεθνές Δίκαιο και τα νόμιμα συμφέ-
ροντά της, αφού η συμφωνία αυτή την 
εμποδίζει να διεκδικεί υφαλοκρηπίδα. 
Η Ελλάδα μπορεί επιπλέον να προσά-
ψει στην Τουρκία ότι ενεργεί κατά πα-
ραβίαση της καλής πίστης, αφού δεν 
καθορίζει τα όρια άσκησης των δικαιω-
μάτων με συμφωνία μεταξύ όλων των 
χωρών της περιοχής, όπως προβλέπεται 

οδηγεί σε επικίνδυνο αδιέξοδο και εστία 
μόνιμης αντιπαράθεσης. Και αυτό διό-
τι λόγω και της αμφισβήτησης και της 
μη δέσμευσής της, η Ελλάδα θα συνε-
χίσει να διεκδικεί τις περιοχές της υφα-
λοκρηπίδας που θα της αναλογούν με 
βάση μια οριοθέτηση, προσκαλώντας 
τα αντικείμενα κράτη να υιοθετηθεί η 

σχετική συμφωνία. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, αναμφίβολα δημιουργείται 
νομική διαφορά. Αλλά τέτοια διαφο-
ρά υπάρχει ήδη από τη στιγμή που η 
Ελλάδα έχει καταθέσει τη διαμαρτυρία 
της για την παράνομη, όπως τη χαρα-
κτηρίζει, συμφωνία που ζημιώνει τις νό-
μιμες διεκδικήσεις της. Οι μονομερείς 
ενέργειες, όπως και οι δηλώσεις και οι 
απεικονίσεις διεκδικήσεων επί χάρτου 

αποκλείσει την Ελλάδα και την Κύπρο 
από διεκδικήσεις τους, που προωθούν 
με καλή πίστη στην ανατολική Μεσό-
γειο. Στην πραγματικότητα, η συμφω-
νία Τουρκίας - Λιβύης προοπτικά εξε-
λίσσεται ώστε να στρέφεται επί ζημία 
της Ελλάδας. Προς τούτο και η Τουρ-
κία οριοθετεί με τη Λιβύη, αντί να ορι-

οθετεί με τα πλησιέστερα ελληνικά νη-
σιά. Η συμφωνία/μνημόνιο Τουρκίας - 
Λιβύης είναι αμφισβητούμενη ως προς 
τον τύπο και την ουσία της και η Ελλά-
δα, παρότι δεν μπορεί ως τρίτο μέρος 
να την ακυρώσει, διότι ακύρωση μπο-
ρεί να εγερθεί για συγκεκριμένους λό-
γους μόνο από τα συμβαλλόμενα μέ-
ρη, εντούτοις θα την εκλαμβάνει ως 
μη αντιτάξιμη έναντί της. Η θέση αυτή 

Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης vs

μνημόνιο Λιβύης - 
Τουρκίας;

 Πέτρος Λιάκουρας
Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

στη Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας. 
Εκ παραλλήλου, θεωρεί ότι η Τουρκία 
με τη συμφωνία εξυπηρετεί έναν δι-
αφορετικό στόχο και ότι επιδιώκει να 

θούν και άλλα «ζητήματα». Η Αγκυρα 
επί χρόνια εμμένει σε επίλυση «ζητη-
μάτων» σε διμερή βάση, κάτι που και 
αυτή η επιλογή έχει τις δικές της «παρε-
νέργειες». Στη Χάγη απαιτείται συνυπο-
σχετικό που δεν είναι εύκολο να υπο-
γράψεις με τους Τούρκους. Η Αγκυρα 
μπορεί να συνδέσει το θέμα της υφα-
λοκρηπίδας με ζητήματα του πλάτους 
των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, δικαι-
ωμάτων για ΑΟΖ κ.ά. Η αναθεωρητική 
τακτική της, καθώς και το μνημόνιο για 
τη θαλάσσια δικαιοδοσία με τη Λιβύη 
του Νοεμβρίου του 2019 δημιουργούν 
μία όχι καλή και διαχειρίσιμη εξέλιξη 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν προ-
σφύγουμε, δεν είναι βέβαιο ότι θα δι-
καιωθούμε στο 100%. Τα μέλη του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου επιλέγονται βάσει 


