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Πεοίληφη 
 
Σςόυξπ ασςξύ ςξσ επιρςημξμικξύ κειμέμξσ είμαι μα ενεςάρει σπό ςξ τχπ ςξσ Διεθμξύπ Δικαίξσ ςημ 
μξμιμόςηςα ή μή μξμιμόςηςα ςηπ μξμξμεοξύπ αμακηούνεχπ αμεναοςηρίαπ ςηπ ξύςχ καλξσμέμηπ 
Τξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ Βξοείξσ Κύποξσ 1983. Σσγκεκοιμέμα καςά πόρξμ μπξοεί μα δξθεί 
αμαγμώοιρη ρςξ φεσδξκοάςξπ, αμ είμαι ποάγμαςι ξοαςόπ ξ κίμδσμξπ διυξςξμήρεχπ. Θα 
αμαλσθξύμ ρε ρύμςξμξ υοξμικό διάρςημα πέμςε θεμαςικέπ εμόςηςεπ: α. Θεχοηςικέπ ή 
τιλξρξτικέπ ποξρεγγίρειπ, β. Κοάςη δημιξσογηθέμςα χπ απξςέλερμα παοαμόμξσ υοήρεχπ βίαπ 
εμ ρυέρει ποξπ ςξ φεσδξκοάςξπ, γ. Κλαρικά κοιςήοια κοαςικήπ ξμςόςηςξπ, δ. Ασςξδιάθερη και 
φεσδξκοάςξπ ιδίχπ μέρα από ρσγγοάμμαςα επιταμώμ διεθμξλόγχμ, όπξσ γίμεςαι εκςεμήπ 
αματξοά ρςξμ όοξ λαόπ, ε. Ποακςική Κοαςώμ χπ ποξπ ςημ μξμξμεοή απόρυιρη, και αμςίδοαρη 
ςηπ διεθμξύπ κξιμόςηςξπ ρςη μξμξμεοή διακήοσνη Αμεναοςηρίαπ ςηπ ξύςχ καλξσμέμηπ Τξσοκικήπ 
Δημξκοαςίαπ Βξοείξσ Κύποξσ. 

 

 
 
Λένειπ Κλειδιά 
 

Κύπρος, Διχοτόμηση, Διεθνές Δίκαιο, Κρατική Οντότης 
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Δκλεκςξί ρσμάδελτξι, 
 
 Δμ ϊφει ςχμ κοιρίμχμ ενελίνεχμ ρςξ κσποιακϊ ζήςημα κοίμχ ϊςι η ρημεοιμή διάλενη 

ςιςλξτξοξϋμεμη Εμάμςια ρςξ Διυξςξμικό Ψεσδξκοάςξπ - Διεθμέπ Δίκαιξ και Κοαςική Ομςόςηπ είμαι 

ςϊρξμ επίκαιοη ϊρξμ και επιςακςική.   

 χ 1983 η ςξσοκξκσποιακή ηγερία ποξέβη ρε μξμξμεοή αμακήοσνη ςηπ ξϋςχ 

καλξσμέμηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ Βξοείξσ Ιϋποξσ. Ξ Μςεμκςάπ, ηγέςηπ ςηπ ςξσοκξκσποιακήπ 

κξιμϊςηςξπ, δήλχρε:  

«Δεμ απξρυιζϊμαρςε απϊ ςξ αμενάοςηςξ μηρί ςηπ Ιϋποξσ, απϊ ςημ Δημξκοαςία, ή δεμ θα 

ποάνξσμε ςξϋςξ εάμ μαπ δξθεί η εσκαιοία μα επαμιδοϋρξσμε έμα διζχμικϊ ξμξρπξμδιακϊ 

ρϋρςημα. Αλλά εάμ ξι ληρςέπ ςχμ δικαιχμάςχμ μξσ ενακξλξσθήρξσμ μα επιμέμξσμ ϊςι είμαι η 

μϊμιμη κσβέομηρη ςηπ Ιϋποξσ, θα είμαρςε ςϊρξ μϊμιμξι ϊρξ ασςξί, ςϊρξ κσοίαουξι ϊρξ εκείμξι 

ρςξ Βϊοειξ Ιοάςξπ ςηπ Ιϋποξσ».   

 Ρςϊυξπ ςηπ διαλένεχπ είμαι μα ενεςάρει ςημ μξμιμϊςηςα ασςήπ ςηπ ποάνεχπ ρςξ Διεθμέπ 

Δίκαιξ, ρσγκεκοιμέμα καςά πϊρξμ μπξοεί μα δξθεί αμαγμόοιρη ρςξ φεσδξκοάςξπ, αμ είμαι 

ποάγμαςι ξοαςϊπ ξ κίμδσμξπ διυξςξμήρεχπ. Ηα αμαλσθξϋμ ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα πέμςε 

θεμαςικέπ εμϊςηςεπ: α. Ηεχοηςικέπ ή τιλξρξτικέπ ποξρεγγίρειπ, β. Ιοάςη δημιξσογηθέμςα χπ 

απξςέλερμα παοαμϊμξσ υοήρεχπ βίαπ εμ ρυέρει ποξπ ςξ φεσδξκοάςξπ, γ. Ιλαρικά κοιςήοια 

κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ, δ. Ασςξδιάθερη και φεσδξκοάςξπ, ε. Οοακςική Ιοαςόμ χπ ποξπ ςημ 

μξμξμεοή απϊρυιρη, και αμςίδοαρη ςηπ διεθμξϋπ κξιμϊςηςξπ ρςη μξμξμεοή διακήοσνη 

Αμεναοςηρίαπ ςηπ ξϋςχ καλξσμέμηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ Βξοείξσ Ιϋποξσ.  

   Οοόςξμ, τιλξρξτικέπ ποξρεγγίρειπ. Σπάουξσμ δϋξ θεχοίεπ αματξοικόπ ποξπ ςημ 

δημιξσογία Ιοαςόμ. Ζ διεθμήπ ξοξλξγία για ςημ ποόςη είμαι constitutive theory. Ζ θεχοία 

ασςή, η ξπξία ςεκμαίοει ςημ μξμική ϋπαονη και δημιξσογία κοαςόμ απϊ ςημ βξϋληρη ςχμ ήδη 

στιρςαμέμχμ υοξμξλξγείςαι ρςημ επξυή ςξσ Hegel, εμϊπ απϊ ςξσπ πμεσμαςικξϋπ παςέοεπ ςξσ 

μξμικξϋ θεςικιρμξϋ και ςηπ απξλϋςξσ κσοιαουίαπ ςχμ κοαςόμ ρςη διεθμή ρταίοα. Βάρει ςξσ 

Ηεςικιρμξϋ, η σπξυοέχρη μα σπακξϋει καμείπ ςξ Διεθμέπ Δίκαιξ απξοοέει απϊ ςημ ρσγκαςάθερη 

ςχμ Ιοαςόμ. ξ έογξ ςξσ Γεομαμξϋ Oppenheim International Law παοέυει ςημ πιξ ιρυσοή 

έκτοαρη ςηπ ρυξλήπ ρκέφεχπ ςξσ Ηεςικιρμξϋ, η ξπξία αμςίκοιζε ςξ Διεθμέπ Δίκαιξ χπ ςξ ιρυϋξμ 

δίκαιξ μεςανϋ πξλιςιρμέμχμ εθμόμ. Ρςα 1859 δε Βοεςαμξί Μξμικξί Ανιχμαςξϋυξι ςξσ Ιοάςξσπ 

ενέτοαραμ ςημ άπξφη ϊςι ςξ Διεθμέπ Δίκαιξμ σπάουει δια ςηπ κξιμήπ απξδξυήπ και 

ρσγκαςαθέρεχπ ςχμ υοιρςιαμικόμ εθμόμ. Ολείρςξι ϊρχμ ρσμμεοίζξμςαι ςημ θεχοία constitutive 

είμαι μξμικξί θεςικιρςέπ και κϋοιξ γμόοιρμά ςξσπ είμαι ξ σπξκειμεμιρμϊπ. Ξ Kelsen για 

παοάδειγμα έγοαφε ϊςι «η μξμική ϋπαονη εμϊπ Ιοάςξσπ έυει ρυεςικϊ υαοακςήοα. Έμα Ιοάςξπ 

σπάουει μξμικόπ, έυει μξμική ξμςϊςηςα, μϊμξμ εμ ρυέρει ποξπ άλλα Ιοάςη». Ξ επιταμέρςαςξπ 

καθηγηςήπ Διεθμξϋπ Δικαίξσ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Cambridge Sir Hersch Lauterpacht, αογϊςεοα 

Οοϊεδοξπ ςξσ Διεθμξϋπ Δικαρςηοίξσ ςηπ Υάγηπ, παοϊςι δεμ ήςαμ θεςικιρςήπ, σπερςήοιζε με 

πειθό ςημ θεχοία constitutive. Ρςξ πεοίτημξ ρϋγγοαμμά ςξσ Recognition in International Law 

Αμαγμώοιρη ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ έγοαφε, «η διεθμήπ ποξρχπικϊςηςα δεμ μπξοεί μα είμαι 

ασςϊμαςη. Δπειδή η επιβεβαίχρή ςηπ απαιςεί ςξμ ποξκαθξοιρμϊ δϋρκξλχμ ποαγμαςικόμ και 

μξμικόμ ζηςημάςχμ, ποέπει μα σπάουει κάπξιξπ για μα διεκπεοαιόρει ασςϊ ςξ καθήκξμ. 

Απξσρία μιαπ καλϋςεοηπ διεσθεςήρεχπ, ςξ καθήκξμ ασςϊ ποέπει μα εκπληοχθεί σπϊ ςχμ ήδη 

σπαουϊμςχμ Ιοαςόμ».   

Ρςξ ρϋγυοξμξ Διεθμέπ Δίκαιξ ασςή η θεχοία και ςα επιυειοήμαςά ςηπ δεμ ςσγυάμξσμ 

εσοείαπ εταομξγήπ. Ξ καθξοιρμϊπ ςηπ μξμιμϊςηςξπ ςηπ υοήρεχπ βίαπ, ή ςηπ παοαβιάρεχπ μιαπ 
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ρσμθήκηπ, μπξοεί μα πεοιλαμβάμει δϋρκξλεπ ποαγμαςικέπ και μξμικέπ καςαρςάρειπ, αλλά δεμ 

μπξοεί μα λευθεί ϊςι η γμόμη ρσγκεκοιμέμχμ Ιοαςόμ χπ ποξπ ςα ζηςήμαςα ασςά είμαι 

καθξοιρςικέπ. Αμ ρσμέβαιμε κάςι ςέςξιξ, κάθε καμόμ Διεθμξϋπ Δικαίξσ θα ήςαμ σπξκείμεμξπ ρε 

επιτσλάνειπ Ιοαςόμ και θα ςελξϋρε σπϊ αμτιρβήςηρη.  

Ζ έςεοη θεχοία δημιξσογίαπ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ καλείςαι declaratory. Ασςή απξςελεί 

έκτοαρη ςηπ Τιλξρξτίαπ ή ςηπ ρυξλήπ ρκέφεχπ ςξσ Τσρικξϋ Δικαίξσ, πξσ η απαουή ςξσ 

αμάγεςαι ρςημ κλαρική ελλημική αουαιϊςηςα. Λε σπεοαπλξσρςεσμέμα λϊγια, Τσρικϊμ Δίκαιξμ 

είμαι  (i) είμαι ςξ ρϋμξλξμ ςχμ βαρικόμ ποακςικόμ αουόμ ξι ξπξίεπ σπξδεικμϋξσμ ςά βαρικά 

αγαθά ςηπ αμθοόπιμηπ εσδαιμξμίαπ. (ii) ςξ ρϋμξλξμ ςχμ βαρικόμ  κοιςηοίχμ ςηπ ποακςικήπ 

ρκέφηπ, ςά ξπξία διαυχοίζξσμ ςημ λξγική απϊ ςημ παοάλξγη ρκέφη. (iii) έμα ρϋμξλξ γεμικόμ 

ηθικόμ αουόμ. Βάρει λξιπϊμ ςηπ θεχοίαπ declaratory έμ Ιοάςξπ σπάουει χπ σπξκείμεμξ ςξσ 

Διεθμξϋπ Δικαίξσ, δηλαδή χπ σπξκείμεμξ διεθμόμ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ, ετ’ϊρξμ 

σπάουει χπ γεγξμϊπ, δηλαδή ατ’ηπ ρςιγμήπ πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ, 

ϊπχπ ασςέπ καθξοίζξμςαι ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ. Αμ η δημιξσογία και αμαγμόοιρη κοαςόμ είμαι 

μϊμξ διακηοσκςική (declaratory) εμϊπ σπάουξμςξπ γεγξμϊςξπ, ςϊςε πξία είμαι η μξμική ςηπ 

ρημαρία; Ξ διεθμξλϊγξπ ςξσ Cambridge Crawford δίδει ςημ απάμςηρη, ρςξ εναίοεςξ ρϋγγοαμμά 

ςξσ «Ζ δημιξσογία Ιοαςόμ ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ». Ζ αμαγμόοιρη εμϊπ κοάςξσπ είμαι μια πξλιςική 

παοά μξμική ποάνη. Δίμαι εμδεικςική θέρη ςξσ βαθμξϋ αλληλεναοςήρεχπ ςξσ Διεθμξϋπ Δικαίξσ 

και ςηπ Διεθμξϋπ πξλιςικήπ ϊρξμ ατξοά ςξ θέμα ςηπ κοαςικήπ ξμςϊςηςαπ και πέοαμ ασςήπ. Ξ 

διεθμξλϊγξπ ςηπ Ξντϊοδηπ Brierly έγοαφε μάλιρςα ρςα μέρα ςξσ εικξρςξϋ αιόμξπ ρςξ βιβλίξ ςξσ 

The Law of Nations ϊςι η κοαςξϋρα θεχοία είμαι η διακηοσκςική. Ζ ποάνη ςηπ αμαγμχοίρεχπ 

είπε δεμ δημιξσογεί έμα Ιοάςξπ πξσ δεμ σπήουε ποξηγξσμέμχπ. Έμα Ιοάςξπ δϋμαςαι μα σπάουει 

υχοίπ μα είμαι αμαγμχοιρμέμξ, ετ’ξρξμ σπάουει χπ γεγξμϊπ, ετ’ϊρξμ πληοξί ςξσπ ϊοξσπ ςξσ 

Διεθμξϋπ Δικαίξσ.        

  Οοξςξϋ ενεςάρξσμε εμ εκςάρει ςξσπ ϊοξσπ ή ςιπ ποξωπξθέρειπ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ, απ 

δξϋμε ρςη δεϋςεοη θεμαςική πχπ ςξ Διεθμέπ Δίκαιξ μεςαυειοίζεςαι Ιοάςη δημιξσογηθέμςα δια ςηπ 

παοάμξμηπ υοήρεχπ βίαπ. Ζ καθιεοχμέμη αουή είμαι ϊςι έδατξπ δεμ μπξοεί μα απξκςηθεί με ςημ 

παοάμξμη υοήρη βίαπ. Ξ ϊοξπ εναοςημέμα Ιοάςη ή Ιοάςη αμδοείκελα (puppet States) 

υοηριμξπξιείςαι για μα πεοιγοάφει μϊμξ κας’ϊμξμα κοαςικέπ ξμςϊςηςεπ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ 

ποαγμαςικϊςηςα κάςχ απϊ νέμξ έλεγυξ, ιδιαίςεοα ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ η εγκαθίδοσρη ςξσ 

ενηοςημέμξσ Ιοάςξσπ απξρκξπεί ρςξ μα ρσγκαλϋφει μια παοαμξμία (μα λειςξσογήρει χπ 

μαμδϋαπ μιαπ παοαμξμίαπ). Ξ ϊοξπ ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για δσξ εσοχπαψκά «κοάςη» πξσ 

ιδοϋθηκαμ ρε εδάτη πξσ καςείυε ξ γεομαμικϊπ ρςοαςϊπ. Ζ Ρλξβακία ήςαμ κας’ϊμξμα αμενάοςηςξ 

μέοξπ ςηπ ρευξρλξβακίαπ σπϊ Γεομαμική ποξρςαρία μεςανϋ 1939-1945. Ζ Ιοξαςία ιδοϋθηκε 

επίρηπ ρε καςευϊμεμξ Γιξσγκξρλαβικϊ έδατξπ καςά ςημ ίδια πεοίξδξ. Ασςέπ ξι ξμςϊςηςεπ 

ποξέκσφαμ παοαμϊμχπ απϊ ςημ υοήρη ενχςεοικήπ ρςοαςιχςικήπ βίαπ. 

Απϊ ςημ άλλη, ςξ Manchukuo γεμμήθηκε ϊςαμ η Θαπχμία ειρέβαλε ςχ 1934 ρςημ 

Λαμςρξσοία, επαουία ςηπ Ιίμαπ. ημ επξμέμη υοξμιά, η Θαπχμία αμαγμόοιρε ςξ Manchukuo χπ 

αμενάοςηςξ Ιοάςξπ. Ζ ςϊςε Ιξιμχμία ςχμ Δθμόμ –ποϊγξμξπ ςξσ Ξ.Ζ.Δ.- απέρςειλε ςημ Δπιςοξπή 

Lytton ρςημ πεοιξυή για μα διεοεσμήρει ςξ ρσμβάμ. Ζ Δπιςοξπή απετάμθη ϊςι ςξ Manchukuo δεμ 

ήςαμ απϊςξκξ γμηρίξσ κιμήμαςξπ αμεναοςηρίαπ. Όπχπ σπξδηλξί ςξ Δπίρημξ Δελςίξ ςηπ 

Ιξιμχμίαπ ςχμ Δθμόμ σπ’αοιθμϊμ 112 και ρελίπ 75, η Ρσμέλεσριπ ςηπ Ιξιμχμίαπ ςχμ Δθμόμ 

φήτιρε ϊςι η κσοιαουία επί ςηπ Λαμςρξσοίαπ αμήκει ρςημ Ιίμα. Δκ ςξσ γεγξμϊςξπ ασςξϋ 

ποξέκσφε ςξ διαβϊηςξ δόγμα ςηπ Μη-Αμαγμχοίρεχπ Stimson. Ξ Ρςίμρξμ, Σπξσογϊπ 

Δνχςεοικόμ ςχμ Ζ.Ο.Α. έρςειλε ρημείχμα ποξπ ςημ Θαπχμική και Ιιμεζική Ισβέομηρη ςξμίζξμςαπ 
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ςημ παοαμξμία ςηπ ιδοϋρεχπ ςξσ Manchukuo, ρσμπληοόμξμςαπ ϊςι ήςαμ επιβεβλημέμη η μη 

αμαγμόοιρη καςαρςάρεχπ, Ρσμθήκηπ ή Ρσμτχμίαπ αμςίθεςηπ ποξπ ςη Ρσμθήκη ςηπ Ιξιμχμίαπ 

ςχμ Δθμόμ ή ςξ Ρϋμτχμξ ςχμ Οαοιρίχμ. 

Δμδιατέοξσρα είμαι η σπϊθερη ςηπ Bangladesh. Δμ ρσμςξμία ςα γεγξμϊςα έυξσμ χπ ενήπ. 

ξ Οακιρςάμ, έχπ ςξ 1971, απεςελείςξ απϊ ςξ επιρήμχπ Αμαςξλικϊ και Δσςικϊ Οακιρςάμ, με ςημ 

Θμδία μα εκςείμεςαι μεςανϋ ςχμ δϋξ μεοόμ. ξμ μήμα Λάοςιξ ςξσ 1971, ςξ Αμαςξλικϊ Οακιρςάμ 

ασςξαμεκηοϋυθη αμενάοςηςξ με ςξ ϊμξμα Bangladesh. Λαοςσοίεπ σπξδεικμϋξσμ ϊςι η Θμδία, η 

ξπξία εδέυθη ρςξ έδατϊπ ςηπ πεοίπξσ έμα εκαςξμμϋοιξ ποϊρτσγεπ απϊ ςξ Αμαςξλικϊ Οακιρςάμ, 

είυε ρσμδοάμει ρςοαςιχςικά ςξσπ απξρυιρθέμςεπ και ρςα ρϋμξοα Θμδικέπ μξμάδεπ ρςοαςξϋ 

ρσγκοξϋρθηκαμ με Οακιρςαμξϋπ. Οοξκηοϋυθηκε πϊλεμξπ και επακξλξϋθηραμ αιμαςηοέπ 

ρσγκοξϋρειπ. ελικόπ, ςξ Οακιρςάμ παοαδϊθηκε, και η Bangladesh έλαβε αμαγμόοιρη 

πεοιλαμβαμξμέμηπ και ασςήπ ςξσ Οακιρςάμ. Λεγάλξπ αοιθμϊπ ρσγγοατέχμ σπερςήοινε ϊςι ϊμςχπ 

ςξ Αμαςξλικϊ Οακιρςάμ είυε δικαίχμα ασςξμξμήρεχπ και αμεναοςηρίαπ. 

Ζ πεοίπςχρη ςηπ ξϋςχ καλξσμέμηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ Βξοείξσ Ιϋποξσ χρςϊρξ 

διατέοει ασςήπ ςηπ Bangladesh. Ξ κξοσταίξπ καθηγηςήπ Διεθμξϋπ Δικαίξσ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 

Ιαίμποιςζ Crawford, πξσ με δίδανε ϊςαμ ρπξϋδαζα Μξμικά ρςξ εμ λϊγχ πμεσμαςικϊ κέμςοξ, 

επιρημαίμει ϊςι «ρςιπ πεοιπςώρειπ όπξσ έμα Κοάςξπ επεμβαίμει παοάμξμα ρε άλλξ και 

σπξδασλίζει απόρυιρη μέοξσπ ςξσ μηςοξπξλιςικξύ Κοάςξσπ, άλλα Κοάςη εσοίρκξμςαι κάςχ 

από ςημ σπξυοέχρη μη αμαγμώοιρηπ, όπχπ και ρςημ πεοίπςχρη παοάμξμηπ ποξραοςήρεχπ 

εδατώμ. Μια ξμςόςηςα πξσ δημιξσογήθηκε καςά παοάβαρη ςχμ καμόμχμ πξσ διέπξσμ ςη 

υοήρη βίαπ ρε ςέςξιεπ πεοιπςώρειπ δεμ θεχοείςαι Κοάςξπ. Δεμ μξείςαι όςι έμα ςξσοκικό 

κοάςξπ ρςημ Κύποξ πξσ δημιξσογήθηκε χπ απξςέλερμα ειρβξλήπ θα μπξοξύρε μα 

αμαγμχοιρθεί ή μα γίμει απξδεκςό.  

Ζ παοαμξμία δεμ μπξοεί μα γίμει πηγή δικαιχμάςχμ για ςξμ αδικξποαγξϋμςα. Θρυϋει ςξ 

λαςιμικϊ μξμικϊ γμχμικϊ, η αουή διεθμξϋπ δικαίξσ, ex injuria jus non oritur (δεμ γεμμάςαι δίκαιξ 

εκ ςηπ αδικίαπ). Διοήρθχ εμ παοϊδχ ϊςι η αουή ασςή γοαμμέμη λαςιμιρςί έυει ςη οίζα ςηπ ρςξσπ 

Παμδέκςεπ ςξσ μμημειόδξσπ έογξσ Corpus Juris Civilis ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ.   

Μα ρημειχθεί επιπλέξμ ϊςι ρημαμςική μεοίδα επιρςημϊμχμ ςξσ Διεθμξϋπ Δικαίξσ θεχοεί 

ϊςι η απαγϊοεσρη υοήρεχπ βίαπ ϊπχπ ποξμξείςαι ρςξμ Υάοςη ςξσ Ξ.Ζ.Δ. ρσμιρςά αμαγκαρςικϊ 

διεθμέπ δίκαιξ (jus cogens). Ζ Υοήρη βίαπ εκ πλεσοάπ ξσοκίαπ καςά παοάβαρη ςξσ Υάοςξσ, 

απξςελεί παοαβίαρη ςξσ αμαγκαρςικξϋ διεθμξϋπ δικαίξσ και επιτέοει ςημ σπξυοέχρη ςηπ μη 

αμαγμχοίρεχπ ςηπ ρσγκοξςηθείρηπ απϊ ασςή παοαμϊμξσ ξμςϊςηςξπ. Δίμαι ανιξρημείχςξ ϊςι έμα 

μέλξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Διεθμξϋπ Δικαίξσ δημξρίεσρε ρςξ Αμεοικαμικϊ Δπιρςημξμικϊ Οεοιξδικϊ 

Διεθμξϋπ Δικαίξσ ϊςι σπάουξσμ καμϊμεπ πξσ έυξσμ ςξμ υαοακςήοα ςξσ jus cogens. ξ κοιςήοιξ 

για ςξσπ καμϊμεπ ασςξϋπ ρσμίρςαςαι ειπ ςξ ϊςι δεμ σπάουξσμ για μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ αμάγκεπ 

Ιοαςόμ νευχοιρςά, αλλά για μα σπηοεςξϋμ ςξ σφηλϊςεοξ ρσμτέοξμ ςηπ ρσμϊλξσ διεθμξϋπ 

κξιμϊςηςξπ. Δν ξσ και ασςξί ξι καμϊμεπ είμαι απϊλσςξι και αμαγκαρςικξί.  

Απ διέλθξσμε ςόοα ρςημ οίςη εμϊςηςα για μα δξϋμε ςιπ ποξωπξθέρειπ κοαςικήπ 

ξμςϊςηςαπ, ςα κλαρικά κοιςήοια κοαςικήπ ξμςόςηςξπ. ξ 1ξ Άοθοξ ςηπ Ρσμθήκηπ ςξσ 

Montevideo ξοίζει ςα βαρικά κοιςήοια ασςά: (α) ρσγκεκοιμέμξ έδατξπ, (β) μϊμιμξπ πληθσρμϊπ, 

(γ) κσβέομηριπ, και (δ) αμεναοςηρία και δσμαςϊςηπ αμαπςϋνεχπ διακοαςικόμ ρυέρεχμ. α 

κοιςήοια ασςά είμαι βαριρμέμα επάμχ ρςημ θεχοία declaratory και θεχοξϋμςαι χπ αμςικειμεμικά 

κοιςήοια κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ ή σπξρςάρεχπ. Έμα Ιοάςξπ ποέπει ενάπαμςχπ μα διαθέςει έδατξπ 

και εδατική κσοιαουία. Ωρςϊρξ δεμ σπάουει καμϊμαπ πξσ μα καθξοίζει ςημ ελαυίρςη εδατική 

πεοιτέοεια. Απαμςόμςαι Ιοάςη με μικοή γεχγοατική έκςαρη, εμδεικςικόπ ασςϊ ςξσ Λξμακϊ πξσ 
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καλϋπςει 1.5 ςεςοαγχμικϊ υιλιϊμεςοξ και ςξσ Βαςικαμϊ πξσ καλϋπςει μϊλιπ 0.4. Δπιπλέξμ, ξι 

μξμξγοατίεπ αματεοϊμεμεπ ρςξ θέμα ςηπ εδατικήπ κσοιαουίαπ δεμ διαςσπόμξσμ ϊςι ςξ έδατξπ 

εμϊπ Ιοάςξσπ ποέπει μα είμαι επακοιβόπ καθξοιρμέμξ απϊ αμεςακίμηςα ρϋμξοα, καμϊμαπ πξσ 

επιβεβαιόθηκε απϊ ςξ Διεθμέπ Δικαρςήοιξ ρςα 1969. Λξλξμϊςι, ϊπχπ είπε η διεθμξλϊγξπ ςξσ 

Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Κξμδίμξσ Higgins, ϊςαμ ξι αμτιβξλίεπ χπ ποξπ ςα ρϋμξοα είμαι ρξβαοάπ 

μξοτήπ, ςϊςε η κοαςική ξμςϊςηπ ςίθεςαι σπϊ αμτιρβήςηρη. Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ φεσδξκοάςξσπ 

δεμ ποξωπήουε ρσγκεκοιμέμξ έδατξπ ςξ ξπξίξ γηγεμήπ πληθσρμϊπ αμέλαβε μα διξικήρει. 

Αμςιθέςχπ ςξ έδατξπ πξσ καλϋπςει ςξ φεσδξκοάςξπ είμαι ακοιβόπ εκείμξ πξσ καςέυεςαι 

ρςοαςιχςικά μεςά ςημ ςξσοκική ειρβξλή ςξσ ’74. ξ έδατξπ ασςϊ, ϊπχπ έυει ήδη απξδειυθεί ρςη 

διάοκεια ςηπ διαλένεχπ, καςελήτθη διά ςηπ παοαμϊμξσ υοήρεχπ βίαπ και ρσμεπόπ δεμ μπξοεί 

εμ ποξκειμέμχ μα απξςελέρει κοιςήοιξ κοαςικήπ ξμςϊςηςαπ. Ο μόμιμξπ πληθσρμόπ, απϊ ςημ 

άλλη, είμαι αμαγκαίξπ για μια κοαςική ξμςϊςηςα. Ξι ακϊλξσθεπ επιρημάμρειπ ϊμχπ 

επιβάλλξμςαι. Οοόςξμ, ξ μϊμιμξπ πληθσρμϊπ ςξσ σπϊ καςξυήμ εδάτξσπ ςηπ Δημξκοαςίαπ 

αμαγκάρςηκε μα εγκαςαλείφει ςη γη ςξσ, αλλά ξσδέπξςε έπαφε μα απαιςεί ςημ επιρςοξτή ςχμ 

πεοιξσριόμ ςξσ ρςξσπ μξμίμξσπ ιδιξκςήςεπ. Δεϋςεοξμ, ποϊ ςξσ 1974, Δλλημξκϋποιξι και 

ξσοκξκϋποιξι ρσμσπήουαμ, εναιοέρει ςηπ πεοιϊδξσ ςχμ διακξιμξςικόμ ςαοαυόμ ’63 και ΄67, 

αοκεςά αομξμικά, διαρκξοπιρμέμξι ρε ϊλη ςημ εδατική πεοιτέοεια ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ. 

Ξι ξσοκξκϋποιξι δεμ ζξϋραμ ρε υχοιρςή πεοιξυή αμήκξσρα μξμικόπ απξκλειρςικά ρε ασςξϋπ. 

οίςξμ, πλείρςξι κάςξικξι ςξσ εδάτξσπ, ςξσ κας’επίταριμ αμήκξμςξπ ρςξ φεσδξκοάςξπ, είμαι 

παοάμξμξι έπξικξι εκ ςηπ εμδξυόοαπ ςηπ ξσοκίαπ, εμό η πλειξμϊςηςα ςχμ ςξσοκξκσποίχμ έυει 

μεςαμαρςεϋρει κσοίχπ ρςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ λϊγχ κακξμεςαυειοίρεχπ εκ μέοξσπ ςξσ 

ρςοαςιχςικξϋ καθερςόςξπ καςξυήπ. Η απξςελερμαςική Κσβέομηρη είμαι ςξ έςεοξμ 

υαοακςηοιρςικϊ ςηπ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ. ξ κσβεομηςικϊ ρυήμα ςξσ φεσδξκοάςξσπ είμαι ϊυι 

μϊμξ ςξ ποξψϊμ παοαμϊμξσ υοήρεχπ εμϊπλξσ βίαπ, αλλά εναοςάςαι ξικξμξμικόπ και 

ρςοαςιχςικόπ απϊ ςημ ξσοκία. Δεμ ποϊκειςαι εμταμόπ πεοί εμϊπ ρςαθεοξϋ πξλιςικξϋ 

ξογαμιρμξϋ.  

Λέγα ποξαπαιςξϋμεμξ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ απξςελεί η ασςξδιάθερη, η ξπξία θα αμαλσθεί 

διενξδικόπ ρςξ ςέςαοςξ και μεγαλϋςεοξ ςμήμα ςηπ διαλένεχπ.  Ζ έμμξια ςηπ πξλιςικήπ και 

μξμικήπ αουήπ ςηπ ασςξδιαθέρεχπ ρημαίμει ςημ ελεσθεοία ςχμ λαόμ μα καθξοίζξσμ ρςξ 

ερχςεοικϊ πεδίξ ςημ ίδια ςξσπ ςημ κσβέομηρη άμεσ ξιαρδήπξςε ενχςεοικήπ παοεμβάρεχπ 

(ερχςεοική ασςξδιάθερη) και ρςξμ ενχςεοικϊ ςξμέα ςημ ςϋυη ςξσπ και ςη διεθμή ςξσπ θέρη 

(ενχςεοική ασςξδιάθερη). Ξ Υάοςηπ ςξσ Ξ.Ζ.Δ., ρςξ άοθοξ 1, παοάγοατξ 2, δηλξί ϊςι έμαπ από 

ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ Οογαμιρμξύ είμαι μα αμαπςύνει τιλικέπ ρυέρειπ μεςανύ ςχμ εθμώμ βαριρμέμεπ 

ρςξμ ρεβαρμό ςηπ αουήπ ςχμ ίρχμ δικαιχμάςχμ και ςηπ ασςξδιαθέρεχπ ςχμ λαώμ. Λεγάληπ 

ρημαρίαπ είμαι η Διεθμήπ Ρϋμβαρη Οξλιςικόμ Δικαιχμάςχμ 1966, μα κσοίχπ η Διακήοσνη 

Αμεναοςηρίαπ ςχμ Απξικιακόμ Δδατόμ και Καόμ, σιξθεςηθείρα ςξ 1960 απϊ ςη Γεμική 

Ρσμέλεσρη ςξσ Ξ.Ζ.Δ. Ξι παοάγοατξι 1 και 2 διαςσπόμξσμ ϊςι: Όλξι ξι λαξί έυξσμ ςξ δικαίχμα 

ςηπ ασςξδιαθέρεχπ. Εν αιςίαπ ασςξύ ςξσ δικαιώμαςξπ ελεσθέοχπ καθξοίζξσμ ςξ πξλιςικό ςξσπ 

status και ελεσθέοχπ επιδιώκξσμ ςημ ξικξμξμική, κξιμχμική και πξλιςιρςική ςξσπ αμάπςσνη. 

Οαοϊμξιεπ ποϊμξιεπ πεοιλαμβάμει η Διακήοσνη Αουόμ ςχμ Τιλικόμ Ρυέρεχμ μεςανϋ Ιοαςόμ, 

παμξμξιϊςσπη δε ήςαμ και η απϊταρη ςξσ Διεθμξϋπ Δικαρςηοίξσ εμ ρυέρει ποξπ ςξσπ λαξϋπ πξσ 

διέουξμςαι ςηπ απξαπξικιξπξιήρεχπ ρςη σπϊθερη ςηπ Δσςικήπ Ραυάοαπ. 

Για ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ παοϊμςξπ, ασςϊ πξσ ποξέυει είμαι μα αμαλϋρξσμε ςξ αμ η αουή 

ςηπ ασςξδιαθέρεχπ μπξοεί μα εταομξρθεί ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςξσοκξκσποιακήπ κξιμϊςηςξπ -

κας’ξσρίαμ μειξμϊςηςξπ- κάςι πξσ θα ςηπ επέςοεπε μα επιζηςεί ςημ δημιξσογία υχοιρςξϋ 
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κοάςξσπ.         

Ζ αουή ςηπ ασςξδιαθέρεχπ ήςαμ ςξ κσοίαουξ ρςξιυείξ ρςημ πεοίτημη σπϊθερη ςχμ 

Μήρχμ Aaland. Ξ πληθσρμϊπ ςχμ μήρχμ ενέτοαρε ςημ επιθσμία μα απξςελεί μέοξπ ςηπ Ρξσηδίαπ 

αμςί ςηπ Τιμλαμδίαπ, ϊςαμ η ςελεσςαία αμεναοςηςξπξιείςξ απϊ ςημ Πχρική Ασςξκοαςξοία. Λια 

Διεθμήπ Δπιςοξπή Μξμικόμ ρσμερςήθη για μα ενεςάρει ςξ ζήςημα. Ιαςά ςημ γμόμη ςηπ 

Δπιςοξπήπ, η Τιμλαμδία δεμ ήςαμ μεξψδοσθέμ Ιοάςξπ και αμέκαθεμ εμπεοιέκλειε ςιπ μήρξσπ 

Aaland. Δεμ σπήουε πεοιθόοιξ για εταομξγή ςηπ αουήπ ςηπ ασςξδιαθέρεχπ. Οι Νξμικξί 

διεςύπχραμ ςα ακόλξσθα βαοσρήμαμςα: ςξ μα παοαυχοηθεί ρε μειξμϊςηςεπ, γλόρρηπ ή 

θοηρκείαπ, ή ξιξσδήπξςε μέοξσπ ςξσ πληθσρμξϋ ςξ δικαίχμα μα απξρσοθξϋμ απϊ ςημ κξιμϊςηςα 

ρςημ ξπξία αμήκξσμ, γιαςί ασςή είμαι η επιθσμία ςχμ ή εσυαοίρςηρή ςξσπ, θα ρήμαιμε ςημ 

καςαρςοξτή ςηπ ςάνεχπ και ρςαθεοϊςηςξπ εμςϊπ ςχμ Ιοαςόμ και θα εγκαιμίαζε ςημ αμαουία ρςη 

διεθμή πξλιςική ζχή. Ηα ρήμαιμε ςημ επικοάςηρη μιαπ θεχοίαπ αρϋμβαςηπ ποξπ ςημ ίδια ςημ 

ιδέα ςξσ Ιοάςξσπ χπ εδατικήπ και πξλιςικήπ εμϊςηςξπ.  

Σπϊ παοϊμξιεπ πεοιρςάρειπ, η αουή ςηπ ασςξδιαθέρεχπ δεμ εταομϊρθηκε και εμπϊδιρε 

ςημ δημιξσογία Ιοάςξσπ ρςη Πξδερία. Οαοά ςημ μξμξμεοή Αμακήοσνη Αμεναοςηρίαπ ςηπ 

Πξδερίαπ εμ έςει 1965, ξσδέμ Ιοάςξπ ςημ αμεγμόοιρε χπ αμενάοςηςη. ξ Ρσμβξϋλιξ Αρταλείαπ 

ρςξ Φήτιρμα 216 κάλερε ϊλα ςα Ιοάςη μα μημ αμαγμχοίρξσμ ασςή ςημ παοάμξμη μειξμϊςηςα 

ρςημ Μϊςια Πξδερία. Δπιβεβαίχρε ϊςι η Αμακήοσνη Αμεναοςηρίαπ δεμ είυε καμμία μξμιμϊςηςα ή 

εγκσοϊςηςα και υαοακςήοιρε ςημ διξίκηρη ςξσ Smith χπ παοάμξμη.    

  Απ δξϋμε ςα εμδιατέοξμςα ςξσοκικά επιυειοήμαςα αματξοικόπ ποξπ ςξ δικαίχμα 

ασςξδιαθέρεχπ. Ζ ςξσοκική θέρη είμαι ϊςι ςξ δικαίχμα ασςξδιαθέρεχπ εναρκήθηκε ςχ 1960 απϊ 

κξιμξϋ απϊ ςιπ δϋξ κξιμϊςηςεπ ξι ξπξίεπ αμαγμχοίρθηκαμ χπ ρσμιδοσςέπ ςηπ δικξιμξςικήπ 

δημξκοαςίαπ ςηπ Ιϋποξσ. ξ πξλιςικϊ ασςϊ επιυείοημα απξοοέει απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η 

αμεναοςηρία δεμ εδϊθη μξμξμεοόπ εκ πλεσοάπ Ζμχμέμξσ Βαριλείξσ, αλλά ήςαμ ρσμέπεια ςηπ 

σπξγοατήπ εμϊπ αοιθμξϋ Ρσμθηκόμ μεςανϋ ςηπ Ιϋποξσ, ςξσ Ζμχμέμξσ Βαριλείξσ, ςηπ ξσοκίαπ 

και ςηπ Δλλάδξπ. Ξι αμςιποϊρχπξι ςχμ δϋξ κξιμξςήςχμ σπέγοαφαμ ςα ρυεςικά έγγοατα, όρςε η 

κσοιαουία επήλθε απϊ ςιπ δϋξ κξιμϊςηςεπ, αμεναοςήςχπ ςξσ αοιθμηςικξϋ ςξσπ μεγέθξσπ. 

Ρσμεπόπ, ξι ϊοξι κξιμϊςηςεπ και λαξί είμαι ρσμόμσμεπ. Ασςή η θέρη ενετοάρθη ρσγκεκοιμέμα 

απϊ ςξμ Zaim Necatigil, ποόημ Γεμικϊ Διραγγελέα ςηπ λεγξμέμηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ 

Βξοείξσ Ιϋποξσ ρςξ έογξ ςξσ Cyprus and the Turkish Position in International Law Κύποξπ και 

η Τξσοκική Θέρη ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ, έκδξρη ςηπ Ξντϊοδηπ 1993. Δμ παοϊδχ είμαι 

ανιξμμημϊμεσςξ ϊςι ξ Lennox-Boyd, ξ Βοεςαμϊπ Σπξσογϊπ Απξικιόμ, ποόςξπ ρςα 1956 δήλχρε 

ρςξ Βοεςαμικϊ Ιξιμξβξϋλιξ: είμαι ξ ρςόυξπ ςηπ Κσβεομήρεχπ ςηπ Ασςήπ Μεγαλειόςηςξπ μα 

διαβεβαιώρει όςι ξιαδήπξςε άρκηρη ςξσ δικαιώμαςξπ ασςξδιαθέρεχπ ποέπει μα εταομξρθεί με 

ςέςξιξ ςοόπξ ώρςε ρςημ ςξσοκξκσποιακή κξιμόςηςα, σπό ςιπ ειδικέπ πεοιρςάρειπ ςηπ Κύποξσ μα 

δξθεί η ελεσθεοία μα απξταρίρει για ςξμ εασςό ςηπ ςξ μελλξμςικό ςηπ καθερςώπ. α 

επιυειοήμαςα ςηπ ςξσοκξκσποιακήπ πλεσοάπ είμαι βαριρμέμα ρε Γμχμξδϊςηρη δξθείρα απϊ ςξμ 

αγγλξ-εβοαίξ Sir Elihu Lauterpacht, διαποεπέρςαςξ Ιαθηγηςή Διεθμξϋπ Δικαίξσ ςξσ 

Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Ιαίμποιςζ, Ρϋμβξσλξ ςξσ Ρςέμμαςξπ. Ηέλχ μα ςξμίρχ εδό ϊςι ξ εμ λϊγχ 

ακαδημαψκϊπ διεςέλερε Μξμικϊπ Ρϋμβξσλξπ και ςηπ Ισποιακήπ Ισβεομήρεχπ ρςξ ποόςξ ήμιρσ 

ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ’60, αλλά έπασρε μα είμαι εν αιςίαπ δικόμ μαπ λαθόμ, πξσ βεβαίχπ δεμ είμαι 

ςηπ παοξϋρηπ. Έκςξςε ρσμβξσλεϋει αμελλιπόπ ςημ ξσοκία. Ρςξ Οοόςξ Λέοξπ ςηπ 

Γμχμξδξςήρεχπ, πξσ τέοει ςίςλξ Τξ Καθερςώπ ςχμ Κσποιακώμ Κξιμξςήςχμ ρςξ πλαίριξ 

Διεσθεςήρεχπ ςξσ Κσποιακξύ Ζηςήμαςξπ, ξ Lauterpacht λέγει – ακξϋρςε ςη τοαρεξλξγία ςξσ – 

the two parties are separate communities of equal standing in the negotiations, each 
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exercising its right to determine its own future and neither being subordinate to the other, 

ςα δύξ μέοη είμαι υχοιρςέπ κξιμόςηςεπ ίρξσ καθερςώςξπ ρςιπ διαποαγμαςεύρειπ, η κάθε μία 

αρκξύρα ςξ δικαίχμά ςηπ μα καθξοίρει ςξ δικό ςηπ μέλλξμ και ξσδεμία είμαι σπξςελήπ ρςημ 

άλλη. Κέγει ακϊμα ϊςι ςξ Λμημϊμιξ πξσ αμαπςϋρρει ςημ Ρσμτχμημέμη ελική Διεσθέςηρη ςξσ 

Οοξβλήμαςξπ ςηπ Ιϋποξσ, σπξγοατέμ εμ Κξμδίμχ ςη 19η Τεβοξσαοίξσ 1959, έλαβε σπ’ϊφιμ ςημ 

Διακήοσνη ςξσ Δκποξρόπξσ ςηπ ελλημξκσποιακήπ κξιμϊςηςξπ και ςξσ Δκποξρόπξσ ςηπ 

ςξσοκξκσποιακήπ κξιμϊςηςξπ ϊςι απξδέυξμςαι ςα παοαοςήμαςα ςξσ Λμημξμίξσ χπ ςημ 

ρσμτχμηθείρα βάρη για ςημ ςελική επίλσρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ Ιϋποξσ. Ξ Lauterpacht 

επιπλέξμ επικαλείςαι ςιπ ποϊμξιεπ ςχμ Ρσμτχμιόμ Εσοίυηπ, μεςανϋ άλλχμ ςημ ποόςη 

παοάγοατξ – η ξπξία έμελλε μα γίμει ςξ Οοόςξ Άοθοξ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ – για μα καςαλήνει ρςξ 

ϊςι ξσδεμία ποϊμξια πεοιελαμβάμεςξ παοέυξσρα αμόςεοξ ρσμςαγμαςικϊ καθερςόπ ρςημ 

ελλημξκσποιακή κξιμϊςηςα. Διαςείμεςαι πεοαιςέοχ ϊςι η Βαρική Δξμή ή ςα θεμελιόδη Άοθοα ςξσ 

Ισποιακξϋ Ρσμςάγμαςξπ διεθμξπξιήθηκαμ με Ρσμθήκεπ πξσ ρσμτχμήθηκαμ ςασςξυοϊμχπ απϊ 

ςημ Ιϋποξ, ςημ Δλλάδα, ςημ ξσοκία και ςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ (ϊπχπ ςη Ρσμθήκη 

Δγκαθιδοϋρεχπ και ςημ Ρσμθήκη Δγγσήρεχπ).  

Έμα άλλξ επιυείοημα ςηπ ςξσοκικήπ και ςξσοκξκσποιακήπ πλεσοάπ για ασςξδιάθερη 

είμαι ϊςι η ελλημξκσποιακή κξιμϊςηςα βιαίχπ παοεμπϊδιρε ςημ ςξσοκξκσποιακή κξιμϊςηςα απϊ 

ςξσ μα έυει οϊλξ ρςη κσποιακή Ισβέομηρη, ϊςι ξι Έλλημεπ Ιϋποιξι ποξκάλεραμ ςιπ διακξιμξςικέπ 

ςαοαυέπ ςξσ 63 και είυαμ ρςξ μσαλϊ ςξσπ ςημ Έμχρη με ςημ Δλλάδα.  

Έςεοξ επιυείοημα είμαι ϊςι, βάρει εγγοάτχμ ςξσ Ξ.Ζ.Δ., ξι ρσμςαγμαςικέπ 

διαποαγμαςεϋρειπ επί ςξσ κσποιακξϋ ποέπει μα διεναυθξϋμ ρςη βάρει ςηπ ιρϊςηςξπ. ξ Φήτιρμα 

ςηπ Γεμικήπ Ρσμελεϋρεχπ 3315 ςηπ 9ηπ Μξεμβοίξσ 1978, ςξ ξπξίξμ αματέοει ξ Necatigil, καλεί 

για επαμέμαονη ςχμ ρσμξμιλιόμ σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέχπ μεςανύ ςχμ δύξ 

κξιμξςήςχμ και ςημ διεναγχγή ςξσπ επί ίρξιπ όοξιπ. Ρςημ δε εμαοκςήοια δήλχρή ρςιπ 

διακξιμξςικέπ διαποαγμαςεϋρειπ ςχ 1989, ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Boutros Ghali, έκαμε αματξοά 

ρςημ αουή ςηπ πξλιςικήπ ιρϊςηςξπ ςχμ δϋξ κξιμξςήςχμ. χ 1990 δε δήλχρε ϊςι η λϋρη πξσ θα 

ενεσοεθεί ποέπει μα είμαι απξδεκςή και απϊ ςιπ δϋξ κξιμϊςηςεπ, ςχμ ξπξίχμ η ρυέρη δεμ είμαι 

ρυέρη πλειξφητίαπ και μειξμϊςηςξπ. 

Ηα επιυειοήρχ ςόοα μα απαμςήρχ ρςα ςξσοκικά επιυειοήμαςα. Άουξμαι απϊ ςξ 

ςελεσςαίξ. Αμ με ςξμ ϊοξ ιρϊςηςα και πξλιςική ιρϊςηςα εμμξείςαι ϊςι ξι ςξσοκξκϋποιξι θα 

μπξοξϋραμ μα επιλένξσμ ςημ μξοτή διακσβεομήρεχπ πξσ θα επιθσμξϋραμ μα απξλαμβάμξσμ ή 

ϊςι παοά ςημ αοιθμηςική ςξσπ καςχςεοϊςηςα θα ποέπει μα εκποξρχπηθξϋμ ρςξ επίπεδξ ςηπ 

κεμςοικήπ κσβεομήρεχπ ρςξμ ίδιξ βαθμϊ ϊπχπ και ξι ελλημξκϋποιξι, ασςή είμαι μια πξλϋ 

τιλϊδξνη επιδίχνη και ξπχρδήπξςε μη μϊμιμη, παοαβιάζξσρα ςημ δημξκοαςική αουή. Αμ 

σπξμξείςαι ϊςι ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα ςχμ ςξσοκξκσποίχμ ποέπει μα ποξρςαςεσθξϋμ και μα 

διαρταλιρθεί η ίρη ποξρςαρία εμόπιξμ ςξσ μϊμξσ εμςϊπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ διακσβεομήρεχπ, ςϊςε 

θα ήμξσμ έμθεομξπ σπξρςηοικςήπ μιαπ ςέςξιαπ μξμικήπ ποξςάρεχπ.  

     Όρξμ ατξοά ςξ επιυείοημα ϊςι ξι ελλημξκϋποιξι κας’επίταριμ ποξεκάλεραμ ςημ 

διακξιμξςική διέμενη και ϊςι ασςή δικαιξλξγεί ςημ ςϊςε απϊρσορη ςχμ ςξσοκξκσποίχμ απϊ ςημ 

κσβέομηρη και ςημ μξμξμεοή Διακήοσνη Αμεναοςηρίαπ ςξσ 1983, είμαι αμαγκαία η αματξοά ρςξ 

δόγμα ςηπ αμάγκηπ. Ζ ρσμςαγμαςική ςάνη ςηπ Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ διαςηοήθηκε δια ςηπ 

επικλήρεχπ ςξσ δϊγμαςξπ ςηπ αμάγκηπ. ξ δϊγμα ειρήυθη δια ςηπ σπξθέρεχπ Γεμικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εμαμτίομ Μουσταφά Ιμπραχίμ. Ζ σπϊθερη εκςσλίυθηκε γϋοχ 

απϊ ςημ ρσμςαγμαςικϊςηςα ςξσ Μϊμξσ 33 ςξσ 1964 βάρει ςξσ ξπξίξσ ςξ Ρσμςαγμαςικϊ Δικαρςήοιξ 

ρσμεμχμϊςαμ με ςξ Αμόςαςξ. Οοξεβλήθη ςξ επιυείοημα ϊςι ξ Μϊμξπ ασςϊπ δεμ θερπίρθηκε ςη 
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βάρει ςξσ Ρσμςάγμαςξπ ςξσ 1960 με ςη ρσμμεςξυή ςξσοκξκσποίχμ. Ξ Γεμικϊπ Διραγγελεϋπ 

επιυειοημαςξλϊγηρε ϊςι η φήτιρη ςξσ Μϊμξσ ήςαμ θεμελιχμέμη επί ςξσ δϊγμαςξπ ςηπ αμάγκηπ. 

ξ δϊγμα ςηπ αμάγκηπ ήςαμ ςξ μέρξμ δια ςξσ ξπξίξσ εμ μέρχ εναιοεςικόμ πεοιρςάρεχμ και 

αμάγκηπ διεςηοήθη η πξλιςική ρσμέυεια ςηπ Δημξκοαςίαπ και η εγκσοϊςηςα ςξσ Ρσμςάγμαςξπ 

μεςά ςιπ διακξιμξςικέπ ςαοαυέπ. Απϊ ςϊςε ρειοά μϊμχμ θερπίρθηκαμ βαριρμέμξι ρςξ δϊγμα. 

Υάοιμ ιρςξοικήπ ακοιβείαπ και ςεκμηοιόρεχπ, ςξ δϊγμα ςηπ αμάγκηπ έυει ςη οίζα ςξσ ρςξ 

κλαρικϊ Πχμαψκϊ Δίκαιξ και διαςσπόθηκε ρςημ Ιικεοόμεια αουή salus populi suprema lex. ξ 

δϊγμα δεμ είμαι άγμχρςξ ρςξ ρϋρςημα ςξσ αγγλικξϋ κξιμξδικαίξσ, εν ξσ και η εϋρςξυη αματξοά 

ρςξ βιβλίξ ςξσ ρσμςαγμαςξλϊγξσ Stanley de Smith Σσμςαγμαςικό και Διξικηςικό Δίκαιξ. Μα λευθεί 

ακϊμη εμ παοεμθέρει υάοιμ ςηπ ιρςξοικήπ αλήθειαπ ϊςι ξι διακξιμξςικέπ ρσγκοξϋρειπ 

ξογαμόθηκαμ καςά καμϊμα απϊ νέμεπ και δη βοεςαμικέπ μσρςικέπ σπηοερίεπ.   

Αματξοικόπ ποξπ ςξ ποόςξ και ίρχπ ρημαμςικϊςεοξ επιυείοημα ϊςι ξι ςξσοκξκϋποιξι 

απξςελξϋμ λαϊ, άοα δϋμαμςαι μα αρκήρξσμ ςξ δικαίχμα ασςξδιαθέρεχπ, λέγχ εσθαορόπ ϊςι 

ασςϊ ςξ επιυείοημα πξσ τέοει ςημ ρτοαγίδα ςξσ καθηγηςξϋ Lauterpacht είμαι με ϊλξ ςξ 

ρεβαρμϊ μάλλξμ μξμικίρςικξ. ξ δικαίχμα ςηπ ασςξδιαθέρεχπ, ρςξ βαθμϊ πξσ ασςϊ 

εταομϊρθηκε, αρκήθηκε απϊ ςξμ λαϊ ςηπ Ιϋποξσ καθ’ξλξκληοίαμ, πξσ είμαι έμαπ και 

αδιαίοεςξπ. Ακϊμη και ξ ςϊςε Οοχθσπξσογϊπ ςηπ Βοεςαμίαπ ρςη δήλχρή ςξσ καςά ςημ ςελική 

τάρη ςηπ Διαρκέφεχπ ςξσ Κξμδίμξσ, πξσ δημξριεϋεςαι ρςξ έγγοατξ Cmnd 680 ςξσ Foreign 

Office είπε: «Ασςή η διεσθέςηρη είμαι μια διεσθέςηρη πξσ αμαγμχοίζει ςξ δικαίχμα ςξσ λαξύ 

ςηπ Κύποξσ ρε έμα αμενάοςηςξ καθερςώπ ρςξμ κόρμξ. Δίμαι μια διεσθέςηρη πξσ αμαγμχοίζει 

ςξμ ελλημικό υαοακςήοα ςηπ πλειξφητίαπ ςξσ κσποιακξύ λαξύ. Αλλά, ςασςξυοόμχπ, μια 

διεσθέςηρη πξσ ποξρςαςεύει ςξμ εθμικό υαοακςήοα ςηπ ςξσοκξκσποιακήπ κξιμόςηςξπ». Δεμ 

ταίμεςαι λξιπϊμ η επίρημη βοεςαμική κσβέομηρη μα δέυθηκε ϊςι και ξι δϋξ κξιμϊςηςεπ άρκηραμ 

ςξ δικαίχμα ςηπ ασςξδιαθέρεχπ. Μα ςξμιρθεί εδό ϊςι βάρει ςξσ Άοθοξσ ΘΘ ςηπ Ρσμθήκηπ 

Δγγσήρεχπ, πξσ απξςελεί ςμήμα ςηπ Ρσμςαγμαςικήπ δξμήπ ςηπ Δημξκοαςίαπ, ρσμςαυθέμ απϊ 

Βοεςαμξϋπ ειδήμξμεπ, «η Σξσοκία, η Δλλάπ, και ςξ Ημχμέμξ Βαρίλειξ αμέλαβαμ μα 

εμπξδίρξσμ ποάνη πξσ μα ρςξυεύει ρςξ μα ποξχθήρει αμέρχπ ή εμμέρχπ ςημ Έμχρη ςηπ 

Κύποξσ με ξιξδήπξςε άλλξ Κοάςξπ ή ςημ διυξςόμηρη ςηπ μήρξσ».     

Απ ενεςάρξσμε ρε ακϊμη πεοιρρϊςεοξ βάθξπ ςιπ έμμξιεπ λαϊπ και μειξμϊςηςα εμ ρυέρει 

ποξπ ςημ ασςξδιάθερη. Έυει ήδη ειπχθεί ϊςι η ςξσοκξκϋποιξι απξςελξϋμ μειξμϊςηςα και ϊυι λαϊ. 

Ξι λαξί και ξι μειξμϊςηςεπ έυξσμ ποξρδιξοιρθεί, ήδη απϊ ςημ επξυή ςξσ Λξμίμξσ Δικαρςηοίξσ 

Διεθμξϋπ Δικαιξρϋμηπ ρςημ σπϊθερη ςχμ Δλλημξ-βξσλγαοικόμ Ιξιμξςήςχμ, χπ δϋξ υχοιρςέπ 

έμμξιεπ, διϊςι μϊμξ ξι λαξί δικαιξϋμςαι ασςξδιαθέρεχπ. ξ Οοόςξ Άοθοξ ςηπ Διεθμξϋπ 

Ρσμβάρεχπ Αςξμικόμ και Οξλιςικόμ Δικαιχμάςχμ δίδει ρςξσπ λαξϋπ ςξ δικαίχμα ςηπ 

ασςξδιαθέρεχπ και ςξ Άοθοξ 27 αομείςαι ςξ δικαίχμα ασςϊ ρςιπ μειξμϊςηςεπ, μεοιμμά χρςϊρξ 

για ςημ ποξρςαρία ςχμ θοηρκεσςικόμ και άλλχμ δικαιχμάςχμ ςξσπ. Οαοαςαϋςα, πξλλέπ εθμικέπ 

μειξμξςικέπ ξμάδεπ επιζηςξϋμ μα καλξϋμςαι λαξί. Ιάπξιξι ρσγγοατείπ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και ξ 

Felix Ermacora, ειρηγήθηκαμ ϊςι η μειξμϊςηςα απξςελεί λαϊ και έυει ςξ δικαίχμα ρςημ 

ασςξδιάθερη. (βλέπε ςξ Ποξρςαρία Μειξμξςήςχμ Εμώπιξμ ςχμ Ημχμέμχμ Εθμώμ, ρελίπ 327) 

Οαοϊμξια γμόμη ενέτοαρε η Δπιςοξπή Badinter ςχ 1992. ξ διακϋβεσμα ήςαμ καςά πϊρξμ ξι 

Ρεοβικέπ μειξμϊςηςεπ ςηπ Ιοξαςίαπ και Βξρμίαπ – Δοζεγξβίμηπ είυαμ ςξ δικαίχμα ασςξδιαθέρεχπ. 

Ζ Δπιςοξπή απετάριρε ϊςι ξι Ρεοβικέπ μειξμϊςηςεπ ήραμ λαξί και είυαμ ςξ δικαίχμα 

ασςξδιαθέρεχπ, χρςϊρξ ςξ δικαίχμα ασςϊ δεμ πεοιλάμβαμε ςημ δσμαςϊςηςα μεςαβξλήπ ςχμ 

σπαουϊμςχμ ρσμϊοχμ.  

Οχπ καθξοίζεςαι, ϊμχπ, ξ λαϊπ; Ζ έμμξια λαϊπ είμαι ςξ αμςικείμεμξ εμςσπχριακόμ 
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ακαδημαψκόμ ρσγγοαμμάςχμ και θέρεχμ με βαοϋμξσρα ρημαρία. Ξ Dinstein ρςξ έογξ ςξσ 

Σσλλξγικά Αμθοώπιμα Δικαιώμαςα Λαώμ και Μειξμξςήςχμ ποξρδιξοίζει ςξμ λαϊμ ςη βάρει 

εθμικόμ κοιςηοίχμ. Κέγει, η έμμξια ςξσ λαξύ έυει έμα αμςικειμεμικό ρςξιυείξ. Σξ 

αμςικειμεμικό ρςξιυείξ είμαι όςι ποέπει μα σπάουει μια εθμική ξμάδα διαρσμδεδεμέμη δια 

κξιμήπ ιρςξοίαπ…Αλλά δεμ είμαι επαοκέπ μα στίρςαςαι έμαπ εθμικόπ δερμόπ γεμεαλξγικόπ 

και ιρςξοικόπ. Δίμαι επάμαγκεπ μα σπάουει επί ςξσ παοόμςξπ κξιμό ήθξπ ή μξηςική 

καςάρςαρη. Έμαπ λαόπ δικαιξύςαι και απαιςείςαι μα ςασςξπξιεί ςξμ εασςό ςξσ κας’ασςόμ ςξμ 

ςοόπξμ. Ξ διεθμξλϊγξπ ςηπ Ξντϊοδηπ Ian Brownlie ξοίζει ςξμ λαϊμ επίρηπ βάρει εθμικόμ 

κοιςηοίχμ τσλήπ, γλόρρηπ, θοηρκείαπ και φσυξλξγίαπ ςξσ ρσμϊλξσ. Ζ Διεθμήπ Δπιςοξπή 

Μξμικόμ ρςξμ ξοιρμϊ ςηπ αματέοει ςα ενήπ – αμ δξϋμε ςιπ αμθοόπιμεπ κξιμχμίεπ πξσ 

αμαγμχοίζξμςαι χπ λαξί, ςα μέλη ςξσπ έυξσμ κξιμά ρσμεκςικά υαοακςηοιρςικά, ιρςξοικά εθμικά, 

γλχρρικά, θοηρκεσςικά, γεχγοατικά. Σπξβάλλεςαι ϊςι θα ήςαμ δϋρκξλξ ξι ςξσοκξκϋποιξι μα 

ικαμξπξιήρξσμ ςξ κοιςήοιξ ςηπ γεχγοατικήπ εγγϋςηςξπ εμ ρσγκοίρει ποξπ ςξσπ ελλημξκσποίξσπ.  

Απ σπξθέρξσμε, ϊμχπ, για μια ρςιγμή ϊςι ξι ςξσοκξκϋποιξι απξςελξϋμ λαϊ. Ζ εθμική 

ςξσπ καςαγχγή απϊ ςη μια – ρημειχςεϊμ ςξ 1ξ Άοθοξ ςξσ Ρσμςάγμαςξπ οηςόπ δηλξί ϊςι ςξ 

Ιοάςξπ ςηπ Ιϋποξσ απξςελείςαι απϊ Έλλημεπ και ξϋοκξσπ, και η γλόρρα και θοηρκεία ςξσπ 

απϊ ςημ άλλη ρσμηγξοξϋμ ποξπ ασςή ςημ καςεϋθσμρη. Όμςχπ απξςελξϋμ λαϊμ; Ζ Διεθμήπ 

Δπιςοξπή Νξμικώμ δίδει ςημ απάμςηρη. Δπιρημαίμει ϊςι για μα απξςελεί λαϊ έμα ρϋμξλξ ποέπει 

μα διαθέςει έμα απαοαίςηςξ γμόοιρμα, ςξ ξπξίξ είμαι ιδεξλξγικό και ιρςξοικό. Έμαπ λαϊπ 

σπάουει μϊμξ ϊςαμ ρσμειδηςξπξιήρει ςημ δική ςξσ ςασςϊςηςα. Ξι ςξσοκξκϋποιξι δεμ αμέπςσναμ 

ρσμείδηρη ςασςϊςηςξπ. Ξϋςε σπάουει κσποιακή εθμική ςασςϊςηςα, ϊπχπ κάπξιξι Νεξκύποιξι 

ςευμηέμςχπ διαςείμξμςαι, ςημ δοάρη ςχμ ξπξίχμ κοίμχ ζημιξγϊμξ. Οαοαλλήλχπ είμαι θέμα 

διεθμξϋπ Θρςξοίαπ. Ζ ιρςξοία μιλάει απϊ μϊμη ςηπ και ςα ιρςξοικά γεγξμϊςα είμαι αμαμςίλεκςα 

και αςοάμςαυςα. Ακϊμη και ϋπαςξι πξλιςειακξί ανιχμαςξϋυξι δήλχραμ ρε ρσμεμςεϋνειπ ςξσπ 

ρςξμ κοαςικϊ ςηλεξπςικϊ ρςαθμϊ ϊςι ξι ξϋοκξι βοίρκξμςαι ρςημ Ιϋποξ απϊ ςξ 1571, για 400 και 

πλέξμ έςη. Δ λξιπϊμ, ξι Έλλημεπ ςηπ Ιϋποξσ εσοίρκξμςαι ρςημ ιεοή ασςή γη εδό και 3.500 και 

πλέξμ έςη. Μα σπεμθσμίρχ δε ςξ ενήπ εναιοεςικήπ ρημαρίαπ ρςξιυείξ. Βάρει ςξσ Άοθοξσ 23 ςηπ 

σμθήκηπ ςηπ Λχζάμηπ, μ’ϊλα ςα δειμά πξσ ασςή ρσρρόοεσρε ρςξμ ασςάδελτξ Μικοαριαςικό 

Δλλημιρμό, η ξσοκία απεμπϊληρε πλήοχπ ςα κσοιαουικά ςηπ δικαιόμαςα επί ςηπ Ιϋποξσ. ξ 

Διεθμέπ Δίκαιξ καςηγξοημαςικόπ αμαγμχοίζει ςξ επιυείοημα ςηπ ιρςξοικήπ ρσμευείαπ και 

ρσμειδήρεχπ. Ζ μξμικξπξίηρη ςξσ ιρςξοικξϋ επιυειοήμαςξπ απξςελεί ςημ πιξ ιρυσοή δικαιψκή μαπ 

βάρη- ςξ ακλϊμηςξ δικαιψκϊ μαπ θεμέλιξ.          

Απ ειρέλθξσμε εμ ςάυει ρςξ ςελεσςαίξ μέοξπ πξσ ατξοά πιξ ενειδικεσμέμα ςημ ποακςική 

μξμξμεοξϋπ απξρυίρεχπ. Απϊρυιρη είμαι η διαδικαρία δια ςηπ ξπξίαπ μια ξμάδα ή εδατική 

πεοιτέοεια επιδιόκει μα διαυχοιρθεί απϊ ςξ Ιοάςξπ ρςξ ξπξίξ αμήκει, και μα δημιξσογήρει έμα 

μέξ Ιοάςξπ επί ςξσ ιδίξσ εδάτξσπ ή μα ποξραοςηθεί ρε άλλξ κοάςξπ. Δμ ϊφει πεοιρςαριακόμ 

απειλόμ εκ πλεσοάπ ςξσοκικήπ Ισβεομήρεχπ ϊςι ςα καςευϊμεμα εδάτη θα ποξραοςηθξϋμ ρςημ 

ξσοκία, η διεθμήπ πξλιςική ποακςική απξκςά ιδιαίςεοη επικαιοϊςηςα. α κοάςη ςηπ Βαλςικήπ 

παοαμϊμχπ ποξρηοςήθηραμ ρςημ Ρξβιεςική Έμχρη ςχ 1940. Ζ Κιθξσαμία διακήοσνε ςημ 

αμεναοςηρία ςηπ ςχ 1990, δια δημξφητίρμαςξπ, η Δρθξμία ςχ 1991 και η Κάςβια ςημ ίδια 

υοξμιά. ξ κοαςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ ςϊςε Ρξβιεςικήπ Δμόρεχπ αμαγμόοιρε ςημ αμεναοςηρία ςχμ 

Βαλςικόμ Ιοαςόμ και ςξ Ρσμβξϋλιξ Αρταλείαπ ποϊςειμε ςημ έμςανή ςξσπ ρςξμ Ξ.Ζ.Δ. Ξ 

διαυχοιρμϊπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ ρευίαπ και ςηπ Ρλξβακίαπ ήςμ επίρηπ μια εμταμόπ 

ρσμαιμεςική διαδικαρία. Ζ διάλσρη επεςεϋυθη δια κξιμξβξσλεσςικξϋ θερπίρμαςξπ. Ζ ποϊρταςη 

αμαγμόοιρη απϊ ξοιρμέμα κοάςη ςξσ Ιϊρξβξ, πξσ απξςελξϋρε ασςϊμξμη πεοιξυή ςηπ Ρεοβίαπ, 
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ρσμιρςά κακϊ ποξηγξϋμεμξ ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ και αμςίκειςαι ςχμ καμϊμχμ δημιξσογίαπ 

κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ. Ζ ρεςρεμία διακήοσνε ςημ αμεναοςηρία ςηπ απϊ ςημ Ρξβιεςική Έμχρη ςχ 

1991, αλλά ξσδεμία διεθμήπ αμαγμόοιρη εδϊθη ρςημ ρεςρεμία, παοά ςημ παοαβίαρη 

αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςχμ ρεςρεμόμ και ςξσ αμθοχπιρςικξϋ δικαίξσ. Απϊ ςημ διεθμή 

πξλιςική ποακςική ςα ςεκμαίοξμςαι ςα ενήπ: ποόςξμ, ρςη διεθμή ποακςική δεμ σπάουει 

αμαγμώοιρη δικαιώμαςξπ μξμξμεοξύπ απξρυίρεχπ. Δεϋςεοξμ, ςα Ζμχμέμα Έθμη δεμ άμξιναμ 

πξςέ ςξσπ κϊλπξσπ ςξσπ ρε μια απξρυιρςική ξμςϊςηςα αμςίθεςη ρςημ επιθσμία ςηπ κσβεομήρεχπ 

ςξσ Ιοάςξσπ απϊ ςξ ξπξίξ απξπειοάθηκε μα απξρυιρθεί. οίςξμ, ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξμ, η 

ασςξδιάθερη ςχμ λαόμ εμςϊπ εμϊπ αμεναοςήςξσ Ιοάςξσπ επιςσγυάμεςαι δια ςηπ ρσμμεςξυήπ ρςξ 

κσβεομηςικϊ ρϋρςημα ςξσ Ιοάςξσπ. Έμα Ιοάςξπ δημξκοαςικόπ κσβεομόμεμξ και ρεβϊμεμξ ςα 

αμθοόπιμα δικαιόμαςα ϊλχμ ςχμ πξλιςόμ ςξσ είμαι ρσμμξοτχμέμξ ποξπ ςημ αουή ςηπ 

ασςξδιαθέρεχπ και δικαιξϋςαι ποξρςαρίαπ ςηπ εδατικήπ ςξσ ακεοαιϊςηςξπ. ξϋςξ 

επιβεβαιόθηκε και ρςημ σπϊθερη Quebec, ϊπξσ ςξ Ρσμςαγμαςικϊ Δικαρςήοιξ ςξσ Ιαμαδά 

απετάριρε ϊςι ςξ Διεθμέπ Δίκαιξ δεμ δίδει ρςξ Ιξιμξβξϋλιξ ή ςημ Δκςελερςική ενξσρία ςξσ 

Quebec ςξ δικαίχμα μξμξμεοξϋπ απξρυίρεχπ απϊ ςξμ Ιαμαδά. Ρςα καθ’ημαπ, ςϊρξ ξ 

Ξογαμιρμϊπ Ζμχμέμχμ Δθμόμ δια ςχμ Φητιρμάςχμ ςξσ 540 και 541, ϊρξ και η Δσοχπαψκή 

Ιξιμϊςηπ και ςξ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Δσοόπηπ κάλεραμ ϊλα ςα Ιοάςη μα μημ αμαγμχοίρξσμ ξιξδήπξςε 

Ιοάςξπ εκςϊπ απϊ ςημ Δημξκοαςία ςηπ Ιϋποξσ.             

σμπεοαρμαςικά εκ ςηπ χπ άμχ μξμικξπξλιςικήπ αμαλϋρεχπ μπξοξϋμ μα απξμξμχθξϋμ 

ςα ακϊλξσθα, και ϊυι μϊμξμ:  

1. Καμβάμξμςαπ σπ’ϊφιμ ϊςι ςξ φεσδξκοάςξπ δημιξσογήθηκε χπ απξςέλερμα παοαμϊμξσ 

ρςοαςιχςικήπ ειρβξλήπ, ςεκμαίοεςαι ϊςι είμαι μια μξμικόπ άκσοη ξμςϊςηςα.  

2.  Βάρει ςχμ κλαρικόμ κοιςηοίχμ κοαςικήπ ξμςϊςηςξπ ρςξ διεθμέπ δίκαιξ (πξσ 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςη θεχοία αμαγμχοίρεχπ declaratory) η ξϋςχ καλξσμέμη «ξσοκική 

Δημξκοαςία Βξοείξσ Ιϋποξσ» δεμ μπξοεί μα εκλητθεί χπ αμενάοςηςξ Ιοάςξπ. Ακϊμη και 

αμ άλλα Ιοάςη ρπεϋρξσμ ρςξ μέλλξμ μα ςημ αμαγμχοίρξσμ, ςέςξια ποάνη ποέπει μα 

θεχοηθεί παοάμξμη. Δκςιμόμςαπ ςημ κσοίαουη θέρη ςηπ θεχοίαπ declaratory μεςανϋ 

ςχμ διεθμξλϊγχμ και δη ςξσ δσςικξϋ κϊρμξσ, ςέςξια απϊπειοα δέξμ ϊπχπ είμαι 

αμεπιςσυήπ. Ωρςϊρξ, η Ισποιακή Δημξκοαςία δεμ ποέπει πξςέ μα απξδευθεί ριχπηοόπ 

(acquiescence είμαι ξ ϊοξπ ρςξ διεθμέπ δίκαιξ) ςα ςεςελερμέμα ςηπ παοάμξμηπ ςξσοκικήπ 

ειρβξλήπ. Ξι δσμαμικέπ εκδηλόρειπ διαμαοςσοίαπ έυξσμ μξμική ανία.   

3. Ξι Διεθμείπ Ξογαμιρμξί και η διεθμήπ κξιμϊςηςα εσοϋςεοα έυξσμ καςαδικάρει με 

ασρςηοϊςηςα ςημ  μξμξμεοή διακήοσνη αμεναοςηρίαπ και αμαγμχοίζξσμ μϊμξ ςημ μϊμιμη 

Δημξκοαςία ςηπ Ιϋποξσ. 

4. Έμμερη αμαγμόοιρη (implied recognition) δεμ ρσμιρςά αμαγμόοιρη. Δεμ ρημαίμξσμ 

αμαγμόοιρη ξι επιρκέφειπ νέμχμ σπξσογόμ ή διπλχμαςόμ ρςημ καςευξμέμη πεοιξυή ή 

απξτάρειπ εθμικόμ δικαρςηοίχμ ϊπχπ ρςημ σπϊθερη Hesperides Hotels v. Aegean 

Turkish Holidays. Δδό ξ Κϊοδξπ Denning ρε μία λίαμ επιεικόπ απαοάδεκςη απϊταρη ςξσ 

αγγλικξϋ Δτεςείξσ αμαγμόοιρε ςημ ιρυϋ απξτάρεχμ παοαμϊμξσ δικαρςηοίξσ ςχμ 

καςευξμέμχμ.     

5. Έυει απξδειυθεί ϊςι ξι ςξσοκξκϋποιξι δεμ δικαιξϋμςαι μα αρκήρξσμ ςξ δικαίχμα 

ασςξδιαθέρεχπ.   

6. Δεμ σπάουει δικαίχμα μξμξμεοξϋπ απξρυίρεχπ και ποξραοςήρεχπ ρε άλλξ Ιοάςξπ ρςξ 

διεθμέπ δίκαιξ και ςημ διεθμή πξλιςική ποακςική. Λϊμξ η κσβέομηρη εμϊπ Ιοάςξσπ 

δϋμαςαι μα απξδόρει αμαγμόοιρη ξμςϊςηςαπ ρε λαϊ ή λαξϋπ εμςϊπ ςηπ εδατικήπ 
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επικοαςείαπ ςξσ Ιοάςξσπ. Δμταμςικόπ λέγχ ϊςι αμαγμόοιρη ςξσ φεσδξκοάςξσπ θα 

απξςελξϋρε κακϊ ποξηγξϋμεμξ ρςξ Διεθμέπ Δίκαιξ. έςξια ενέλινη θα διάμξιγε ςξ δοϊμξ 

ςηπ απξρυίρεχπ για άλλεπ ξμάδεπ ή λαξϋπ πξσ σπξρςηοίζξσμ ϊςι έυξσμ ςξ δικαίχμα 

ασςξδιαθέρεχπ. Ασςϊ δεμ θα ήςαμ ποξπ ςξ ρσμτέοξμ Ιοαςόμ διαςοευϊμςχμ ςέςξιξ 

κίμδσμξ, ϊπχπ η Θρπαμία (με ςξσπ Βάρκξσπ), ςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ (με ςξσπ Ρκχςρέζξσπ) 

η Γαλλία (με ςξσπ Bretons) και η Θςαλία (με ςημ Οαδαμία). Αμαγμόοιρη ςξσ δικαιόμαςξπ 

μξμξμεοξϋπ απξρυίρεχπ θα ρημαςξδξςξϋρε καςακεομαςιρμϊ ςηπ παγκξρμίξσ εμμϊμξσ 

ςάνεχπ.  

7. Αμαγμόοιρη ςξσ σπϊ ρσζήςηρη παοαμϊμξσ μξοτόμαςξπ, αμςιθέςχπ ποξπ ςξ Διεθμέπ 

Δίκαιξμ, θα δημιξσογξϋρε πξλιςικϊ ποϊβλημα ςεοαρςίχμ διαρςάρεχμ. Ηα ςξπξθεςξϋρε 

ςξ κσποιακϊ ποϊβλημα εμςελόπ ρςη ρταίοα ςχμ διεθμόμ ρυέρεχμ και πξλιςικόμ 

δσμάμεχμ με εκοηκςικέπ επιπςόρειπ.     

8. Διυξςϊμηρη και αμαγμόοιρη εμϊπ ιρλαμικξϋ κοάςξσπ ρςξ βϊοειξ ςμήμα ςηπ Ιϋποξσ δεμ 

θα εσμξξϋρε ςα ρσμτέοξμςα ςξσ γειςξμικξϋ Θροαήλ. 

9. Ζ ίδια η Βοεςαμία ποόςη δεμ θα απξδευϊςαμ λϋρη διυξςξμήρεχπ, διϊςι ςξϋςξ θα έθεςε 

ρςξ ποξρκήμιξ ζήςημα επαμαδιαποαγμαςεϋρεχπ ςξσ καθερςόςξπ ςχμ Βοεςαμικόμ 

Βάρεχμ, αλλά θα ρήμαιμε και μαςαίχρη ςχμ μακοξποξθέρμχμ ρςϊυχμ ξλξκληοχςικξϋ 

ελέγυξσ ςηπ μήρξσ απϊ ςξσπ Βοεςαμξϋπ. Δεμ είμαι ςσυαίξ ϊςι η Ρσμθήκη ςηπ Ιϋποξσ πξσ 

απεςέλερε ςη βάρη ςξσ Ρσμςάγμαςξπ ςξσ 1960 και ςηπ επιρσμαπςξμέμηπ Ρσμθήκηπ 

Δγγσήρεχπ, η ξπξία απέςοεπε οηςόπ ςη διυξςϊμηρη ςηπ Ιϋποξσ, ρσμςάυθηκε απϊ 

Βοεςαμξϋπ διεθμξλϊγξσπ.         

Αγαπηςξί τίλξι, ςξ κσποιακϊ διέουεςαι κοιρίμχμ χοόμ. α ςελεσςαία υοϊμια 

διάτξοξι πξλιςικξί εκτοάζξσμ διαοκόπ ςημ γμόμη ϊςι ρςξ εμδευϊμεμξ μη λϋρεχπ 

ξμξρπξμδιακξϋ ςϋπξσ, επικοέμαςαι ξ ξοαςϊπ κίμδσμξπ διυξςξμήρεχπ. Δίμαι ρκξπϊπ μξσ 

δια ςηπ παοξϋρηπ διαλένεχπ μα διαςσπόρχ εσθαορόπ ϊςι η διυξςϊμηρη απξκλείεςαι. 

Διυξςϊμηρη θα σπάονει μϊμξμ εάμ και ϊςαμ ξ κσοίαουξπ κσποιακϊπ λαϊπ και δη ξ 

κσποιακϊπ ελλημιρμϊπ και η επίρημη Ισβέομηρη ςξσ απξδευθξϋμ ςη διυξςϊμηρη. 

Δσυαοιρςό. 

 

Λε ςξ πέοαπ ςηπ διαλένεχπ διενήυθη μία μακοά και άκοχπ εμδιατέοξσρα ρσζήςηρη 

μεςανϋ ςχμ παοεσοιρκξμέμχμ ρσμέδοχμ. Ιοίμχ ρκϊπιμξ μα πεοιλάβχ ρςξ κείμεμξ κάπξιεπ 

πξλιςικέπ ρκέφειπ πξσ διεςϋπχρα ποξπ απάμςηρη ρημαμςικόμ εοχςημάςχμ.  

 

10. Ιαςϊπιμ παοεμβάρεχπ και ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ Οοέρβεχπ ε.ς. ενέτοαρα ςα ακϊλξσθα: 

Αματξοικόπ ποξπ ςημ Ξμξρπξμδία ενέδχρα μξμξγοατία ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ 

Υάοβαομς. Ηα ήςαμ επιπϊλαιξ εκ μέοξσπ μξσ μα αμαπςϋνχ ςξ ζήςημα ασςϊ ρςα παοϊμςα 

υοξμικά πλαίρια. Δεμ απξτεϋγχ, χρςϊρξ, μα ςξ ρσζηςήρχ. ξσμαμςίξμ βοίρκεςαι ρςξ 

επίκεμςοξ ςξσ πξλιςικξϋ, ακαδημαψκξϋ και εοεσμηςικξϋ εμδιατέοξμςϊπ μξσ. Έυχ 

καςαθέρει γοαπςόπ και εμπεοιρςαςχμέμχπ ςιπ θέρειπ μξσ επ’ασςξϋ, και μάλιρςα ρςξ 

πλαίριξ εκςεμξϋπ κεταλαίξσ ςηπ διδακςξοικήπ μξσ διαςοιβήπ. Αοκξϋμαι ρςξ μα αματέοχ 

εμ ποόςξιπ ϊςι απϊ ςημ μελέςη ξμξρπξμδιακόμ ρσμςαγμάςχμ παγκξρμίχπ, ρσμάγεςαι ϊςι 

ξμξρπξμδίεπ ποξέκσφαμ απϊ ςημ ρσμέμχρη ποξωπαουϊμςχμ κοαςόμ ή ποξωπαουξσρόμ 

εδατικόμ πεοιτεοειόμ εν αιςίαπ κξιμόμ πξλιςικόμ και άλλχμ ρσμτεοϊμςχμ. Ρςημ 

πεοίπςχρη ςηπ Ιϋποξσ ξι ποξωπξθέρειπ ασςέπ δεμ στίρςαμςαι. Δπιυειοείςαι έμαπ 

ςευμηςϊπ εδατικϊπ και πληθσρμιακϊπ διαυχοιρμϊπ υχοίπ ιρςξοικϊ ποξηγξϋμεμξ 
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(ρςξιυείξ πξσ επερήμαμε και ξ διαμερξλαβηςήπ ςξσ Ξ.Ζ.Δ. Galo Plaza ρςημ γμχρςή 

Έκθερή ςξσ). Δεϋςεοξμ, ξ ϊοξπ «διζχμική» ποξρεςέθη αογϊςεοα ρε έκθερη ςξσ Γ.Γ. ςξσ 

Ξ.Ζ.Δ. Bξutros Ghali και ρσμπεοιελήτθη ρςιπ πεοίτημεπ Θδέεπ πξσ επηκξλξϋθηραμ. Ξ 

ϊοξπ ασςϊπ εομημεϋθηκε απϊ ςημ ςξσοκική πλεσοά χπ μα ρημαίμει υχοιρςέπ εγγσημέμεπ 

πλειξφητίεπ Δλλημξκσποίχμ και ξσοκξκσποίχμ αμςιρςξίυχπ ρςιπ Οξλιςείεπ ή Ιοαςίδια 

εμϊπ μέλλξμςξπ ξμξρπξμδιακξϋ Ιοάςξσπ. Έρςχ και αμ εμείπ ξι Έλλημεπ δεμ απξδίδξσμε 

ςημ εομημεία ασςή, ςξ μειξμέκςημα έγκειςαι ρςξ ϊςι έυξσμε δόρει ρςημ άλλη πλεσοά ςξ 

δικαίχμα, διά ςχμ δηλόρεχμ πξλιςικόμ, μα δίδξσμ ςημ ςέςξια εομημεία. Δίμαι 

εκπληκςική η λεκςική εμμξμή πξλιςικόμ ρςξμ ϊοξ διζχμική. Ρημειχςέξμ ϊςι ξ Λακάοιξπ 

δεμ απεδέυθη ξϋςε σπέγοαφε ςχ 1977 πλαίριξ λϋρεχπ πξσ μα ποξβλέπει ή μα 

εμπεοιέυει ςξμ ϊοξ διζχμική. Ξ ϊοξπ ήςαμ δι-πεοιτεοειακή ξμξρπξμδία, έρςχ και αμ 

κάπξιξι ρήμεοα για μικοξπξλιςικξϋπ ή μικοξκξμμαςικξϋπ λϊγξσπ ή ακϊμη και για 

επίςεσνη εσοσςέοχμ αλλξςοίχμ ρςϊυχμ απξπειοόμςαι μα ςασςίρξσμ ςξσπ δϋξ ϊοξσπ. 

Βεβαίχπ ξ Λακάοιξπ κας’εμέ λαμθαρμέμα σπέγοαφε Ρσμτχμία πξσ ποξέβλεπε 

Ξμξρπξμδία. Οοξταμόπ έποανε ςξϋςξ παοαρσοϊμεμξπ απϊ ςξμ Clifford, απερςαλμέμξ 

ςξσ ςϊςε αμεοικαμξϋ Οοξέδοξσ, και μξμιζϊμεμξπ ϊςι θα επέλθει η άμερη απξυόοηρη ςχμ 

ςξσοκικόμ καςξυικόμ ρςοαςεσμάςχμ. Ιοίμχ ϊςι λαμθαρμέμα εκτοάζεςαι η γμόμη ϊςι η 

Σπξγοατή ςχμ Ρσμτχμιόμ Ιξοστήπ ήςαμ μια λϋρη αμάγκηπ για μα απξτεσυθεί η 

διυξςϊμηρη. Οξία ςξιαϋςη αμάγκη ποξέκσπςε ϊςαμ είυαμ παοέλθει ήδη ςοία υοϊμια απϊ 

ςημ παοάμξμη ςξσοκική ειρβξλή;  

 

11. Ζ λϋρη πξσ ςοξυιξδοξμείςαι δεμ εμπεοιέυει ξϋςε ςα βαρικά εκείμα ρςξιυεία πξσ θα 

διαρτάλιζαμ ςημ ςϋυη ςξσ κσποιακξϋ ελλημιρμξϋ. Λια «λϋρη» η ξπξία εμπεοιέυει οήςοεπ 

για διζχμικϊςηςα, εκ πεοιςοξπήπ ποξεδοία, παοαμξμή υιλιάδχμ επξίκχμ, εμδευξμέμη 

παοαμξμή ρςοαςεσμάςχμ, παοαβιάζει αμθοόπιμα δικαιόμαςα.  

 

12. Ρε εοόςημα εοεσμηςξϋ μεραμαςξλικόμ ρπξσδόμ απήμςηρα: Ρςημ Ιϋποξ παίζεςαι έμα 

παιγμίδι σφηλήπ πξλιςικήπ. Ξι νέμξι μέρχ ςοίςχμ (ξσοκίαπ) επιδιόκξσμ μα ελέγνξσμ 

ςημ μιρή Ιϋποξ και ςημ σπϊλξιπη διά ςχμ αγγλικόμ Βάρεχμ. Ζ διαοκήπ απειλή ςξσ 

κιμδϋμξσ διυξςξμήρεχπ ρςξυεϋει ρςξ μα μαπ ξδηγήρει ρςημ απξδξυή μιαπ επόδσμηπ 

λϋρεχπ – ξλξκληοχςικξϋ ελέγυξσ ςηπ Ιϋποξσ απϊ νέμξσπ. Ρςημ καλϋςεοη γι’ασςξϋπ 

πεοίπςχρη μα εγκαςαλειτθεί η Ιϋποξπ απϊ ςξσπ Έλλημεπ και μα επξικιρθεί απϊ άλλξσπ, 

κάςι πξσ ήδη έυει αουίρει. Ωπ ποξπ ςξϋςξ παοαπέμπχ ρςημ ασςξϋρια ρυεςική δήλχρη 

ςξσ Ιίρριμγκεο ρςξ έγκοιςξ ειδηρεξγοατικϊ πεοιξδικϊ Newsweek εμ έςει 1975. ξ 

κσποιακϊ ποϊβλημα είμαι έμα διεθμέπ ποϊβλημα και πξλιςικήπ ιρυύξπ και 

ρσγκοξύρεχπ πξλιςιρμώμ. Οαοϊςι πλείρςεπ ρσγκοξϋρειπ ταίμεςαι ϊςι είμαι 

εμδξπξλιςιρμικέπ παοά διαπξλιςιρμικέπ μξμίζχ ϊςι δεμ ενέλιπε ξ διαπξλιςιρμικϊπ 

υαοακςήοαπ ςχμ διεμένεχμ. Ζ Ιϋποξπ για ςημ Δλλάδα απξςελεί μία μεγάλη ποϊκληρη. 

Ηέλει ποαγμαςικά η Δλλάπ μα αρκεί επιοοξή ρςημ Ιϋποξ και μα θεχοεί ςημ μήρξ έμα 

αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςξσ ελλημικξϋ γεχπξλιςικξϋ υόοξσ (ϊπχπ άλλχρςε είμαι ρςημ 

ποαγμαςικϊςηςα) ή θα ατεθεί η Ιϋποξπ βξοά ρςιπ διαθέρειπ άλλχμ; Όπξια κι’αμ είμαι η 

απάμςηρη ρςξ εοόςημα ασςϊ, εμ ϊφει ςηπ κοίρεχπ ρςιπ ρυέρειπ ξσοκίαπ-Θροαήλ, η 

Ισποιακή Δημξκοαςία θα μπξοξϋρε ίρχπ μα ανιξπξιήρει ςημ ενέλινη ασςή για μα 

ενσπηοεςήρει ποχςίρςχπ ςα δικά ςηπ ελλημικά ρσμτέοξμςα.  
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13. Ύρςεοα απϊ παοέμβαρη Ιαθηγηςξϋ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ, και καςάθερη ςηπ 

ανιξρημείχςηπ ειρηγήρεχπ μα ρκετθξϋμε ρξβαοά ςξ εμδευϊμεμξ διπλήπ Δμόρεχπ χπ 

λϋρεχπ ςξσ κσποιακξϋ, ποξέβημ ρςξ ενήπ ρυϊλιξ: παοϊςι απξσρίαρα απϊ ςημ Ιϋποξ για 

έμδεκα-δόδεκα ρσμαπςά έςη για ρπξσδέπ και ακαδημαψκή ρςαδιξδοξμία, δεμ έυχ υάρει 

επατή με ςημ κσποιακή ποαγμαςικϊςηςα και ςξ πξλιςικϊ γίγμερθαι, ςξ ξπξίξ ςξλμό μα 

πχ γμχοίζχ πάοα πξλϋ καλά. Ζ πλειξφητία ςχμ Δ/Ι και δή ςηπ μέαπ γεμεάπ, αλλά και 

ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ παλαιάπ, δεμ επιθσμξϋμ λϋρη ξμξρπξμδίαπ. Οοξρχπικόπ, εκ 

θέρεχπ αουήπ δεμ θα ποξρσπέγοατα πξςέ ςημ διυξςϊμηρη. Αλλά αμ σπξθεςικώπ ςα ςιμά 

επιλξγήπ ήραμ μϊμξ δϋξ, ξμξρπξμδία ή διυξςϊμηρη, θα έλεγα ϊςι η ξμξρπξμδία είμαι 

υειοϊςεοη και απϊ ςημ διυξςϊμηρη (πξσ θα ξδηγξϋρε ίρχπ ρςημ διπλή Έμχρη ςελικά), 

διϊςι ξμξρπξμδία θα ερήμαιμε εν ξλξκλήοξσ έλεγυξ ςηπ Ιϋποξσ απϊ ςημ ξσοκία. 

Δπαμαλαμβάμχ, εμςξϋςξιπ, ϊςι δεμ θα ρσμηγξοξϋρα πξςέ ρςημ παοάδξρη Γηπ και 

Ύδαςξπ.   

Δίμαι καιοϊπ μα εοχςήρξσμε εασςξϋπ: μήπχπ ποέπει μα πξλιςεσθξϋμε αλλιόπ; Ή μήπχπ μια ιδέα 

ραμ κι’ασςή είμαι ςξ ποξμήμσμα μιαπ άμξινηπ πξσ δεμ έυει τθάρει ακϊμα; Απαιςείςαι 

ξπχρδήπξςε πλήοηπ ρϋμπμξια ςχμ πξλιςικόμ κέμςοχμ Αθημόμ –Κεσκχρίαπ. Ζ ρϋμπλεσριπ 

Ιϋποξσ-Δλλάδξπ είμαι εκ ςχμ χμ ξσκ άμεσ. Ξϋςε η Ιϋποξπ έυει ςξ δικαίχμα διά ςχμ επιλξγόμ 

ςηπ μα θέρει εμ κιμδϋμχ ςημ ηπειοχςική Δλλάδα ξϋςε θεχοό ϊςι είμαι ποξπ ςξ γεχπξλιςικϊ 

ρσμτέοξμ ςηπ Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ μα εγκαςαλείφει ςξσπ ιρςξοικξϋπ δερμξϋπ ςηπ με ςημ 

αουαιϊςαςη ελλημική μήρξ Ιϋποξ.    

   

έλξπ, νέοχ ϊςι η κξιμχμία δεμ είμαι έςξιμη για θσρίεπ. Οοξςείμχ εμςξϋςξιπ πξλιςική 

ηγερία και λαϊπ μα ρκετθξϋμ ναμά πάοα πξλύ ρξβαοά ςξ ρσμςαγμαςικϊ-πξλιςειακϊ πλαίριξ 

λϋρεχπ ςξσ κσποιακξϋ. ξ εκςεμέπ ζήςημα ασςϊ, βεβαίχπ, εκτεϋγει ςχμ ξοίχμ ςηπ ρημεοιμήπ 

διαλένεχπ. ξϋςξπ ξ λαϊπ είμαι διαςεθειμέμξπ μα αγχμιρθεί με ςξμ δέξμςα πξλιςικϊ ςοϊπξ. Μα 

απξδείνει δια ςηπ πξλιςιρςικήπ διπλχμαςίαπ έμαμςι ςηπ Αμαγεμμηριακήπ Δσοόπηπ ϊςι εμςϊπ ςηπ 

τλεβϊπ ημόμ ξομηςικόπ οέει ξ Ολάςχμ. Μα διαμξοτόρει ρςοαςηγικέπ ρσμμαυίεπ ακϊμα και με 

εκείμξσπ πξσ καςά καιοξϋπ σπήοναμ ευθοικξί απέμαμςί ςξσ. Ιαι εάμ απξςϋυξσμε ρ’ασςϊ μαπ ςξμ 

ιςάμιξ αγόμα – απ μη θεχοηθεί ασςϊ κεμή οηςξοεία - δεμ θα σπξςαυθξϋμε. Ηα ρσμευίρξσμε μα 

μαυϊμεθα, έχπ ϊςξσ η Ηεία Δίκη, μεγαλειόδηπ, δσμαμική και αμηλεήπ, ρσμςοίφει ςξμ 

αδικξποαγξϋμςα και ςείμη υείοα ρχςηοίαπ ποξπ ςημ Αμθοχπϊςηςα.  
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