
των παλαιών, και να παραπέµψει στο µακρινό µέλλον 
τη σύγκλιση µε το νέο σύστηµα. Το εκκρεµές κινήθηκε 
προς τα πίσω, η επιβάρυνση της γενιάς των παιδιών µας 
αυξήθηκε και πάλι.
Εν τω µεταξύ, σειρά αποφάσεων της Ολοµέλειας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (1880, 1888, 1889, 1890 
και 1891/2019) έκρινε αντισυνταγµατικές διάφορες δι-
ατάξεις του Ν. 4387/2016. Η πιο σηµαντική ήταν αυτή 
που εξίσωνε τις εισφορές µισθωτών και αυταπασχολου-
µένων. Το ΣτΕ έκρινε ότι η ρύθµιση αυτή «αντίκειται 
στη συνταγµατική αρχή της ισότητας από της απόψεως 
της ενιαίας µεταχείρισης προσώπων που τελούν υπό δι-
αφορετικές συνθήκες». (Στη Σουηδία, στη Φινλανδία, 
στη Γερµανία, στην Ισπανία, στην Τσεχία, στις ΗΠΑ, και 
αλλού, το ποσοστό εισφοράς των αυταπασχολουµένων 
ισούται µε το άθροισµα της εισφοράς ασφαλισµένου 
και εργοδότη που αναλογεί στους µισθωτούς. Προφα-
νώς σε αυτά τα υπανάπτυκτα κράτη τα συνταγµατικά 
δικαστήρια νοιάζονται λιγότερο για την ίση µεταχείρι-
ση των πολιτών.)
Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε σπεύσει να συµµορφω-
θεί µε τις αποφάσεις του ΣτΕ µειώνοντας το ποσοστό 
εισφοράς των ελεύθερων επαγγελµατιών, των αυταπα-
σχολουµένων και των αγροτών από 20% σε 13,33% (οι 
µισθωτοί πληρώνουν 6,67%, οι εργοδότες 13,33%). Με 

το σχέδιο νόµου της περασµένης εβδοµάδας, η τωρινή 
κυβέρνηση πηγαίνει ένα – τεράστιο – βήµα παραπέρα: 
οι αυταπασχολούµενοι θα επιλέγουν οι ίδιοι εισφορά 
για σύνταξη, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, µε κατώτατο 
όριο 155 ευρώ τον µήνα. Σε αντάλλαγµα, θα εισπράξουν 
αναλόγως µειωµένη σύνταξη στο µέλλον. Ουσιαστικά 
η κυβερνητική πρόταση επιτρέπει σε ένα µεγάλο τµήµα 
του πληθυσµού να αυτοεξαιρεθεί από τους κανόνες που 
ισχύουν για τους υπόλοιπους.
∆εν είναι σαφές πόσο υποχρεωτική ήταν η µεροληψία 
της κυβέρνησης υπέρ ελεύθερων επαγγελµατιών και 
αγροτών (στη χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό αυταπα-
σχόλησης στην ΕΕ: 33,5%, µε δεύτερη την Ιταλία 22,9% 
και µέσο όρο 15,3%). Πάντως το ΣτΕ δεν φαίνεται να 
αµφισβήτησε την αρχή της σύνδεσης των εισφορών µε 
το εισόδηµα (µόνο το ύψος τους). Οπωσδήποτε, η κυβερ-
νητική πρόταση έχει µοιραίες συνέπειες. Αποµακρύνει 
για πολλές δεκαετίες την προοπτική ενιαίου Ασφαλι-
στικού. Παραβιάζει στοιχειώδεις αρχές φορολογικής 
δικαιοσύνης, νοµιµοποιώντας χαµηλότερες εισφορές 
για έναν µεγαλογιατρό απ’ ό,τι για µια καθαρίστρια. 
Παρέχει ισχυρό κίνητρο στους εργοδότες να πληρώνουν 
τους υπαλλήλους τους µε µπλοκάκι. Και παρά τις εξαγ-
γελίες περί «αλλαγής παραγωγικού µοντέλου», δίνει το 
φιλί της ζωής στο µοντέλο που µας οδήγησε στη χρεο-
κοπία. Μια κανονικότητα στην οποία θα ήταν καλύτερα 
να µην επιστρέφαµε.

Ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητής Δημόσιας 
Οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Τι μας 
διδάσκουν 

τα Ιμια; 

Π. Κ. Ιωακειμίδης

Ασφαλιστικό, 
επιστροφή στη λάθος 
κανονικότητα

Η 
εικοστή τέταρτη επέτειος 
της κρίσης των Ιµίων αυτές 
τις µέρες (Ιανουάριος - Φε-
βρουάριος 1996) επιτρέπει 
την εξαγωγή κάποιων επί-
καιρων για τις µέρες διδαγ-
µάτων σχετικών µε τη δια-
χείριση της οξύτατης κρίσης 

µε την Τουρκία. Βεβαίως όλα τα γεγονότα γύρω από 
την κρίση αυτή δεν είναι ακόµη πλήρως γνωστά και 
εποµένως οι οποιεσδήποτε κρίσεις, διαπιστώσεις και 
συµπεράσµατα υπόκεινται στον περιορισµό αυτόν – 
της πλήρους ιστορικής αλήθειας. Τα Ιµια (δύο νησιά 
σε απόσταση 6 ν.µ. ανατολικά της Καλύµνου, έκτασης 
25 και 5 στρεµµάτων αντιστοίχως, ακατοίκητα µεν αλ-
λά µε βοσκούς να βόσκουν τα ζώα τους ανήκουν στο 
σύµπλεγµα των ∆ωδεκανήσων, που παραχωρήθηκαν 
στην Ελλάδα µε τη Συνθήκη των Παρισίων (1947). Η 
κρίση που ξέσπασε εκεί και παρ’ ολίγον να οδηγήσει 
σε πολεµική σύγκρουση µεταξύ Ελλάδας και Τουρκί-
ας είναι η πρώτη µεταπολεµικά στην οποία η Τουρκία 
εγείρει εδαφική διεκδίκηση έναντι της Ελλάδας. Αµ-
φισβητεί δηλαδή την εδαφική κυριαρχία. Μέχρι τότε 
οι διεκδικήσεις της είχαν εστιασθεί στον θαλάσσιο και 
εναέριο χώρο. Από τη σοβαρότερη αυτή ελληνοτουρ-
κική κρίση προκύπτουν εξόχως χρήσιµα και επίκαιρα 
διδάγµατα. Ειδικότερα: 

Πρώτο δίδαγµα: Τυχαίο γεγονός µπορεί να οδηγή-
σει σε θερµή σύγκρουση. Σε καταστάσεις διαρκούς 
έντασης, οι οποίες µάλιστα έχουν χαρακτήρα που δυ-
νητικά συνεπάγεται εµπλοκή στρατιωτικών δυνάµεων, 
ένα φαινοµενικά ασήµαντο, τυχαίο γεγονός µπορεί 
να οδηγήσει σε θερµό επεισόδιο και ενδεχοµένως σε 
πλήρη πολεµική σύγκρουση. Η κρίση στα Ιµια ξεκίνη-

Π
ολύ µελάνι έχει 
χυθεί συζητώ-
ντας τα υπέρ 
και τα κατά µιας 
προσφυγής στο 
∆ιεθνές ∆ικαστή-
ριο, που θα κλη-
θεί µε τη συµφω-

νία των µερών να επιλύσει 
την ή τις διαφορές µεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. 
Οι διαφορετικές προσεγ-
γίσεις όµως δεν αναιρούν 
τον συνεχιζόµενο διάλο-
γο κωφών: αναλισκόµεθα 
σε παράλληλους µονολό-
γους χωρίς να έχει επιτευ-
χθεί καµία πρόοδος επί 
της ουσίας. Αντιθέτως, θα 
µπορούσε κανείς να υπο-
στηρίξει ότι µε τον τρό-
πο αυτόν παγιώνονται οι 
αντιτιθέµενες θέσεις και 
οι κυβερνήσεις και των 
δύο πλευρών εγκλωβίζο-
νται σε προσεγγίσεις, από 
τις οποίες γίνεται ολοένα 
δυσκολότερο να αποδε-
σµευθούν χωρίς σοβαρό 
πολιτικό κόστος. Στο µε-
ταξύ, στον πραγµατικό 
κόσµο οι γειτονικές χώρες 
επεκτείνουν τις θαλάσσι-
ες ζώνες τους και προχω-

ρούν στην αξιοποίηση του 
θαλάσσιου πλούτου που 
βρίσκεται σε αυτές.
Η Σύµβαση για το ∆ίκαιο 
της Θάλασσας (Σ∆Θ), 
όµως, δεν προβλέπει έναν 
µόνο µηχανισµό επίλυσης 
διαφορών. Πέραν της δυ-
νατότητας τα δύο µέρη να 

φέρουν τις προκύπτουσες 
από τη Σύµβαση διαφο-
ρές τους ενώπιον του ∆ι-
εθνούς ∆ικαστηρίου στη 
Χάγη, του ∆ιεθνούς ∆ι-
καστηρίου για το ∆ίκαιο 
της Θάλασσας ή ενός δι-
αιτητικού σχηµατισµού, 
το άρθρο 298 παρέχει τη 
δυνατότητα επίλυσης δι-
αφορών οριοθέτησης µε 
τον µηχανισµό της συνδι-
αλλαγής. Η διαδικασία 
αυτή έχει ελάχιστα χρη-
σιµοποιηθεί: µία φορά το 
1988 µεταξύ Νορβηγίας 
και Ισλανδίας για την ορι-
οθέτηση των θαλασσίων 
ζωνών περί το νησί Jan 
Meyen και προσφάτως το 
2018 µεταξύ Αυστραλί-
ας και Ανατολικού Τιµόρ, 
µε την οποία φαίνεται να 
κλείνει µια διαµάχη που 
πηγαίνει πίσω πάνω από 
50 χρόνια. Αναρωτιέµαι 
γιατί να µην προσπαθή-

σουµε να ξεφύγουµε από 
τη διµερή µετωπική σύ-
γκρουση µεταξύ Ελλάδος 
και Τουρκίας, κάνοντας 
ένα βήµα στο πλάι στηρι-
ζόµενοι σε εµπειρίες που 
έρχονται από την άλλη 
πλευρά του πλανήτη. Τι 
είναι αυτό που θα εµπό-
διζε όλες τις χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου, 
την Ιταλία, την Αλβανία, 
την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Αίγυπτο, οι περισσό-
τερες των οποίων έχουν 
ήδη εκκρεµείς διαπραγ-
µατεύσεις για την οριοθέ-
τηση των θαλασσίων ζω-
νών τους, να επιδιώξουν 
µια συνδιαλλαγή µε την 
οποία θα ρυθµίσουν κα-
τά τρόπο οριστικό και µη 
επιδεχόµενο καµία περαι-
τέρω αµφιβολία όλες τις 
σχετικές διαφορές τους; 
Τα πλεονεκτήµατα µιας 
τέτοιας προσπάθειας 

σε από ένα πράγµατι ασήµαντο, τυχαίο γεγονός (που 
δεν θεωρείται ότι ήταν στηµένο). Από την προσάρα-
ξη δηλαδή στις 26 ∆εκεµβρίου 1995 ενός τουρκικού 
φορτηγού σκάφους, του «Φιγκέν Ακάτ», σε µία από 
τις δύο βραχονησίδες των Ιµίων, σε ελληνικά χωρικά 
ύδατα δηλαδή. Υπό οµαλές, κανονικές συνθήκες, 
τίποτα το ιδιαίτερο. Το σκάφος θα µπορούσε να ρυ-
µουλκηθεί από ελληνικά µέσα (ναυαγοσωστικά) και 
το επεισόδιο θα έληγε ήρεµα και ειρηνικά. ∆εν έγινε 
όµως αυτό, καθώς ο καπετάνιος του σκάφους αρνήθη-
κε την ελληνική βοήθεια ισχυριζόµενος ότι είναι σε... 
τουρκικά χωρικά ύδατα! Τελικά βέβαια δέχθηκε και 
ελληνικά ρυµουλκά οδήγησαν το σκάφος στο τουρκι-
κό λιµάνι Κιουλούκ (28 ∆εκεµβρίου 1995). Τότε όµως 
αντέδρασε η τουρκική κυβέρνηση, µε το υπουργείο 
Εξωτερικών της χώρας να εκδίδει ρηµατική διακοί-
νωση (29 ∆εκεµβρίου 1995) µε την οποία υποστήριζε 
ότι «τα Ιµια/Καρντάκ αποτελούν τµήµα της τουρκικής 
επικράτειας»! Η ρηµατική αυτή διακοίνωση αποτέλεσε 
τη γέννηση της κρίσης, η οποία δεν θα κλιµακωνόταν 
παρά ταύτα σε θερµό επεισόδιο εάν...

∆εύτερο δίδαγµα: Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει 
αυστηρά να ασκείται από τη θεσµικά υπεύθυνη 
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Η κυβερνητική πρόταση έχει 
μοιραίες συνέπειες. Απομακρύνει 
για πολλές δεκαετίες την προοπτική 
ενιαίου Ασφαλιστικού. Παραβιάζει 
στοιχειώδεις αρχές φορολογικής 
δικαιοσύνης, νομιμοποιώντας 
χαμηλότερες εισφορές 
για έναν μεγαλογιατρό  
απ’ ό,τι για μια καθαρίστρια Μια άλλη προσέγγιση  

για την προσφυγή στη Χάγη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μαρία 
Γαβουνέλη



Τ
α τελευταία χρόνια υπάρχουν σο-
βαρές ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενωση διολισθαίνει προς µια δια-
κυβερνητική διαµόρφωση σχεδόν 
όλων των πολιτικών της που δεν συν-
δέονται µε την οικονοµική ολοκλή-
ρωση, εγκαταλείποντας σταδιακά 
τα υπερεθνικά της στοιχεία. 

Μετά από πολλές περιπέτειες και όσο η οικονοµία πίεζε προς 
µεγαλύτερη οικονοµική ολοκλήρωση, η Ευρωπαϊκή Ενωση 
δηµιούργησε την Τελωνειακή Ενωση, την Ενιαία Αγορά και 
τη Νοµισµατική Ενωση, για την εύρυθµη λειτουργία των οποί-
ων ανέπτυξε πραγµατικά κοινές πολιτικές που ασκούνται σε 
υπερεθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο (εµπορική πολιτική, πολιτική 
ανταγωνισµού και νοµισµατική πολιτική). Οι υπόλοιπες πολι-
τικές που δηµιούργησε, εξελίσσονται σε κοινοτικές, δηλαδή 
ασκούνται µε την ενεργό παρέµβαση και τη συγχρηµατοδότηση 
των κρατών-µελών, ακολουθώντας µια τάση επανεθνικοποί-
ησης. Τέλος, οι κρίσιµες για την εθνική υπόσταση πολιτικές 
(εξωτερική, αµυντική και δηµοσιονοµική) τα τελευταία χρόνια 
ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, 
συχνά χωρίς προηγούµενη συνεννόηση.  
Οσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, ενδεικτικές είναι οι 
περιπτώσεις της διεύρυνσης της ΕΕ προς την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία καθώς και της πρόσφατης ∆ιάσκεψης του 
Βερολίνου σχετικά µε τον εµφύλιο στη Λιβύη, όπου και τις 
δύο φορές η Γερµανία υποστήριξε τη µία πλευρά και η Γαλ-
λία την άλλη. Παροµοίως, στην αµυντική πολιτική, η στάση 
της Γερµανίας και της Γαλλίας σχετικά µε τη συµπεριφορά 
της Τουρκίας, στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συµµαχίας, δείχνει 
πόσο διαφορετικά συµφέροντα έχουν αυτές οι δύο χώρες-
πυλώνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Τέλος, όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική, έχει διαπι-
στωθεί ότι ισχύει µόνο ο κανόνας του δηµοσιονοµικού ελλείµ-
µατος, µε βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας που υπεγράφη το 
2012 εν µέσω οικονοµικής κρίσης, για λόγους ευστάθειας του 
κοινού νοµίσµατος. Ετσι, δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο 
για µια ∆ηµοσιονοµική Ενωση, ούτε και για περιορισµένες 
µεταβιβάσεις πόρων σε περιόδους κρίσης στο πλαίσιο της 
Ευρωζώνης, όπως προτείνει η Γαλλία. Ακόµη, η περίφηµη 
Τραπεζική Ενωση, καρκινοβατεί όσον αφορά πιθανές µετα-
φορές κοινοτικών πόρων, σε περίπτωση πτώχευσης ευρωπα-
ϊκής τράπεζας. Επιπλέον, οι συζητήσεις µεταξύ των εθνικών 
κρατών-µελών για αύξηση των πόρων του Κοινοτικού Προϋ-
πολογισµού, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή, βρίσκονται σε 
στασιµότητα µπροστά στην άρνηση των βορειότερων κρα-
τών-µελών να συνεισφέρουν, ιδιαίτερα µετά την αποχώρηση 
της Βρετανίας.  
Κάτω από το βάρος της οικονοµικής στασιµότητας, των µε-
ταναστευτικών ροών και των κοινωνικών ανισοτήτων, που 
όλα µαζί τροφοδοτούν τα ακροδεξιά κόµµατα σε ολόκληρη 
των Ευρώπη, φαίνεται να µην υπάρχει χώρος για πραγµατικά 
κοινές υπερεθνικές πολιτικές (π.χ. Κοινή Μεταναστευτική Πο-
λιτική) σε κανέναν τοµέα, παρά µόνο όσων εξυπηρετούν την 
εύρυθµη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και τη σταθερότητα 
του κοινού νοµίσµατος, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μοιάζει, 
σαν να έχει ολοκληρωθεί η οικονοµική ενοποίηση µε τελικό 
στάδιο τη Νοµισµατική Ενωση, ενώ η πολιτική ενοποίηση να 
αδυνατεί να ακολουθήσει. Η χώρα µας έχει αντιληφθεί αυτή 
την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, περισσότερο ίσως από άλλες 
χώρες-µέλη, τόσο εξαιτίας της ανυπαρξίας ∆ηµοσιονοµικής 
Ενωσης κατά την περίοδο της κρίσης όσο και της σηµερινής 
επιµονής της ΕΕ για υπερβολικά δηµοσιονοµικά πρωτογενή 
πλεονάσµατα. Ακόµη περισσότερο, βιώνει τις συνέπειές της, 
λόγω των ζητηµάτων εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής, 
στη δύσκολη συγκυρία της τουρκικής απειλής. Η σηµερινή 
κυβέρνηση προσπαθεί να αντιµετωπίσει µε ρεαλιστικό τρόπο 
αυτή τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται από την πρόταξη 
των εθνικών συµφερόντων των ευρωπαϊκών κρατών έναντι 
µιας κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής. 
Οπως φαίνεται, η ΕΕ αποµακρύνεται από τον στόχο για «όλο 
και στενότερη Ενωση» και διολισθαίνει προς µια Ευρώπη των 
εθνικών συµφερόντων µε άγνωστο τον τελικό της προορισµό. 
Ισως, η εξέλιξη αυτή να αποτελεί µόνο µια ακόµη ιστορική 
φάση της περιπέτειας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που 
µπορεί να αλλάξει στο µέλλον µε διαφορετικούς συσχετι-
σµούς πολιτικών δυνάµεων. 
 

Ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας είναι καθηγητής  
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  

Αθηνών, πρώην υπουργός.

Προς μια Ευρώπη  
των εθνικών συμφερόντων;

Ναπολέων 
Μαραβέγιας

κυβέρνηση και όχι από ανεύθυνους δηµάρχους, 
αστυνοµικούς, δηµοσιογράφους, παπάδες ή τηλε-
οπτικούς σταθµούς. Ενώ συνεχιζόταν η ανταλλαγή 
ρηµατικών διακοινώσεων, στις 25 Ιανουαρίου 1996 
ο δήµαρχος, ο διοικητής του αστυνοµικού τµήµατος, 
ένας παπάς και κάτοικοι της Καλύµνου έσπευσαν χω-
ρίς καµιά προηγούµενη συνεννόηση και µε συνοδεία 
τηλεοπτικών συνεργείων (!) να υψώσουν την ελληνι-
κή σηµαία σε µια από τις βραχονησίδες των Ιµίων. 
Η πόρτα για το θερµό επεισόδιο είχε ανοίξει µε µια 
απερίσκεπτη πράξη µη αρµοδίων. Την εποµένη τούρ-
κοι δηµοσιογράφοι της εφηµερίδας «Χουριέτ» µε ελι-
κόπτερο και τηλεοπτική κάλυψη αποβιβάζονται στα 
Ιµια, κατεβάζουν την ελληνική σηµαία και υψώνουν 
την τουρκική. Η Ελλάδα, µε την κυβέρνηση Κ. Σηµίτη 
µόλις να έχει αναλάβει την εξουσία, δεν µπορούσε 
παρά να αντιδράσει στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια. 
Και αντέδρασε. Μοίρα του ελληνικού Ναυτικού κατέ-
βασε την τουρκική σηµαία και ανύψωσε την ελληνική. 

Τρίτο δίδαγµα: Σωφροσύνη στις στρατιωτικές επι-
λογές για την υπέρβαση µιας κρίσης. Στην περίπτωση 
της κρίσης των Ιµίων η τότε στρατιωτική ηγεσία της 
χώρας διαβεβαίωνε τον πρωθυπουργό (Κ. Σηµίτη) ότι 

τα Ιµια φυλάσσονταν τόσο καλά που ήταν «αδύνατο 
να περάσει οποιοδήποτε τουρκικό πλοίο» (Κ. Σηµίτης, 
Πολιτική για µια δηµιουργική Ελλάδα, 1996-2004, 
σελ. 66). Κι όµως, τούρκοι κοµάντος κατέλαβαν τη µία 
από τις δύο νησίδες Ιµια και όχι µόνο δεν το πήραµε 
χαµπάρι αλλά «οι Ενοπλες ∆υνάµεις εµφανίζονται σε 
αδυναµία να διαπιστώσουν εάν έχει γίνει ή όχι απόβα-
ση τουρκικών δυνάµεων» (Κ. Σηµίτης, σελ. 68). Τελικά 
µάθαµε την κατάληψη της νησίδας από τον υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρ. Χόλµπρουκ. Οι ικανότητες 
των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι βέβαια διαφορετικές 
σήµερα για την αντιµετώπιση κάθε πρόκλησης αλλά 
παρά ταύτα χρειάζεται προσοχή και σωφροσύνη. Οι 
συνθήκες είναι δύσκολες. 

Τέταρτο δίδαγµα: Προβλήµατα, κρίσεις, διαφορές 
που δεν επιλύονται σε σχέση µε την Τουρκία γεν-
νούν νέα προβλήµατα και ζητήµατα κατά κανόνα 
εις βάρος µας. Η κρίση των Ιµίων γέννησε την από 
κάθε άποψη απαράδεκτη και αστήρικτη θεωρία της 
Τουρκίας για τις «γκρίζες ζώνες». Η θεωρία αυτή λέγει 
ότι στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά, νησίδες και βράχοι, 
το νοµικό καθεστώς των οποίων είναι αµφισβητούµε-
νο ή ακόµη-ακόµη ότι ανήκουν στην Τουρκία, όπως 
λ.χ. τα Ιµια. Αν και οι απαρχές της θεωρίας πάνε πολύ 
πίσω, ωστόσο διατυπώθηκαν επίσηµα στη ρηµατική 
διακοίνωση της Τουρκίας της 29ης Ιανουαρίου 1996. 
Τα νησιά / νησίδες / βράχοι τα ανεβάζει η Τουρκία 
κατά καιρούς από 3.000(!) µέχρι 200 ή 18! Πρόκειται 
για παραλογισµό. Η ελληνική κυριαρχία για τα νησιά 
είναι πλήρως κατοχυρωµένη. 

Πέµπτο δίδαγµα: Το «βρείτε τα» συνιστά τη σταθε-
ρή, διαχρονική πολιτική των ΗΠΑ για την ελληνο-
τουρκική διαφορά. Στην περίπτωση της παρ’ ολίγον 
πολεµικής σύγκρουσης γύρω από τα Ιµια ο ρόλος των 
ΗΠΑ (δυστυχώς η ΕΕ ήταν απούσα) υπήρξε καθορι-
στικός για την αποτροπή της, και ιδιαίτερα του υφυ-
πουργού Ρ. Χόλµπρουκ. Αλλά σταθερά οι αµερικανοί 
αξιωµατούχοι, από τον πρόεδρο Κλίντον µέχρι τον 
πρεσβευτή στην Αθήνα Τ. Νάιλς, συµβούλευαν την 
ελληνική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση του «βρεί-
τε τα µεταξύ σας». Αυτό κάνουν και τώρα, χωρίς να 
µπαίνουν κατά κανόνα στην ουσία του ποιος έχει δίκιο 
και ποιος άδικο...

Ο κ. Π. Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος  
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην 

πρεσβευτής - σύμβουλος του ΥΠΕΞ.

είναι πολλά. Μια δια-
δικασία συνδιαλλαγής 
δεν εµποδίζεται από 
τυχόν επιφυλάξεις που 
έχουν καταθέσει τα µέρη, 
όπως αυτή της Ελλάδας 
από τον Ιανουάριο 2015, 
εξαιρώντας συγκεκριµέ-
νες διαφορές από τον 
µηχανισµό επίλυσης δι-
αφορών της Σύµβασης. 
Αντιθέτως το άρθρο 298 
Σ∆Θ επιτάσσει σε µια τέ-
τοια περίπτωση την υπο-
χρεωτική παραποµπή σε 
συνδιαλλαγή, το αποτέ-
λεσµα της οποίας δεν 
έχει όµως υποχρεωτικό 
χαρακτήρα – µε τρεις 
προϋποθέσεις: Πρώτον, 
η διαφορά πρέπει να έχει 
γεννηθεί µετά τη θέση σε 
ισχύ της Σ∆Θ – προφανές 
εν προκειµένω. ∆εύτε-
ρον, θα πρέπει να έχουν 
προηγηθεί διαπραγµα-
τεύσεις για εύλογο χρο-
νικό διάστηµα – το οποίο 
συµβαίνει. Και τρίτον, 
δεν θα πρέπει να υπάρ-
χει υποκείµενη διαφορά 
σχετική µε την κυριαρχία 
επί συγκεκριµένων περι-
οχών – το οποίο συµβαί-

νει µε όλους αυτούς τους 
γείτονές µας. Το πρόσθε-
το προσόν είναι ότι για 
τη διαδικασία αυτή δεν 
απαιτείται η ειδική συ-
ναίνεση των ενδιαφερο-
µένων κρατών (π.χ. µε την 
υπογραφή συνυποσχετι-
κού): η αρχική τους συ-
ναίνεση να δεσµευθούν 
από τη Σύµβαση αρκεί, 
αν και φαντάζεται κανείς 
ότι µια κάποια συνεννόη-
ση θα µπορούσε να προ-
ϋπάρξει. 
Η διαδικασία είναι εξαι-
ρετικά απλή και µπορεί 
να είναι όσο ανοικτή ή 
κλειστή επιθυµούν τα 
µέρη. Η επιτροπή συνδι-
αλλαγής αποτελείται από 
5 µέλη, τα οποία ορίζο-
νται ισοµερώς από τα µέ-
ρη και µπορεί να έχουν ή 
να µην έχουν την εθνικό-
τητά τους. Στην υπόθεση 
του Τιµόρ η Αυστραλία 
αµφισβήτησε την εξουσία 
της επιτροπής να ακούσει 
την υπόθεση: η διαδικα-
σία περί τη δικαιοδοσία 
ήταν δηµόσια, µε ζωντανή 
µετάδοση στο ∆ιαδίκτυο. 
Αντιθέτως οι επόµενες συ-

ζητήσεις έγιναν σε καθε-
στώς πλήρους µυστικό-
τητας µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή ευελιξία. Είναι 
ενδεικτικό µάλιστα ότι 
ως πρόεδρος επελέγη 
ένας νορβηγός διπλω-
µάτης, καταδεικνύοντας 
την πρόθεση των µελών 
να µετέλθουν όλων των 
µέσων για την επίλυση της 
διαφοράς, χωρίς να περι-
ορίζονται από αυστηρούς 
δικονοµικούς κανόνες. Η 
διαδικασία ολοκληρώθη-
κε εξαιρετικά σύντοµα: 
ξεκίνησε στις 11 Απριλίου 
2016 και ολοκληρώθηκε 
στις 9 Μαΐου 2018, αφού 
ήδη στις 6 Μαρτίου 2018 
είχε υπογραφεί σύµβαση 
οριοθέτησης.
Μειονέκτηµα της διαδικα-
σίας αυτής είναι βέβαια η 
απουσία της Τουρκίας, η 
οποία δεν είναι µέρος στη 
Σ∆Θ, ενώ η Λιβύη την έχει 
υπογράψει, χωρίς για την 
ώρα να την έχει επικυρώ-
σει. Θα µπορούσε µια τέ-
τοια συνολική διευθέτηση 
µε περισσότερες χώρες 
να δεσµεύσει την Τουρκία 
ή να ανατρέψει τις έννο-

µες συνέπειες του µεταξύ 
τους Μνηµονίου; Αυστηρά 
µιλώντας, όχι – όµως το 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο έχει 
προχωρήσει σε οριοθέ-
τηση χωρίς να δεσµεύεται 
από διµερείς συµβάσεις 
µεταξύ τρίτων χωρών, για 
παράδειγµα στην υπόθε-
ση µεταξύ Νικαράγουας 
και Κολοµβίας το 2011. 
Θα ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολο για τη γείτονα να 
αγνοήσει, πολιτικά και 
νοµικά, τα αποτελέσµα-
τα µιας τέτοιας διαδικασί-
ας συνδιαλλαγής, η οποία 
είναι στην πραγµατικότη-
τα η νοµική συνέχεια των 
τριµερών σχηµατισµών 
συνεργασίας που λειτουρ-
γούν ήδη στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και φέρουν 
αποτελέσµατα. Θα τολ-
µήσουµε;

Η κυρία Μαρία 
Γαβουνέλη είναι 

αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Διεθνούς 

Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του Εθνικού 

και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  

Αθηνών.
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Η κρίση στα Ιμια, η οποία παρ’ ολίγον να 
οδηγήσει σε πολεμική σύγκρουση μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, είναι η πρώτη 
μεταπολεμικά στην οποία η Τουρκία εγείρει 
εδαφική διεκδίκηση έναντι της Ελλάδας
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