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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεέα ζε απηάλ ηελ εξγαζέα ηα απΫθηε-

ζα, ηα επεμεξγΪζζεθα θαη ηα παξνπζηΪδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρΫο 

ηεο αθαδεκατθάο δενληνινγέαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηΫπνπλ ηελ Ϋξεπλα 

θαη ηελ πλεπκαηηθά ηδηνθηεζέα. Γειψλσ επέζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηεέηαη 

απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθΫξνκαη θαη παξαπΫκπσ ζηηο πεγΫο φισλ ησλ 

ζηνηρεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνέα δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγέα 

κνπ» (αθνινπζνχλ φλνκα, επέζεην, ππνγξαθά). 
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ΤΝΟΦΖ 
  

Σν δηθαέσκα ζηελ απηνδηΪζεζε θαη ε Ϋλλνηα ηεο απφζρηζεο ησλ θξαηψλ 

απνηεινχλ θαηλφκελα ηα νπνέα, αλ θαη νη ξέδεο ηνπο εληνπέδνληαη ζην ζρεηηθΪ κα-

θξηλφ παξειζφλ, Ϋρνπλ εθδεισζεέ ηδηαέηεξα Ϋληνλα -Ϋλεθα ησλ πνιιψλ εζλνηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ- θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηειεπηαένπ αηψλα. ην πιαέζην απηφ -ηνπ Γηε-

ζλνχο Γηθαένπ- πξνζηέζεληαη επηπιΫνλ θαη νη αξρΫο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο θαη 

ηεο κε επΫκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, δεκηνπξγψληαο Ϋηζη Ϋλα ζπγθερπ-

κΫλν πεξηβΪιινλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ησλ θξαηψλ. ην ζπγθεθξηκΫλν 

πφλεκα επηρεηξεέηαη ε παξΪζεζε ησλ ζηνηρεέσλ -απφ ηζηνξηθάο θαη λνκηθάο πιεπ-

ξΪο- πνπ Ϋιαβαλ ρψξα ζηελ Κχπξν, ην ΚνζζπθνπΫδην, ηελ Κξηκαέα θαη ηε ΘξΪθε 

θαη δεκηνχξγεζαλ ην αληέζηνηρν status quo. ΓπλΪκεη ησλ γεγνλφησλ απηψλ, ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξΫο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηηο ππφ κειΫηε 

πεξηνρΫο. Απφ ηε ζπγθξηηηθά αλΪιπζε αλαδεηθλχεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πεξη-

πηψζεσλ, θαζψο ζηε βφξεηα Κχπξν ππΪξρεη κέα κε αλαγλσξηζκΫλε νληφηεηα-

κφξθσκα, ην ΚνζζπθνπΫδην κεηΪ ηελ κνλνκεξά θάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ ζπ-

ληζηΪ πιΫνλ κέα θξαηηθά νληφηεηα, ζηελ Κξηκαέα κεηΪ απφ δεκνςάθηζκα πξαγκα-

ηνπνηάζεθε ε απφζρηζε απφ ηελ Οπθξαλέα θαη ε πξνζΪξηεζε ζηε Ρσζέα, ελψ ζηε 

ΘξΪθε πθέζηαηαη κέα ξεηΪ θαζνξηδφκελε ζξεζθεπηηθά (κνπζνπικαληθά) κεηνλφηε-

ηα. Δλ ηΫιεη, θαζέζηαηαη ζαθΫο φηη, αθελφο ηα θαηλφκελα απηΪ ζπληζηνχλ Ϋλα αλα-

πφζπαζην ηκάκα ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο ηΪζεο θαη αθεηΫξνπ ηα θξΪηε, εμππεξε-

ηψληαο ηα εζληθΪ ηνπο ζπκθΫξνληα, δελ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθΪ θαη πΪληα κε 

βΪζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαένπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 

Σν θξΪηνο ζπληζηΪ ην ζεκΫιην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλέαο. Σν θξΪηνο απνηειεέ 

ζάκεξα ηελ ππΫξηαηε εμνπζηαζηηθά κνξθά νξγΪλσζεο πνπ δεκηνχξγεζε ν Ϊλ-

ζξσπνο. (ΚνπζθνπβΫιεο 2004, 107). Σα θξΪηε, ελψ ζην παξειζφλ απνηεινχζαλ 

ηνπο κνλαδηθνχο δξψληεο ζην δηεζλΫο ζχζηεκα, ζάκεξα παξακΫλνπλ ηα πξσηαξ-

ρηθΪ ππνθεέκελα1 ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ θαη παξΪιιεια ειΫγρνπλ ηνπο κεραληζκνχο 

παξαγσγάο θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαένπ. Σα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ θξΪηνπο εέλαη: 2 

▪ Ο κφληκνο πιεζπζκφο.3 

▪ Σν πξνζδηνξηζκΫλν Ϋδαθνο.4 

▪ Ζ θπβΫξλεζε.5 

▪ Ζ ηθαλφηεηα ζχλαςεο ζρΫζεσλ κε Ϊιια θξΪηε (αλεμαξηεζέα). 

Έλα θξΪηνο δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεέ κε ηνπο θΪησζη ηξφπνπο: 

▪ ΓηΪιπζε ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξΪηνπο (Γηνπγθνζιαβέα, ΔΓ). 

▪ Έλσζε ά ζπγρψλεπζε δχν θξαηψλ (Ϋλσζε Βφξεηαο κε Νφηηα ΤεκΫ-

λε ηελ 22.5.1990). 

▪ Απνξξφθεζε ελφο θξΪηνπο απφ Ϊιιν (Γ. Γεξκαλέα θαη Αλ. Γεξκα-

λέα ην 1990). 

▪ πλαηλεηηθά απφζρηζε (Δξπζξαέα 1993).  

▪ Βέαηε απφζρηζε (ΜπαγθιαληΫο 1972). 

                                                 
1. Σα δεπηεξνγελά ππνθεέκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ εέλαη νη Γηεζλεέο Οξγαληζκνέ, ηα Άηνκα, νη Πν-
ιπεζληθΫο Δηαηξεέεο - Δπηρεηξάζεηο θαη νη ΔπαλαζηΪηεο αλαγλσξηζκΫλνη σο εκπφιεκνη. 
2. χκθσλα κε ην Άξζξν 1, χκβαζε ηνπ ΜνληεβηδΫν «Πεξέ ησλ ΓηθαησκΪησλ θαη Τπνρξεψζεσλ 
ησλ Κξαηψλ» (1933).  
3. Γελ απαηηεέηαη νκνηνγΫλεηα θαη ειΪρηζην φξην γηα ην κΫγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ.  
4. Γελ απαηηεέηαη ειΪρηζην φξην κεγΫζνπο (π.ρ. Βαηηθαλφ). 
5. Αζθεέ απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν επέ ηνπ εδΪθνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θξΪηνπο, εγθαζηδξχεη θαη 
δηαηεξεέ ηελ Ϋλλνκε ηΪμε θαη δξα απηφλνκα -ρσξέο εμσηεξηθφ Ϋιεγρν- ζε δηεζλΫο επέπεδν.  ΔΪλ ε 
θπβΫξλεζε θαηαιακβΪλεη ηελ εμνπζέα κε αληηζπληαγκαηηθΪ κΫζα, δελ παχεη λα απνηειεέ ηελ «θπ-
βΫξλεζε ηνπ θξΪηνπο». 
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▪ Απνλνκά αλεμαξηεζέαο ζε απνηθέεο. 

 Σα θξΪηε ηπγρΪλνπλ αλαγλψξηζεο -δειαδά δηαπηζηψλεηαη φηη κηα νληφηεηα 

εέλαη θξΪηνο θαη πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηε ζχλαςε δηκεξψλ ζρΫζεσλ- de  

jure ά/θαη de facto, ελψ ε λνκηθά αλαγλψξηζά  ηνπο εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε:6,7 

▪ Σε πζηαηηθά Θεσξέα (constitutive theory), φηαλ ε αλαγλψξηζε απν-

ηειεέ πξναπαηηνχκελν γηα ηε δεκηνπξγέα ελφο λΫνπ ΚξΪηνπο (θηάζε λνκηθάο πξν-

ζσπηθφηεηαο). 

▪ Σε Γεισηηθά Θεσξέα (declaratory theory), φηαλ ε αλαγλψξηζε απιΪ 

δηαπηζηψλεη ά επηβεβαηψλεη σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηελ χπαξμε ελφο θξΪηνπο σο 

ππνθεηκΫλνπ ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ. 

 Αληέζηνηρα, ηα θξΪηε Ϋρνπλ ην δηθαέσκα-ππνρξΫσζε ηεο κε-αλαγλψξηζεο8 

κηαο νληφηεηαο σο θξΪηνο -αθφκε θαη φηαλ ζπγθεληξψλεη ηα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ 

θξΪηνπο θαη εέλαη απνηειεζκαηηθά- εθφζνλ Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ σο ζπλΫπεηα ηεο πα-

ξαβέαζεο: 

▪ Σνπ θαλφλα απαγφξεπζεο ηεο ρξάζεο βέαο (Β. Κχπξνο).9 

▪ Σνπ δηθαηψκαηνο απηνδηΪζεζεο ησλ ιαψλ (Ν. Ρνδεζέα).10 

▪ Σεο πξναγσγάο ξαηζηζηηθάο πνιηηηθάο - «apartheid» (Ν. Αθξηθά). 

Όζνλ αθνξΪ ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο απηφ παξακΫλεη «άκνξθν» Ϋσο 

φηνπ πξνζδηνξηζζεέ ν «θνξέαο» ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο πιεζπζκηαθάο νκΪ-

δαο σο «θνξέα» ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηΪζεζεο ηεο πξνζδέδεη ην δηθαέσκα απφ-

ζρηζεο γηα ηε δεκηνπξγέα λΫνπ ΚξΪηνπο.11 Σν δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο -αλ θαη 

                                                 
6. Ο ξφινο ηνπ ΟΖΔ εέλαη θαζνξηζηηθφο ζην ζχγρξνλν θφζκν σο πξνο ηε ζπκκεηνρά ηνπ λΫνπ θξΪ-
ηνπο ζηε δηεζλά θνηλφηεηα. 
7. Γελ ππΪξρεη ππνρξΫσζε αλαγλψξηζεο. 
8. Γειψλεη ηελ παξαβέαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ αλΪγθε απνηξνπάο παγέσζεο ηεο θαηΪζηαζεο. 
9. Άξζξν 2 (4) ΥΪξηε ΟΖΔ: Απαγφξεπζε ρξάζεο βέαο ζηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο. Κακέα εδαθηθά κεηα-
βνιά πνπ απνηειεέ ζπλΫπεηα παξΪλνκεο ρξάζεο βέαο δελ εέλαη λφκηκε (Απφθαζε 2625/1970 ηεο 
Γεληθάο πλΫιεπζεο). 
10. ΚΪζε ιαφο απνθαζέδεη ειεχζεξα γηα ηελ δεκηνπξγέα αλεμΪξηεηνπ θξΪηνπο, ηε ζχλδεζε κε Ϊιιν 
θξΪηνο, ηελ ελζσκΪησζε ζε Ϊιιν θξΪηνο (Απφθαζε 1541/XV/1960 ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο) θαη 
ηελ Ϋληαμε ζε Ϊιιν πνιηηηθφ πιαέζην (Απφθαζε 2625/XXV/1970 ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο). 
11. ▪  Άξζξν 1 ησλ πκθψλσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα ΑηνκηθΪ θαη ΠνιηηηθΪ Γηθαηψκαηα & γηα ηα Κνηλσλη-
θΪ, ΟηθνλνκηθΪ θαη ΠνιηηηζηηθΪ Γηθαηψκαηα (1966): «Όινη νη ιανί έρνπλ δηθαίσκα απηνδηάζεζεο».         
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δελ κπνξεέ λα απνθιεηζζεέ ε αλαγλψξηζε (ζπιινγηθΪ, ζηα πιαέζηα ηνπ ΟΖΔ) κηαο 

ζπγθεθξηκΫλεο νκΪδαο σο «θνξέα»- αλαγλσξέδεηαη ζε: 

▪ Απνηθηαθνχο ιανχο. 

▪ Λανχο ππφ μΫλε ππνδνχισζε ά εθκεηΪιιεπζε (ιανέ ππφ ξαηζηζηηθφ 

θαζεζηψο θαη ιανέ ππφ ζηξαηησηηθά θαηνρά). 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΡΑΣΧΝ 

Σα εζληθΪ θξΪηε δελ ππάξραλ αλΫθαζελ κΫζα ζηνπο αηψλεο, κε ηελ Ϋλλνηα 

πνπ πθέζηαληαη ζηε ζχγρξνλε επνρά.12 Δκθαλέζηεθαλ ζρεηηθΪ πξφζθαηα, θπξέσο 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δπν ηειεπηαέσλ αηψλσλ. Χζηφζν, ην «θξΪηνο», εμειηζζφκελν 

κΫζα ζηελ ηζηνξέα, Ϋιαβε δηΪθνξεο κνξθΫο -αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο θΪζε επνράο- 

κΫρξη ηε ζεκεξηλά ηνπ θαηΪιεμε. Ο εληνπηζκφο ηνπ -εθφζνλ πξνζδηνξέδεηαη απφ 

ηα ηξέα ζπζηαηηθΪ ζηνηρεέα (ιαφο, ρψξα, εμνπζέα)- πξνθχπηεη φηη Ϋρεη ξέδεο ζην κα-

θξηλφ παξειζφλ. ΔπνκΫλσο, απφ ηα βαζέιεηα θαη ηηο απηνθξαηνξέεο ηεο αξραηφηε-

ηαο πνπ δηΫζεηαλ απηΪ ηα ζηνηρεέα, ην θξΪηνο αθνινχζεζε κηα καθξΪ εμειηθηηθά 

πνξεέα, πηνζεηψληαο κνξθΫο πνπ ε κέα απνηειεέ εμΫιημε ηεο Ϊιιεο, κΫρξη λα απν-

θηάζεη ηε δνκά πνπ Ϋρεη ζάκεξα. 

Οη πξψηεο κνξθΫο θνηλσληθάο νξγΪλσζεο εληνπέδνληαη δεθΪδεο ρηιηΪδεο 

ρξφληα πξηλ, ζηηο αλζξψπηλεο θπιΫο, νη νπνέεο άηαλ νξγαλσκΫλεο ζε κηθξΫο νκΪ-

δεο ά/θαη ζε κεγαιχηεξεο θνηλφηεηεο, ρσξέο σζηφζν λα απνηεινχλ θξαηηθά νληφηε-

ηα. Σα θξΪηε εκθαλέδνληαη γηα πξψηε θνξΪ ζηηο πξσηφγνλεο αγξνηηθΫο θνηλσλέεο, 

φπνπ παξΪγεηαη πιεφλαζκα αγαζψλ θαη δεκηνπξγεέηαη εκπφξην. Καηφπηλ, θαηΪ ηελ 

πεξένδν ηεο αξραηφηεηαο -θαη ηεο χπαξμεο ηνπ δνπινθηεηηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηά-

καηνο- ην θξΪηνο άηαλ δνκεκΫλν ζην πιαέζην κηαο απηνθξαηνξέαο ά/θαη ζην πιαέ-

                                                                                                                                                    
▪ Γηαθάξπμε πεξέ ησλ Αξρψλ πνπ ΓηΫπνπλ ηηο ρΫζεηο κεηαμχ Κξαηψλ ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. [Απφθαζε 2625 (XXV) (1970)]: «Γελ επηηξέπεηαη ε δηαηάξαμε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηε-
ηαο ελόο Κξάηνπο πνπ ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο απηνδηάζεζεο 
ησλ ιαώλ θαη δηαζέηεη αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε ρσξίο δηαθξίζεηο κε βάζε ηε θπιή, ην ρξώκα ή 
ηηο πεπνηζήζεηο». 

▪ Γηαθάξπμε ηεο ΒηΫλλεο (1993) [Παγθφζκηα πλδηΪζθεςε ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα]: 
«Γελ αλαγλσξίδεηαη εμ νξηζκνύ δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ζε εζληθέο νκάδεο ή κεηνλόηεηεο πνπ απν-
ηεινύλ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ ελόο Κξάηνπο». 

▪ Γλσκνδφηεζε Νν 2 Δπηηξνπάο Badinter γηα ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβέα: Γελ αλαγλψξηζε ην δη-
θαέσκα απηνδηΪζεζεο ζηηο εξβηθΫο θνηλφηεηεο ηεο Βνζλέαο θαη Κξναηέαο. 
12. χγρξνλεο κνξθΫο ηνπ θξΪηνπο εέλαη ην εληαέν θξΪηνο, ην νκνζπνλδηαθφ θξΪηνο/νκνζπνλδέα 
θξαηψλ, ε ζπλνκνζπνλδέα θξαηψλ θαη ε Δπξσπατθά Έλσζε.   
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ζην ηεο πφιεο-θξΪηνπο.13 Αξγφηεξα, φηαλ ε αλζξψπηλε θνηλσλέα πΫξαζε ζην θε-

νπδαξρηθφ ζχζηεκα, ην θξΪηνο εμειέρζεθε θαη νξγαλψζεθε ζην πιαέζην κηθξψλ 

θενπδαξρηθψλ βαζηιεέσλ. ηαδηαθΪ φκσο, ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα νδεγάζεθε ζε 

θξέζε θαη ηα θΫνπδα -σο κνξθά θξαηηθάο νξγΪλσζεο- απνδπλακψλνληαη πξνο 

φθεινο ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο πνπ εθθξΪδεη ν βαζηιηΪο. Ζ θενπδαξρέα δηαηεξά-

ζεθε κΫρξη ηνλ 16ν αηψλα, νπφηε πιΫνλ ε θξαηηθά νξγΪλσζε απνθηΪ ζηαδηαθΪ ηα 

ζεκεξηλΪ ηεο ραξαθηεξηζηηθΪ. 

ηελ ηειηθά κνξθά ηνπ θξΪηνπο ζπλΫβαιε ην Ϋξγν ηνπ Hugo Grotius,14
 «De 

jure belli ac pacis» - Γίθαην πνιέκνπ θαη εηξήλεο (1622-4),15 ελψ, σο ρξνληθφ νξφ-

ζεκν γηα ηε κεηΪβαζε ζηε ζχγρξνλε δνκά ζπλχπαξμεο θπξέαξρσλ θξαηψλ νξέδε-

ηαη ε πλζάθε ηεο Βεζηθαιέαο (1648), κε ηελ νπνέα θεξχρηεθε ε ιάμε ηνπ Σξηαθν-

ληαεηνχο ΠνιΫκνπ (1618-1648). ΔπηπιΫνλ, θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο άηαλ ε Ακεξη-

θαληθά (1775-1783) θαη ε Γαιιηθά ΔπαλΪζηαζε (1789), νη ηδΫεο θαη ηα κελχκαηα 

ησλ νπνέσλ δηαδφζεθαλ γξάγνξα θαη ελΫπλεπζαλ ηνπο ιανχο λα παιΫςνπλ ελΪ-

ληηα ζηελ εθκεηΪιιεπζε θαη ηελ απνιπηαξρηθά κνλαξρέα. Αληέζηνηρα, ε Ηεξά πκ-

καρέα (1815), πνπ ππνγξΪθηεθε απφ ηνπο ληθεηΫο ησλ λαπνιεφληεησλ πνιΫκσλ, 

έζσο λα απνηειεέ θαη ηνλ πξνΪγγειν ηεο ζεκεξηλάο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  ΠιΫνλ 

φκσο απηψλ, απφ ηα κΫζα ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλέδνληαη νη πξψηνη Γηεζλεέο Οξγα-

ληζκνέ,16  Γηεζλά πλΫδξηα θαη πλδηαζθΫςεηο17 πνπ επεξεΪδνπλ ηηο δηεζλεέο ζρΫ-

ζεηο ησλ θξαηψλ, ελψ ε ζχζηαζε ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ (1919) -κεηΪ ηε ιάμε 

ηνπ Α΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ- ζα απνηειΫζεη ηνλ πξψην δηεζλά πνιηηηθφ νξγαληζκφ 

κε πξφζεζε νηθνπκεληθάο ζπκκεηνράο. Δληνχηνηο, ην δεκηνχξγεκα ησλ ληθεηξηψλ 

δπλΪκεσλ ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ,18 ν Οξγαληζκφο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ      

(ΟΖΔ)19 -νη δηαηΪμεηο ηνπ νπνένπ ππεξηζρχνπλ Ϋλαληη νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο δηε-

                                                 
13. Ο ηζηνξηθφο νξέδνληαο ηεο πφιεο-θξΪηνπο αλΪγεηαη πνιχ πξηλ ηελ Αξραέα ΔιιΪδα, ζηνλ πνιη-
ηηζκφ ηεο θνηιΪδαο ηνπ Ηλδνχ πνηακνχ θαη ηεο Μεζνπνηακέαο (7

ε 
ρηιηεηέα), ζηνπο πνιηηηζκνχο ηεο 

αξραέαο Αηγχπηνπ (5
ε
 ρηιηεηέα), ηεο νπκεξέαο (3

ε
 ρηιηεηέα) θαη ηεο Φνηλέθεο (1200 π.Υ. - 700 π.Υ.).  

14. Ο Οχγθν Γθξφηηνπο (1583-1645) ζεσξεέηαη ν «ΠαηΫξαο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαένπ». 
15. Γηα πξψηε θνξΪ απαιιΪζζεη ην θπζηθφ δέθαην απφ ζξεζθεπηηθΫο εθηηκάζεηο θαη νξέδεη πσο ην 
δηεζλΫο δέθαην απνηειεέηαη απφ δηεζλεέο ζπλζάθεο πνπ εθθξΪδνπλ ηε βνχιεζε ησλ θξαηψλ (jus 
voluntarium). 
16. Όπσο νη Γηεζλεέο ΔπηηξνπΫο Ναπζηπινΐαο Ράλνο (1831), Γνχλαβεο (1856), Γηεζλάο Έλσζε 
Σειεπηθνηλσληψλ (1865) θαη Γηεζλάο Σαρπδξνκηθά Έλσζε (1874).  
17. πλΫδξην ησλ Παξηζέσλ (1856), πλΫδξηα ηνπ Βεξνιέλνπ (1878/1885), πλδηαζθΫςεηο ηεο ΥΪ-
γεο (1899/1907). 
18. Με ηε πλδηΪζθεςε ηνπ Αγένπ Φξαγθέζθνπ (Απξ.-Ηνπλ. 1945, Ϋγθξηζε απφ 51 θξΪηε ζπκπεξη-
ιακβαλφκελεο ηεο ΔιιΪδαο).  
19. άκεξα, ν ΟΖΔ Ϋρεη 193 θξΪηε κΫιε (δελ εέλαη κΫιε ην Βαηηθαλφ θαη ε ΣατβΪλ). Ο Καηαζηαηηθφο 
ΥΪξηεο ησλ ΖΔ απνηειεέ απηνηειά ζπλζάθε 111 Ϊξζξσλ. Θεκειηψδεο ζθνπφο ηνπ εέλαη ε δηαηάξε-
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ζλνχο ζπκθσλέαο (Ϊξζξν 103 ηνπ ΥΪξηε)- ζπληζηΪ ηε ζεκαληηθφηεξε πξννπηηθά 

παγθνζκηφηεηαο θαη παξεκβαέλεη ζηε δηεζλά αξΫλα ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ.   

 Δμέζνπ πςειάο αμέαο εέλαη ε δξΪζε απφ ην 1949 ηεο Βνξεηναηιαληηθάο πκ-

καρέαο (NATO-Ννrth  Αtlantic Σreaty Οrganizatiνn ), ε νπνέα απνηειεέ κηα ζηξαηησ-

ηηθά ακπληηθά ζπκκαρέα ρσξψλ ηεο Γχζεο, πνπ Ϋρεη σο ζεκειηψδε ζθνπφ λα εμα-

ζθαιέζεη ηελ ειεπζεξέα θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ κειψλ ηεο κε πνιηηηθΪ θαη ζηξαηησηη-

θΪ κΫζα (ΝΑΣΟ n.d.). Αληέζηνηρα, ε Δπξσπατθά Έλσζε,20 απνηειεέ κηα κνλαδηθά 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά Ϋλσζε 28 επξσπατθψλ ρσξψλ, ζεσξεέηαη σο ε ηζρπξφηεξε 

Ϋλσζε θξαηψλ κΫρξη ζάκεξα ζηελ παγθφζκηα ηζηνξέα θαη δξαζηεξηνπνηεέηαη ζε 

πνηθέινπο ηνκεέο πνιηηηθάο∙ απφ ην θιέκα, ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πγεέα κΫρξη ηηο 

εμσηεξηθΫο ζρΫζεηο θαη ηελ αζθΪιεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηε κεηαλΪζηεπζε. 

(EuropianUnion n.d.). Δλ ηΫιεη, ζηελ παξνχζα δηακνξθσζεέζα δηεζλά θαηΪζηαζε 

θαη ηελ αληέζηνηρε ιεηηνπξγέα ησλ θξαηψλ ζπλΫβαιε ν «Φπρξφο Πφιεκνο» θαη ν 

ηδενινγηθφο-ζηξαηησηηθφο αληαγσληζκφο ησλ δχν ππεξδπλΪκεσλ, ε απναπνηθην-

πνέεζε, ε «ΝΫα Παγθφζκηα ΣΪμε» -πηψζε ηνέρνπο Βεξνιέλνπ (9.11.1989) θαη θξέ-

ζε ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν  (2.11.1990)- θαη  ν πφιεκνο θαηΪ ηεο παγθφζκηαο  ηξνκν-

θξαηέαο κεηΪ ηελ 11.9.2001 

ΔπνκΫλσο, ζάκεξα ην θξΪηνο ζεσξεέηαη σο ν επξχηεξνο ρψξνο κΫζα ζηνλ 

νπνέν ιεηηνπξγεέ ε πνιηηηθά θαη αλαπηχζζεηαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα∙ ελψ παξΪιιε-

ια απνηειεέ ηελ ππΫξηαηε, θπξέαξρε εμνπζέα πνπ αζθεέηαη ζην ζχλνιν ελφο ιανχ   

-ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο.21 Χζηφζν, ην ζχγρξνλν δηεζλΫο ζχζηεκα εκθαλέδεη       

-εθηφο απφ αληαγσληζκφ- θαη ην θαηλφκελν ηεο αιιειεμΪξηεζεο, σο απoηΫιεζκα 

ησλ απμεκΫλσλ εκπνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ νδεγεέ 

ζηε δεκηνπξγέα δηεζλψλ ζεζκψλ δηαθξαηηθάο ά ππεξεζληθάο ζπλεξγαζέαο, πνπ Ϋρεη 

αθνινχζσο σο ζπλΫπεηα ηελ εθρψξεζε ηκάκαηνο ηεο εζληθάο θπξηαξρέαο ηνπ θξΪ-

ηνπο. (ΚνπζθνπβΫιεο 2004, 112-115). 

                                                                                                                                                    
ζε ηεο δηεζλνχο εηξάλεο θαη αζθΪιεηαο (Ϊξζξν 1, παξ. 1 ηνπ ΥΪξηε). Ο πφιεκνο ηέζεηαη εθηφο λφ-
κνπ κε εμαέξεζε ην δηθαέσκα απηνΪκπλαο (Ϊξζξν 51 ηνπ ΥΪξηε) θαη ηα ζπιινγηθΪ κΫηξα. ε πεξέ-
πησζε απεηιάο ά ρξάζεο βέαο, ν ΟΖΔ κπνξεέ λα ιΪβεη ηα θαηΪιιεια πξνιεπηηθΪ θαη θαηαζηαιηηθΪ 
κΫηξα (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο Ϋλνπιεο δχλακεο) γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο εηξάλεο θαη 
αζθΪιεηαο. 
20. Ηδξχζεθε ηελ 1.10.1993 (ππνγξαθά ηεο πλζάθε ηνπ ΜΪαζηξηρη ηελ 7.2.1992), ζε αληηθαηΪζηα-
ζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ [ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη ΥΪιπβα (1952), ηεο 
Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο Κνηλφηεηαο (1958) θαη ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο 
(1958)].  
21. Σν θξΪηνο εέλαη θπξέαξρν, φηαλ απνθαζέδεη απφ κφλν ηνπ, ρσξέο λα δΫρεηαη πηΫζεηο θαη ρσξέο 
λα επεξεΪδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξΪγνληεο. (ΚνπζθνπβΫιεο 2004, 112) 
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Δληνχηνηο, ζην ζχγρξνλν Ϊλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ δηεζλΫο ζχζηεκα ηα 

θξΪηε ιεηηνπξγνχλ -θαηΪ θαλφλα- νξζνινγηθΪ, κε βΪζε ην ζπκθΫξνλ ηνπο θαη αλα-

δεηψληαο ηελ ηζρχ. ε απηφ ην πεξηβΪιινλ, ζπρλΪ ηα θξΪηε θαη νη ιανέ ηνπο πξν-

θαινχλ κεηαμχ ηνπο αληηπαξαζΫζεηο -κηθξάο ά/θαη κεγΪιεο θιέκαθαο- ηηο νπνέεο 

επηιχνπλ εέηε θαη’ ηδέαλ εέηε κε ηελ παξΫκβαζε ηξέησλ, κε εηξεληθΪ ά θαη κε βέαηα 

κΫζα. ΥαξαθηεξηζηηθΫο πεξηπηψζεηο δηελΫμεσλ απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο Κχ-

πξνπ, ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, ηεο Κξηκαέαο θαη ηεο ΘξΪθεο. Δλ θαηαθιεέδη, ην θξαηη-

θφ θαηλφκελν -σο απνηΫιεζκα κηαο καθξΪο ηζηνξηθάο δηεξγαζέαο θαη εμειηθηηθάο 

δηαδηθαζέαο- ζπλζΫηεη Ϋλα αλζξψπηλν θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα, ην νπνέν γελλάζε-

θε, εμειέρζεθε ζηελ καθξαέσλε χπαξμά ηνπ θαη ζπλερέδεη λα εμειέζζεηαη, κΫρξη       

-ελδερνκΫλσο- λα πεξΪζεη θαη απηφ ζην ζηΪδην ηεο παξαθκάο θαη ηεο νξηζηηθάο 

εμαθΪληζεο.  

ΚΟΠΟ 
 

θνπφο ηνπ παξφληνο εέλαη αξρηθΪ λα πξαγκαηνπνηεζεέ κηα ξεαιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε απφ ηζηνξηθάο θαη λνκηθάο πιεπξΪο ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλΫβεζαλ 

ζηελ Κχπξν, ζην ΚνζζπθνπΫδην, ζηελ Κξηκαέα θαη ζηε ΘξΪθε. Καηφπηλ, λα πξν-

βιεζεέ δηεμνδηθΪ ε δηακνξθσζεέζα θαηΪζηαζε ζηηο ελ πξνθεηκΫλσ πεξηνρΫο θαη  ελ 

ηΫιεη, αθνχ ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο, λα αλαδεηρηνχλ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη δηαθν-

ξΫο. 

ΓΟΜΖ 
 

ην ΚεθΪιαην «Α» ηνπ παξφληνο ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκΫλα ζηνηρεέα ζρε-

ηηθΪ κε ηελ Ϋλλνηα ηεο απφζρηζεο θαη ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο. Καηφπηλ, ζηα 

επφκελα ηΫζζεξα ΚεθΪιαηα (Β,Γ,Γ θαη Δ) ζα αλαπηπρζνχλ ηα γεγνλφηα πνπ δηα-

δξακαηέζηεθαλ ζε Κχπξν, ΚνζζπθνπΫδην, Κξηκαέα θαη ΘξΪθε, ε θαηΪζηαζε πνπ 

Ϋρεη πξνθχςεη θαη ην λνκηθφ θΪζκα πνπ δηΫπεη ηελ θΪζε πεξέπησζε αληέζηνηρα. 

ην ΚεθΪιαην «Σ» -σο ζπλΫρεηα ησλ πξνεγνπκΫλσλ- ζα ζπγθξηζνχλ νη εμεηαδφ-

κελεο πεξηπηψζεηο θαη ζα παξαηεζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξΫο -απφ ηζηνξηθάο 

θαη λνκηθάο πιεπξΪο- πνπ ηηο ραξαθηεξέδνπλ. Αληέζηνηρα, ζην ΚεθΪιαην «Ε» ζα 

αλαπηπρζνχλ νη πξνβιεκαηηζκνέ, ηα ζπκπεξΪζκαηα, ε θξηηηθά απνηέµεζε θαη νη 

εθηηκάζεηο πνπ απνξξΫνπλ, ιακβΪλνληαο πΪληα ππφςε ηα εζληθΪ καο ζπκθΫξν-

ληα. Δλ  θαηαθιεέδη, ην  παξφλ πφλεκα ζα  νινθιεξσζεέ  κε  ηνλ  επέινγν, φπνπ ζα  
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εθθξαζηνχλ νη ηειεπηαέεο εληππψζεηο επέ ηεο εξγαζέαο.    

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ 
 
 Ζ παξνχζα κειΫηε εξεπλΪ ηα γεγνλφηα πνπ Ϋρνπλ ζπκβεέ ζε Κχπξν, Κνζ-

ζπθνπΫδην, Κξηκαέα θαη ΘξΪθε κΫρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016. πλεπψο, ελδΫ-

ρεηαη θΪπνηα απφ ηα ζπκπεξΪζκαηα ά εθηηκάζεηο-πξνηΪζεηο πνπ παξαηέζεληαη λα 

εέλαη κειινληηθΪ παξσρεκΫλα/εο. 

 Ζ θαηΪζηαζε ζηηο ππφ κειΫηε πεξηνρΫο ζα δηαηεξεζεέ ζην πθηζηΪκελν θα-

ζεζηψο πνπ ηηο δηΫπεη. 

 Ζ αλαθνξΪ ζην λνκηθφ πιαέζην ησλ γεγνλφησλ Ϋρεη σο ζθνπφ ηελ θαηΪδεημε 

ησλ επηρεηξεκΪησλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ κεξψλ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη δελ πηνζεηεέηαη 

θακέα εθ ησλ επηρεηξεκαηνινγηψλ, αιιΪ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βΪζε δηεξεχλεζεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ εθΪζηνπ ησλ δξψλησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Α» - ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΑΠΟΥΗΖ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗ-

ΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ  

ΜεηΪ ηε ιάμε ηνπ Φπρξνχ πνιΫκνπ, παξαηεξεέηαη ε εθδάισζε πνιιψλ ε-

ζλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηδηαέηεξα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ έδηνπ θξΪηνπο, φπνπ νη 

νκΪδεο πνπ ζπγθξνχνληαη επηθαινχληαη ην δηθαέσκα ζηελ απηνδηΪζεζε, πξνθεηκΫ-

λνπ λα ηνπο νδεγάζεη ζηελ εζσηεξηθά απηνλνκέα. Σελ ηειεπηαέα δεθαεηέα ηνπ 20νπ 

αηψλα, ηα απνζρηζηηθΪ θηλάκαηα, κΫζσ ηεο Ϋθθξαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απην-

δηΪζεζε, επαλΫξρνληαη ζην πξνζθάλην, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη θαηΪ Ϋλα κεγΪιν 

πνζνζηφ ζηε δηΪιπζε ηεο ΔΓ θαη ηεο Γηνπγθνζιαβέαο. Δέλαη αμηνζεκεέσην φηη 

ηφζν κε ηελ αλεμαξηεηνπνέεζε ησλ αλεμαξηάησλ δεκνθξαηηψλ (πεξέπησζε ηεο 

ΔΓ), φζν θαη κε ηε δηΪιπζε ησλ νκνζπνλδηψλ (πεξέπησζε ηεο Γηνπγθνζιαβέ-

αο), μππλνχλ απνζρηζηηθΫο δηαζΫζεηο εζλνηηθψλ νκΪδσλ, πνπ ελψ πξφηεξα εέραλ 

ζπλεζέζεη λα απνηεινχλ κέα απφ ηηο κεηνλφηεηεο ζε κηα κεγΪιε πνιηηηθά νληφηεηα, 

δελ δΫρνληαη πιΫνλ λα παέμνπλ ηνλ έδην ξφιν ζε κηα κηθξφηεξε. 

ΑΠΟΥΗΖ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΑΘΔΖ  

ην δηεζλΫο δέθαην δελ θαζνξέδεηαη ζαθψο ε Ϋλλνηα ηεο απφζρηζεο. Καζψο 

φκσο νη απνζρηζηηθΫο ηΪζεηο ηεέλνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε Ϋλα απφ ηα θχξηα δεηάκα-

ηα ηεο δηεζλνχο δηθαηνπξαμέαο, ε αλΪγθε γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θαζέζηαηαη θξέζηκε θαη επηηαθηηθά. Έηζη, ζε κηα πξψηε πξνζΫγγηζε, ε απφζρηζε 

κπνξεέ λα ζεσξεζεέ σο ε απνκΪθξπλζε κηαο εζληθάο νκΪδαο απφ ηελ επηθξΪηεηα 

ζε δηθφ ηεο Ϋδαθνο, δηαζπψληαο ηνπο δεζκνχο ηεο κε ην θξΪηνο θαη απαηηψληαο 

λα ηεξκαηηζηεέ νπνηαδάπνηε Ϊζθεζε εμνπζέαο ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπο. πλάζσο, νη 

εζληθΫο απηΫο νκΪδεο ζπληζηνχλ ηελ πιεηνςεθέα ζηελ πεξηθΫξεηα φπνπ ζπγθε-

ληξψλνληαη, αιιΪ απνηεινχλ κεηνλφηεηα ζην ζχλνιν ηεο επηθξΪηεηαο. Οη κεηνλφηε-

ηεο εθιακβΪλνπλ ηελ απφζρηζε σο δηθαέσκα λα απνρσξάζνπλ απφ κηα εδξαησκΫ-

λε πνιηηηθά νξγΪλσζε ζε Ϋλα απνθιεηζηηθΪ ειεγρφκελν Ϋδαθνο. (ΛηΪθνπξαο 2007, 

106-108). Με ηελ πηνζΫηεζε ελφο ηΫηνηνπ επξΫσο νξηζκνχ ηεο απφζρηζεο, δειαδά 

ηνλ εδαθηθφ δηαρσξηζκφ κΫξνπο ελφο θξΪηνπο κε ηε δεκηνπξγέα ελφο λΫνπ, πεξη-

πηψζεηο εδαθηθψλ αιιαγψλ φπσο ε δηΪζπαζε θξαηψλ, ε κεηαβέβαζε, ε δηΪιπζε, 

ε δηαδνρά, αθφκε θαη ε δηαδηθαζέα απo-απνηθηνπνέεζεο, εληΪζζνληαη ζηελ έδηα  θα-

ηεγνξέα κε απηά ηεο απφζρηζεο. (Cohen 2006, 2-3) 
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ε κέα δεχηεξε, ζηελφηεξε, πξνζΫγγηζε ε απφζρηζε κπνξεέ λα ζεσξεζεέ σο 

ε δεκηνπξγέα κηαο αλεμΪξηεηεο νληφηεηαο κΫζσ ηεο δηαρψξηζεο ελφο ηκάκαηνο ηνπ 

εδΪθνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ Ϋλα ππΪξρνλ θξΪηνο, ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ηνπ 

ηειεπηαένπ (Cohen 2006, 3). Ζ πηνζΫηεζε ηνπ ζηνηρεένπ ηεο Ϋιιεηςεο ζπλαέλεζεο 

σο ε εηδνπνηφο δηαθνξΪ ηεο απφζρηζεο απφ ηηο Ϊιιεο κνξθΫο δεκηνπξγέαο θξα-

ηψλ, εκπεξηθιεέεη πεξηπηψζεηο φπσο ε δεκηνπξγέα ελφο θξΪηνπο κΫζσ ζπληαγκα-

ηηθάο πξφβιεςεο ά πεξηπηψζεηο δηαιχζεσο θξαηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

απνζρέζεηο. (Cohen 2006, 6-8) 

ε κηα ηξέηε πξνζΫγγηζε, ε απφζρηζε κπνξεέ λα ζεσξεζεέ σο ε δεκηνπξγέα 

θξΪηνπο κΫζσ ηεο ρξάζεο ά ηεο απεηιάο ρξάζεο βέαο, ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θπξέαξρνπ θξΪηνπο (Crawford 2006, 35). πλεπψο, γηα ηελ χπαξμε 

απφζρηζεο θξέλεηαη απαξαέηεηε ε ρξάζε ά απεηιά ρξάζεο βέαο ελΪληηα ζην θπξέ-

αξρν θξΪηνο θαη φρη νη πεξηπηψζεηο εηξεληθνχ δηαρσξηζκνχ.  

ΔπνκΫλσο, ηα ζηνηρεέα απηΪ πνπ ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθΪ θαη δηαρσξέδνπλ 

ηελ απφζρηζε απφ ηηο ινηπΫο κνξθΫο εδαθηθψλ αιιαγψλ εέλαη:  

▪ Ο εδαθηθφο δηαρσξηζκφο κΫξνπο ελφο θξΪηνπο. 

▪ Ζ Ϋιιεηςε ζπλαέλεζεο ζε απηά ηελ απνκΪθξπλζε. 

▪ Ζ πξαγκαηνπνέεζε απηάο κε ρξάζε ά απεηιά ρξάζεο βέαο. 

Άξα, Ϋλαο πιάξεο νξηζκφο ζα φξηδε ηελ απφζρηζε σο ηελ επέζεκε απνρψ-

ξεζε κηαο εδαθηθάο νληφηεηαο απφ Ϋλα αλεμΪξηεην θξΪηνο, πνπ ζπλέζηαηαη ζηε 

κνλνκεξά (κε ζπλαηλεηηθά) απνκΪθξπλζε κηαο εζληθάο νκΪδαο απφ ηελ επηθξΪηεηα 

ζε δηθφ ηεο Ϋδαθνο, δηαζπψληαο ηνπο δεζκνχο ηεο κε ην θξΪηνο κε ηε ρξάζε ά 

απεηιά ρξάζεο βέαο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ έδξπζε θξΪηνπο ά ηελ Ϋλσζε κε 

Ϊιιν θξΪηνο ρσξέο ηε ζπγθαηΪζεζε ηνπ θξΪηνπο απφ ην νπνέν απνκαθξχλεηαη.  

(ΛηΪθνπξαο 2007, 110-112)    

Ζ Ϋλλνηα ηεο απφζρηζεο θαζψο δε ξπζκέδεηαη ξεηΪ απφ θΪπνην θαλφλα ηνπ 

δηεζλνχο δηθαένπ, εληνχηνηο, εέλαη ζηελΪ ζπλδεδεκΫλε κε ηελ αξρά ηεο απηνδηΪζε-

ζεο, ελψ Ϊκεζε ζρΫζε Ϋρεη θαη κε ηελ Ϋλλνηα ηεο κε επΫκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ θαη εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ, ηελ νπνέα επζΫσο πξνζβΪιιεη θα-

ηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο. 
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Αρτά ηης ασηοδιΪθεζης 

Ζ ηδΫα ηεο απηνδηΪζεζεο ρξνλνινγεέηαη, σο πνιηηηθά ζεσξέα, απφ ηνλ δηα-

θσηηζκφ, ελψ νη ξέδεο ηεο αληρλεχνληαη ζηελ Ακεξηθαληθά Γηαθάξπμε Αλεμαξηεζέαο 

θαη ηε Γαιιηθά επαλΪζηαζε. Ζ Ϋλλνηα ηεο αξράο ηεο εζληθάο απηνδηΪζεζεο εληζρχ-

ζεθε ζεκαληηθΪ κεηΪ ην ηΫινο ηνπ Α΄ΠΠ, φπνπ ε αξρά ησλ εζλνηάησλ -σο ην δη-

θαέσκα θΪζε εζλφηεηαο λα ζρεκαηέζεη ην δηθφ ηεο θξΪηνο, εέηε δηα ζπλελψζεσο 

πνιιψλ θξαηηδέσλ, εέηε δηα ηεο απνζπλζΫζεσο πνιπεζληθψλ θξαηψλ- δηαπλΫεη ηα 

14 ζεκεέα ηεο εηξάλεο ηνπ πξνΫδξνπ Οπέιζνλ.  

Χο λνκηθφο θαλφλαο, ε αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο αλαθΫξεηαη γηα πξψηε θνξΪ 

ζηνλ Καηαζηαηηθφ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζην Ϊξζξν 1§(2) 

φπνπ δειψλεηαη φηη Ϋλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ εέλαη ε αλΪ-

πηπμε θηιηθψλ ζρΫζεσλ κεηαμχ ησλ εζλψλ, βαζηζκΫλε ζην ζεβαζκφ ηεο αξράο ηεο 

ηζφηεηαο θαη απηνδηΪζεζεο ησλ ιαψλ. ΔπηπιΫνλ, ζην Ϊξζξν 55 αλαθΫξεηαη φηη ε 

πξνΪζπηζε ησλ παξαπΪλσ ζθνπψλ επηηπγρΪλεηαη κε ηε «[…] δεκηνπξγία ζπλζε-

θώλ ζηαζεξόηεηαο θαη επεκεξίαο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα ππάξμνπλ κεηαμύ 

ησλ εζλώλ ζρέζεηο εηξεληθέο θαη θηιηθέο, βαζηζκέλεο ζην ζεβαζκό ηεο αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ». ΣΫινο, ε απηνδηΪζεζε ζπληζηΪ Ϋλα δηθαέσκα ησλ απνη-

θηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο απφ-απνηθηνθξαηηθάο πεξηφδνπ, λα απνζρηζηνχλ απφ ηα 

κεηξνπνιηηηθΪ θξΪηε θαη λα απνθηάζνπλ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπο.22 (Cohen 2006, 

40-44)   

Μέα πξψηε πεξηγξαθά ηνπ αξράο ηεο απηνδηΪζεζεο ζε λνκηθφ θεέκελν επη-

ρεηξεέηαη ζηα δπν Γηεζλά χκθσλα ηνπ ΟΖΔ, γηα ηα ΑηνκηθΪ θαη ΠνιηηηθΪ Γηθαηψ-

καηα23 θαη γηα ηα ΟηθνλνκηθΪ, ΚνηλσληθΪ θαη ΠνιηηηζηηθΪ Γηθαηψκαηα24 αληέζηνηρα, 

φπνπ αλαθΫξεηαη φηη φινη νη ιανέ, ζην πιαέζην ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηΪζεζεο, 

Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα απνθαζέδνπλ ειεχζεξα γηα ην πνιηηηθφ ηνπο θαζεζηψο θαη λα 

απνθαζέδνπλ γηα ηελ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο αλΪπηπμε, ζεβφ-

κελνη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ΥΪξηε ηνπ ΟΖΔ. (Γξακκαηέθαο 2015, 8-9) 

Γιακρέζεις ηης Αρτάς ηης ΑσηοδιΪθεζης 

 Ζ αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο, απφ εκθαλέζεσο απηάο ζε ζχγρξνλα λνκηθΪ θαη  

                                                 
22. Φάθηζκα 1514 ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ηνπ ΟΖΔ (14 Γεθ 1960) 
23. International Covenant on Civil and Political Rights-ΗCCPR (1966) 
24. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR (1966) 
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πνιηηηθΪ θεέκελα κεηΪ ην Β΄ΠΠ, εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλε κε ηελ Ϋλλνηα ηεο απν-

απνηθηνπνέεζεο θαη ην δηθαέσκα ησλ απνηθηψλ λα απνζρηζηνχλ απφ ηα κεηξνπνιη-

ηηθΪ θξΪηε θαη λα απνθηάζνπλ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπο. Δληνχηνηο, δεκηνπξγεέηαη Ϋ-

ληνλε αληηπαξΪζεζε φηαλ απηά θαιεέηαη λα εθαξκνζηεέ ζην εζσηεξηθφ ζπγθξνηε-

κΫλσλ θξαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη γηα λα απνθεπρζνχλ ζπγθξνχζεηο θαη απν-

ζρηζηηθΫο ηΪζεηο, ε Ϋλλνηα ηεο απηνδηΪζεζεο δηαρσξέδεηαη ζε δπν επηκΫξνπο Ϋλλνη-

εο: ηελ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά απηνδηΪζεζε. (Cassese 2012, 121-125) 

Ζ εμσηεξηθά απηνδηΪζεζε ππνδειψλεη ηελ λνκηκνπνηεηηθά βΪζε γηα ηε δε-

κηνπξγέα αλεμΪξηεηνπ θπξέαξρνπ θξΪηνπο, σο ην δηθαέσκα ελφο ιανχ πνπ βξέζθε-

ηαη ππφ μΫλε ζηξαηησηηθά θαηνρά ά ππφ θπιεηηθφ θαζεζηψο ά απνηειεέ ηκάκα ελφο 

απνηθηαθνχ θξΪηνπο. πλδΫεηαη Ϊκεζα κε ηελ πεξένδν ηεο απφ-απνηθηνπνέεζεο 

φπσο απηά δηακνξθψζεθε κεηΪ ην ηΫινο ηνπ Β΄ΠΠ θαη ηελ αιιεπΪιιειε ςάθηζε 

λνκηθψλ θεηκΫλσλ θαη ζπκθσληψλ απφ ηνλ ΟΖΔ. (ΛηΪθνπξαο 2007, 68-71)  

Απφ ηελ Ϊιιε, ε εζσηεξηθά απηνδηΪζεζε αλαθΫξεηαη ζε εζλνηηθΫο νκΪδεο, νη 

νπνέεο θαηνηθνχλ ζηελ επηθξΪηεηα ελφο άδε ζπγθξνηεκΫλνπ θξΪηνπο θαη ζπλέζηα-

ηαη ζην δηθαέσκα ηεο ειεπζεξέαο Ϋθθξαζεο, ηνπ ζπλΫξρεζζε, ηνπ εθιΫγεηλ θαη εθιΫ-

γεζζε. Ζ εζσηεξηθά απηνδηΪζεζε Ϋρεη δπν πηπρΫο. Μέα πνπ αθνξΪ ζηνλ απην-

πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ λα επηιΫγνπλ ειεχζεξα ηηο πνιηηηθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη 

πνιηηηζηηθΫο θαηεπζχλζεηο ηνπ θξΪηνπο ζην νπνέν αλάθνπλ, θαη ε Ϊιιε πνπ αθνξΪ 

ζηελ πξνζηαζέα ησλ κεηνλνηάησλ θαη ζηελ απαγφξεπζε θΪζε δηαθξηηηθάο ζε βΪξνο 

ηνπο κεηαρεέξηζεο. (ΓηαθνθσηΪθεο 2001, 60-65)  

Αρτά ηης ΑσηοδιΪθεζης και Μειονόηηηες  

Απφ ηα παξαπΪλσ ζπλΪγεηαη φηη ην ζχγρξνλν δηεζλΫο δέθαην δελ αλαγλσξέ-

δεη ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο ζηηο κεηνλφηεηεο. Δληνχηνηο, παξφιν πνπ ζηνλ 

Καηαζηαηηθφ ΥΪξηε ηνπ ΟΖΔ δελ ππΪξρνπλ ζπγθεθξηκΫλεο δηαηΪμεηο γηα ηελ πξν-

ζηαζέα ησλ κεηνλνηάησλ, απηφ δε ζεκαέλεη πσο απηφο παξακΫλεη απαζάο θαη α-

δηΪθνξνο ζηα πξνβιάκαηα ησλ κεηνλνηάησλ. Απιψο, απηΪ αληηκεησπέδνληαη σο 

πξνβιάκαηα αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ζηε βΪζε ηεο αξράο ηεο κε δηΪθξηζεο ιφ-

γσ θπιάο, γιψζζαο ά ζξεζθεέαο. Πξνζηαηεχνληαη πιΫνλ Ϊηνκα θαη φρη νκΪδεο.  

(Κσζηφπνπινο 1985, 92-93). Απηφ ζεκαέλεη φηη ηα θξΪηε δελ Ϋρνπλ «ιεπθά επηηα-

γά» ζην λα δξνπλ αλεμΫιεγθηα ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ππνζΫζεηο, αιιΪ φηη δέπια 
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ζηηο αξρΫο ηεο θπξηαξρέαο θαη ηεο κε επεκβΪζεσο ζην εζσηεξηθφ ησλ, ππΪξρεη θαη 

απηά ηεο ππνρξΫσζεο πξνζηαζέαο (Responsibility to Protect - R2P) ησλ αλζξσπέ-

λσλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ κεηνλνηάησλ. Έηζη, Ϋρεη δηαηππσζεέ ε Ϊπνςε φηη ζε πε-

ξηπηψζεηο θαηΪθσξεο παξαβέαζεο ζεκειησδψλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ, κΫζσ 

θαηαρξεζηηθάο Ϊζθεζεο θξαηηθάο εμνπζέαο ζε βΪξνο ζπγθεθξηκΫλσλ εζληθψλ νκΪ-

δσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ (π.ρ. δησγκνέ, γελνθηνλέεο), ην δηεζλΫο δέθαην παξΫρεη ην 

δηθαέσκα ζηηο πξνζβεβιεκΫλεο απηΫο νκΪδεο λα απνζρηζηνχλ απφ ην θξΪηνο, εθ-

δειψλνληαο ην δηθαέσκα ηνπο ζε απηνδηΪζεζε (ζεσξέα ηεο «ζεξαπεπηηθάο απφ-

ζρηζεο» - Remedial Secession).  (Buchheit 1978, 87-89)  

Αρτά ηης ΑσηοδιΪθεζης και Δδαθικά Ακεραιόηηηα 

ΔπνκΫλσο, θαηαδεηθλχεηαη φηη ε αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο πξΫπεη λα εθαξκφ-

δεηαη ζε ζχλδεζε κε ηελ αξρά δηαηάξεζεο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο (αξρά ηνπ uti 

possidetis) θαη κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ απνζρηζηηθΪ θαηλφκελα πνπ ζα Ϋζεηαλ 

ζε θέλδπλν ηελ ππφζηαζε ησλ άδε πθηζηΪκελσλ θξαηψλ (Cohen 2006, 52). Δληνχ-

ηνηο, ην εξψηεκα πνπ ηέζεηαη εέλαη πνηνο θαλφλαο -απηνδηΪζεζε ά εδαθηθά αθεξαηφ-

ηεηα- ζα ππεξηζρχζεη ζηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλαο ιαφο επηζπκεέ λα αζθάζεη ην δη-

θαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο ζε Ϋδαθνο πνπ αλάθεη ζε Ϊιιν θξΪηνο, ρσξέο ηε ζπλαέ-

λεζε ηνπ ηειεπηαένπ. (Γξακκαηέθαο 2015, 14-15) 

ε απηφ ην εξψηεκα, ε δηεζλάο πξαθηηθά αλαγλσξέδεη ην ζεβαζκφ ζηελ αξ-

ρά ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο, απνθιεένληαο θΪζε θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη 

ζην πιαέζην ησλ θξαηψλ απφ εζληθηζηηθΫο νκΪδεο (ΛηΪθνπξαο 2007, 62-63). Απηφ 

Ϊιισζηε θαηαδεηθλχεηαη απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θεηκΫλσλ, 

φπσο γηα παξΪδεηγκα ε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαηηεζέαο γηα ηε Γηνπγθνζ-

ιαβέα (Δπηηξνπά Badinter), ζρεηηθΪ κε ηηο πξνυπνζΫζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νλην-

ηάησλ πνπ πξνΫθπςαλ κε ηε δηΪιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβέαο, φπνπ ε επηηξνπά επη-

ζάκαλε φηη «ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο δε ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη αιιαγέο ζηα π-

θηζηάκελα ζύλνξα, εθηόο θαη αλ ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά ηα ελδηαθεξόκελα θξά-

ηε». ην έδην κάθνο θχκαηνο θηλεέηαη θαη ε ξχζκηζε πνπ γέλεηαη κεηΪ ηε δηΪιπζε ηεο 

ΔΓ, φπνπ ηα θξΪηε πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Κνηλνπνιηηεέα Αλεμαξηάησλ Κξαηψλ 

(ΚΑΚ) ζπκθσλνχλ λα ζεβαζηνχλ ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα θαζελφο θαη ην απαξα-

βέαζην ησλ πθηζηΪκελσλ ζπλφξσλ. (Γξακκαηέθαο 2015, 13-14)  
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ΑΜΦΗΒΖΣΖΖ ΣΖ ΑΠΟΥΗΖ ΜΔ ΒΑΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΚΑ-

ΝΟΝΔ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

Απόζτιζη και Αρτά ηης Δδαθικάς Ακεραιόηηηας 

Σα θξΪηε ζεζπέδνπλ ην δηεζλΫο δέθαην θαη παξΪιιεια εέλαη ππνθεέκελα ηνπ 

δηθαένπ πνπ ηα έδηα ζεζπέδνπλ, κε Ϊιια ιφγηα ηα θξΪηε εέλαη ηα πξσηνγελά ππνθεέ-

κελα ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ. Γηα ηα θξΪηε, ν ζεβαζκφο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο 

ζπληζηΪ αξρά χςηζηεο ζεκαζέαο θαη Ϋλα απφ ηα νπζηψδε ζηνηρεέα απηάο ηεο αξράο 

εέλαη θαη ε παξνρά εγγπάζεσλ ελΪληηα ζε θΪζε εέδνπο εμσηεξηθΫο παξαβηΪζεηο ά 

απεηιΫο θαηΪ ηεο εδαθηθάο ηνπο θπξηαξρέαο. (Cohen 2006, 40-44)   

ΠξΪγκαηη, ν ζεβαζκφο ζηελ αξρά ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο αλαθΫξεηαη 

ξεηΪ ζην Ϊξζξν 2§4 ηνπ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ: «Όια ηα Μέιε ζηηο δηεζλείο 

ηνπο ζρέζεηο ζα απέρνπλ από ηελ απεηιή ή ηε ρξήζε βίαο, πνπ εθδειώλεηαη ελα-

ληίνλ ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ή ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο νπνηνπδήπνηε θξά-

ηνπο είηε κε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα αζπκβίβαζηε πξνο ηνπο ζθνπνύο ησλ Ζ-

λσκέλσλ Δζλώλ». Δπέζεο, ζηελ Σειηθά ΠξΪμε ηνπ Διζέλθη ηνπ 1975 ζρεηηθΪ κε 

ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ησλ θξαηψλ αλαθΫξεηαη φηη ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε: «ζα 

απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε 

ηνπ Ζλσκέλσλ Δζλώλ πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα, ηελ πνιη-

ηηθή αλεμαξηεζία ή ελόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θξαηώλ».25  

ΑλαθνξηθΪ κε ην εξψηεκα εΪλ ε παξαπΪλσ αξρά επηβΪιιεη ηηο έδηεο ππν-

ρξεψζεηο θαη γηα εζσηεξηθΫο απνζρηζηηθΫο θηλάζεηο, ε δηεζλάο πξαθηηθά θαηαδεη-

θλχεη φηη ελψ θαηΪ θχξην ιφγν ν ζεβαζκφο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο αθνξΪ δηα-

θξαηηθΫο δηαθνξΫο, ε έδηα αξρά κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θξα-

ηψλ ζε πεξηπηψζεηο Ϊζθεζεο ηεο αξράο ηεο απηνδηΪζεζεο (Κσζηφπνπινο 1985, 

105-107). ε φηη αθνξΪ δε ηηο κνλνκεξεέο απνζρέζεηο (π.ρ. ΚνζζπθνπΫδην) ε δηε-

ζλάο θνηλφηεηα απεπζπλφκελε ζε φια ηα εκπιεθφκελα κΫξε ππελζχκηζε ηελ ππν-

ρξΫσζε ζεβαζκνχ ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ,26 πξνεηδνπνηψληαο φηη 

θΪζε κνλνκεξάο απνζρηζηηθά  ελΫξγεηα  πνπ δε  ζπλΪδεη κε απηά ηελ  αξρά, δελ ζα 

εέλαη απνδεθηά. (Cohen 2006, 7-8)  

                                                 
25. The Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in EU 1975, Principle IV 
Βι. ΠαξΪξηεκα «Γ». 
26. U.N. Security Council Resolutions 1160 (1998),1199 (1998), 1203 (1998), 1244 (1999) 
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Απόζτιζη και Αρτά ηης Μη ΔπΫμβαζης ζηο Δζωηερικό ηων Κραηών 

ε πεξηπηψζεηο απνζρηζηηθψλ θηλεκΪησλ ηέζεηαη ην δάηεκα ηεο εθαξκνγάο 

ηεο αξράο ηεο κε επΫκβαζεο ζηηο εζσηεξηθΫο ππνζΫζεηο ησλ θξαηψλ, φπσο απηά 

θσδηθνπνηεέηαη ζην Ϊξζξν 2§7 ηνπ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ: «Κακηά δηάηαμε 

απηνύ ηνπ Υάξηε δε ζα δίλεη ζηα Ζλσκέλα Έζλε ην δηθαίσκα λα επεκβαίλνπλ ζε 

δεηήκαηα πνπ αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζηελ εζσηεξηθή δηθαηνδνζία νπνηνπδήπνηε θξά-

ηνπο θαη δε ζα αλαγθάδεη ηα Μέιε λα ππνβάιινπλ ηέηνηα ζέκαηα γηα ξύζκηζε ζύκ-

θσλα κε ηνπο όξνπο απηνύ ηνπ Υάξηε. Ζ αξρή όκσο απηή δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη 

ηελ εθαξκνγή ησλ εμαλαγθαζηηθώλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην Κεθάιαην 

VII». Χζηφζν, ην εξψηεκα πνπ εγεέξεηαη εέλαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ε απφζρηζε 

ζπληζηΪ δάηεκα εζσηεξηθφ, φπνπ βξέζθεη εθαξκνγά ην πξναλαθεξφκελν Ϊξζξν 

ηνπ ΥΪξηε, θαη κε πνην θξηηάξην ε απφζρηζε εθηεέλεηαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ 

θξΪηνπο, επηηξΫπνληαο ηελ επΫκβαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαηΪ εθαξκνγά ηνπ 

Κεθαιαένπ VII ηνπ ΥΪξηε.27 (ΛηΪθνπξαο 2007, 105-110)  

Καηαξράλ, ε δηεζλάο πξαθηηθά δΫρεηαη φηη θΪζε απνζρηζηηθφ θαηλφκελν ε-

κπέπηεη ζηελ εζσηεξηθά δηθαηνδνζέα ηνπ θξΪηνπο θαη ζπλεπψο ηα Ϋηεξα θξΪηε ά νη 

δηεζλεέο νξγαληζκνέ ζα πξΫπεη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2§7 ηνπ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫ-

λσλ Δζλψλ, λα θΪλνπλ ζεβαζηά ηελ αξρά ηεο κε επΫκβαζεο ζηα εζσηεξηθΪ ηνπ. 

ε δεχηεξε θΪζε φκσο, θαη εθφζνλ ε απφζρηζε εμειηρζεέ ζε Ϋλνπιε ζχξξαμε δηε-

ζλνχο ραξαθηάξα, ε παξαπΪλσ αξρά παξαβιΫπεηαη. ηελ πεξέπησζε απηά ην κφ-

λν αξκφδην φξγαλν γηα λα θξέλεη θαηΪ πφζν ε δηακνξθνχκελε εζσηεξηθά θαηΪζηα-

ζε εμειέζζεηαη ζε θξέζε πνπ απεηιεέ ηελ δηεζλά εηξάλε θαη αζθΪιεηα εέλαη ην πκ-

βνχιην Αζθαιεέαο ηνπ ΟΖΔ, ην νπνέν θξέλνληαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 39 ηνπ 

ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ, ζα απνθαζέζεη ηελ εθαξκνγά ησλ εμαλαγθαζηηθψλ 

κΫηξσλ ηνπ Κεθαιαένπ VII, φπσο πξνβιΫπεηαη ξεηΪ απφ ην ηειεπηαέν εδΪθην ηνπ 

Ϊξζξνπ 2§7.  

 

 
 
 

                                                 
27.Σν ΚεθΪιαην VII ηνπ ΥΪξηε ηνπ ΟΖΔ αλαθΫξεηαη ζε ελΫξγεηεο ζε πεξέπησζε απεηιάο ελαληένλ 
ηεο Δηξάλεο, ΓηαηαξΪμεσο ηεο Δηξάλεο θαη Δπηζεηηθψλ ΠξΪμεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Β» - ΚΤΠΡΟ 
 

ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ   

Ζ γεσπνιηηηθά αμέα πνπ θαηΫρεη -ιφγσ  ηεο γεσγξαθηθάο ηεο ζΫζεο- ε Κχ-

πξνο, εέλαη ε θχξηα αηηέα ησλ δηαρξνληθΪ αιιεπΪιιεισλ θαηαθηάζεσλ θαη δηεθδη-

θάζεσλ πνπ Ϋρεη ππνζηεέ. Δέλαη επέζεο θαη ην αέηην κε επέιπζεο -κΫρξη θαη ζάκεξα- 

ηνπ «θππξηαθνύ δεηήκαηνο». Άιισζηε, δελ εέλαη ηπραέν ην γεγνλφο φηη ην ΖλσκΫλν 

Βαζέιεην, ην νπνέν Ϋρεη απνζπξζεέ απφ πνιιΫο ρψξεο ζηηο νπνέεο δηαηεξνχζε α-

πνηθηαθΫο ζρΫζεηο, εμαθνινπζεέ λα θαηΫρεη δχν βΪζεηο ζηελ Κχπξν (ζηε ΓεθΫιεηα 

θαη ζην Αθξσηάξη). Ζ γεσγξαθηθά ζΫζε ηεο Κχπξνπ εέλαη ηφζν λεπξαιγηθά πνπ εέ-

λαη αδχλαην ε ηχρε ηεο λα παξακεέλεη αδηΪθνξε απφ ηηο κεγΪιεο ά πεξηθεξεηαθΫο 

δπλΪκεηο ηεο πεξηνράο. Δέλαη ην ηξέην ζε κΫγεζνο λεζέ ηεο Μεζνγεένπ -κεηΪ ηε η-

θειέα θαη ηε αξδελέα- θαη Ϋρεη ραξαθηεξηζηεέ σο «ην αβύζηζην αεξνπιαλνθόξν, 

αγθπξνβνιεκέλν ζηα λόηηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο θαη ηηο αθηέο ηεο Μέζεο Αλαην-

ιήο». ΔπνκΫλσο, θαζέζηαηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ν Ϋιεγρνο ηεο Αλαηνιηθάο Με-

ζνγεένπ πεξλΪεη αλαπφθεπθηα απφ ηε λάζν Κχπξν.  

 

Δηθφλα 1 : ΥΪξηεο Κχπξνπ. Πεγά: http://www.ezilon.com/maps/asia/cyprus-maps.html 

Σα πιενλεθηάκαηα πνπ πξνζδέδεη ε θαηνρά ηεο Κχπξνπ εέλαη πνιπδηΪζηα-

ηα. ΔιΫγρεη ηε δηψξπγα ηνπ νπΫδ, Ϊξα θαη ησλ ζαιΪζζησλ νδψλ επηθνηλσλέαο (θαη 

εκπνξένπ) ηεο Δπξψπεο, ηε ζαιΪζζηα θαη αεξνπνξηθά θπθινθνξέα πξνο θαη απφ 

http://www.ezilon.com/maps/asia/cyprus-maps.html
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ηε ΜΫζε Αλαηνιά θαη ηνπο θχξηνπο πεηξειαηαγσγνχο θαη ζηαζκνχο θνξηψζεσο 

δεμακελνπινέσλ. Δπέζεο, ε ζαιΪζζηα δένδνο πνπ ζπλδΫεη ηε Μαχξε ΘΪιαζζα 

κΫζσ ηνπ Αηγαένπ ΠειΪγνπο θαη ηε Μεζφγεην, δηΫξρεηαη πνιχ θνληΪ απφ ηελ Κχ-

πξν. Ζ ζπγθεθξηκΫλε δένδνο Ϋρεη ηδηαέηεξε ζηξαηεγηθά ζεκαζέα θαζφζνλ απνηειεέ 

ηε κνλαδηθά δηΫμνδν ηεο Ρσζέαο ζηηο «ζεξκέο ζάιαζζεο».  

ηα πξναλαθεξζΫληα ζπλΪδεη λα πξνζηεζεέ θαη ε πνιηηηθά δηΪζηαζε ησλ 

πξνηεξεκΪησλ ηεο Κχπξνπ. ΠαξαδνζηαθΪ, δηαηεξεέ πνιχ θαιΫο ζρΫζεηο ηφζν κε 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (κΫινο ηεο Δ.Δ.), φζν κε ηηο ΑξαβηθΫο ρψξεο θαη ην Ηζ-

ξαάι. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαηαηΪζζεη ζηνπο επηζπκεηνχο ζπλνκηιεηΫο φισλ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνράο θαη ηεο επηηξΫπεη λα ιεηηνπξγεέ σο ζπλδεηηθφο θξέθνο αλΪκε-

ζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο απηνχο ιανχο, πξνζδέδνληαο ζηνλ εθΪζηνηε εθπξφζσπφ 

ηεο ην αλΪινγν θχξνο. Δλ ηΫιεη, ηα πξνζθΪησο επξεζΫληα θνηηΪζκαηα πδξνγνλαλ-

ζξΪθσλ ζηελ θππξηαθά ΑΟΕ αλακθέβνια πξνζδέδνπλ ζηελ Κχπξν κέα επηπξφζζε-

ηε θξέζηκε αμέα.     

ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟ Β΄ Π.Π.   

ηηο 4 Ηνπλένπ 1878 ν νπιηΪλνο ηεο Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο ειέκ πα-

ξαρψξεζε Ϋλαληη ελνηθένπ ηελ Κχπξν ζηε Μ. Βξεηαλέα, αθνχ εέρε παξακεέλεη θΪησ 

απφ ηελ Σνπξθηθά θπξηαξρέα γηα 307 ρξφληα (1571‐1878). Ζ παξαρψξεζε πξαγ-

καηνπνηάζεθε κπζηηθΪ κε ηε πλζάθε Ακπληηθάο πκκαρέαο, πνπ ππνγξΪθηεθε 

ζηα παξαζθάληα ηνπ πλεδξένπ ηνπ Βεξνιέλνπ (4ε Ηνπλένπ - 1ε Ηνπιένπ 1878). Ζ 

πλζάθε φξηδε ηελ Κχπξν σο «αληηθείκελν λνκήο θαη θαηνρήο» ππφ ηε Βξεηαλέα.  

Άκεζα ελεξγνπνηάζεθαλ νη αξρΫο ηεο ειιεληθάο πιεπξΪο πξνθεηκΫλνπ λα δηεθδη-

θάζνπλ ηελ Ϋλσζε κε ηελ ΔιιΪδα. Οη πηΫζεηο ηεο πνιηηηθάο θαη ηεο εθθιεζηαζηηθάο 

εγεζέαο ηεο λάζνπ Ϋζεζαλ κε ππνκλάκαηα, ςεθέζκαηα θαη ζπιιαιεηάξηα πξνο 

ηνπο Άγγινπο θπβεξλάηεο, ην ελ ιφγσ αέηεκα. Ζ απΪληεζε φκσο απφ ην Λνλδέλν 

άηαλ φηη ην «δάηεκα εέλαη θιεηζηφ» ά (κΫρξη ην 1914) φηη ε Κχπξνο ζα αλάθε ζηελ 

Οζσκαληθά Απηνθξαηνξέα θαη δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα ε Μ. Βξεηαλέα λα απνθαζέζεη 

γηα ηελ ηχρε ηεο. ηηο 5 Ννεκβξένπ 1914, ε Μ. Βξεηαλέα -εθκεηαιιεπφκελε ηελ εέ-

ζνδν ηεο Σνπξθέαο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Γεξκαλέαο- πξνζΪξηεζε ηελ Κχ-

πξν, αθπξψλνληαο ηε ζπλζάθε ηνπ 1878. Χζηφζν, ζηηο 17 Οθησβξένπ 1915 ν π-

πνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλέαο Edward Grey, πξφηεηλε ζηελ ΔιιΪδα ηελ πα-

ξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ «εάλ  ζα  έβγαηλε  ακέζσο  ζηνλ πόιεκν  ζην  πιεπξό  ησλ 
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ζπκκάρσλ», πξνζθνξΪ πνπ δελ Ϋγηλε απνδεθηά απφ ηελ ηφηε ειιεληθά θπβΫξλεζε 

ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Εαΐκε. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 2) 

Σν 1920 ε Σνπξθέα -σο εηηεκΫλε ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ ΠνιΫκνπ- ππφγξαςε 

ηε πλζάθε ησλ εβξψλ. χκθσλα κε ηα Άξζξα 15 θαη 17 παξαηηεέην απφ φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη φινπο ηνπο ηέηινπο θπξηφηεηΪο ηεο ζηελ Κχπξν, αλαγλσξέδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζΪξηεζε ηνπ λεζηνχ ζηε Μ. Βξεηαλέα. Ζ ζπλζάθε απηά επη-

ζθξαγέζηεθε θαη απφ ηε ζπλζάθε ηεο ΛσδΪλλεο ην 1923, ε νπνέα πεξηειΪκβαλε 

ηνλ αθξηβά θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθέαο. Ζ Κχπξνο ππαγφηαλ πιΫνλ 

ζηελ θαηνρά θαη δηνέθεζε ηεο Μ. Βξεηαλέαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε Σνπξθέα «απεκπν-

ινύζε θάζε δηθαίσκα θαη θάζε ηίηιν, νπνηαζδήπνηε θύζεο, πάλσ ζε έδαθνο πνπ 

βξηζθόηαλ πέξαλ από ηα ζύλνξά ηεο». ην Άξζξν 20 ηεο ζπκθσλέαο αλαγλσξηδφ-

ηαλ ε πξνζΪξηεζε ηεο Κχπξνπ απφ ηε Βξεηαλέα, ελψ ε δηαδηθαζηηθά νινθιάξσζε 

επάιζε κε ην βαζηιηθφ δηΪηαγκα ηεο 10εο Μαξηένπ ηνπ 1925, νπφηε θαη ε Κχπξνο 

αλαθεξχρζεθε σο απνηθέα ηνπ ηΫκκαηνο. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 2) 

πλεπψο, μεθηλΪεη γηα ηελ Κχπξν ε επνρά ηεο βξεηαληθάο δηαθπβΫξλεζεο. Ο 

Βξεηαλφο θπβεξλάηεο, ν νπνένο άηαλ ηνπνζεηεκΫλνο θαηεπζεέαλ απφ ην ηΫκκα, 

δηαρεηξηδφηαλ απνθιεηζηηθΪ φια ηα πνιηηηθΪ δεηάκαηα. ηνπο θαηνέθνπο ηεο λάζνπ 

αλαγλσξέδνληαλ κφλν «εζλαξρηθΪ» εμνπζηαζηηθΪ δηθαηψκαηα, γεγνλφο πνπ νπζηα-

ζηηθΪ ζάκαηλε φηη εέρε επηηξαπεέ ε Ϊζθεζε ζξεζθεπηηθψλ εμνπζηψλ απφ ηελ εθθιε-

ζέα.  

Ζ πξψηε θνξΪ πνπ θαηαγξΪθηεθε ιατθά εμΫγεξζε κε αέηεκα ηελ Ϋλσζε κε 

ηελ ΔιιΪδα, εκθαλέδεηαη ηελ 21ε Οθησβξένπ 1931 (Οθησβξηαλά εμΫγεξζε).28 Α-

θνξκά άηαλ νη ηεισλεηαθνέ δαζκνέ, πνπ επΫβαιε ν Κπβεξλάηεο ζεξ Ρφλαιλη ηνξο 

κε θπβεξλεηηθφ δηΪηαγκα θαη ηνπο νπνένπο εέρε πξνεγνπκΫλσο απνξξέςεη, «θαηά 

πιεηνςεθίαλ», ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 5). Σν γε-

γνλφο απηφ ζεσξάζεθε σο θαηαπΪηεζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ θαη απνηΫ-

ιεζε ην Ϋλαπζκα γηα ηηο ιατθΫο θηλεηνπνηάζεηο. χληνκα φκσο, νη θηλεηνπνηάζεηο 

πάξαλ ηε κνξθά εμΫγεξζεο. Ο Μεηξνπνιέηεο Κηηένπ, Νηθφδεκνο ΜπισλΪο, θάξπμε 

ηελ Ϋλσζε κε ηελ ΔιιΪδα θαη ηελ αλππαθνά ζηηο ΒξεηαληθΫο αξρΫο. ΚαηΪ ηε δηΪξ-

                                                 
28. Σα αέηηα πνπ νδάγεζαλ ζην ιατθφ μΫζπαζκα άηαλ ε απνηθηαθά πνιηηηθά πνπ ζΫιεζε λα εθαξ-
κφζεη ν Κπβεξλάηεο Ρφλαιλη ηνξο, ε νηθνλνκηθά εμαζιέσζε ησλ αγξνηψλ θαη εξγαηψλ θαη ε απν-
γνάηεπζε ησλ Κππξέσλ, κεηΪ ηελ απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο γηα Έλσζε κε ηελ ΔιιΪδα, πνπ ππε-
βιάζε απφ ηελ θππξηαθά πξεζβεέα ζην Λνλδέλν ην 1929.  (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 5) 
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θεηα ησλ θηλεηνπνηάζεσλ, νη νπνέεο θξΪηεζαλ πΫληε κΫξεο, Ϋιαβαλ ρψξα ζπκπιν-

θΫο κε ηελ Αζηπλνκέα, ε θαηΪζηαζε ηΫζεθε εθηφο ειΫγρνπ θαη ζην θπβεξλεέν πξν-

θιάζεθαλ εθηεηακΫλεο δεκηΫο απφ ηνπο δηαδεισηΫο. Οη ΒξεηαληθΫο αξρΫο θάξπμαλ 

ην λφκν γηα Ϋθηαθηα κΫηξα θαη παξΪιιεια πξνΫβεζαλ ζε εθηνπηζκνχο θαη απειΪ-

ζεηο εγεηηθψλ ζηειερψλ,29 ζε ζπιιάςεηο, θπιαθέζεηο θαη επηβνιά πξνζηέκνπ γηα 

«θαθόβνπιεο δεκηέο». ΔπηπιΫνλ, απαγνξεχηεθε ε δηδαζθαιέα ηεο ειιεληθάο ηζην-

ξέαο, ε αλΪξηεζε ηεο ειιεληθάο ζεκαέαο θαη ε αλΪθξνπζε ηνπ Δζληθνχ Ύκλνπ, 

ελψ επηβιάζεθε ζην ιαφ ε θαηαβνιά ηνπ απαηηνχκελνπ -γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

θπβεξλεένπ- πνζνχ. Σν θαζεζηψο ησλ εθηΪθησλ κΫηξσλ θξΪηεζε Ϋσο ην 1939.    

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, κεγΪινο αξηζκφο Κππξέσλ 

θαηαηΪρζεθε εζεινληηθΪ ζην βξεηαληθφ ζηξαηφ θαη πνιΫκεζε ζε δηΪθνξα πνιεκηθΪ 

κΫησπα -θπξέσο ζηε Μ. Αλαηνιά, ζηε Βφξεηα Αθξηθά θαη ζηελ Ηηαιέα. Δπηπξφζζε-

ηα, ζεκαληηθφο αξηζκφο εέρε θαηαηαρζεέ ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ππεξΫηεζε ζε 

κνλΪδεο ζην Διιελναιβαληθφ κΫησπν, ελψ ζηε ζπλΫρεηα Ϋιαβε κΫξνο ζηνλ αγψλα 

ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ελαληένλ ηεο γεξκαληθάο λαδηζηηθάο θαηνράο, ζπκκεηΫρνληαο 

ζε δηΪθνξεο αληηζηαζηαθΫο νξγαλψζεηο.   

ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ Β΄ Π.Π. ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ  

Σα αξλεηηθΪ απνηειΫζκαηα ηνπ εκθπιένπ πνιΫκνπ ζηελ ΔιιΪδα θαη ην δη-

ραζηηθφ θιέκα πνπ εέρε επηθξαηάζεη, ζεκΪδεςαλ ηελ πνιηηηθά δσά ηεο ρψξαο ζηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Σν θιέκα απηφ -φπσο άηαλ θπζηθφ- ζηαδηαθΪ επηρεηξά-

ζεθε λα κεηαθεξζεέ θαη ζηελ Κχπξν, ιακβΪλνληαο αλεζπρεηηθΫο δηαζηΪζεηο, ηδηαέ-

ηεξα θαηΪ ηελ πεξένδν ηεο επηΪρξνλεο δηθηαηνξέαο ζηελ ΔιιΪδα.   

ΜεηΪ ην ηΫινο ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, ηνλ ΜΪην ηνπ 1948, νη Βξεηαλνέ 

πξφηεηλαλ λΫν ζρΫδην ζπληΪγκαηνο, ην νπνέν, παξφηη παξαρσξνχζε ζηνπο Κππξέ-

νπο κηα κνξθά δηνηθεηηθάο απηνλνκέαο, ηνπο ζηεξνχζε ην δηθαέσκα ηεο Ϊκεζεο ε-

θαξκνγάο ηεο απηνδηΪζεζεο. Σν ζρΫδην απηφ,30 πνπ ππνβιάζεθε ζην πιαέζην ηεο 

Γηαζθεπηηθάο πλΫιεπζεο ηνπ 1947, απνξξέθζεθε απφ ηνλ θππξηαθφ ιαφ γηαηέ ζε-

                                                 
29. Όπσο ηνπ κεηξνπνιέηε Κηηένπ Νηθφδεκνπ ΜπισλΪ, ηνπ κεηξνπνιέηε Κπξελεέαο ΜαθΪξηνπ Β΄, 
ηνπ αξρηεξΫα ηεο εθθιεζέαο ηεο ΦαλεξσκΫλεο ζηε Λεπθσζέα Γηνλχζηνπ Κπθθψηε θ.Ϊ. 
30. πλεθιάζε απφ ηνλ θπβεξλάηε ιφξδν Γνπέλζηεξ, γηα λα πξνιΪβεη ηηο αληηδξΪζεηο απφ ηελ α-
πφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο γηα Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ ΔιιΪδα, πνπ κεηαθΫξζεθε απφ ηνλ ηφηε ε-
πηθεθαιάο ηεο ειιελνθππξηαθάο πξεζβεέαο ζην Λνλδέλν, κεηξνπνιέηε ΠΪθνπ Λεφληην. (Κππξηαθά 
Γεκνθξαηέα 2016, 9) 
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σξάζεθε φηη ηπρφλ απνδνρά ηνπο απΫηξεπε ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο - Ϋλσ-

ζεο. πγθεθξηκΫλα, κε ηηο ζπληαγκαηηθΫο ξπζκέζεηο «...απαγνξεπφηαλ ζην Ννκνζε-

ηηθφ πκβνχιην νπνηαδάπνηε ζπδάηεζε γηα ηε ζΫζε ηεο Κχπξνπ κΫζα ζηε Βξεηαλη-

θά Κνηλνπνιηηεέα» (Γεσξγάο 1999, 175). Σν 1948 φκσο απνηΫιεζε Ϋηνο ζηαζκφ 

γηα ηηο κειινληηθΫο εμειέμεηο ζην θππξηαθφ∙ ν ΜαθΪξηνο ν Γ΄ εθιΫρζεθε αξρηθΪ Με-

ηξνπνιέηεο Κηηένπ θαη ζηε ζπλΫρεηα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1950, Αξρηεπέζθνπνο. Χο 

Αξρηεπέζθνπνο εμειέρζεθε ζε εγΫηε θαη εζλΪξρε ησλ Διιάλσλ ηεο Κχπξνπ θαη 

ζεκΪδεςε θαζνξηζηηθΪ ηελ ηζηνξέα ηνπ λεζηνχ γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα.   

ηηο 15 Ηαλνπαξένπ ηνπ 1950 δηνξγαλψζεθε Παγθχπξην δεκνςάθηζκα κε 

εξψηεκα ηελ Ϋλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ ΔιιΪδα. Απφ ηνπο 224.747 πνπ εέραλ δη-

θαέσκα ςάθνπ, ππΫγξαςαλ ππΫξ ηεο Ϋλσζεο 215.108 (πνζνζηφ 95.71%), αλΪκε-

ζΪ ηνπο θαη κεκνλσκΫλνη Σ/Κ πνιέηεο. Δλαληένλ ηεο Ϋλσζεο ςάθηζαλ 57 Ϊηνκα.  

(Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 10). Με φπιν ην ελσηηθφ δεκνςάθηζκα ηνπ 1950,31 

επηρεηξεέηαη ην 1953 γηα πξψηε θνξΪ  απφ ηνλ Αξρηεπέζθνπν ΜαθΪξην, ε εγγξαθά 

γηα ζπδάηεζε ηνπ θππξηαθνχ ζηε Γ.. ηνπ ΟΖΔ. Σελ επφκελε ρξνληΪ, κε ηε ζχκ-

θσλε γλψκε ηνπ Μαθαξένπ, ε ειιεληθά θπβΫξλεζε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ ΠαπΪγνπ θα-

ηΫζεζε ηελ πξψηε πξνζθπγά γηα ην θππξηαθφ ζηνλ  ΟΖΔ.32 ην ςάθηζκα πνπ εθ-

δφζεθε ζηε ζπλΫρεηα, αλ θαη αλαγλσξέζηεθε ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο, ζηελ 

νπζέα πηνζεηάζεθαλ νη ζΫζεηο ηεο Βξεηαλέαο.   

Σελ 1ε Απξηιένπ 1955,  ηα πνιηηηθΪ αδηΫμνδα εμψζεζαλ ηνλ θππξηαθφ ιαφ 

ζηελ αλΪιεςε ηνπ Ϋλνπινπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ (Δζληθά ΟξγΪλσ-

ζε Κππξέσλ Αγσληζηψλ) κε ζηφρν ηελ απηνδηΪζεζε - Ϋλσζε. Πνιηηηθφο αξρεγφο 

ηνπ αγψλα άηαλ ν Αξρηεπέζθνπνο ΜαθΪξηνο θαη ζηξαηησηηθφο ν  Γεψξγηνο Γξέβαο 

Γηγελάο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηεηξαεηνχο αγψλα,33 ν νπνένο Ϋιαβε παιιατθφ ρα-

                                                 
31. «Ο θπβεξλάηεο ΡΪηη, φηαλ ηνπ επηδφζεθαλ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ δεκνςεθέζκαηνο ζηηο 
4.2.1950, επαλΫιαβε φηη ην δάηεκα ηεο Ϋλσζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ ΔιιΪδα εέλαη ζΫκα θιεηζηφ γηα 
ηελ Αγγιέα. ηε ζπλΫρεηα, θππξηαθά αληηπξνζσπεέα κεηαβαέλεη ζηελ Αζάλα, ζην Λνλδέλν θαη ζηα 
ΖλσκΫλα Έζλε κε αέηεκα ηελ εθαξκνγά ηεο αξράο ηεο απηνδηΪζεζεο. Μαδέ ηνπο Ϋρνπλ ηα απνηε-
ιΫζκαηα θαη ηνπο ηφκνπο ηνπ δεκνςεθέζκαηνο, πνπ απνηεινχλ αδηΪςεπζην ηεθκάξην ηεο δεκνθξα-
ηηθΪ εθθξαζκΫλεο επηζπκέαο ηεο πιεηνςεθέαο ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Σα απνηειΫζκαηα φκσο απηάο 
ηεο εθζηξαηεέαο εέλαη θαη πΪιη απνγνεηεπηηθΪ».  (Καηζψλεο 2002, 74) 
32. Με ηελ πξψηε πξνζθπγά επηρεηξεέηαη ε δηεζλνπνέεζε ηνπ θππξηαθνχ δεηάκαηνο θαζψο απφ ηνλ 
Ηνχιην ηνπ 1954 «…ν Άγγινο Τθππνπξγφο Απνηθηψλ H. Hopkinson δάισζε ζηε Βνπιά φηη νξηζκΫ-
λα εδΪθε ηεο Κνηλνπνιηηεέαο δελ κπνξνχζαλ πνηΫ λα γέλνπλ πιάξσο αλεμΪξηεηα». (Παπαπν-
ιπβένπ 2006, 54) 
33. Ζ ηξαγηθφηεηα ηνπ αγψλα θαη ε απηνζπζέα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ Ϋγηλε παγθφζκηα αηζζεηά θη εέρε 
βαζηΪ απάρεζε, ηδηαέηεξα ζηηο πεξηνρΫο πνπ άηαλ αθφκα θΪησ απφ απνηθηαθά δηαθπβΫξλεζε. Έγη-
λαλ ρηιηΪδεο ζπιιάςεηο θαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο θξαηνχληαλ πνιέηεο ρσξέο δέθε, ελψ 
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ξαθηάξα, ππάξμαλ ζηηγκΫο απαξΪκηιιεο αλδξεέαο, αιιΪ θαη θξηθηάο κεηαρεέξηζεο 

ησλ ζπιιεθζΫλησλ. Ο αγψλαο Ϋιεμε κε ηηο ζπκθσλέεο Επξέρεο θαη Λνλδέλνπ.   

Σν επηΫκβξην ηνπ 1955, κεηΪ απφ πξφζθιεζε ηεο Μ. Βξεηαλέαο, ε ΔιιΪδα 

θαη ε Σνπξθέα Ϋιαβαλ κΫξνο ζε ηξηκεξά δηΪζθεςε γηα ην θππξηαθφ ζην Λνλδέλν. Ζ 

εμΫιημε απηά απνηΫιεζε ηελ πξψηε κεγΪιε δηπισκαηηθά επηηπρέα ηεο Σνπξθέαο θαη 

ηαπηφρξνλα κεγΪιε δηπισκαηηθά απνηπρέα γηα ηελ ΔιιΪδα, θαζψο απφ εθεέλε ηε 

ζηηγκά ε Σνπξθέα επηβαιιφηαλ σο ηζφηηκνο ζπλνκηιεηάο ζην Κππξηαθφ θαη μαλΪ 

Ϋκπαηλε -ηξηΪληα ρξφληα κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζπλζάθεο ηεο ΛσδΪλεο (1923)- 

ζην πνιηηηθφ παηρλέδη γηα ηελ Κχπξν. Σν βξεηαληθφ ζρΫδην ιχζεο πξνλννχζε ηελ 

παξνρά απηνλνκέαο κε ζχληαγκα πεξηνξηζκΫλεο απηνδηνέθεζεο, πνπ ζα δηακνξ-

θσλφηαλ απφ ηηο ηξεηο -πιΫνλ- εκπιεθφκελεο θπβεξλάζεηο. (Παπαπνιπβένπ 2006, 

57). Γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο δηΪζθεςεο ν Αξρηεπέζθνπνο ΜαθΪξηνο εέρε εθ-

θξΪζεη ζνβαξΫο δηαθσλέεο, ε νπνέα ηειηθΪ νδεγάζεθε ζε αδηΫμνδν, θαζψο ε Δι-

ιΪδα απΫξξηςε ηηο εηζεγάζεηο πνπ θαηαηΫζεθαλ. ΜεηΪ ηε δηΪζθεςε, αθνινχζεζαλ 

νη βηαηνπξαγέεο απφ ηνλ ηνπξθηθφ φριν ζε βΪξνο ησλ Διιάλσλ ηεο Κσλζηαληη-

λνχπνιεο θαη ηεο κχξλεο. ΑπηΫο εθδειψζεθαλ σο πξνεηδνπνέεζε ζηελ ΔΟΚΑ -ε 

νπνέα ζρεδέαδε δάζελ «ζθαγΫο» ησλ Σνπξθνθππξέσλ- θαη κΫζα ζηα πιαέζηα ηεο 

πνιηηηθάο γηα εζληθφ μεθαζΪξηζκα θαη αθνκνέσζε ά εμαθΪληζε φισλ ησλ κεηνλνηά-

ησλ ζηελ Σνπξθέα. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 11) 

 Σελ έδηα πεξένδν (1956), ε ηνπξθηθά θπβΫξλεζε, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Αη-

λΪλ ΜεληεξΫο, δηφξηζε σο εηδηθφ ζχκβνπιν γηα ην Κππξηαθφ ηνλ θαζεγεηά ζπληαγ-

καηηθνχ δηθαένπ ΝηρΪη Δξέκ. Ο θαζεγεηάο Δξέκ ππΫβαιε ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη 

ζην ππνπξγεέν Δμσηεξηθψλ ηηο δχν εθζΫζεηο ηνπ γηα ηελ Κχπξν, ην πεξηερφκελν 

ησλ νπνέσλ θαζφξηζε Ϋθηνηε ηελ κνλέκσο επεθηαηηθά πνιηηηθά ηεο Άγθπξαο ζην 

Κππξηαθφ. Απηά ηελ πνιηηηθά -ηεο απφθηεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ Ϋιεγρνπ ηνπ λε-

ζηνχ-.εέλαη πνπ πινπνηνχλ, απαξΫγθιηηα θαη ζε βΪζνο ρξφλνπ, νη δηαδνρηθΫο ηνπξ-

θηθΫο θπβεξλάζεηο, κε πΪγην ζεκαηνθχιαθα ηελ εγεζέα ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ. 

ΔπηπιΫνλ, ε Σνπξθέα πξνΫβε ζηε ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ ηεο ηνπξθηθάο κεην-

λφηεηαο θαη δεκηνχξγεζε κπζηηθΪ κΫζα ζηελ Κχπξν -ππφ ηε δηνέθεζε ηνπ Γεληθνχ 

ηεο Δπηηειεένπ- ηνλ  ηνπξθηθφ  ζηξαηφ ΣΜΣ (Turk  Mukavemet  Teskilati - Σνπξθηθά  

                                                                                                                                                    
νη θπιαθΫο άηαλ γεκΪηεο κε βαξππνηλέηεο. Ζ βξεηαληθά δηνέθεζε θαηΫθπγε ζε ζθιεξΪ κΫηξα αθφκε 
θαη ζε βαζαληζηάξηα, γηα ηα νπνέα θαηαγγΫιζεθε ζηελ επηηξνπά αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο. ΔπΫβαιε, επέζεο, κΫηξα ζπιινγηθάο ηηκσξέαο ησλ θαηνέθσλ κε θαη’ νέ-
θνλ πεξηνξηζκφ θαη ζπιινγηθΫο ρξεκαηηθΫο πνηλΫο. (Υαηδεδεκεηξένπ 2005, 311). 
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Αληηζηαζηαθά  ΟξγΪλσζε).  (Κέλεζε  γηα  ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤ-

ΠΡΟ 2009, 43).34   

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΔΗΒΟΛΖ  

Σν ΦεβξνπΪξην ηνπ 1959, νη θπβεξλάζεηο ηνπ ΖλσκΫλνπ Βαζηιεένπ, ηεο Δι-

ιΪδαο θαη ηεο Σνπξθέαο πξνζππΫγξαςαλ ζηε Επξέρε ηε ζπκθσλέα παξαρψξεζεο 

αλεμαξηεζέαο ζηελ Κχπξν. Ζ ζπκθσλέα επηζθξαγέζηεθε ζην Λνλδέλν ηνλ έδην κά-

λα, κε ηε ζπκκεηνρά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δ/Κ θαη ηεο Σ/Κ θνηλφηεηαο ηεο Κχ-

πξνπ.35 Ζ ζπκθσλέα πεξηειΪκβαλε ηΫζζεξα θεέκελα, σο εμάο:  

▪ ΒαζηθΪ Ϊξζξα ηνπ πληΪγκαηνο ηεο Γεκνθξαηέαο ηεο Κχπξνπ.  

▪ πλζάθε Δγγχεζεο κεηαμχ ΔιιΪδαο, Σνπξθέαο, Βξεηαλέαο θαη Κχπξνπ. Με  

                                                 
34. Οη βαζηθΫο αξρΫο ηνπ «εκπλεπζηά ηεο δηρνηφκεζεο» ΝηρΪη Δξέκ εέλαη: 

1. «Οη δηεθδηθάζεηο ζηελ Κχπξν ζα πξΫπεη λα ζηεξέδνληαη ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο ρσξέο λα 
δηαηαξΪζζνληαη νη ζρΫζεηο κε ηε Μ. Βξεηαλέα».   

2. «ην λεζέ ππΪξρνπλ δχν δηαθνξεηηθΫο εζληθΫο θνηλφηεηεο, ε θΪζε κέα απφ ηηο νπνέεο Ϋρεη 
ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο. Ζ ιχζε ζα απνθαζηζζεέ κε μερσξηζηΪ δεκνςεθέζκαηα».   

3. «Ζ αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο ζα πξΫπεη λα εθαξκνζζεέ κε ηελ κεηαθέλεζε ειιεληθνχ πιε-
ζπζκνχ γηα λα ππΪγνληαη ζηελ δηνέθεζε ηεο επηζπκέαο ηνπο, αιιΪ θαη γηα λα κελ θαηαπαηνχληαη ηα 
δηθαηψκαηα ηεο ηνπξθηθάο θνηλφηεηαο πνπ εέλαη κεηνςεθέα θαη λα δηαζθαιέδεηαη επέζεο ε αζθΪιεηα 
ηεο Σνπξθέαο».   

4. «Ζ Σνπξθέα ζα πξΫπεη λα θαζνξέζεη ηελ πξνζθνξφηεξε κνξθά δηρνηφκεζεο, ιακβΪλν-
ληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθΪ θαη ζηξαηησηηθΪ ηεο ζπκθΫξνληα, θαζψο θαη ηα ζπκθΫξνληα ησλ Σ/Κ 
πνιηηψλ. ηελ αζθΪιεηα ηεο πεξηνράο πνπ ζα παξαρσξεζεέ ζηνπο Δ/Κ ζα πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη 
θαη ε Σνπξθέα γηαηέ ην ζΫκα ζρεηέδεηαη ηφζν κε ηελ αζθΪιεηα ηεο έδηαο, φζν θαη κε απηά ηεο Μ. Αλα-
ηνιάο».  

5. «ΠξΫπεη λα επηδησρζεέ ε ειεχζεξε κεηΪβαζε Σνχξθσλ πξνο ηελ Κχπξν. Τπφ ηελ πξνυ-
πφζεζε φηη ζα ιΪβνπκε ηα κΫηξα καο, ην ζχλνιν ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ κπνξεέ λα απμεζεέ ζην 
πνζνζηφ πνπ αλεξρφηαλ επέ Οζσκαληθάο απηνθξαηνξέαο. Σφηε δελ ζα αλεζπρνχκε γηα ηελ Ϋθβαζε 
ηνπ δεκνςεθέζκαηνο πνπ ζα γέλεη εέηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο λάζνπ, εέηε γηα ηε δηρν-
ηφκεζε». (Κέλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 2009)   
35. Σα κεηνλεθηάκαηα ησλ ζπκθσληψλ  ηεο Επξέρεο - Λνλδέλνπ άηαλ: 

1. ΚαζηΫξσλαλ Ϋλα ζπλεηαηξηζκφ Διιάλσλ θαη Σνχξθσλ ζηε δηνέθεζε δπζαλΪινγν πξνο 
ηελ πιεζπζκηαθά ηνπο αλαινγέα (82% Διιελνθχπξηνη θαη 18% Σνπξθνθχπξηνη).  

 2. Οη Σνπξθνθχπξηνη θΫξδηζαλ ην 30% ζηε Βνπιά, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Γεκφ-
ζηα Τπεξεζέα.  

3. Οη Σνπξθνθχπξηνη θΫξδηζαλ ην 40% ζην ηξαηφ θαη ηελ Αζηπλνκέα.  
4. Ο Έιιελαο πξφεδξνο θαη Σνχξθνο αληηπξφεδξνο εέραλ δηθαέσκα veto (αξλεζηθπξέαο) γηα 

πνιηηηθΪ νηθνλνκηθΪ θαη ακπληηθΪ δεηάκαηα.  
5. Πξνλννχζαλ δηαρσξηζκφ ησλ Γεκαξρεέσλ ζηηο θπξηφηεξεο πφιεηο.  
6. Πξνλννχζαλ ρσξηζηά ςεθνθνξέα θαη πιεηνςεθέα ησλ βνπιεπηψλ θΪζε θνηλφηεηαο ζηε 

Βνπιά γηα ηελ ςάθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξΪηνπο.   
7. Γεκηνπξγάζεθαλ δχν ΚνηλνηηθΫο πλειεχζεηο, κηα ειιεληθά θαη κηα ηνπξθηθά, πνπ ε θα-

ζεκηΪ Ϋρεη επζχλε γηα ηα ζξεζθεπηηθΪ, εθπαηδεπηηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ ζΫκαηα ηεο ΚνηλφηεηΪο ηνπο.  
8. Σν χληαγκα πξνλννχζε ξχζκηζε ηνπ ζΫκαηνο ησλ ρσξηζηψλ δεκαξρεέσλ απφ ηηο δχν 

ΚνηλνηηθΫο πλειεχζεηο.  
9. Με βΪζε ηε ζπλζάθε πκκαρέαο εγθαηαζηΪζεθε ζηελ Κχπξν ειιεληθά ζηξαηησηηθά δχ-

λακε (ΔΛΓΤΚ) 950 αλδξψλ θαη ηνπξθηθά (ΣΟΤΡΓΤΚ) 650.      
10. Γηαηεξνχληαη ζηελ Κχπξν νη θπξέαξρεο βξεηαληθΫο ζηξαηησηηθΫο βΪζεηο. (Κππξηαθά 

Γεκνθξαηέα 2016, 17) 
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βΪζε ηε ζπλζάθε απηά θαζεκηΪ απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ζα δηαηεξνχλ ζπγθεθξηκΫλεο 

δπλΪκεηο επέ ηεο Κχπξνπ (ΔΛΓΤΚ - ΣΟΤΡΓΤΚ) θαη ζα κπνξνχλ λα επΫκβνπλ 

ζηξαηησηηθΪ, γηα λα απνκαθξχλνπλ θΪζε θέλδπλν πνπ ζα απεηιάζεη ηελ αθεξαηφηε-

ηα ηνπ θξΪηνπο.36  

▪ πλζάθε πκκαρέαο κεηαμχ ηεο Κχπξνπ, ΔιιΪδαο θαη Σνπξθέαο.  

▪ «πκθσλέα Κπξέσλ» κεηαμχ ηνπ Κσλζηαληέλνπ Καξακαλιά θαη ηνπ ΑηλΪλ 

ΜεληεξΫο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνέαο δελ δφζεθε πνηΫ ζηε δεκνζηφηεηα θαη ε χ-

παξμε ηεο νπνέαο δελ επηζεκνπνηάζεθε πνηΫ απφ δεκφζηα Ϋγγξαθα.  

Σν δνζΫλ απφ ηε ζπκθσλέα -ρσξέο ιατθά δηαβνχιεπζε- ζχληαγκα ηεο Κπ-

πξηαθάο Γεκνθξαηέαο ηΫζεθε ζε εθαξκνγά ηελ 16ε Απγνχζηνπ 1960 (επέζεκε ε-

κΫξα αλαθάξπμεο ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο), κε πξψην πξφεδξν ηνλ Αξρηεπέ-

ζθνπν ΜαθΪξην θαη πξψην αληηπξφεδξν ηνλ Γξα Φαδέι Κνπηζηνχθ.  Αθνινχζεζαλ 

νη πξψηεο βνπιεπηηθΫο εθινγΫο γηα ηελ εθινγά ησλ 35 Δ/Κ θαη ησλ 15 Σ/Κ βνπιεπ-

ηψλ, νη νπνέεο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηελ 31ε Ηνπιένπ 1960. Καηφπηλ, ε Κππξηαθά 

Γεκνθξαηέα αλαγλσξέζηεθε σο αλεμΪξηεην θξΪηνο απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ θαη 

Ϋγηλε απνδεθηά ζαλ πιάξεο κΫινο ηνπ ΟΖΔ απφ ην 1961. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα, 

2016) 

Σν ΝνΫκβξην ηνπ 1963 ν ΜαθΪξηνο ππΫβαιε ζηνλ αληηπξφεδξν Φαδέι Κνπ-

ηζηνχθ Ϋγγξαθν πξνο ζπδάηεζε, κε ην νπνέν πξφηεηλε πξνο ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα ηελ 

αλαζεψξεζε 13 Ϊξζξσλ ηνπ ζπληΪγκαηνο, ψζηε ε ιεηηνπξγέα ηεο λεαξάο δεκν-

θξαηέαο λα θαηαζηεέ πιΫνλ εχξπζκε. Οη πξνηΪζεηο φκσο, νη νπνέεο εέραλ θνηλνπνη-

εζεέ θαη ζηηο ηξεέο εγγπάηξηεο δπλΪκεηο, απνξξέθηεθαλ απφ ε Σνπξθέα ζηηο 6 Γε-

θεκβξένπ 1963, ρσξέο σζηφζν λα πξνεγεζεέ νπνηαδάπνηε ζπδάηεζε. Αθνινχζεζε 

ε απφξξηςά ηνπο θαη απφ ηελ Σ/Κ θνηλφηεηα. ηηο 23 Γεθεκβξένπ 1963 μΫζπαζε ε 

Σ/Κ Ϋλνπιε αληαξζέα. Οη Σ/Κ ππνπξγνέ απνρψξεζαλ απφ ηελ θπβΫξλεζε θαη νη 

Σ/Κ δεκφζηνη ππΪιιεινη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο. Τπφ ηελ Ϋλνπιε βέα ησλ αλ-

δξψλ ηεο νξγΪλσζεο ΣΜΣ, εγΫηεο ηεο νπνέαο άηαλ ν Ρ. ΝηελθηΪο, νη Σ/Κ θΪηνηθνη 

ηνπ λεζηνχ κεηαθηλάζεθαλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο φπνπ 

ζρεκαηέζζεθαλ ακηγεέο ζχιαθεο, ζηνπο νπνένπο δελ επηηξεπφηαλ ε εέζνδνο ζε Δ/Κ,  

                                                 
36. Απηά ηε ζπλζάθε πξφβαιε ε Σνπξθέα σο δηθαηνινγέα γηα ηελ εηζβνιά ηεο ζηελ Κχπξν ζηηο 20 
Ηνπιένπ 1974. 
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νχηε θαη ε Ϊζθεζε ειΫγρνπ απφ ηε λφκηκε θπβΫξλεζε.37  

ΜεηΪ ηελ απνηπρεκΫλε Πεληακεξά δηΪζθεςε ζηηο αξρΫο ηνπ 1964 -κε ζπκ-

κεηνρά ηεο Αγγιέαο, ΔιιΪδαο θαη Σνπξθέαο, σο εγγπάηξηεο ΓπλΪκεηο θαη εθπξνζψ-

πσλ ηεο Δ/Κ θαη ηεο Σ/Κ θνηλφηεηαο- θαη ηελ απφξξηςε ηνπ αγγινακεξηθαληθνχ 

ζρεδένπ ιχζεο, ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1964 εθδέδεηαη ην ππ’ αξηζκφ 186/64 ςάθηζκΪ ηνπ 

ην .Α. ηνπ ΟΖΔ. χκθσλα κε απηφ, αλαγλσξέδεηαη -αλεμΪξηεηα απφ ηελ απνρψ-

ξεζε ησλ Σ/Κ- ε θπξηαξρέα ηεο Γεκνθξαηέαο ηεο Κχπξνπ θαη ε λφκηκε θπβΫξλεζά 

ηεο, απνθαζέδεηαη ε απνζηνιά ηεο εηξελεπηηθάο δχλακεο  ηνπ  ΟΖΔ (UNFICYP),  ε 

νπνέα εγθαηαζηΪζεθε θαη εμαθνινπζεέ λα βξέζθεηαη κΫρξη ζάκεξα ζηελ Κχπξν απφ 

ην ΜΪξηην ηνπ 1964, θαη δηνξέδεηαη κεζνιαβεηάο γηα ηελ εηξεληθά επέιπζε ηνπ θπ-

πξηαθνχ πξνβιάκαηνο. Χζηφζν, γηα πξψηε θνξΪ ζέγεηαη ην «θππξηαθφ δάηεκα» 

σο πηζαλά απεηιά γηα ηε δηεζλά εηξάλε. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 3) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1964 ζπγθξνηάζεθε ε Δζληθά ΦξνπξΪ ε νπνέα ζηειερψζεθε 

απφ Έιιελεο θαη Δ/Κ αμησκαηηθνχο θαη Ϊλδξεο πνπ ππεξεηνχζαλ ζηνλ θππξηαθφ 

ζηξαηφ. Σελ έδηα πεξένδν, κε απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ΔιιΪδαο Γ. Πα-

παλδξΫνπ, εγθαηαζηΪζεθε κπζηηθΪ-ζηαδηαθΪ ζηελ Κχπξν ε ειιεληθά Μεξαξρέα,38 

γηα λα θαηαζηάζεη ηελ Κχπξν ακπληηθΪ απηνδχλακε θαη λα ηελ πξνζηαηεχζεη απφ 

ελδερφκελε ηνπξθηθά εηζβνιά.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1964 δηεμάρζεζαλ ζηε Γελεχε ζπλνκηιέεο αλΪκεζα ζηελ Δι-

ιΪδα θαη ηελ Σνπξθέα, κε ζηφρν ηελ «εθηφλσζε ηεο θξέζεο» πνπ πξνθιάζεθε ιφ-

γσ ησλ ζπκβΪλησλ ηνπ Γεθεκβξένπ ηνπ 1963. ηηο ζπλνκηιέεο ξφιν κεζνιαβεηά 

εέραλ αλαιΪβεη, εθ κΫξνπο ηνπ ΟΖΔ ν αθρΪξη Σνπνκηφγηα θαη εθ κΫξνπο ησλ ΖΠΑ 

ν Νηελ Άηζεζνλ, πνπ ζηε ζπλΫρεηα εμΫδσζε ην νκψλπκν ζρΫδην επέιπζεο. Σν 

                                                 
37. Οη ζπλΫπεηεο ηεο δηαθνηλνηηθάο, φπσο νλνκΪζηεθε, ηαξαράο άηαλ:   

1. Ζ ρΪξαμε απφ ηνπο Άγγινπο ηεο γξακκάο αληηπαξΪηαμεο κεηαμχ ησλ ζΫζεσλ ησλ Διιά-
λσλ θαη ησλ Σνχξθσλ, ε νπνέα νλνκΪζηεθε «πξΪζηλε γξακκά».   

2. Ζ κεηαθνξΪ ρηιηΪδσλ Σ/Κ απφ ηα ρσξηΪ ηνπο ζε ακηγεέο ηνπξθνθππξηαθΫο πεξηνρΫο δε-
κηνπξγψληαο Ϋμη (6) ηνπξθνθππξηαθνχο ζχιαθεο.   

3. Ζ Ϋμνδνο ηεο ΣΟΤΡΓΤΚ απφ ην ζηξαηφπεδφ ηεο θαη ν Ϋιεγρνο ηνπ δξφκνπ Λεπθσζέαο - 
Κεξχλεηαο κΫζσ Κηφλειη (δεκηνπξγέα πξνγεθπξψκαηνο γηα ηελ ελδερφκελε ηνπξθηθά εηζβνιά θαη ηε 
δηρνηφκεζε).   

4. Απνρψξεζε απφ ηελ θπβΫξλεζε ησλ Σνπξθνθππξέσλ Τπνπξγψλ (3), ΑληηπξνΫδξνπ, 
Βνπιεπηψλ (15) θαη φισλ ησλ δεκνζέσλ ππαιιάισλ. 

5.χζηαζε θαη ΟξγΪλσζε μερσξηζηψλ δηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ: Ίδξπζε ην 1964 ηεο «Γεληθάο 
Δπηηξνπάο» κε εθηειεζηηθά θαη λνκνζεηηθά εμνπζέα, ε νπνέα ην 1967 νλνκΪζηεθε «Πξνζσξηλά 
Σνπξθνθππξηαθά Γηνέθεζε». (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016) 
38. Ζ πξψηε απνζηνιά Ϋθζαζε ζηελ Κχπξν ζηηο 7 Μαΐνπ 1964 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 20 Οθησ-
βξένπ 1964. 
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πξψην ζρΫδην ιχζεο ηνπ θππξηαθνχ πξνΫβιεπε ηελ Έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

ΔιιΪδα θαη ηελ παξαρψξεζε κεγΪιεο ηνπξθηθάο ζηξαηησηηθάο βΪζεο ζηελ Καξ-

παζέα. Πξνλννχζε επέζεο θαη ηελ εγθαζέδξπζε δχν Σνπξθηθψλ θαληνληψλ ζηελ 

Κχπξν, ζα απνιΪκβαλαλ εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ θαζεζηψηνο, θαη ηελ παξαρψξεζε 

ελφο κηθξνχ ειιεληθνχ λεζηνχ ζηελ Σνπξθέα (Υαηδεδεκεηξένπ 2005, 319). Σν ζρΫ-

δην Άηζεζνλ I απνξξέθζεθε ηφζν απφ ηελ Διιεληθά ΚπβΫξλεζε φζν θαη απφ ηελ 

ΚπβΫξλεζε ηεο Κχπξνπ. Καηφπηλ, κεηΪ ηελ κΪρε δηΪξθεηαο ηεζζΪξσλ εκεξψλ πνπ 

Ϋιαβε ρψξα ζηελ πεξηνρά ηεο Σειιπξέαο,39 αθνινχζεζαλ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηΪζηεκα, δχν δηαθνξεηηθΫο εθδφζεηο ηξνπνπνέεζεο ηνπ ζρεδένπ, νη νπνέεο επέζεο 

απνξξέθζεθαλ απφ  ηηο  ελδηαθεξφκελεο πιεπξΫο  (ρΫδην Άηζεζνλ II  θαη  Έθζεζε 

ΓθΪιν ΠιΪδα).40,41   

Ζ επφκελε ρξνληθά πεξένδνο ζηηγκαηέζηεθε απφ ηελ θαηΪ δηαζηάκαηα Ϋλν-

πιε βέα. Απφ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1968 πηνζεηεέηαη απφ ην ΜαθΪξην ε «γξακκή ηνπ 

εθηθηνύ» (πξνζάισζε ζηελ αλεμαξηεζέα, φπσο πξνΫβιεπαλ νη πκθσλέεο Επξέ-

ρεο-Λνλδέλνπ) θαη εγθαηαιεέπεηαη νξηζηηθΪ ε «πνιηηηθή ηνπ επθηαίνπ» (Ϋλσζε κε 

ηελ ΔιιΪδα). Σνλ Ηνχλην ηνπ 1968 -θαη κΫρξη ην 1974 φπνπ ππάξμε ζεκαληηθά 

πξφνδνο- μεθηλνχλ νη ελδνθππξηαθΫο δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ αηγέδα ηνπ ΓΓ ηνπ 

ΟΖΔ, κε ζηφρν ηε ιχζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πξνβιάκαηνο ζηε βΪζε ελφο αλεμΪξ-

ηεηνπ, αθΫξαηνπ θαη θπξηΪξρνπ θξΪηνπο. Απηά ηελ πεξένδν ζηελ Κχπξν, αξρέδεη λα 

δηαθνξνπνηεέηαη ν πνιηηηθφο ηνκΫαο -κε ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα λΫσλ πνιηηηθψλ 

θνκκΪησλ- ελψ παξΪιιεια παξαηεξεέηαη ε νηθνλνκηθά αλΪθακςε θαη ε πινπνέεζε 

ζεκαληηθψλ Ϋξγσλ αλΪπηπμεο θαη ππνδνκάο.  

                                                 
39. ηηο 7 Απγνχζηνπ 1964 μΫζπαζαλ γηα ηΫζζεξηο εκΫξεο ζηελ πεξηνρά ηεο Σειιπξέαο αηκαηεξΫο 
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο Δζληθάο ΦξνπξΪο θαη ηνπ ζχιαθα Μαλζνχξαο-Κνθθέλσλ, πνπ εέραλ δεκη-
νπξγάζεη νη Σνχξθνη κε ζηφρν ηε δεκηνπξγέα πξνγεθπξψκαηνο γηα κηα ελδερφκελε ηνπξθηθά απφ-
βαζε ηελ Κχπξν. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ηνπξθηθΪ βνκβαξδηζηηθΪ αεξνπιΪλα επηηΫ-
ζεθαλ ελαληένλ ζΫζεσλ ηεο Δζληθάο ΦξνπξΪο αιιΪ θαη θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ. Σειηθφο απνινγη-
ζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ άηαλ 53 Διιελνθχπξηνη θαη Διιαδέηεο λεθξνέ θαη 125 ηξαπκαηέεο, κεηαμχ 
ησλ νπνέσλ θαη Ϊκαρνο πιεζπζκφο. Οη ζπγθξνχζεηο ηεξκαηέζηεθαλ κεηΪ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Α 
ηνπ ΟΖΔ γηα εθερεηξέα θαη ηελ παξΫκβαζε ηεο νβηεηηθάο Έλσζεο, ε νπνέα Ϋθαλε δηαβάκαηα πξνο 
ηελ Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζε γηα ηεξκαηηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 5) 
40. Σν λΫν ζρΫδην Άηζεζνλ πεξηιΪκβαλε θΪπνηεο βειηησκΫλεο εηζεγάζεηο γηα ηελ ειιεληθά πιεπξΪ. 
41. Ζ Έθζεζε ηνπ κεζνιαβεηά ηνπ ΟΖΔ ΓθΪιν ΠιΪδα: 

▪ Γηαηχπσλε ην αλεθΪξκνζην ησλ πκθσληψλ Επξέρεο - Λνλδέλνπ. 
▪ ΑπΫθιεηε ηνλ εδαθηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ λεζηνχ. 
▪ Εεηνχζε απφ ηελ ειιελνθππξηαθά πιεπξΪ λα πεξηνξέζεη ην δηθαέσκα ηνπ ιανχ ηεο Κχ-

πξνπ γηα απηνδηΪζεζε. 
▪ Πξφηεηλε ηε δεκηνπξγέα ελφο πιάξνπο αλεμΪξηεηνπ θαη δεκνθξαηηθνχ θξΪηνπο. 
▪ Σφληδε φηη ε δηαηάξεζε ηεο Κχπξνπ σο αλεμΪξηεηνπ θξΪηνπο ζα Ϋπξεπε λα πεγΪδεη απφ 

ζρεηηθά ειεχζεξε απφθαζε ηεο Κππξηαθάο ΚπβΫξλεζεο θαη ηνπ ιανχ ηεο θαη φρη λα επηβιεζεέ σο 
φξνο ζε απηνχο. (Κππξηαθά Γεκνθξαηέα 2016, 5) 
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Σα γεγνλφηα βέαο κεηαμχ Δ/Κ θαη Σ/Κ δεέρλνπλ λα εληεέλνληαη θαηΪ ηε δηΪξ-

θεηα ηεο δηθηαηνξέαο ζηελ ΔιιΪδα, πεξένδνο θαηΪ ηελ νπνέα νη ζρΫζεηο κεηαμχ ηεο 

ειιεληθάο θαη ηεο θππξηαθάο δηπισκαηέαο δηαθαηΫρνληαη απφ θιέκα δπζπηζηέαο. Ζ 

Ϊλνδνο ηεο Υνχληαο ζηελ εμνπζέα ελζαξξχλεη ηελ αλαηξνπά ηνπ πθηζηΪκελνπ θα-

ζεζηψηνο απφ αληηκαθαξηαθνχο θχθινπο θαη Διιαδέηεο αμησκαηηθνχο ηεο Δζληθάο 

ΦξνπξΪο θαη ηεο ΔΛΓΤΚ, κε απνθνξχθσκα ην πξαμηθφπεκα θαηΪ ηνπ ΜαθΪξηνπ. 

Σν πξαμηθφπεκα γηα ηελ αλαηξνπά ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο 

Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξένπ, πνπ νξγαλψζεθε αλεπηηπρψο ηελ 15 Ηνπιένπ 1974, ε-

θηειΫζηεθε απφ δπλΪκεηο -πξνζθεέκελεο ζην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ηεο Αζάλαο- 

πνπ βξέζθνληαλ ζηελ Κχπξν, γηα λα ηελ ππεξαζπέζνπλ απφ ελδερφκελε ηνπξθηθά 

επέζεζε. H Σνπξθέα, κε πξφθαζε ην πξαμηθφπεκα απηφ, εηζΫβαιε ζηελ Κχπξν ζηηο 

20 Ηνπιένπ 1974 (Αηηέιαο Η) κε 40.000 ζηξαηηψηεο, κε ρξάζε απνβαηηθνχ ζηφινπ 

θαη αεξνπνξηθά ππνζηάξημε θαη κΫρξη ηηο 22 Ηνπιένπ 1974, πνπ επηηεχρζεθε θαηΪ-

παπζε ηνπ ππξφο, θαηφξζσζε λα εγθαηαζηάζεη πξνγεθχξσκα ζηελ πεξηνρά ηεο 

Κεξχλεηαο θαη λα θαηαιΪβεη Ϋθηαζε έζε κε ην 3% ηεο λάζνπ. Καηφπηλ θαη παξΪ ηηο 

δηπισκαηηθΫο εμειέμεηο πνπ δηεμάρζεζαλ,42 εθηειΫζηεθε λΫα επέζεζε ζηηο 14 Απ-

γνχζηνπ 1974, κε απνηΫιεζκα νη ηνπξθηθΫο δπλΪκεηο εηζβνιάο λα ζΫζνπλ ηειηθΪ 

ππφ ηνλ Ϋιεγρφ ηνπο Ϋδαθνο πνπ αληηζηνηρεέ ζην 36,4% ηεο λάζνπ. Χο απνηΫιε-

ζκα ηεο θαηνράο, πεξέπνπ 180.000 Δ/Κ πξνζθπγνπνηάζεθαλ, 4.000 κΪρηκνη θαη 

Ϊκαρνη Ϋραζαλ ηε δσά ηνπο θαη 1.619 Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηεέ επέζεκα σο αγλννχκε-

λα πξφζσπα. (Κέλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 2009, 191)  

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΗΒΟΛΖ  
 

Ζ Σνπξθέα κεηΪ ηελ εηζβνιά θαη κΫρξη ζάκεξα Ϋρεη πηνζεηάζεη ηηο θΪησζη ε-

πέζεκεο ζΫζεηο πεξέ απηάο:  

                                                 
42 ▪ Έθδνζε ηνπ ςεθέζκαηνο 353 (20 Ηνπιένπ 1974) απφ ην πκβνχιην Αζθαιεέαο ηνπ ΟΖΔ γηα 
θαηΪπαπζε ηνπ ππξφο. 

▪ Κάξπμε εθερεηξέαο ζηηο 22 Ηνπιένπ 1974. 
▪ ΚαηΪξξεπζε ηεο Υνχληαο ζηηο 22 Ηνπιένπ 1974 ππφ ην βΪξνο ηνπ εγθιάκαηνο θαη ηεο πξνδν-

ζέαο ηεο Κχπξνπ. 
▪ ΚαηΪξξεπζε θπβΫξλεζεο ακςψλ θαη αλΪιεςε ηεο πξνεδξέαο απφ ην Γιαχθν Κιεξέδε. 
▪ χγθιεζε ηεο δηΪζθεςεο ηεο Γελεχεο (25-30 Ηνπιένπ) κε ηε ζπκκεηνρά ησλ Τπνπξγψλ Δμσηε-

ξηθψλ ησλ εγγπεηξηψλ δπλΪκεσλ. ηφρνο ε δηεπζΫηεζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιάκαηνο ζηε βΪζε ηνπ 
πληΪγκαηνο ηνπ 1960 θαη ηνπ ςεθέζκαηνο 353, πνπ ελΫθξηλε ην πκβνχιην Αζθαιεέαο ζηηο 20 Η-
νπιένπ 1974. 

▪ Δπαλαζχγθιεζε ηεο δηΪζθεςεο ηεο Γελεχεο (8 Απγνχζηνπ 1974) κε ζπκκεηνρά Διιελνθπ-
πξέσλ θαη Σνπξθνθππξέσλ εθπξνζψπσλ, ε νπνέα νδεγάζεθε ηειηθΪ ζε λαπΪγην. (Κππξηαθά 
Γεκνθξαηέα 2016) 
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▪ «Γελ πξφθεηηαη γηα επηδξνκά θαη παξΪλνκε εηζβνιά, αιιΪ γηα εηξε-

ληθά επΫκβαζε, κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξΪ ηεο πξν ηνπ πξαμηθνπάκαηνο ηνπ Ηνπιέ-

νπ 1974 ζπληαγκαηηθάο ηΪμεο».  

▪ «Σν δηθαέσκα επεκβΪζεσο άηαλ θαηνρπξσκΫλν απφ ηελ πλζάθε 

Δγγπάζεσο ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο, πνπ δεκηνπξγάζεθε κε ζθνπφ ηελ δηα-

θχιαμε ηεο αλεμαξηεζέαο, ηεο θπξηαξρέαο θαη ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ηεο Κπ-

πξηαθάο Γεκνθξαηέαο».  

▪ «Γηα ηηο εμειέμεηο απφ ην 1955 κΫρξη ην 1974 επζχλνληαη νη Έιιελεο 

ηεο Κχπξνπ, νη νπνένη εέραλ εθαξκφζεη πνιηηηθά εζλνθΪζαξζεο θαηΪ ησλ Σνπξθν-

θππξέσλ».  (Κέλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 2009, 192) 

Παξ' φια απηΪ, ην .Α. θαη ε Γ.. ηνπ ΟΖΔ, απφ  ην 1974  πηνζΫηεζαλ  ζεηξΪ 

ςεθηζκΪησλ43 γηα ηελ απφζπξζε ησλ ηνχξθηθσλ ζηξαηεπκΪησλ, ηελ επηζηξνθά 

ησλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηέεο ηνπο, θαζψο θαη ην ζεβαζκφ ηεο αλεμαξηεζέαο θαη ηεο 

εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ. ηηο πξνζπΪζεηεο γηα εμεχξεζε ιχζεο ζπ-

κπεξηιακβΪλεηαη ε ζπλΪληεζε θνξπθάο ην Φεβξνπαξένπ ηνπ 1977 ησλ δχν εγε-

ηψλ Μαθαξένπ-ΝηελθηΪο, ππφ ηελ αηγέδα ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΟΖΔ, ε νπνέα πεξηιΪκβαλε 

βαζηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ επέιπζε ηνπ θππξηαθνχ. Αληέζηνηρα, ην 

1979 ππνγξΪθηεθε λΫα ζπκθσλέα κεηαμχ Κππξηαλνχ-ΝηελθηΪο, ε νπνέα επηβεβαέ-

σζε ηηο βαζηθΫο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο, δέρσο εληνχηνηο -ιφγσ ηεο εθαηΫξσζελ 

αδηαιιαμέαο- λα πξνθχςεη νξηζηηθά ιχζε. Δλ ηΫιεη, ε κνλνκεξάο αλαθάξπμε ηνπ 

ηνπξθνθππξηαθνχ ςεπδνθξΪηνπο ην 1983 -σο Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ 

Κύπξνπ- απνηΫιεζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη δπζκελά εμΫιημε ζηελ ππΪξ-

ρνπζα θαηΪζηαζε.44 

Έθηνηε, πνιιΫο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπλνκηιέεο Ϋρνπλ ιΪβεη ρψξα θαη 

πνιιΪ ζρΫδηα Ϋρνπλ ηχρεη επεμεξγαζέαο απφ εθπξνζψπνπο ά δηακεζνιαβεηΫο, 

ρσξέο σζηφζν λα Ϋρεη επηηεπρζεέ ε επέιπζε ηνπ δεηάκαηνο. Σν πιΫνλ πξφζθαην 

άηαλ ην «ζρΫδην ΑλΪλ», ην νπνέν κεηΪ απφ πνιπεηά δηαβνχιεπζε θαη ραέξνληαο 

ηεο ζεηηθάο Ϊπνςεο ηνπ ΟΖΔ, απνδφζεθε πξνο δεκνςάθηζκα γηα απνδνρά απφ 

ηηο δχν θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ απνδνρά κε Ϋλα πνζν-

                                                 
43. Με ην ςάθηζκα 353/1974 ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ, γλσξέδεηαη ε απαέηεζε γηα ηελ ρσξέο θαζπζηΫξεζε 
απφζπξζε φισλ ησλ ζηξαηεπκΪησλ απφ ηελ Κππξηαθά Γεκνθξαηέα.                                              
44. Ζ κνλνκεξάο απηά ελΫξγεηα θαηαδηθΪζηεθε απφ ηνλ ΟΖΔ σο απνζρηζηηθά θαη παξΪλνκε. 
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ζηφ πεξέ ην 65% απφ ηελ Σ/Κ πιεπξΪ45 θαη απφξξηςε κε ην ζαξσηηθφ 76% απφ 

ηελ Δ/Κ. πλεπψο, απφ ην 1974 ε Κχπξνο εέλαη de facto δηαηξεκΫλε ζηε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκΫλε Κππξηαθά Γεκνθξαηέα θαη ζηελ -κνλνκεξψο αλαθεξπζζφκελε- 

«Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κύπξνπ», κηα νληφηεηα πνπ, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηα ςεθέζκαηα 541/1983 θαη 550/1984 ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ, νπδΫπνηε αλα-

γλσξέζηεθε δηεζλψο.46   

 

 

                                                 
45. Δλψ ν ΟΖΔ δελ απνδέδεη ην δηθαέσκα ςάθνπ ζε επνέθνπο (φπσο ζε παιαηφηεξεο ππνζΫζεηο 
ζηε ΓΪδα, ηε Γπηηθά αρΪξα θαη ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ), ζην δεκνςάθηζκα ζην θαηερφκελν ηκάκα ηεο 
Κχπξνπ Ϋιαβαλ κΫξνο φινη νη θΪηνηθνη, Ϊξα θαη νη Σνχξθνη Ϋπνηθνη.                                              
46. Σν ηνπξθνθππξηαθφ ςεπδνθξΪηνο Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κφλν απφ ηελ Σνπξθέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Γ» - ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟ 
 

ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟΤ 
 
 Σν ΚνζζπθνπΫδην θαηΫρεη δεζπφδνπζα ζΫζε, θαζψο βξέζθεηαη ζην κΫζν 

ηεο θεληξηθάο Βαιθαληθάο. ΠεξηβΪιιεηαη απφ φξε, πνπ ζρεκαηέδνπλ γχξσ ηνπ Ϋλα 

ηζρπξφ ηεέρνο θαη ην θαζηζηνχλ θιεηζηά πεξηνρά, ελψ νη νξεηλνέ φγθνη πνπ δηαζΫηεη 

πξνζθΫξνληαη γηα επηρεηξάζεηο αλνξζφδνμνπ πνιΫκνπ. ΤπΪξρεη πιεζψξα πνηα-

κψλ,  κΫζσ ησλ νπνέσλ ηα χδαηα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ κεηαθΫξνληαη ζηηο θνηιΪδεο 

ηνπ Αμηνχ, ΜνξΪβα θαη Γξέλνπ. Γηαζρέδεηαη απφ κέα αμηφινγε ζηδεξνδξνκηθά αξ-

ηεξέα, ελψ παξΪιιεια δηαζΫηεη θαη Ϋλα ηθαλνπνηεηηθφ νδηθφ δέθηπν. Σα ζπγθνηλσλη-

αθΪ απηΪ δέθηπα δχλαηαη λα εμαζθαιέζνπλ επαξθάο κεηαθνξΫο θαη κεηαθηλάζεηο 

πξνο θΪζε θαηεχζπλζε. Γελ εέλαη αλεπηπγκΫλν βηνκεραληθΪ -νη θΪηνηθνέ ηνπ αζρν-

ινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε γεσξγέα θαη ηελ θηελνηξνθέα- αιιΪ δηαζΫηεη πινχζηα 

νξπρεέα ρξπζνχ, ραιθνχ, ιηγλέηε, ςεπδαξγχξνπ, αξγχξνπ, κνιχβδνπ, θνβαιηένπ 

θαη ακηΪληνπ. (ΛνπκΪθεο 1998, 134-137) 

 

Δηθφλα 2: ΥΪξηεο Κνζζπθνπεδένπ. Πεγά: http://www.ezilon.com/maps/europe/kosovo-maps.html 

http://www.ezilon.com/maps/europe/kosovo-maps.html
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Σν ΚνζζπθνπΫδην απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ ζηαπξνδξφκη, ην νπνέν παξεκ-

βΪιιεηαη ησλ ρεξζαέσλ θαηεπζχλζεσλ απφ ηε λνηηναλαηνιηθά Δπξψπε πξνο ηελ 

Δπξαζέα θαη αληέζηξνθα. Αληέζηνηρα, κΫζσ ηνπ ζπνπδαέαο αμέαο Ϊμνλα φθηα-

ΚνζζπθνπΫδην-πςέπεδν Κνχθεο-Αδξηαηηθά εέλαη εθηθηά ε ζχλδεζε -θαη κε ηε ζπ-

ληνκφηεξε νδφ- ησλ βνπιγαξηθψλ θαη αιβαληθψλ δπλΪκεσλ. Ζ θαηνρά ηνπ Κνζζπ-

θνπεδένπ ζπληζηΪ κΫγηζηε ζεκαζέα θαη γηα ηελ Ϊκπλα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, δηφηη, 

κΫζσ ηεο ιεσθφξνπ ΜνξΪβα-Αμηνχ, απνθφπηεηαη ν απφ βνξξΪ θαηεπζπλφκελνο 

ζηξαηεγηθφο Ϊμνλαο πξνο ην Αηγαέν (ΛνπκΪθεο 1998, 139). Απφ δεκνγξαθηθάο 

Ϊπνςεο, αμέδεη επέζεο λα επηζεκαλζεέ φηη, ε χπαξμε ηνπ πνιππιεζνχο αιβαληθνχ 

ζηνηρεένπ ζην ΚνζζπθνπΫδην,47 αλακθέβνια ζα δεκηνπξγεέ, αλΪινγα κε ηηο ζΫζεηο 

πνπ πηνζεηεέ ε Αιβαλέα, ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα ζηελ εθΪζηνηε θπβΫξλεζε.  

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΖΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 

 Σν ΚνζζπθνπΫδην ππάξμε ην ζΫαηξν αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ εμα-

ζθΪιηζε ηεο θπξηαξρέαο ηεο Βαιθαληθάο ρεξζνλάζνπ. Σν 13ν αηψλα παχεη πιΫνλ 

λα αλάθεη ζηε Βπδαληηλά απηνθξαηνξέα θαη απνζπΪηαη απφ ηνπο Ϋξβνπο. ΚαηΪ  ηε 

δηΪξθεηα ηνπ κεζαέσλα ε πεξηνρά ηνπ Κνζζπθνπεδένπ απνηΫιεζε ην γεσγξαθηθφ, 

πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θΫληξν ηνπ Βαζηιεένπ ησλ Ϋξβσλ. ηηο 15 Ηνπλένπ 1389 

ζπγθξνχζηεθαλ ζην ΚνζζπθνπΫδην νη ρξηζηηαληθΫο δπλΪκεηο (Ϋξβνη, Βφζληνη, Δξ-

δεγνβέληνη θαη ιέγνη Βνχιγαξνη, Οχγγξνη θαη Πνισλνέ) κε ηηο ηνπξθηθΫο δπλΪκεηο ηνπ 

ζνπιηΪλνπ ΜνπξΪη Α΄, φπνπ νη Σνχξθνη αλαδεέρζεθαλ ληθεηΫο. Οη Σνχξθνη δηαηά-

ξεζαλ ηελ θπξηαξρέα ηεο επξχηεξεο πεξηνράο κΫρξη θαη ην 1448, νπφηε ζπγθξνχ-

ζηεθαλ εθ λΫνπ κε ηηο ρξηζηηαληθΫο δπλΪκεηο ηνπ Οχγγξνπ ΓηΪλθν ΟπληΪδε. Καη ζηε 

κΪρε απηά φκσο νη Σνχξθνη άηαλ νη ληθεηΫο, νη νπνένη ζηε ζπλΫρεηα παξΫκεηλαλ σο 

θχξηνη ηεο Βαιθαληθάο γηα πνιινχο αηψλεο (Ϋσο ηνπο Βαιθαληθνχο ΠνιΫκνπο).  

(ΛνπκΪθεο 1998, 140) 

Σν 1912, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ ΠνιΫκνπ, ε ζεξβηθά ΗΗΗ ηξα-

ηηΪ θαη ε Η ηξαηηΪ ηνπ πξέγθηπα ΑιεμΪλδξνπ λέθεζαλ ηνπο Σνχξθνπο θαη απειεπ-

ζΫξσζαλ ην ΚνζζπθνπΫδην, ην νπνέν αθνινχζσο πξνζαξηάζεθε ζηε εξβέα. Κα-

ηφπηλ, ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη Ϋξβνη εηηάζεθαλ -γηα ηξέηε θνξΪ ζηελ ηζην-

                                                 
47. Σν 90 % ηνπ πιεζπζκνχ εέλαη αιβαληθάο θαηαγσγάο, ην 6 % ζεξβηθάο ελψ νη Βφζληνη, νη Σνχξ-
θνη, νη ΡνκΪ, νη ΑζθΪιη θαη νη Αηγχπηηνη απνηεινχλ φινη καδέ ην ππνιεηπφκελν 4 % ηνπ πιεζπζκνχ. 
(Official Journal of the European Union 2012, 23)   
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ξέα ηνπο- απφ ηνπο Βνχιγαξνπο, κε απνηΫιεζκα ην ΚνζζπθνπΫδην λα θαηαιεθζεέ 

απφ ηηο γεξκαλν-βνπιγαξηθΫο δπλΪκεηο. χληνκα φκσο, ην 1918, αλαθαηαιάθζεθε 

απφ ηηο ζπκκαρηθΫο δπλΪκεηο ηνπ ζηξαηεγνχ ΦξαλζΫ λη’ ΔζπεξΫ θαη κε ηε ιάμε ηνπ 

Α΄ ΠΠ ε εξβέα Ϋγηλε κΫξνο ηνπ Βαζηιεένπ ησλ Ϋξβσλ, ελψ απφ ην 1929, Ϊλεθε 

ζην λενζπζηαζΫλ Βαζέιεην ηεο Γηνπγθνζιαβέαο. Αληέζηνηρα, θαηΪ ην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ην ΚνζζπθνπΫδην θαηαθηάζεθε γηα κέα αθφκε θνξΪ απφ ηε ΥΗΗ γεξκαληθά 

ηξαηηΪ, ηνπ ζηξαηΪξρε Φνλ Ληζη, θαη παξΫκεηλε ππφ θαηνρά κΫρξη ηελ πηψζε ηεο 

λαδηζηηθάο Γεξκαλέαο. (ΛνπκΪθεο 1998, 140) 

ΜεηΪ ην πΫξαο ηνπ Β΄ ΠΠ, ζην χληαγκα ηνπ 1949, πξνβιΫθζεθε γηα ηελ 

επαξρέα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ θαζεζηψο απηνλνκέαο, ππφ ηελ θπξηαξρέα ηεο Γεκν-

θξαηέαο ηεο εξβέαο, ρσξέο φκσο ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο αλεμΪξηεησλ νξγΪ-

λσλ θαη ειεχζεξεο Ϋθθξαζεο ηεο πνιηηηθάο ηεο απηνλνκέαο. Με ην χληαγκα ηνπ 

1963, ην ΚνζζπθνπΫδην αλαθεξχζζεηαη, ζε απηφλνκε επαξρέα εληφο ηεο Γεκν-

θξαηέαο ηεο εξβέαο, ρσξέο φκσο λα θαζνξέδεη ην ζεζκηθφ ηνπο πιαέζην. ΣΫινο, κε 

ην χληαγκα ηνπ 197448 πηνζεηεέηαη κηα δηαθνξνπνέεζε αλΪκεζα ζηνλ φξν «Ϋ-

ζλνο», πνπ αλαθεξφηαλ ζηνπο θαηνέθνπο ησλ Ϋμη δεκνθξαηηψλ κε ην δηθαέσκα 

ζηελ απηνδηΪζεζε θαη ηελ απφζρηζε, θαη ζηνλ φξν «εζληθφηεηα», πνπ αλαθΫξεηαη 

ζηνπο θαηνέθνπο ησλ δπν απηφλνκσλ επαξρηψλ. Οη ΚνζνβΪξνη Αιβαλνέ, νη νπνένη 

απφθηεζαλ εθηεηακΫλεο εμνπζέεο θαη επηθξΪηεζαλ ζηελ απηφλνκε επαξρέα, Ϋθηνηε 

δεηνχζαλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, ψζηε λα 

ραξαθηεξηζηεέ σο Γεκνθξαηέα, ηζφηηκε κε ηηο Ϊιιεο Ϋμη ηεο Οκνζπνλδηαθάο Γεκν-

θξαηέαο ηεο Γηνπγθνζιαβέαο. Με ηελ Ϊλνδν φκσο ζηελ εμνπζέα ηνπ Μηιφζεβηηο, ην 

1989, ε απηνλνκέα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ ηέζεηαη ππφ αλαζεψξεζε θαη ηειηθΪ θαηαξ-

γεέηαη. ΠαξΪιιεια εθαξκφδεηαη Ϋλα αζηπλνκηθφ θαζεζηψο ηξφκνπ, γεγνλφο πνπ 

ζάκαλε ηελ Ϋλαξμε ηνπ αγψλα ησλ ΚνζνβΪξσλ Αιβαλψλ εζληθηζηψλ γηα ηελ θάξπ-

με κηαο αλεμΪξηεηεο νληφηεηαο (Γεκνθξαηέαο) εληφο ηεο Οκνζπνλδηαθάο Γεκν-

θξαηέαο ηεο Γηνπγθνζιαβέαο. (Vidmar 2009, 784-787) 

ΜεηΪ ηε δηΪιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβέαο, πνπ μεθέλεζε ην 1991, ε πνιηηηθά α-

παέηεζε ηνπ Κνζζπθνπεδένπ γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο αλεμΪξηεηεο Γεκνθξαηέαο 

παχεη λα πθέζηαηαη θαη πιΫνλ δηαηππψλεηαη ε απαέηεζε γηα ηε δεκηνπξγέα ελφο α-

                                                 
48. Σν χληαγκα ηνπ 1974 αλαθΫξεηαη ζηηο Ϋμη Γεκνθξαηέεο ηεο Οκνζπνλδηαθάο Γεκνθξαηέαο ηεο 
Γηνπγθνζιαβέαο (εξβέα, Κξναηέα, ινβελέα, Βνζλέα θαη Δξδεγνβέλε, Μαπξνβνχλην, «Μαθεδνλέα») 
θαη ζηηο δπν απηφλνκεο επαξρέεο εληφο ηεο εξβέαο (Κφζζνβν, Βντβνληέλα). 
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λεμΪξηεηνπ θξΪηνπο. ΠξΪγκαηη, Ϋπεηηα απφ ηε δηελΫξγεηα δεκνςεθέζκαηνο, ην 

«ζθηώδεο θνηλνβνύιην» ηνπ Κνζζπθνπεδένπ αλαθεξχζζεη, ηε 19ε Οθησβξένπ ηνπ 

1991, ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, ηελ νπνέα αξρηθΪ αλαγλσξέδεη κφλν ε 

Αιβαλέα. ην κεηαμχ, ζπλερέδεηαη ε θαηαπέεζε ησλ Αιβαλψλ εζληθηζηψλ απφ ηηο 

ζεξβηθΫο δπλΪκεηο, νη νπνέεο επηρεηξνχλ κε Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα κΫηξα λα αιιΪμνπλ 

ηε δεκνγξαθηθά εηθφλα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ. ε Ϋλα ηΫηνην πεξηβΪιινλ, ε αιβαληθά 

εγεζέα κεηαβΪιιεη ην ΚνζζπθνπΫδην ζε κηα νληφηεηα κε δπν παξΪιιειεο θνηλσλέ-

εο. (Vidmar 2009, 788-790) 

 

Δηθφλα 3: Δζλνηηθά ζχζηαζε Κνζζπθνπεδένπ.  
Πεγά: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kosovo 

ΤΜΦΧΝΗΔ ΡΑΜΠΟΤΗΓΗΔ ΚΑΗ ΝΑΣΟΨΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ  

Σν ΝνΫκβξην ηνπ 1995, νη εηξελεπηηθΫο ζπκθσλέεο πνπ επηηεχρζεθαλ ζην 

Dayton, ηνπ ΟρΪην ησλ ΖΠΑ, ζπληεινχλ ζηε δηεπζΫηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kosovo
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Βνζλέα-Δξδεγνβέλε θαη ηελ Κξναηέα. Ζ Ϋιιεηςε φκσο νπνηαζδάπνηε αλαθνξΪο ζην 

αέηεκα γηα αλεμαξηεζέα ησλ Αιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, ζα ηνπο απνγνεηεχζεη 

θαη ζα νδεγάζεη ζηελ αλΪδεημε ηνπ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ ηνπ Κνζζπθνπεδέ-

νπ (UCK) θαη ζε Ϋλα δεχηεξν γχξν αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ζεξβηθνχ 

ζηξαηνχ θαη ΚνζνβΪξσλ εζληθηζηψλ. Απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ ν ΟΖΔ πξνζπαζεέ λα 

επηιεθζεέ ηεο θαηΪζηαζεο εθδέδνληαο κηα ζεηξΪ απνθΪζεσλ πνπ θαηαδηθΪδνπλ 

ηελ Ϊζθεζε βέαο ηφζν απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ γηνπγθνζιαβηθφ ζηξαηφ φζν θαη απφ 

ηνπο Αιβαλνχο εζληθηζηΫο· θΪλνπλ ιφγν γηα ηελ αλΪγθε εμεχξεζεο πνιηηηθάο ιχ-

ζεο, επηβεβαηψλνπλ ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ηεο εξβέαο θαη εθθξΪδνπλ ηελ ππν-

ζηάξημά ηνπο ζηε δεκηνπξγέα ελφο πεξηζζφηεξν απηφλνκνπ θαη νπζηαζηηθΪ απηνδη-

νηθνχκελνπ θαζεζηψηνο ζηελ πεξηνρά. (Vidmar 2009, 791-792) 

Σν ΦεβξνπΪξην ηνπ 1999, μεθηλνχλ ζην ΡακπνπηγηΫ (Rambouillet) ηεο Γαι-

ιέαο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε ζθνπφ ηελ επέηεπμε ζπκθσληψλ θαη ηελ εμεχξεζε πνιη-

ηηθάο ιχζεο κεηαμχ Ϋξβσλ θαη αιβαλφθσλσλ ηνπ Κνζζπθνπεδένπ. Δπηδέσμε α-

πνηειεέ ε ζΫζπηζε ελφο πληΪγκαηνο πνπ πξνβιΫπεη ηε δεκηνπξγέα κηαο απηνδηνη-

θνχκελεο πεξηνράο κε πςειφ βαζκφ απηνδπλακέαο θαη παξΪιιεια ηε δηαηάξεζε 

ηεο εηξάλεο ζηελ πεξηνρά απφ ην ΝΑΣΟ, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλΪθιεζε ησλ ζεξβη-

θψλ ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δπλΪκεσλ απφ ηελ πεξηνρά. ΠαξΪιιεια, επη-

βεβαηψλεηαη ε αλΪγθε δηαηάξεζεο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ηεο ΟΓΓ (Vidmar 

2009, 792-794). Ζ Ϊξλεζε εληνχηνηο ηεο ΟΓΓ θαη ηεο εξβέαο λα ππνγξΪςνπλ ηηο 

ζπκθσλέεο ηνπ ΡακπνπηγηΫ, ζα σζάζεη ην ΝΑΣΟ λα επΫκβεη ζηξαηησηηθΪ ζηε εξ-

βέα, μεθηλψληαο ελαληένλ ηεο επηρεηξάζεηο -απφ ηελ 24 Μαξηένπ ηνπ 1999 θαη κΫρξη 

ηελ 9 Ηνπλένπ ηνπ ηδένπ Ϋηνπο- πνπ ζα γέλνπλ γλσζηΫο σο ν «βνκβαξδηζκόο ησλ 78 

εκεξώλ».  

εκαληηθά παξΪκεηξνο ζηελ εμΫιημε ησλ γεγνλφησλ -θαη πξηλ ην ΝΑΣΟ α-

πνθαζέζεη ηελ εθηΫιεζε ηεο αεξνπνξηθάο επΫκβαζεο ζηε εξβέα- εέλαη φηη ην πκ-

βνχιην Αζθαιεέαο ηνπ ΟΖΔ εέρε άδε αλαγλσξέζεη49 φηη ε επηθξαηνχζα θαηΪζηαζε 

ζην ΚνζζπθνπΫδην εκπέπηεη ζην ΚεθΪιαην VII (Ϊξζξν 42) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ΥΪξηε 

ηνπ ΟΖΔ θαη εέρε αλαδεέμεη ηελ πξφθιεζε αλζξσπηζηηθάο θξέζεο κε ππαηηηφηεηα 

ησλ γηνπγθνζιαβηθψλ δπλΪκεσλ. Χζηφζν, ζε θακέα πεξέπησζε δελ εέρε εγθξέλεη 

ξεηψο ηε ρξάζε βέαο. Δληνχηνηο, ηα θξΪηε-κΫιε ηνπ ΝΑΣΟ -πξνεμΪξρνληνο ησλ 

                                                 
49. Με ηηο απνθΪζεηο 1160, 1199, 1203 θαη 1239. 



33 
 

ΖΠΑ- δηαβιΫπνληαο ηελ επηδεέλσζε ηεο αλζξσπηζηηθάο θξέζεο ζην ΚνζζπθνπΫδην 

(δησγκνέ, γελνθηνλέεο θ.ιπ.) θαη επηθαινχκελα πξνεγνχκελεο απνθΪζεηο ηνπ Α 

ηνπ ΟΖΔ, Ϋθξηλαλ ηε δηακνξθσζεέζα θαηΪζηαζε σο «απεηιή θαηά ηεο εηξήλεο θαη 

ηεο αζθάιεηαο», δέλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην «πξάζηλν θσο» γηα ηηο επηρεη-

ξάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε εξβέα. 

ΣΫινο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 εθδφζεθε ε απφθαζε 1244/1999  ηνπ πκβνπιέ-

νπ Αζθαιεέαο ηνπ ΟΖΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα αλαγλσξέδνληαη ηα θπξηαξρηθΪ δη-

θαηψκαηα θαη ε εδαθηθά αθεξαηφηεηα ηεο Οκνζπνλδηαθάο Γεκνθξαηέαο ηεο Γηνπ-

γθνζιαβέαο, ελψ ην ΚνζζπθνπΫδην ηέζεηαη ππφ δηεζλά δηνέθεζε γηα κέα κεηαβαηηθά 

πεξένδν ηξηψλ εηψλ, ζην ηΫινο ησλ νπνέσλ ζα ιεθζεέ απφθαζε ζρεηηθΪ κε ην κει-

ινληηθφ «status» ηεο πεξηνράο. Ζ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο απηάο ζπλνδεχηεθε κε ηελ 

Ϊθημε ζην ΚνζζπθνπΫδην ηεο Πξνζσξηλάο Γηνέθεζεο ηνπ Κνζζφβνπ (UNMIK)50 

θαη ζηξαηησηηθψλ δπλΪκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ (KFOR), νη νπνέεο αλΫιαβαλ ηε θχιαμε ηεο 

πεξηνράο. Οη δπλΪκεηο απηΫο Ϋθζαζαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 θαη βξΫζεθαλ αληηκΫ-

ησπεο κε κέα ραψδε θαηΪζηαζε. ΜΫρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, φηαλ νη πξψηεο 

ειεχζεξεο δεκνηηθΫο εθινγΫο νξγαλψζεθαλ ζηελ πεξηνρά, ε Πξνζσξηλά Γηνέθεζε 

ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαηΪθεξε λα εγθαζηδξχζεη Ϋλα «minimum» ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ απφθαζε 1244/1999 ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ εμαθνινπζεέ κΫρξη θαη ζάκεξα -θαη ελδε-

ρνκΫλσο θαη κΫρξη λα βξεζεέ κέα νξηζηηθά ιχζε- λα βξέζθεηαη ζε ηζρχ. 

Ζ ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΟΤ ΚΟΤΦΟΠΔΓΗΟΤ 

Ο πξφζζεηνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ μεθέλεζε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2007 απφ κηα ηξφηθα απνηεινχκελε απφ ηηο ΖΠΑ-ΔΔ-Ρσζέα, επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθΫξνλ ηεο ζην λα πεέζεη ηε Ρσζέα -κφληκν κΫινο ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ- λα κελ 

πξνβΪιιεη βΫην θαηΪ ηελ πξνζερά ζπδάηεζε ηνπ ζρεδένπ Ahtisaari ζην .Α. θαη λα 

εγθξέλεη ην ζρΫδην. ην ζρΫδην Ahtisaari, αλ θαη δελ αλαθεξφηαλ ε ιΫμε «αλεμαξηε-

ζία», πξνβιεπφηαλ φηη ην ΚνζζπθνπΫδην ζα απνηεινχζε κειινληηθφ θξΪηνο, αλε-

μΪξηεην απφ ηε εξβέα. Γηα Ϊιιε κηα θνξΪ φκσο, νη ζπλνκηιέεο νδεγεζάθαλ ζε α-

δηΫμνδν θαη ν εηδηθφο απεζηαικΫλνο ηνπ ΟΖΔ Μartii Ahtisaari, ζηελ επηζηνιά πνπ 

ππνβΪιιεη πξνο ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηνπ ΟΖΔ, παξαδΫρεηαη φηη κεηΪ απφ Ϋλα 

                                                 
50.  Ζ UNMIK - Μεηαβαηηθά Γηνηθεηηθά Απνζηνιά ηνπ ΟΖΔ ζην ΚνζζπθνπΫδην - εέλαη κηα εηξελεπηη-
θά επηρεέξεζε ππφ ηελ δηθαηνδνζέα ηνπ πκβνπιένπ Αζθαιεέαο ηνπ ΟΖΔ κε ζηφρν ηελ αλφξζσζε 
θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Κνζζπθνπεδένπ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο πεξηνράο γηα εθινγΫο 
θαη κειινληηθά απηνλνκέα. 
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θαη πιΫνλ ρξφλν εληαηηθψλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ κε φινπο ηνπο ελδη-

αθεξφκελνπο δελ πΫηπρε λα θαηαιάμεη ζε ζπκβηβαζηηθά ιχζε θνηλΪ απνδεθηά απφ 

ηηο αληηηηζΫκελεο πιεπξΫο -ηελ αιβαληθά θαη ηε ζεξβηθά- θαη σο εθ ηνχηνπ ε πνιηηη-

θά δηαδηθαζέα πνπ πξνΫβιεπε ε απφθαζε 1244 εέρε απνηχρεη. Οη κελ Ϋξβνη πξφ-

ηεηλαλ ηελ επξεέα απηνλνκέα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ εληφο ηεο εξβέαο, νη δε Αιβαλνέ 

δελ δΫρνληαλ ηέπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ. (Vidmar 2009, 801-803)  

Καηφπηλ, ζηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην .Α. ηνπ ΟΖΔ, δελ επη-

ηεχρζεθε νκνθσλέα, θαζψο ε Ρσζέα θαη ε Κέλα δελ ζπλεγφξεζαλ ζηε ιάςε κέαο 

απφθαζεο πνπ δελ ζα άηαλ αξεζηά ζηε εξβέα. ηε ζπλΫρεηα, ε ηξηκειάο επηηξν-

πά (ΖΠΑ, ΔΔ θαη Ρσζέα) ζηηο 19 Γεθεκβξένπ 2007 -κεηΪ απφ δηπισκαηηθά δξΪζε 

πνπ αλΫπηπμε- ππΫβαιε Ϋθζεζε, ζηελ νπνέα αλΫθεξε φηη ε εξβέα θαη ην Κνζζπ-

θνπΫδην εέλαη αλππνρψξεηνη, δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεέ θνηλψο ιχζε απνδεθηά θαη 

εηζεγάζεθε ηε ζπλΫρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.   

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα φκσο, ζηηο 17 Φεβξνπαξένπ 2008, αθνινχ-

ζεζε ε κνλνκεξάο αλαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ απφ ην θν-

ζνβΪξηθν «θνηλνβνχιην», ε νπνέα αλαθεξφηαλ ζηε δεκνθξαηηθά λνκηκφηεηα ηνπ 

θνηλνβνπιένπ πνπ αλαθάξπμε ηελ αλεμαξηεζέα θαη ζεκεηψλεη ηε δΫζκεπζά ηνπ ζην 

ζρΫδην Ahtisaari. χκθσλα κε ην θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο ηεο Αλεμαξηεζέαο,51 ην 

ΚνζζπθνπΫδην, κε ηελ πηνζΫηεζε ηνπ ζρεδένπ Ahtisaari, εθθξΪδεη ηηο δεζκεχζεηο 

ηνπ ζηε δεκνθξαηέα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Ϊξζξν 4), ζηελ παξαηεηακΫλε 

δηεζλά παξνπζέα ζηελ πεξηνρά (Ϊξζξν 5), ζην απαξαβέαζην ησλ ζπλφξσλ ηνπ 

(Ϊξζξν 8), αιιΪ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκΪησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ α-

λΫιαβε ζην πιαέζην ηεο UNMIK (Ϊξζξν 9).  

Σελ κνλνκεξά αλαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, αζθαιψο, 

ε εξβέα δελ ηελ αλαγλψξηζε πνηΫ θαη, αθνχ πξνζΫθπγε ζηνλ ΟΖΔ, πΫηπρε αξρη-

θΪ κέα δηπισκαηηθά-εζηθά επηηπρέα∙ ηελ παξαπνκπά ηνπ δεηάκαηνο ζην ΓηεζλΫο 

Γηθαζηάξην ηεο ΥΪγεο. Ζ εμΫιημε απηά φκσο, αλ θαη θαζπζηΫξεζε ηελ παγέσζε ηνπ 

λΫνπ θαζεζηψηνο θαη ηε δηεζλά αλαγλψξηζε ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, άηαλ πιΫνλ ζα-

θΫο φηη δελ ζα κπνξνχζε λα νδεγάζεη ζην «status quo ante» (δει. ζηελ θαηΪζηα-

ζε πνπ ππάξρε πξηλ). Απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΓηεζλΫο Γηθα-

                                                 
51. Σν πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο βξέζθεηαη ζηνλ ηζφηνπν: http://www.assembly-kosova.org/? 
cid=2,128,1635  

http://www.assembly-kosova.org/?%20cid=2,128,1635
http://www.assembly-kosova.org/?%20cid=2,128,1635
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ζηεξένπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 -ε νπνέα Ϋθεξε ηε εξβέα ζε αθφκε πην δπζρεξά ζΫ-

ζε- θαζψο αθελφο ελΫθξηλε ηε ζπκβνπιεπηηθά γλσκνδφηεζε πνπ δεηάζεθε απφ 

ηνλ ΟΖΔ ζρεηηθΪ κε ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ Κνζζπθνπεδένπ θαη αθεηΫξνπ Ϋθξηλε φηη 

ε δηαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ δελ παξαβηΪδεη ην δηεζλΫο δέθαην. (Official 

Journal of the European Union 2012, 21) 

Όζνλ  αθνξΪ  ζηε  λνκηκνπνέεζε  ηεο  αλεμαξηεζέαο  ηνπ  Κνζζπθνπεδένπ, 

ην εξψηεκα πνπ εγεέξεηαη πξσηέζησο εέλαη εΪλ νη αιβαλφθσλνη ΚνζνβΪξνη κπν-

ξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ιαφο», πνπ δηεθδηθεέ λφκηκα ην δηθαέσκα ζηελ απην-

δηΪζεζε. ΚαηΪ κέα Ϊπνςε πξνζδηνξέδνληαη σο Ϋλαο ιαφο ηεο έδηαο εζληθφηεηαο, 

πνπ αληηιακβΪλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο νκΪδα θαη θαηνηθνχλ ζηελ έδηα πεξηνρά γηα 

αηψλεο. ηνλ αληέινγν φκσο, ζπληζηνχλ πεξηζζφηεξν Ϋλαλ αιβαληθφ εζλνηηθφ ζχ-

ιαθα, παξΪ Ϋλα Ϋζλνο απφ κφλνη ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζα πξΫπεη λα εμεηαζηεέ αλ 

ππΪξρνπλ καδηθΫο θαη ζνβαξΫο παξαβηΪζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ. Α-

ζθαιψο νη Ϋξβνη δηαηΫιεζαλ πνιιΫο παξαβηΪζεηο ζε βΪξνο ηνπ αιβαλφθσλνπ 

πιεζπζκνχ, φκσο δελ κπνξεέ λα παξαβιεθζεέ φηη αληέζηνηρεο παξαβηΪζεηο Ϋιαβαλ 

ρψξα θαη απφ ηελ πιεπξΪ ησλ αιβαλφθσλσλ ΚνζνβΪξσλ. (Borgen 2011) 

 ΠιΫνλ φκσο ησλ αλσηΫξσ, δηαπηζηψλεηαη, αλαθνξηθΪ κε ην αλ εέραλ εμα-

ληιεζεέ φια ηα δηαηηζΫκελα -δηεζλά θαη κε- κΫζα επέηεπμεο ηεο εηξάλεο, φηη φιεο νη 

δηακεζνιαβεηηθΫο πξνζπΪζεηεο πνπ δηεμάρζεζαλ πξηλ απφ ηε κνλνκεξά αλαθάξπ-

με ηεο αλεμαξηεζέαο, δελ εέραλ ηα αλακελφκελα απνηειΫζκαηα. Οη Ϊθαξπεο απηΫο 

πξνζπΪζεηεο ησλ ζπλνκηιηψλ, φπσο απνδεηθλχεηαη, νθεέινληαη ζε κεγΪιν πνζν-

ζηφ ζηελ αδηΪιιαθηε ζηΪζε ησλ αιβαλφθσλσλ ΚνζνβΪξσλ, νη νπνένη δελ δεηνχ-

ζαλ ηέπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπο. 

Δλ ηΫιεη, ζρεηηθΪ κε ην δάηεκα ηεο ζρΫζεο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ δη-

θαηψκαηνο ηεο απηνδηΪζεζεο θαη ηεο αξράο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο, αλαδεηθλχ-

εηαη δηεζλψο φηη ε αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο πξΫπεη λα εθαξκφδεηαη ζε ζχλδεζε κε 

ηελ αξρά δηαηάξεζεο ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο θαη κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ηα 

απνζρηζηηθΪ θαηλφκελα πνπ ζα Ϋζεηαλ ζε θέλδπλν ηελ ππφζηαζε ησλ άδε πθηζηΪ-

κελσλ θξαηψλ (Cohen 2006, 52). ην έδην πιαέζην, ε επηηξνπά Badinter52
 δάισζε 

φηη ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο δελ πξΫπεη λα εκπεξηθιεέεη ηελ αιιαγά ησλ πθη-

                                                 
52. πζηΪζεθε ηελ 27 Απγνχζηνπ 1991 απφ ηελ ΔΔ σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ηα απνζρηζηηθΪ 
θηλάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε δηΪιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβέαο. 
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ζηΪκελσλ ζπλφξσλ, φπσο απηΪ δηακνξθψζεθαλ κε ηελ αλεμαξηεζέα ησλ λΫσλ 

θξαηψλ, εθηφο θπζηθΪ εΪλ ππΪξρεη ακνηβαέα ζπλαέλεζε. ΔπηπιΫνλ, επηζάκαλε φηη 

ηα αλζξσπηζηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηάησλ δελ πξνυπνζΫηνπλ θαη αληέζηνηρν 

δηθαέσκα ζε εδαθηθά απφζρηζε (Cohen 2006, 112). ΔπνκΫλσο, ζηελ πεξέπησζε 

ηνπ Κνζζπθνπεδένπ πξνθχπηνπλ εχινγα πνιιΪ εξσηάκαηα θαη Ϋληνλεο ακθηβνιέ-

εο θαηΪ πφζν πιεξνχληαη ηα θξηηάξηα ηεο λφκηκεο -θαηΪ ην δηεζλΫο δέθαην- κνλν-

κεξνχο αλαθάξπμεο ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ.    

ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Σελ ηξΫρνπζα ρξνληθά πεξένδν, ε θπβΫξλεζε ηνπ Κνζζπθνπεδένπ -ππφ ηελ 

πέεζε ηεο Γχζεο- Ϋρεη ζΫζεη µΫξνο ηεο θπξηαξρέαο ηεο ππφ ηε δηεζλά επέβιεςε θαη 

δεζκεχηεθε κνλνµεξψο απφ ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ ζρεδένπ Ahtisaari. H EE πξνρψ-

ξεζε ζηελ απνζηνιά ηεο αζηπλνκηθάο ππεξεζέαο EULEX,53,54 νπζηαζηηθΪ πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζέαο κεηΪβαζεο απφ ην θαζεζηψο ηεο απφθαζεο 1244/ 

1999 ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ ζην αλεμΪξηεην ΚνζζπθνπΫδην. Δπέζεο, θΪιεζε κηα νκΪ-

δα θξαηψλ55 λα ηδξχζνπλ ην ΓηεζλΫο Με ηξαηησηηθφ Γξαθεέν (ΓΜΓ) γηα λα επη-

βιΫπεη ηελ εθαξκνγά ηνπ ζρεδένπ Ahtisaari (Official Journal of the European Union 

2012, 22). Όζνλ αθνξΪ ζηε δηαδηθαζέα ηεο αλαγλψξηζεο, ε νπνέα παξαµΫλεη ηδηαέ-

ηεξα αξγά, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ΚνζζπθνπΫδην -κΫρξη ζάκεξα- ην Ϋρνπλ αλαγλσ-

ξέζεη 111 απφ ηα 193 κΫιε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ (πνζνζηφ 57%), ζπκπεξηιακ-

βαλνκΫλσλ 23 απφ ηα 28 θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ (πνζνζηφ 82%).56 Ζ εμΫιημε απηάο 

ηεο δηαδηθαζέαο απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη θΫξεη ζε αδηΫμνδν ην ΒειηγξΪδη, δηφηη νη α-

λαγλσξέζεηο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ ζπλαζπηζκνχο ζηνπο 

νπνένπο ε εξβέα ζΫιεη λα εληαρζεέ (ΔΔ, ΝΑΣΟ) ά απφ γεηηνληθΫο ρψξεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη εληαμηαθΫο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο εξβέαο ζε ΔΔ θαη ΝΑΣΟ παξακΫλνπλ 

ζηΪζηκεο. 

                                                 
53. Ζ EULEX (European Union Rule of Law Mission) εέλαη ε αζηπλνκηθά ππεξεζέα πνπ εμαζθαιέδεη 
ζην ΚνζζπθνπΫδην φηη ζα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο δηθαένπ κΫρξη ηελ πιάξε κεηΪβαζε ηεο δηαρεέ-
ξηζεο θαη ηεο αλΪιεςεο ησλ θξαηηθψλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηηο ηνπηθΫο αξρΫο. (EULEX 
2016) 
54. Ζ ζρΫζε UNMIK-EULEX εέλαη αθφκε µε-μεθαζαξηζκΫλε θαη ζα παξαµΫλεη Ϋσο φηνπ απεκπιαθεέ 
ην δάηεκα απφ ην veto ηεο Ρσζέαο. 
55. Απζηξέα, ΒΫιγην, Βνπιγαξέα, Γαιιέα, Γεξκαλέα, Γαλέα, Διβεηέα, Δζζνλέα, ΖλσκΫλεο Πνιηηεέεο 
Ακεξηθάο, ΖλσκΫλν Βαζέιεην, Ηξιαλδέα, Ηηαιέα, ΚΪησ Υψξεο, Κξναηέα, Λεηνλέα, Ληζνπαλέα, Λνπμεκ-
βνχξγν, Ννξβεγέα, Οπγγαξέα, Πνισλέα, ινβελέα, νπεδέα, Σνπξθέα, Σζερηθά Γεκνθξαηέα θαη Φηλ-
ιαλδέα.  (Official Journal of the European Union 2012, 22) 
56. Γελ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ ηηο ΔιιΪδα, Κχπξν, Ρνπκαλέα, Ηζπαλέα θαη ινβαθέα. 
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ΗδηΪδνπζα εέλαη θαη ε θαηΪζηαζε πνπ επηθξαηεέ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κνζζπ-

θνπεδένπ. Ζ αιβαληθά πιεηνςεθέα θαη ε κεηνλφηεηα κε ζεξβηθάο θαηαγσγάο απν-

δΫρνληαη ηελ θαηΪζηαζε ηνπ Κνζζπθνπεδένπ σο λφκηκε. ΑληηζΫησο, ην κεγαιχηεξν 

κΫξνο ηεο ζεξβηθάο θνηλφηεηαο αληηηέζεηαη ζηελ παξνχζα θξαηηθά ππφζηαζε, κε 

απνηΫιεζκα ε θνηλσληθά απφζηαζε κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ θαη ησλ Ϋξβσλ ηνπ 

Κνζζπθνπεδένπ λα παξακΫλεη αγεθχξσηε. Οη ΚνζνβΪξνη Ϋξβνη δηαηεξνχλ κηα 

ηζρπξά de facto απηνλνκέα ζην βφξεην ηκάκα ηεο ρψξαο, ελψ ζηα ππφινηπα κΫξε 

ηνπ Κνζζπθνπεδένπ Ϋρνπλ επηθεληξσζεέ ζηνπο αγξνηηθνχο ζχιαθεο. ΠΫξα φκσο 

απφ ηα πνιηηηθΪ θέλεηξα, ε γιψζζα εμαθνινπζεέ λα απνηειεέ ζνβαξά αηηέα απνκφ-

λσζεο ηεο ζεξβηθάο θνηλφηεηαο. Οη Ϋξβνη ηνπ Κνζζπθνπεδένπ πνπ θαηνηθνχλ 

ζηνπο ζχιαθεο εέλαη ζχκαηα δηαθξέζεσλ, νη νπνέεο επεξεΪδνπλ ηε δσά ηνπο ζε θα-

ζεκεξηλά βΪζε θαη νδεγνχλ ζε απψιεηεο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. Σν δηθαέσκα 

έζεο πξφζβαζεο κε ηνπο Αιβαλνχο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ ζηηο δηνηθεηηθΫο θαη θνη-

λσληθΫο ππεξεζέεο, φπσο π.ρ. ζηα λνζνθνκεέα, εέλαη εχζξαπζην, ελψ ε ειεπζεξέα 

κεηαθέλεζάο ηνπο εληφο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ εέλαη νπζηαζηηθΪ πεξηνξηζκΫλε. Χο 

απφξξνηα απηψλ, ν ζεξβηθφο πιεζπζκφο Ϋρεη ηΪζεηο εγθαηΪιεηςεο ηνπ Κνζζπθν-

πΫδηνπ. (Official Journal of the European Union 2012, 23)  

ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ηδηαέηεξα δπζρεξάο εέλαη ζην ΚνζζπθνπΫδην -κεηΪ ην 

πΫξαο ησλ ζπγθξνχζεσλ- ε δηακνξθσζεέζα νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε. Ζ νηθνλνκέα 

επιάγε απφ ηε κεηαπνιεκηθά αβεβαηφηεηα, ηε δηαθνπά ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ θαη 

ηηο αλεπαξθεέο επελδχζεηο ζε ππνδνκΫο. Σν επέζεκν πνζνζηφ αλεξγέαο αλΫξρεηαη 

ζε πνζνζηφ Ϊλσ ηνπ 40% -μεπεξλΪ θαηΪ πνιχ ηνλ κΫζν φξν ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο- θαη ε νηθνλνκέα εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηα εκβΪζκαηα θαη ηε 

βνάζεηα δσξεηψλ. Χζηφζν, αλ θαη ε ΔΔ ζπληζηΪ ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδφηε, 

πνιινέ δσξεηΫο Ϋρνπλ αξρέζεη λα απνζχξνληαη απφ ην ΚνζζπθνπΫδην θαη ην ζπ-

λνιηθφ πνζφ ησλ δηαζΫζηκσλ θνλδπιέσλ ζηαδηαθΪ θζέλεη. Αληέζηνηρα, ηδηαέηεξα ζε-

καληηθφο παξΪγνληαο ζηελ ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε απνηειεέ αθελφο ε πςειά ππΪξ-

ρνπζα δηαθζνξΪ, ε νπνέα εέλαη επξΫσο δηαδεδνκΫλε θαη επεξεΪδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηηο πξννπηηθΫο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο,57 θαη αθεηΫξνπ ε αδπλακέα ηεο θπ-

βΫξλεζεο λα εθαξκφζεη κηα θαηΪιιειε εζληθά ζηξαηεγηθά γηα ηελ νηθνλνκηθά αλΪ-

πηπμε ηεο ρψξαο. (Official Journal of the European Union 2012, 24-26) 

                                                 
57. χκθσλα κε ηνλ Γεέθηε ΜΫηξεζεο ηεο ΓηαθζνξΪο ηεο «Γηεζλνχο ΓηαθΪλεηαο» ην ΚνζζπθνπΫ-
δην θαηαηΪζζεηαη ζηελ 110

ε
 ζΫζε παγθνζκέσο, θξηλφκελν σο κέα απφ ηηο πην δηεθζαξκΫλεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. (Official Journal of the European Union 2012, 24) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Γ» - ΚΡΗΜΑΗΑ 
 

ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΖ ΚΡΗΜΑΗΑ  

Απφ ηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαέαο Ϋρνπλ δηΫιζεη σο θαηαθηεηΫο φιεο νη κεγΪ-

ιεο δπλΪκεηο θαη νη απηνθξαηνξέεο ηεο εθΪζηνηε επνράο. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη 

σο θπξέαξρνη ηεο ρεξζνλάζνπ θαηΪ πεξέπησζε νη Ρσκαένη, νη Γφηζνη, νη Οχλλνη, νη 

Βνχιγαξνη, ε Βπδαληηλά Απηνθξαηνξέα, ε Ρσζέα, ε Γαιιέα θαη ε Αγγιέα. Γεσγξαθη-

θΪ, ε ρεξζφλεζνο δεζπφδεη ζηε βφξεηα  αθηνγξακκά ηεο Μαχξεο ΘΪιαζζαο. Σα 

ιηκΪληα ηεο Κξηκαέαο δηαζΫηνπλ ζπνπδαέεο δπλαηφηεηεο, κε γξάγνξε πξφζβαζε 

ζηελ Αλαηνιηθά Μεζφγεην, ηα ΒαιθΪληα θαη ηε ΜΫζε Αλαηνιά. Δπέζεο, ζε απηά θα-

ηαιάγεη ν πισηφο πνηακφο Γλεέπεξνο, πξνζθΫξνληαο ζην λαπηηιηαθφ ηκάκα κηα 

ζεκαληηθά εκπνξηθά δηαδξνκά πνπ δηαζρέδεη ηελ επξσπατθά άπεηξν απφ βνξξΪ 

πξνο λφην θαη ηειηθΪ ζπλδΫεη ηε Μαχξε ΘΪιαζζα κε ηε Βαιηηθά. Ζ δηαρξνληθά αμέα 

ηεο εκπνξηθάο απηάο δηαδξνκάο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ρξάζε ηεο θαηΪ ηελ αξραηφ-

ηεηα απφ ηνπο Έιιελεο αιιΪ θαη ηνπο ΒαξΪγγνπο.58   

 

Δηθφλα 4: ΥΪξηεο Κξηκαέαο. Πεγά: http://geoawesomeness.com/cartographers-map-crimea/  

                                                 
58. Οη ΒαξΪγγνη άηαλ Βέθηλγθο πνπ θαηεπζχλζεθαλ αλαηνιηθΪ. Ζ ζπκβνιά ηνπο άηαλ θαζνξηζηηθά 
ζηελ ηζηνξέα ηεο Ρσζέαο, θαζψο κεηαμχ 9

νπ
 θαη 12

νπ
 αηψλα δεκηνχξγεζαλ θαη εμνπζέαδαλ ην κεζαη-

σληθφ θξΪηνο ησλ Ρσο θαη ζπγθξφηεζαλ ηε βπδαληηλά απηνθξαηνξηθά θξνπξΪ κε ζεκαληηθά ηζρχ 
κΫρξη ην 13

ν
 αηψλα. Αζρνινχληαλ θπξέσο κε ηνλ πφιεκν (σο κηζζνθφξνη), ηελ πεηξαηεέα θαη ην ε-

κπφξην. (Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ ΠΪππξνο Larousse) 

http://geoawesomeness.com/cartographers-map-crimea/
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Δπηπξφζζεηα, ε πεξηνρά πξνζθΫξεη ηνλ απφιπην Ϋιεγρν ηεο εμφδνπ -κΫζσ 

ηεο Μαχξεο ΘΪιαζζαο- ησλ πεξηθαπθΪζησλ θξαηψλ ζε ζεξκΪ χδαηα. Αληέζηνηρα,  

ε λαπηηθά βΪζε ηεο εβαζηνχπνιεο -ε νπνέα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο βΪζε 

γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζηφινπ ηεο Ρσζέαο ζηελ Μεζφγεην θαη ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ- 

απνηειεέ ζεκαληηθφ παξΪγνληα -ζε πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επέπεδν- γηα ηνλ Ϋ-

ιεγρν ησλ αθηψλ ηεο Μαχξεο ζΪιαζζαο θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ λφηησλ ζπλφξσλ 

ηεο Ρσζέαο. ΔπνκΫλσο, θαζέζηαηαη ζαθΫο φηη ν Ϋιεγρνο ηεο Μαχξεο ζΪιαζζαο 

εμαζθαιέδεη φρη κφλν ηα ζπκθΫξνληα ηεο Ρσζέαο αιιΪ θαη ησλ ζπκκΪρσλ ηεο. 

Όζνλ αθνξΪ ηνλ νξπθηφ πινχην, εληφο ησλ 200 λαπηηθψλ κηιέσλ απφ ηελ αθηά ηεο 

Κξηκαέαο ππΪξρνπλ επηβεβαησκΫλα πεξέπνπ 45 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθψλ κΫηξσλ 

απνζεκΪησλ θπζηθνχ αεξένπ, γεγνλφο ην νπνέν πξνζδέδεη εμαηξεηηθά ζεκαζέα 

ζηελ νξηνζΫηεζε ηεο ΑΟΕ. Ζ θπξηαξρέα επέ ηεο ρεξζνλάζνπ ηεο Κξηκαέαο επηθΫξεη 

επηπιΫνλ νθΫιε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο θαηαζθεπάο αγσγψλ κεηαθνξΪο πεηξειαέ-

νπ θαη θπζηθνχ αεξένπ πξνο ηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηα ΒαιθΪληα. 

ΡΧΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΝ ΚΑΤΚΑΟ ΚΑΗ ΜΑΤΡΖ ΘΑΛΑΑ 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλΫβεζαλ ζηε ρεξζφλε-

ζν ηεο Κξηκαέαο ζπλΪδεη λα παξαηεζνχλ νξηζκΫλα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηε ξσζηθά 

πνιηηηθά πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηνρΫο ηνπ ΚαπθΪζνπ θαη ηεο Μαχξεο ΘΪιαζ-

ζαο. ηελ πνιηηηθά απηά δηαπηζηψλεηαη πξσηέζησο κηα ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξφηε-

ηα, θαζψο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ επξχηεξνπ κεηα-ζνβηεηηθνχ ρψξνπ βξέζθε-

ηαη ζην επέθεληξν ηνπ ξσζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Ο ρψξνο απηφο νπδΫπνηε Ϋπαςε 

λα απνηειεέ Ϋλα πξνλνκηαθφ πεδέν πξνψζεζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ δσηηθψλ ζπκ-

θεξφλησλ ηεο Ρσζέαο. Ζ αλαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δε-

κνθξαηηψλ ζπκθΫξεη απφιπηα ηε Ρσζέα, θαζψο ηεο παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα λα α-

θαηκΪμεη απηΪ ηα θξΪηε απφ ηηο πνιχηηκεο πξψηεο χιεο ηνπο, ρσξέο φκσο λα επσ-

κέδεηαη ην θφζηνο επηδφηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. (Drezner 1999, 135) 

  

Ζ Οπθξαλέα απνηειεέ ην δσηηθφηεξν θνκβηθφ πεδέν εθαξκνγάο ηνπ ξσζηθνχ 

δφγκαηνο ηνπ «εγγύο εμσηεξηθνύ», γεγνλφο πνπ επηηεέλεηαη απφ ηελ πξνζπΪζεηα 

επΫθηαζεο ηνπ ΝΑΣΟ -αθφκε θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο πξψελ ΔΓ- κε ηελ πξφ-

ζθιεζε ζπκκεηνράο ησλ βαιηηθψλ δεκνθξαηηψλ ην 2002. Ζ ππνβνιά ηεο επέζε-

κεο νπθξαληθάο ππνςεθηφηεηαο γηα ην ΝΑΣΟ, ηνλ ΜΪην ηνπ 2002, επηδξΪ απνζηα-

ζεξνπνηεηηθΪ γηα ην κΫιινλ ηεο νπθξαληθάο ελφηεηαο. ην ξσζηθφ ζπιινγηθφ ππν-
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ζπλεέδεην, ε Μαχξε ΘΪιαζζα θαη ν Καχθαζνο ζπληζηνχλ ην απφιπην ζχλνξν ε-

λΪληηα ζηηο ηνπξθν-κνγγνιηθΫο νξδΫο, ην Κέεβν ζεσξεέηαη ε «κεηέξα όισλ ησλ ξσ-

ζηθώλ πόιεσλ» θαη ε Οπθξαλέα εέλαη γηα ηε Ρσζέα φηη θαη ην Κφζζνβν γηα ηε εξ-

βέα. (Σζαθέξεο 2010, 189-192) 

χκθσλα κε ην δφγκα ηνπ «εγγύο εμσηεξηθνύ» -πνπ δηαηππψλεηαη άδε απφ 

ην 1992 θαη απνηειεέ ηελ θνξπθαέα πξνηεξαηφηεηα ηεο ξσζηθάο κεηα-ζνβηεηηθάο 

ζηξαηεγηθάο- «ν δηεζλήο αλαγλσξηζκέλνο δηάδνρνο ηεο ΔΓ, ε Ρσζηθή Οκν-

ζπνλδία, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή αθνινπζώληαο ην 

δόγκα πνπ αλαθεξύζζεη ην ζύλνιν ηνπ γεσπνιηηηθνύ ρώξνπ ηεο πξώελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο σο ζθαίξα ησλ δσηηθώλ ηεο ζπκθεξόλησλ». Ζ ξσζηθά αζθΪιεηα θαη ζηα-

ζεξφηεηα ζπλδΫεηαη Ϊκεζα κε ηε «θηινξσζηθφηεηα» ηνπ επξχηεξνπ κεηα-

ζνβηεηηθνχ ρψξνπ, θαηΪ ηνλ έδην ηξφπν πνπ ε αζθΪιεηα ηεο ΔΓ ζπλδεφηαλ κε ηε 

δηαηάξεζε ηεο ζνβηεηηθάο εγεκνλέαο επέ ηεο πξψελ Αλαηνιηθάο Δπξψπεο. Ζ Ρσ-

ζέα αλαθεξχζζεη ηελ Κνηλνπνιηηεέα Αλεμαξηάησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ) σο κηα απνθιεη-

ζηηθά «δώλε εζληθήο αζθαιείαο» θαη ε πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ ησλ ξσζηθάο 

θαηαγσγάο εζλνηηθψλ νκΪδσλ, πνπ δηαβηνχλ ζηε κε-ξσζηθά ΚΑΚ, δηθαηνινγεέ ηνλ 

παξεκβαηηζκφ ηεο. (Σζαθέξεο 2008, 183) 

ηε βΪζε απηάο ηεο ακπληηθάο-αλαζρεηηθάο ινγηθάο ε Ρσζέα ζΫηεη ηηο παξα-

θΪησ ζηνρεχζεηο: 

▪ ΑλΪδεημε ηεο Ρσζέαο σο ηεο κνλαδηθάο ππξεληθάο δχλακεο ηνπ κε-

ηαζνβηεηηθνχ ρψξνπ. 

▪ ΓηαζθΪιηζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη επηδέσμε κΫηξσλ πνιη-

ηηθάο απηνλνκέαο γηα ηνπο ξσζηθνχο-ξσζφθσλνπο πιεζπζκνχο πνπ δηαβηνχλ ε-

θηφο ηεο κεηξνπνιηηηθάο Ρσζέαο. 

▪ πληνληζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ θαη εμαγσγηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξα-

ηψλ ηεο ΚΑΚ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. (Σζαθέξεο 2010, 185-188) 

Ζ Ρσζέα άδε απφ ην 2008 κε ζηξαηησηηθΫο επεκβΪζεηο ζηε Γεσξγέα (Α-

κπραδέα, Ν. Οζζεηέα), Ϋδεημε -κεηΪ ηελ νηθνλνκηθά ηεο αλΪθακςε κΫζσ εθκεηαι-

ιεχζεσο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο πφξσλ- φηη νη πεξηνρΫο θνληΪ ζηα ξσζηθΪ ζχλνξα 

επεξεΪδνπλ ηελ αζθΪιεηΪ ηεο (ππφ Ϊιιε δηαηχπσζε εκπέπηνπλ ζηελ ζθαέξα ε-
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πηξξνάο ηεο) θαη ηπρφλ επΫθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθάο Δλψζεσο ζα 

απνηεινχζε ερζξηθά ελΫξγεηα (Mearsheimer 2014). Σαπηφρξνλα κε ην ηζρχνλ δφγ-

κα πνπ ππνγξΪθεθε ην 2008, απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν Νηκέηξη ΜεληβΫληεθ, ε πξν-

ζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ ησλ ξψζσλ πνιηηψλ (νκνεζλψλ εθηφο επηθξΪηεηαο) θαζέ-

ζηαηαη σο πςέζηε πξνηεξαηφηεηα ηεο ξσζηθάο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο, αθφκε θαη κε 

ηε ρξάζε ζηξαηησηηθψλ κΫζσλ.  

πλεπψο, ην δφγκα ηνπ «εγγύο εμσηεξηθνύ» επηηΪζζεη ηελ επαγξχπλεζε 

ζηνλ επξχηεξν κεηα-ζνβηεηηθφ ρψξν. Γηα ηνπο ξψζνπο αλαιπηΫο, ην μΫζπαζκα ησλ 

ιεγφκελσλ «ρξσκαηηζηώλ» επαλαζηΪζεσλ ζηε Γεσξγέα ην 2003 θαη ζηελ Οπθξα-

λέα ην 2004 ζπληζηνχλ κηα πξφδειε πξνζπΪζεηα ηεο Γχζεο λα δηεηζδχζεη ζην 

«καιαθό ππνγάζηξην» ηεο Ρσζέαο θαη εθιακβΪλεηαη σο κηα πξνζπΪζεηα απνκφ-

λσζεο, πνπ δελ ηεο παξΫρεη Ϊιιε δπλαηφηεηα απφ ην λα αληηδξΪζεη δπλακηθΪ. 

ΔπνκΫλσο, ε Ρσζέα ζεσξψληαο φηη ε Γχζε επηρεηξεέ λα επεθηεέλεη ηηο ζθαέξεο ε-

πηξξνάο ηεο, ζΫηεη σο Ϊκεζν ζηφρν λα κελ εληαρζεέ ε Οπθξαλέα ζην δπηηθφ ζηξα-

ηφπεδν θαη νχηε λα πξνζρσξάζεη ζηελ Δπξσπατθά Πνιηηηθά Γεηηνλέαο. Χζηφζν, ε 

Ϊξλεζε ηνπ Οπθξαλνχ πξνΫδξνπ Γηαλνπθφβηηο λα ππνγξΪςεη, ηελ 21 Ννε 2013, ηε 

πκθσλέα χλδεζεο ΔΔ θαη Οπθξαλέαο ζηε ΓηΪζθεςε Κνξπθάο ηνπ Βέιληνπο, ζα 

νδεγάζεη αξρηθΪ ζηηο δηαδειψζεηο ζηελ πιαηεέα  Αλεμαξηεζέαο ζην  Κέεβν  θαη  ζηε 

ζπλΫρεηα, ην ΜΪξηην ηνπ 2014, ζηελ πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο απφ ηε Ρσζέα. 

ΑΠΟ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ, ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ    

Ζ Κξηκαέα άηαλ θαηνηθεκΫλε απφ ηελ αξραηφηεηα, κε πξψηνπο ηνπο Κηκκε-

ξένπο θαη ηνπο θχζεο, ελψ ζηε ζπλΫρεηα ππάξμαλ θαη ειιεληθΫο απνηθέεο. Οη πξψ-

ηνη ζεκαληηθνέ θαηαθηεηΫο άηαλ ε Βπδαληηλά απηνθξαηνξέα, ε νπνέα εδξαέσζε ηελ 

θπξηαξρέα ηεο ζηελ πεξηνρά ηνλ 9ν αηψλα. Καηφπηλ, ιφγσ ησλ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρά, αθνινχζεζε πιεζψξα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ βπδαληη-

λψλ, ηνχξθσλ θαη ζιΪβσλ. Ζ Κξηκαέα, εθεέλε ηελ πεξένδν, άηαλ γλσζηά σο θΫληξν 

εκπνξένπ αιιΪ θαη δνπιεκπνξένπ. Σν 13ν αηψλα, ε Κξηκαέα απνηΫιεζε πεδέν αληη-

παξαζΫζεσλ κεηαμχ Βπδαληένπ θαη Μνγγφισλ εηζβνιΫσλ, κΫρξη ηελ ηειηθά ελζσ-

κΪησζά ηεο σο Ϋδαθνο ηεο Υξπζάο Οξδάο.59 Σν λΫν θαζεζηψο δηάξθεζε κφλν κε-

ξηθΫο δεθαεηέεο, πξηλ ε Κξηκαέα εηζρσξάζεη ζηα κΫζα ηνπ 15νπ αηψλα -σο ππνηειάο 

                                                 
59. Ζ Υξπζά Οξδά απνηεινχηαλ απφ κνγγνιηθΪ θαη ηνπξθηθΪ θχια πνπ εηζΫβαιαλ κΫζσ ηνπ Καπ-
θΪζνπ ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρΫο ηνπ 13

νπ
 αηψλα.  
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επαξρέα κε ηελ νλνκαζέα ΥαλΪηνπ- ζηελ Οζσκαληθά Απηνθξαηνξέα. Ζ θπξηαξρέα 

ησλ Οζσκαλψλ επέ απηάο δηάξθεζε απφ ην 1449 Ϋσο ην 1779.  

Ζ Κξηκαέα θαηαθηάζεθε απφ ηε Ρσζηθά Απηνθξαηνξέα ην 1783 -ππφ ηεο Αη-

θαηεξέλεο ηεο ΜεγΪιεο- σο ζπλΫπεηα ησλ ξσζνηνπξθηθψλ πνιΫκσλ. Απφ ην 1853 

Ϋσο ην 1856, εθδειψζεθαλ ζηελ πεξηνρά ζθνδξΫο ερζξνπξαμέεο -Κξηκατθφο Πφ-

ιεκνο- φπνπ πνιΫκεζαλ φιεο νη κεγΪιεο δπλΪκεηο ηεο επνράο, γεγνλφο πνπ θαηα-

δεηθλχεη ηελ αδηακθηζβάηεηε αμέα ηεο ρεξζνλάζνπ. πγθεθξηκΫλα αληηπαξαηΫζεθαλ 

δπλΪκεηο ηεο Ρσζηθάο Απηνθξαηνξέαο ελαληένλ ηεο ζπκκαρέαο κεηαμχ Γαιιέαο, 

Βξεηαλέαο θαη Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο, κε ηελ Κξηκαέα σζηφζν λα παξακΫλεη 

ππφ ξσζηθά θπξηαξρέα. Δληνχηνηο, δηαηεξάζεθε ζηελ πεξηνρά κέα ζεκαληηθά εζληθά 

κεηνςεθέα ΣαηΪξσλ.  

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ξσζηθνχ εκθχιηνπ πνιΫκνπ (ΝνΫκβξηνο 1917 Ϋσο Ο-

θηψβξηνο 1922), ε Κξηκαέα βξηζθφηαλ ππφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ Λεπθνχ (θηινηζαξηθνχ) 

ηξαηνχ. ΜεηΪ ηελ άηηα απφ ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ, ε Κξηκαέα Ϋγηλε, ην 1921, κΫξνο 

ηεο Οκνζπνλδηαθάο νβηεηηθάο νζηαιηζηηθάο Γεκνθξαηέαο, ελψ ην 1922 αλαθε-

ξχρζεθε σο Απηφλνκε νβηεηηθά νζηαιηζηηθά Γεκνθξαηέα ηεο Κξηκαέαο θαη Ϋγηλε 

κΫξνο ηεο νβηεηηθάο Έλσζεο. Αληέζηνηρα, ε Οπθξαλέα πξνΫθπςε ζηηο 30 Γεθεκ-

βξένπ 1922 σο κέα απφ ηηο ηδξπηηθΫο Γ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1942 ε ρεξζφλεζνο θα-

ηαιάθζεθε απφ ηε λαδηζηηθά Γεξκαλέα θαη, κεηΪ ηελ απειεπζΫξσζά ηεο ην ΜΪην 

ηνπ 1944, εληΪρζεθε ζηελ ΔΓ, ππνβαζκηζκΫλε δηνηθεηηθΪ ζε Κξηκατθά ΠεξηθΫ-

ξεηα. Αθνινχζεζαλ νκαδηθΫο απειΪζεηο κε θαζαξΪ εζληθηζηηθΪ θξηηάξηα -θαηφπηλ 

εληνιάο ηνπ ηΪιηλ- κε πξφζρεκα ηελ ππνηηζΫκελε ζπλεξγαζέα κε ηηο λαδηζηηθΫο 

νκΪδεο θαηνράο. Οη απειΪζεηο νδάγεζαλ ζηελ κεέσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρεξζν-

λάζνπ θαηΪ 20% πεξέπνπ, κε ηαπηφρξνλε εζλνθΪζαξζε ηεο πεξηνράο απφ ηνπο 

ΣαηΪξνπο. Αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη ε απΫιαζε αθνξνχζε θαη 70.000 Έιιελεο, νη 

νπνένη επαλαπαηξέζηεθαλ. 

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2004 

ε αλΪκλεζε ηεο πλζάθεο ηνπ ΠεξεγηΪζιαθ (Pereyaslav)60 ν νβηεηηθφο 

εγΫηεο Νηθέηα Υξνπζηζφθ (θαηαγφκελνο απφ ηελ Οπθξαλέα), ην 1954 απνθαζέδεη 

                                                 
60. Ζ πλζάθε ηνπ ΠεξεγηΪζιαθ (Pereyaslav) ππνγξΪθεηαη κεηαμχ Ρψζσλ θαη ΚνδΪθσλ ηνλ Ηα-
λνπΪξην ηνπ 1654, θαη ινγέδεηαη σο ε αξρά ηεο ελψζεσο ηεο Οπθξαλέαο θαη ηεο Ρσζέαο θαη θαη’ 
επΫθηαζε φισλ ησλ Ρψζσλ.  
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λα ελζσκαηψζεη ηελ Κξηκαέα θαη ηελ νκνζπνλδηαθά πφιε ηεο εβαζηνχπνιεο 

ζηελ Οπθξαλέα. Ζ πξΪμε απηά άηαλ αληηζπληαγκαηηθά, αθνχ πξνυπφζεηε ηε ζπ-

λαέλεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ νξγΪλνπ ηεο Ρσζηθάο νβηεηηθάο νζηαιηζηηθάο Γεκν-

θξαηέαο. Ο Υξνπζηζφθ σζηφζν, ιέγν αξγφηεξα, θξφληηζε λα ςεθηζηεέ κέα αληέ-

ζηνηρε ζπληαγκαηηθά αιιαγά, κεηαηξΫπνληαο Ϋηζη ηελ Κξηκαέα ζε Ϋλα δψξν πξνο 

ηε γελΫηεηξΪ ηνπ, παξφηη ν πιεζπζκφο ηεο Κξηκαέαο ζπλΫρηδε λα εέλαη ζηελ πιεην-

ςεθέα ηνπ ξσζηθάο θαηαγσγάο. (ΓηαθνθσηΪθεο 2014, 35-37)  

Με ηε δηΪιπζε ηεο ΔΓ θαη ηελ αλαθάξπμε ηεο νπθξαληθάο αλεμαξηεζέαο 

απφ ην αλψηαην νβηΫη ηεο Οπθξαλέαο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990, ε Κξηκαέα βξέζθε-

ηαη, πιΫνλ, ζε Ϊιιν θξΪηνο. Δληνχηνηο, ε λνκηθά θαηνρχξσζε ησλ κεηνλνηηθψλ δη-

θαησκΪησλ αλαδεηθλχεηαη ζε θνξπθαέα πξνηεξαηφηεηα γηα ην λΫν νπθξαληθφ θξΪηνο 

κε ηελ πηνζΫηεζε ηεο Γηαθάξπμεο ησλ ΓηθαησκΪησλ ησλ Δζλνηάησλ ηνπ 1991 θαη 

ηνπ Νφκνπ γηα ηηο ΔζληθΫο Μεηνλφηεηεο ηνπ 1992 θαη ζπκβΪιινπλ ζηε δηαηάξεζε 

ηεο εζληθάο ζπλνράο ηεο Οπθξαλέαο. ε φηη αθνξΪ ηε ζεζκνζΫηεζε ησλ ζρΫζεψλ 

ηεο κε ηελ θεληξηθά εμνπζέα, ε Κξηκαέα εέρε θαζεζηψο απηφλνκεο δεκνθξαηέαο, θα-

ηνρπξσκΫλν απφ ην Οπθξαληθφ χληαγκα, κε δηθφ ηεο ζχληαγκα (απφ ην 1998), 

θνηλνβνχιην θαη επξεέα απηνλνκέα σο πξνο ηε δηακφξθσζε ζεκαληηθψλ ηνκΫσλ 

πνιηηηθάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπκθσληψλ 

κε ηε Ρσζηθά Οκνζπνλδέα. (Γξακκαηέθαο 2014, 3-4) 

Δπέζεο, κε ηε ζπλνκνιφγεζε ηνπ ιεγφκελνπ Μλεκνλένπ ηεο ΒνπδαπΫζηεο, 

ην ΓεθΫκβξην ηνπ 1994, γηα ηηο δηαβεβαηψζεηο αζθαιεέαο πνπ αθνξνχλ ζηελ επη-

ζηξνθά ησλ ππξεληθψλ φπισλ πνπ βξέζθνληαη ζην Ϋδαθνο ηεο Οπξαλέαο, ηα ζπκ-

βαιιφκελα κΫξε (ΖΠΑ, Ρσζέα, ΖλσκΫλν Βαζέιεην) δεζκεχνληαη λα: 

▪ εβαζηνχλ ηελ αλεμαξηεζέα, ηελ θπξηαξρέα θαη ηα ππΪξρνληα ζχλν-

ξα ηεο Οπθξαλέαο (Ϊξζξν 1). 

▪ ΑπΫρνπλ απφ ηελ απεηιά ά ηε ρξάζε βέαο θαηΪ ηεο Οπθξαλέαο (Ϊξ-

ζξν 2). 

 ▪ ΑπΫρνπλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ εμαλαγθαζκφ ηεο Οπθξαλέαο, κε ζηφ-

ρν ηελ εμππεξΫηεζε ηδέσλ ζπκθεξφλησλ (Ϊξζξν 3). (ΓηαθνθσηΪθεο 2014, 63-66) 

ΣΫινο, ζηηο 28 Ηαλνπαξένπ ηνπ 2003 ππνγξΪθεηαη, ζην Κέεβν απφ ηνλ Ρψζν 

πξφεδξν Βιαληέκηξ Πνχηηλ (Vladimir Putin) θαη ηνλ Οπθξαλφ νκφινγν ηνπ Λενλέλη 



44 
 

Κνχηζκα (Leonid Kuchma), ζπκθσλέα νξηνζΫηεζεο ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δπν 

θξαηψλ ζηελ Κξηκαέα, ηελ Αδνθηθά ΘΪιαζζα θαη ην ζηελφ ηνπ Κεξηο (Kerch), ε 

νπνέα επηθπξψλεηαη απφ ηα θνηλνβνχιηα ησλ δπν ρσξψλ Ϋλα ρξφλν αξγφηεξα. 

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ 2004 ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2013 

Με ηελ «πνξηνθαιί» επαλΪζηαζε, πνπ νδεγεέ ζηελ αλαηξνπά ηνπ Οπθξα-

λνχ ππνςεθένπ Βέθηνξ Γηαλνπθφβηηο (Viktor Yanukovych) -εθιεθηνχ ηεο Μφζραο- 

ζηηο εθινγΫο ηνπ Ννεκβξένπ 2004, θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ θηιν-δπηηθνχ ζπλαζπηζκνχ 

ηνπ Βέθηνξ Γηνχζηζελθν (Viktor Yushchenko) θαη ηεο Γηνχιηα ΣηκνζΫλθν (Yulia 

Tymoshenko), ζηηο ζΫζεηο ηνπ πξνΫδξνπ θαη ηεο πξσζππνπξγνχ ηεο Οπθξαλέαο 

αληέζηνηρα, νη ζρΫζεηο κεηαμχ ΚηΫβνπ θαη Μφζραο επηδεηλψλνληαη ξαγδαέσο. Ζ 

δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ πξνο αλαηνιΪο κε ηελ εηξεληθά αλαηξνπά θηινξσζηθψλ θα-

ζεζηψησλ (απηαξρηθψλ ά κε) θαη ε εγθαζέδξπζε θηιν-δπηηθψλ θπβεξλάζεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο «όρεκα» γηα ηελ επΫθηαζά ηνπ ζηε Μαχξε ΘΪιαζζα θαη 

ηνλ Καχθαζν, απνηεινχλ Ϋλα θξέζηκν δάηεκα γηα ηελ ξσζηθά εμσηεξηθά πνιηηηθά. 

Σν ζΫκα απηφ ζέγεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ Πνχηηλ, ζηελ ΓηΪζθεςε Αζθαιεέαο ηνπ Μν-

λΪρνπ ην 2007, φπνπ εθθξΪδεηαη θαηΪ ηεο Γχζεο ζεσξψληαο φηη ην δηεζλΫο ζχ-

ζηεκα κεηαηξΫπεηαη πιΫνλ απφ κνλνπνιηθφ ζε πνιππνιηθφ κε πνιιΫο θαη δηΪθν-

ξεο πεγΫο ηζρχνο. 

Ζ αξρά ηνπ ηΫινπο γηα ηα γεγνλφηα ζηελ Οπθξαλέα επΫξρεηαη φηαλ ε ΔΔ ε-

γθαηληΪδεη ην 2009 ηελ Πνιηηηθά ηεο Αλαηνιηθάο Γεηηνλέαο κε πξσηνβνπιέα ηεο Πν-

ισλέαο θαη ηεο νπεδέαο. Ζ πνιηηηθά απηά απνζθνπεέ ζηελ αλΪπηπμε ησλ ζρΫζεσλ 

ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο κε ηηο πξψελ Γ ΑδεξκπατηδΪλ, Αξκελέα, Γε-

σξγέα, Μνιδαβέα θαη Οπθξαλέα, «βαζηδφκελε ζηνλ ζεβαζκφ ηεο δεκνθξαηέαο θαη 

ηνπ θξΪηνπο δηθαένπ, ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο νηθνλνκέαο ηεο αγν-

ξΪο» (Pop 2009). Ζ ελΫξγεηα απηά εθιακβΪλεηαη απφ ηε Ρσζέα σο πξνζπΪζεηα 

ηεο Δπξψπεο λα επεθηεέλεη αλαηνιηθΪ ηε ζθαέξα επηξξνάο ηεο. 

ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΜΔΣΑ ΣΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΣΟΤ 2013 

Απφ ην 2009, ε Δπξσπατθά Πνιηηηθά ηεο Αλαηνιηθάο Γεηηνλέαο ζπλερψο εμε-

ιέζζεηαη κε ζηφρν ηελ πνιηηηθά ζχλδεζε, ηελ νηθνλνκηθά νινθιάξσζε, ηελ θηλεηη-

θφηεηα (mobility) θαη ηε ζπλεξγαζέα ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο. Σα Ϋμη θξΪηε ζηα νπνέα 
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απεπζχλεηαη ε πνιηηηθά απηά, θαινχληαη ζηε ΓηΪζθεςε Κνξπθάο ηνπ Βέιληνπο 

(Vilnius) ζηηο 28/29 Ννεκβξένπ ηνπ 2013 λα πξνζππνγξΪςνπλ ηε πκθσλέα πλ-

δΫζεσο. (Backgrounders 2014)  

Ζ Ρσζέα απεχρεηαη κηα ηΫηνηα εμΫιημε γηα ηελ Οπθξαλέα, ελψ ε αληέδξαζά 

ηεο δηαθαέλεηαη άδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, φηαλ νη ξσζηθΫο ηεισληαθΫο αξρΫο 

ππνβΪιινπλ ζε εμνλπρηζηηθφ Ϋιεγρν ηα εηζαγφκελα νπθξαληθΪ πξντφληα πνπ ηζν-

δπλακεέ κε απαγφξεπζε εηζαγσγάο. ΠαξΪιιεια, Ρψζνη δηπισκΪηεο ηζρπξέδνληαη 

φηη ε ΔΔ επηρεηξεέ Ϋλα κεέδνλ γεσπνιηηηθφ ζρΫδην, ην νπνέν ζΫηεη ζηα θξΪηε ηεο πε-

ξηθΫξεηαο ηεο Ρσζέαο δηιάκκαηα πνιηηηζηηθάο επηινγάο (ΓηαθνθσηΪθεο 2014, 19-

20). Ο Οπθξαλφο πξφεδξνο Γηαλνπθφβηηο -πξνθαλψο θαζ’ ππφδεημε ηνπ Κξεκιέ-

λνπ- απνθαζέδεη λα κελ ππνγξΪςεη ζην Βέιληνπο θαη πεξέ ηα ηΫιε ηνπ 2013 -κε α-

θνξκά ηελ Ϊξλεζε ηνπ Οπθξαλνχ πξφεδξνπ- μεζπνχλ ζθνδξΫο δηαδειψζεηο ζηελ 

πιαηεέα Αλεμαξηεζέαο (Maidan) ηνπ ΚηΫβνπ, θαζψο θαη ζε Ϊιιεο κεγΪιεο πφιεηο 

ηεο Οπθξαλέαο. ηαδηαθΪ, νη δηαδειψζεηο θαηΫιεμαλ ζε Ϋλα εέδνο εκθπιένπ πνιΫ-

κνπ, κε ζπλερεέο πξνζπΪζεηεο θαηαζηνιάο ησλ δηαδεισηψλ απφ ηελ αζηπλνκέα 

ηεο ρψξαο, κε πνιινχο λεθξνχο θαη ρηιηΪδεο ζνβαξΪ ηξαπκαηηζκΫλνπο. ΠαξΪιιε-

ια, ζηηο 22 Φεβξνπαξένπ, ην νιηγαξρηθφ θαζεζηψο ηνπ Γηαλνπθφβηηο θαηαξξΫεη∙ κε 

απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιένπ ν έδηνο θαζαηξεέηαη απφ ην αμέσκα ηνπ ΠξνΫδξνπ, εθ-

δέδεηαη Ϋληαικα ζχιιεςάο ηνπ θαη ηειηθΪ θαηαθεχγεη ζηε Ρσζέα. 

Ζ επηθξΪηεζε θηινδπηηθάο θπβΫξλεζεο -κε ηελ παξνπζέα θαη ηνπ λενλαδη-

ζηηθνχ θφκκαηνο Svoboda- απνηειεέ παξαβέαζε θφθθηλσλ γξακκψλ γηα ηε Ρσζέα, 

ε νπνέα δελ απνδΫρεηαη ηε βέαηε αιιαγά πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζηελ Οπθξαλέα, ζεσ-

ξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα πξαμηθφπεκα, ππνθηλνχκελν απφ ηε Γχζε κε ρξάκαηα 

θαη ΜΚΟ, πνπ πινπνηεέηαη κε ηε βνάζεηα αθξνδεμηψλ νξγαλψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ηελ 1ε Μαξηένπ, ν Πνχηηλ δεηΪ θαη ιακβΪλεη ηελ Ϋγθξηζε ηεο Γνχκα61 γηα ηε ρξάζε 

Ϋλνπιεο βέαο. Ο νπθξαληθφο ζηξαηφο δηαιχεηαη, ελψ ζηελ Κξηκαέα νξγαλψλεηαη 

«απζόξκεηα» δεκνςάθηζκα62 κε ηελ παξνπζέα «αγλώζησλ» ελφπισλ ρσξέο δηα-

θξηηηθΪ. ηηο 18 Μαξηένπ, ην δεκνςάθηζκα γηα ηελ αλεμαξηεζέα ηεο Κξηκαέαο κεηα-

βΪιιεηαη εθαηΫξσζελ ζε απφθαζε γηα Ϋλσζε κε ηε Ρσζέα -δειαδά ε Ρσζέα θαη νη 

εγΫηεο ηεο Κξηκαέαο θαη ηεο εβαζηνχπνιεο ππΫγξαςαλ  ηε  ζπλζάθε  πξνζρψξε- 

                                                 
61. Γνχκα: Βνπιά ηνπ Ρσζηθνχ Κνηλνβνπιένπ. 
62.Πξαγκαηνπνηάζεθε Ϋλα δεκνςάθηζκα πεξηθεξεηαθφ ζην ζχλνιν ηνπ εδΪθνπο ηεο Κξηκαέαο, φ-
πνπ ην 96.77% ησλ πνιηηψλ ςάθηζαλ ππΫξ ηεο Ϋλσζεο κε ηε Ρσζέα θαη Ϋλα δεκνηηθφ εληφο ηεο 
εβαζηνχπνιεο, φπνπ ην αληέζηνηρν πνζνζηφ άηαλ 95.6%. 
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ζεο ηεο Κξηκαέαο ζηε Ρσζηθά Οκνζπνλδέα. (ΓηαθνθσηΪθεο 2014, 20-24) 

ΔπνκΫλσο, γέλεηαη αληηιεπηφ πσο ε Ϊλνδνο ζηελ εμνπζέα, θαηΪ πνιινχο 

πξαμηθνπεκαηηθΪ, ελφο θφκκαηνο κε νπθξαληθά εζληθηζηηθά ηδενινγέα, κε πνιηηηθά 

ζπξξηθλψζεσο ηεο ξσζηθάο γιψζζαο, αιιΪ θαη κε θαηεχζπλζε επζεέαο ζπγθξνχ-

ζεσο κε ηελ Ρσζέα, νδάγεζε ζηελ θιηκΪθσζε ησλ ηαξαρψλ, ηελ επφκελε θηφιαο 

εκΫξα, κε θαηαιάςεηο δεκνζέσλ θηεξέσλ απφ Ϋλζηνια ηκάκαηα ρσξέο δηαθξηηηθΪ, 

θαη ηελ Ϊκεζε απΪληεζε ηεο ξσζηθάο κεηνλφηεηαο κε ηελ αλαθάξπμε ηεο αλεμαξ-

ηεζέαο ηεο Κξηκαέαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφζρεζε γηα θαιχηεξεο νηθνλνκηθΫο 

ζπλζάθεο δηαβηψζεσο απφ ηελ ξσζηθά πιεπξΪ (αχμεζε κηζζψλ θαη Ϋμνδν απφ ηελ 

νηθνλνκηθά αλΫρεηα ηεο νπθξαληθάο θξέζεσο), ε δηαθάξπμε ηεο απηνδηαζΫζεσο Ϋγηλε 

απνδεθηά απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηεο Κξηκατθάο ρεξζνλάζνπ, πνπ σο επέ ην 

πιεέζηνλ εέλαη ξσζφθσλνη πνιέηεο, εμαληιεκΫλνη απφ ηελ νηθνλνκηθά αλΫρεηα θαη 

ηελ πνιηηηθά δηαθζνξΪ, νδεγψληαο ηειηθΪ ζηελ ελζσκΪησζε ζηε Ρσζηθά Οκν-

ζπνλδέα. (Mearsheimer 2014) 

ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΜεηΪ ηε ζπλζάθε πξνζρψξεζεο ηεο Κξηκαέαο ζηε Ρσζέα, αθνινχζεζε ε 

εθδάισζε ηνπ εκθπιένπ πνιΫκνπ ζηελ Αλαηνιηθά Οπθξαλέα θαη ε απνρψξεζε ησλ 

ΣαηΪξσλ απφ ηελ πεξηνρά,63 νη νπνένη απνηεινχζαλ ηελ ηξέηε ζε πιεζπζκφ εζλφ-

ηεηα ηεο ρεξζνλάζνπ (πεξέπνπ ην 12%). ΠιΫνλ ε ρεξζφλεζνο ειΫγρεηαη απφ ηε 

Ρσζηθά Οκνζπνλδέα κε ηε δηηηά κνξθά ησλ δχν νκνζπνλδηαθψλ νληνηάησλ: ηε 

Γεκνθξαηέα ηεο Κξηκαέαο θαη ηελ νκνζπνλδηαθά πφιε ηεο εβαζηνχπνιεο. Σν κε-

γαιχηεξν κΫξνο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο -ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηεο Οπθξαλέ-

αο- δελ Ϋρνπλ απνδερζεέ απηά ηε ζπλζάθε. Σελ 27 Μαξηένπ ηνπ 2014 ν ΟΖΔ εμΫ-

δσζε κε δεζκεπηηθφ ςάθηζκα, κε ην νπνέν θαηαδηθΪδεηαη ε πξνζΪξηεζε ηεο Κξη-

καέαο απφ ηε Ρσζέα.64 

πγρξφλσο, νη πξψηεο δειψζεηο ησλ δπηηθψλ παξαηεξεηψλ γηα ηελ πεξην-

ρά κηινχζαλ γηα «ην ζεκαληηθόηεξν γεσπνιηηηθό πξόβιεκα από ηελ επνρή ηνπ 

Φπρξνύ Πνιέκνπ» θαη «ηελ πην ρπδαία αξπαγή γεο ζηελ Δπξώπε από ην Β΄ ΠΠ» 

                                                 
63. Γηα ηελ απνρψξεζε ησλ ΣαηΪξσλ δελ ππΪξρνπλ επέζεκα ζηνηρεέα πνπ λα ην επηβεβαηψλνπλ. 
64. Με 100 ςάθνπο ππΫξ, 11 θαηΪ, 58 απνρΫο ζην ζχλνιν ησλ 193 κειψλ ηεο Γεληθάο πλειεχζε-
σο (24 δελ ζπκκεηεέραλ). Ζ ΔιιΪδα ςάθηζε ππΫξ ηεο θαηαδέθεο ηεο πξνζαξηάζεσο ηεο Κξηκαέαο 
απφ ηε Ρσζέα. 
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(Taylor 2014). Ζ επέζεκε γξακκά ησλ ΖΠΑ απΫλαληη ζηνλ Πνχηηλ εέλαη φηη κΪρεηαη 

Ϋλα επηζεηηθφ πφιεκν ηνπ 19νπ αηψλα (Klion 2014), ελψ πνιινέ Ϊιινη εθηηκνχλ φηη 

κε ηελ πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο, ε Ρσζέα εμΫζεζε ηνπο θφβνπο ηεο γηα ηελ πνιη-

ηηθά ηεο ΔΔ, πνπ πξνθαιεέ ηε de facto απνδνρά ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηνπ ειεχ-

ζεξνπ εκπνξένπ, πνπ Ϋρεη πξνζθΫξεη ζε ρψξεο φπσο ε Μνιδαβέα, ε Οπθξαλέα θαη 

ε Γεσξγέα. 

Χζηφζν, νη δηεζλεέο δξψληεο δελ θαέλνληαη απνθαζηζκΫλνη -παξΪ ηα ςεθέ-

ζκαηα ηνπ ΟΖΔ- λα εκπιαθνχλ πεξεηαέξσ ζην ζΫκα ηεο Κξηκαέαο θαη κέα de facto 

αιιαγά ζπλφξσλ θαληΪδεη πηζαλά. ηελ παξνχζα θαηΪζηαζε δηαθαέλεηαη φηη ε 

Ρσζέα Ϋρεη θεξδέζεη φια ηα πιενλεθηάκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηεο Ϋληαμεο ηεο Κξηκαέαο 

ζηα εδΪθε ηεο θαη ηαπηφρξνλα Ϋρνπλ παγψζεη νη ζπδεηάζεηο θαη νη δηεξγαζέεο γηα 

Ϋληαμε ηεο Οπθξαλέαο ζην ΝΑΣΟ αιιΪ θαη ζηελ ΔΔ. πλεπψο, εθηηκΪηαη φηη ζα π-

πΪξμνπλ καθξνρξφληεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νξηζηηθά επέιπζε ηνπ ζΫκαηνο, 

θαζψο ε κνλαδηθά ελαιιαθηηθά ιχζε εέλαη ν πφιεκνο, θΪηη ην νπνέν θαλεέο δελ εέ-

λαη δηαηεζεηκΫλνο λα πξΪμεη. (Leviev-Sawyer 2014) 

Όζνλ αθνξΪ ζηε λνκηκνπνέεζε ηεο επΫκβαζεο ζηελ Κξηκαέα, απηά εξεπλΪ-

ηαη ζε δχν επέπεδα: ηελ εζσηεξηθά λνκηκνπνέεζε, πνπ αθνξΪ ηνπο Ρψζνπο πνιέ-

ηεο θαη ηνπο ξσζηθάο θαηαγσγάο θαηνέθνπο ηεο Κξηκαέαο θαη ηε δηεζλά λνκηκνπνέ-

εζε, πνπ Ϋγθεηηαη ζηελ απνδνρά ησλ εμειέμεσλ απφ ηε δηεζλά θνηλφηεηα. Δζσηεξη-

θΪ, ε λνκηκνπνέεζε ζα πξΫπεη λα ζεσξεέηαη δεδνκΫλε. Ο πξφεδξνο ηεο Ρσζέαο, 

Βιαληηκέξ Πνχηηλ, εθκεηαιιεχηεθε ζην Ϋπαθξν ηελ επθαηξέα θαη δελ δέζηαζε λα ρα-

ξαθηεξέζεη ηελ πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο σο «κία λίθε ππέξ ηεο ηάμεο θαη ηεο λν-

κηκόηεηαο θαη έλα πιήγκα ελάληηα ζηε δπηηθή παξέκβαζε» (Economist 2014). Δλ-

δεηθηηθά ηεο εζσηεξηθάο λνκηκνπνέεζεο εέλαη θαη ε πεξαηηΫξσ αχμεζε ηεο δεκνηη-

θφηεηΪο ηνπ κεηΪ ηελ πξνζΪξηεζε. ΑληηζΫησο, ε δηεζλάο λνκηκνπνέεζε -ηελ ηξΫ-

ρνπζα πεξένδν- δεέρλεη απέζαλν λα επηηεπρζεέ. Αλ θαη ε Ρσζέα αξρηθΪ, αζθψληαο 

βΫην, απΫθξνπζε ηελ Ϋθδνζε ηνπ ςεθέζκαηνο απφ ην .Α. ηνπ ΟΖΔ (ζρεηηθΪ κε ηε 

κε ζχλλνκε δηελΫξγεηα ησλ δεκνςεθηζκΪησλ ζηελ Κξηκαέα), ζηε ζπλΫρεηα, ε Γ.. 

ηνπ ΟΖΔ κε ην 68/262/2014 ςάθηζκα αλαγλψξηζε ηελ εζληθά θπξηαξρέα ηεο Οπ-

θξαλέαο επέ ηνπ θξηκατθνχ εδΪθνπο, ελψ ηα δεκνςεθέζκαηα πνπ Ϋιαβαλ ρψξα θε-

ξχρζεθαλ παξΪλνκα. (Nations 2014)   

Ζ θπξέαξρε Ϊπνςε πνπ ππΪξρεη παγθνζκέσο, εέλαη φηη ε  Ϊξζε  ηεο εζληθάο  
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θπξηαξρέαο θαη ε δηαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο (ά αιιηψο κνλνκεξάο απφζρηζε) 

παξαβηΪδνπλ ην δηεζλΫο δέθαην. ηα αλσηΫξσ Ϋξρεηαη λα πξνζηεζεέ θαη ην δηθαέσ-

κα ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ε Ρσζέα πξνβΪιιεη ηελ αξρά 

ηεο απηνδηΪζεζεο σο ππΫξηεξε απηάο ηεο θξαηηθάο θπξηαξρέαο. Δληνχηνηο, ε ξσζη-

θά Ϋλνπιε δξΪζε ζηελ Κξηκαέα, δε δχλαηαη λα πεξηΫιζεη, ψζηε λα λνκηκνπνηεζεέ, 

ζε θακέα εθ ησλ θΪησζη πεξηπηψζεσλ:   

▪ Αλζξσπηζηηθά θξέζε σο ζπλΫπεηα απνηθηαθνχ θαζεζηψηνο.  

▪ Αλζξσπηζηηθά θξέζε σο ζπλΫπεηα ξαηζηζηηθνχ θαζεζηψηνο.  

▪ Αλζξσπηζηηθά θξέζε σο ζπλΫπεηα δπλΪκεσλ θαηνράο. 

 Αληέζηνηρα φκσο, ε  παξνπζέα  ησλ Ρψζσλ  ζηξαηησηψλ ζηελ  Κξηκαέα  δχλαηαη 

λα ζεσξεζεέ σο λφκηκε, θαζφζνλ αλαθΫξεηαη ξεηΪ ζηελ δηκεξά ζπκθσλέα γηα ηε 

ρξάζε ηνπ λαπζηΪζκνπ ηεο εβαζηνχπνιεο65 θαη ην θαζεζηψο ηνπ ζηφινπ ηεο 

Μαχξεο ζΪιαζζαο, επνκΫλσο δελ κπνξεέ λα ζηνηρεηνζεηεζεέ επαξθψο ε ελδερφ-

κελε απεηιά ρξάζεο βέαο.  

Παξ’ φια απηΪ, ε δηεζλάο θηλεηνπνέεζε γηα ην ζΫκα ηεο Κξηκαέαο Ϋρεη αην-

λάζεη. Μνλαδηθά επέζεκε αληέδξαζε απφ ηελ πιεπξΪ ηεο δχζεο άηαλ ε επηβνιά 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ ζηε Ρσζέα, ηδηαέηεξα ζε φηη αθνξΪ ζην εκπφξην εηδψλ.66 

Δλδεηθηηθφ εέλαη ην γεγνλφο φηη -ζηνλ απφερν ηεο ζπκθσλέαο ηνπ Μηλζθ-67 ηε 17ε 

Φεβξνπαξένπ 2015 ην .Α. ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ κε ην ςάθηζκα 2202/2015, α-

θνχ εμΫθξαζε ηελ Ϋληνλε αλεζπρέα ηνπ γηα ηα ηξαγηθΪ ζπκβΪληα πνπ ιακβΪλνπλ 

ρψξα ζε πεξηνρΫο ηεο Αλαηνιηθάο Οπθξαλέαο, Ϋζεζε ζε ηζρχ παθΫην κΫηξσλ γηα 

ηελ επηβνιά ηεο ζπκθσλέαο εθερεηξέαο (UN Security Council 2015). Χζηφζν, ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελ πξνθεηκΫλσ ςεθέζκαηνο εέλαη φηη δελ εκπεξηΫρεη νπδεκέα αλα-

θνξΪ θαη αλεζπρέα γηα ην ζΫκα ηεο Κξηκαέαο. Δέλαη επνκΫλσο Ϋθδειε ε απνδνρά 

ηεο πξνζΪξηεζεο ηεο Κξηκαέαο σο ηεηειεζκΫλν γεγνλφο.  

                                                 
65. ηηο 21 Απξηιένπ ηνπ 2010 ππεγξΪθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηνπ Οπθξαλνχ πξνΫδξνπ Βέθηνξ Γηα-
λνπθφβηηο θαη ηνπ Ρψζνπ νκνιφγνπ ηνπ Νηηκέηξη ΜεληβΫληεθ γηα επΫθηαζε ηεο ρξνληθάο παξακν-
λάο ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ ζην λαχζηαζκν ηεο εβαζηνχπνιεο κΫρξη ην 2042.  
66. Ηδηαέηεξα θξέζηκν -νηθνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο- γεγνλφο ζπληζηΪ ε παγθφζκηα πηψζε ηεο ηηκάο 
ηνπ πεηξειαένπ, πνπ Ϋρεη επεξεΪζεη αξθεηΫο νηθνλνκέεο πεηξειαηνπαξαγσγψλ θξαηψλ ηνπ πιαλά-
ηε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηεο Ρσζέαο. 
67. ην Μηλζθ ηεο Λεπθνξσζέαο ηελ 12 Φεβξνπαξένπ 2015 νη εγΫηεο ηεο Ρσζέαο, Γεξκαλέαο, Γαι-
ιέαο θαη Οπθξαλέαο θαηΫιεμαλ ζε ζπκθσλέα γηα ηελ εθαξκνγά εθερεηξέαο, απφ ηηο 15 Φεβξνπαξένπ, 
ζηελ Οπθξαλέα θαη γηα ηελ απφζπξζε ησλ βαξΫσλ φπισλ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Δ» - ΘΡΑΚΖ 
 

ΗTOPIKH ANAKOΠHH 
  
 Ζ πξψηε κεηνλνηηθά δΫζκεπζε ηεο ΔιιΪδαο -πνπ αθνξνχζε ζηνπο θαζνιη-

θνχο θαηνέθνπο ηεο- απΫξξεε απφ ην 3ν Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδέλνπ, ην 1830, ζχκ-

θσλα κε ην νπνέν εμαζθαιηδφηαλ ε ζξεζθεπηηθά, αζηηθά θαη πνιηηηθά ηζφηεηα αδηα-

θξέησο πέζηεσο. Καηφπηλ, κε ην Ϊξζξν 4 ηεο πλζάθεο ηνπ Λνλδέλνπ ην 1864, ε 

πξνζηαζέα επεθηΪζεθε θαη ζηνπο θαζνιηθνχο ησλ Ηνλέσλ λεζηψλ. H κνπζνπικαλη-

θά κεηνλφηεηα αλαθΫξεηαη εληνχηνηο γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ΔιιΪδα ζηo Ϊξζξν 6 

ηνπ Πξσηνθφιινπ ηoπ Λνλδέλνπ (8 Απξηιένπ 1830),68 ηo oπoέo ππνγξΪθηεθε απφ 

ηηο ηφηε κεγΪιεο δπλΪκεηο Αγγιέα, Γαιιέα θαη Ρσζέα. χκθσλα κε απηφ «oη κνπ-

ζνπικάλνη πoπ ζα ήζειαλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα ζα δηαηεξνύζαλ ηηο πεξη-

νπζίεο ησλ θαη ζα απνιάκβαλαλ δηθαησκάησλ...».  (ΓΔ/ΓΔΚΠ 2012, 19-20)  

ΑλαθνξΪ εθ λΫνπ γέλεηαη ηo 1881 (24 Μαΐνπ) ζηελ εηδηθά ζπκθσλέα «Πεξέ 

δηνξζψζεσο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρΫζεσλ» (δηνξζσηηθά ζπκθσλέα ηεο ζπλζά-

θεο ηoπ Βεξνιέλνπ ηoπ 1878). ηo Ϊξζξν 8 αλαθΫξεηαη ε πιάξεο δηαζθΪιηζε ηεο 

ειεπζεξέαο, ηδηνθηεζέαο θαη Ϊζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκΪησλ ησλ ππαξρφ-

λησλ κνπζνπικαληθψλ θνηλνηάησλ ζηελ ΔιιΪδα. Αληέζηνηρα, ζην Ϊξζξν 11 ηεο 

χκβαζεο ησλ Αζελψλ, ην 1913, κλεκνλεχεηαη ε πξνζηαζέα ησλ κνπζνπικΪλσλ 

ησλ ΝΫσλ Υσξψλ θαη δηεπζεηεέηαη ην θαζεζηψο ησλ κνπζνπικαληθψλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ πνπ βξέζθνληαλ ά επξφθεηην λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα ε-

δΪθε πνπ απνθηάζεθαλ απφ ηελ ΔιιΪδα. Ζ παξνχζα θαηΪζηαζε θαη ε ζΫζπηζε 

ηνπ πιαηζένπ ζρΫζεσλ ηoπ Διιεληθνχ θξΪηνπο κε ηελ κεηνλφηεηα δηακνξθψζεθε ελ 

ηΫιεη κε ηε πλζάθε ηεο ΛσδΪλεο, ηo 1923.  (ΓΔ/ΓΔΚΠ 2012, 20)  

ΤΝΘΔΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 69 

Ζ κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα ηεο δπηηθάο ΘξΪθεο εέλαη Ϋλαο πιεζπζκφο 

πνπ πξνΫξρεηαη απφ:  

▪ Σνχξθνπο κνπζνπικΪλνπο πνιΫκαξρνπο, πνπ Ϋθηαζαλ ηελ πεξηνρά 

σο κηζζνθνξηθφο ζηξαηφο ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ. 

                                                 
68. Απνηειεέ ηo «Ηδξπηηθφ πξσηφθνιιν ζπζηΪζεσο ηoπ αλεμΪξηεηνπ Διιεληθνχ ΚξΪηνπο». 
69. Ζ κεηνλφηεηα  απνηειεέ κηα νκΪδα αλζξψπσλ πνπ ζπλδΫνληαη κεηαμχ  ηνπο σο πξνο ηελ θαηα-
γσγά, ηα πηζηεχσ ά ηε ζπκπεξηθνξΪ, αιιΪ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα έδηα ραξαθηεξηζηηθΪ απφ 
ην επξχηεξν ζχλνιν ζην νπνέν  αλάθνπλ. (Μπακπηληψηεο 2005, 1067) 
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▪ ΔμηζιακηζκΫλνπο Βπδαληηλνχο θαη θπξέσο ΜηθξαζηΪηεο πνπ εέηε βέ-

αηα εέηε νηθέα βνπιάζεη Ϋθζαζαλ ζηελ πεξηνρά. 

▪ ΔμηζιακηζκΫλνπο αηξεηηθνχο ρξηζηηαλνχο πνπ δηψθνληαλ απφ νξζφ-

δνμνπο Βπδαληηλνχο απηνθξΪηνξεο. 

▪ ΔμηζιακηζκΫλνπο ΠνκΪθνπο.  

▪ ΔμηζιακηζκΫλνο Αζέγγαλνπο.  (Αθξηηέδνπ 2004, 16-17) 

άκεξα ζηε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα ηεο ΘξΪθεο δηαθξέλνπκε ηξεέο κεγΪ-

ιεο εζλνθπιεηηθΫο νκΪδεο:70   

▪ Σνπο ηνπξθνγελεέο (ειηδνχθνπο, Οζκαλνχο ά Οζσκαλνχο). 

▪ Σνπο ΠνκΪθνπο (γεγελεέο θΪηνηθνπο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Ρνδφ-

πεο πνπ εμηζιακέζζεθαλ). 

▪ Σνπο Αζέγγαλνπο.  (Παλαγησηέδεο 1995, 23)   

Δηθφλα 5: ΥΪξηεο Μνπζνπικαληθνχ Πιεζπζκνχ ΘξΪθεο.  

Πεγά: https://www.loc.gov/law/help/greece-minorities/greece.php 

                                                 
70. Με βΪζε ηελ απνγξαθά ηνπ 1991, ε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα απνηειεέ ην 33% (115.000 Ϊ-
ηνκα) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΘξΪθεο (338.000 θΪηνηθνη), κε πνζνζηΪ 47,2% ζην Ν. ΞΪλ-
ζεο, 59,6% ζην Ν. Ρνδφπεο θαη 6,6% ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζην Ν. Έβξνπ. Οη Σνπξθνγελεέο, 
απνηεινχλ ην 47,37%, νη ΠνκΪθνη ην 31,58% θαη νη Αζέγγαλνη ην 21,05%. (ΚαξαρΪιηνο 2014) 

https://www.loc.gov/law/help/greece-minorities/greece.php
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 Οη ηνπξθνγελεέο παξΫκεηλαλ ζηε ΘξΪθε κεηΪ ηε ζπλζάθε ηεο ΛσδΪλεο θαη 

εμαηξΫζεθαλ απφ ηελ αληαιιαγά πιεζπζκψλ  ραξαθηεξηδφκελνη σο Έιιελεο πνιέ-

ηεο. Ζ θαηαγσγά ηνπο εέλαη πνιχ παιηΪ θαη δηαθξέλεηαη ζε δηαθνξεηηθΫο ππννκΪδεο. 

Οη πξψηνη θΪηνηθνη ηνπξθηθάο θαηαγσγάο εέλαη νη ειηδνχθνη Σνχξθνη, νη νπνένη ην 

1055 πξσηνμεθέλεζαλ ηηο θαηαθηάζεηο ηνπο απφ ηελ πεξηνρά ηνπ Ηθνλένπ.71 Ζ θπ-

ξηαξρέα ηνπο  επεθηεέλνληαλ απφ ηελ Παιαηζηέλε σο θαη ηε ΘξΪθε αιιΪ ηειηθΪ α-

θαλέδνληαη απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο. Αθνινπζνχλ νη Οζκαλνέ ά Οζσκαλνέ, ππΫξ-

καρνη ηνπ Ηζιακηζκνχ, νη νπνένη θαηαιακβΪλνπλ νιφθιεξν ηνλ κηθξαζηαηηθφ ρψξν. 

Οη ππφινηπεο ζξεζθεπηηθΫο θαη εζλνινγηθΫο νκΪδεο πνπ απνηεινχλ ηνπο πιεζπ-

ζκνχο ηνπξθηθάο θαηαγσγάο ά εθηνπξθέζηεθαλ ζηελ πνξεέα εέλαη νη Παπιηθηαλνέ, νη 

Βνγφκηινη, νη ΚηδηικπΪζεδεο, νη  ΚηξθΪζηνη, νη Μπεθηαζάδεο,72, ελψ ζηνπο ηνπξθη-

θνχο πιεζπζκνχο ππΪγεηαη θαη Ϋλα εέδνο ηζιακηζηψλ κνλαρψλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο ηελ πξνζάισζε ζηελ ηζιακηθά πέζηε θαη ζηηο ηνπξθηθΫο παξαδφζεηο, νη Γεξ-

βέζεδεο.73 (ΚαξαρΪιηνο 2014)   

 Ζ θαηαγσγά ησλ ΠνκΪθσλ, ηεο παιαηφηεξεο κνπζνπικαληθάο εζλνηηθάο 

νκΪδαο, εέλαη αθαζφξηζηε. Οη Σνχξθνη ηζρπξέδνληαη φηη εέλαη ππνιεέκκαηα Σνπξθν-

κΪλσλ επηδξνκΫσλ, πνπ εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ πεξηνρά απφ ηηο αξρΫο ηεο βπδα-

ληηλάο επνράο. Οη Βνχιγαξνη ππνζηεξέδνπλ φηη εέλαη εμηζιακηζκΫλνη νκνεζλεέο 

ηνπο. Σν πηζαλφηεξν εέλαη φηη πξφθεηηαη γηα απηφρζνλα πιεζπζκφ ηνπ νξεηλνχ φ-

γθνπ ηεο Ρνδφπεο, πνχ Ϋρεη ηηο ξέδεο ηνπ ζηνπο αξραένπο ΑγξηΪλεο, ιαφ απνιέηη-

ζην, αιιΪ  πνιεκηθφηαην,  ηνλ  νπνέν  αλαθΫξνπλ  ν  Ζξφδνηνο, ν  Θνπθπδέδεο,  ν 

Πνιχβηνο θαη ν ηξΪβσλ. Οη ΠνκΪθνη εμηζιακέζζεθαλ θαηΪ ηελ καθξΪ πεξένδν ηεο 

νζσκαληθάο θπξηαξρέαο θαη κε ηελ πΪξνδν ησλ αηψλσλ ηδηνπνηάζεθαλ ζηνηρεέα ηεο 

βνπιγαξηθάο, αξρηθΪ θαη ηεο ηνπξθηθάο, αξγφηεξα, γιψζζαο, ζε Ϋλα κηθηφ πξνθν-

ξηθφ γισζζηθφ ηδέσκα.  (ΚαξαρΪιηνο 2014)  

Οη Αζέγγαλνη εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ ΘξΪθε πεξέ ηα κΫζα ηνπ 10νπ ά 11νπ κ.Υ. 

αηψλα. Με βΪζε ην γισζζηθφ ηνπο ηδέσκα, πνπ πξνζνκνηΪδεη κε ηελ αλζθξηηηθά 

θαη ηηο γιψζζεο ηεο βφξεηαο Ηλδέαο, πηζαλνινγεέηαη ε πξνΫιεπζά ηνπο απφ ηελ πε-

ξηνρά απηά, ηελ νπνέα εγθαηΫιεηςαλ κε δηαδνρηθΫο κεηαλαζηεχζεηο, θζΪλνληαο ζην 

                                                 
71. Θεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζπλερηζηΫο ηνπ Ρσκατθνχ θξΪηνπο, γη' απηφ απηναπνθαινχληαλ 
Ρνχκ-ειηδνχθνη. 
72. Οη Μπεθηαζάδεο Ϋδξαζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο ΘξΪθεο θαη δΫρζεθαλ επηδξΪζεηο ηφζν 
απφ ην αξραέν ειιεληθφ πλεχκα, φζν θαη απφ ην ΒπδΪληην. 
73. Οη ηεθΫδεο (κνλαζηάξηα) ησλ Γεξβέζεδσλ ζψδνληαη ζηε ΘξΪθε κΫρξη ζάκεξα.  
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ζεκεξηλφ ΗξΪλ. Απφ εθεέ δηαζρέδνληαο ηελ Αξκελέα θαη ηελ πεξηνρά ηνπ ΚαπθΪζνπ 

άιζαλ θαη εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ ΔιιΪδα. Δμηζιακέζζεθαλ θαηΪ ηελ νζσκαληθά 

πεξένδν. Απφ ηελ βιΪρηθε γιψζζα Ϋιαβαλ θαη ηελ πξνζσλπκέα Καηζέβεινη, πνπ 

εηπκνινγεέηαη απφ ην ιαηηληθφ «captivus», «captivellus». ΟλνκΪδνληαη θαη Ρσκ ά 

ΡσκΪ, πνπ πξνΫξρεηαη κΪιινλ απφ ην Ρσκαένο ά Ρσκηφο θαη ραξαθηεξέδεη κφλν 

ηνπο θαηνηθνχληεο ζηελ Δπξψπε αζηγγΪλνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ δηα-

βέσζά ηνπο ζηα φξηα ηνπ Βπδαληηλνχ θξΪηνπο.  (ΚαξαρΪιηνο 2014) 

  Μεηαμχ ησλ Σνπξθνγελψλ, νη νπνένη εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ ΘξΪθε -θαη γε-

ληθφηεξα ζηε Βαιθαληθά- δηαθξέλνληαη δχν ηΪζεηο: Οη ΠαιαηνκνπζνπικΪλνη, πνπ 

επηκΫλνπλ ζηελ δηαηάξεζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ζηελ πηζηά ηάξεζε ηνπ Κνξαλένπ 

θαη νη ΝεσηεξηζηΫο, πνπ εέλαη επζπγξακκηζκΫλνη κε ηηο θεκαιηθΫο κεηαξξπζκέζεηο. 

Ζ ζηαδηαθά ελέζρπζε ηεο δεχηεξεο ηΪζεσο, ζε βΪξνο ηεο πξψηεο, νθεέιεηαη θπξέ-

σο ζηελ Ϋιιεηςε δηνξαηηθφηεηαο απφ ηελ ειιεληθά πιεπξΪ, ε νπνέα, άδε απφ ηελ 

επνρά ηνπ ΒεληδΫινπ, απνδΫρζεθε ηηο αμηψζεηο ησλ Σνχξθσλ θαη Ϋιαβε -ζην φλνκα 

ηεο ειιελνηνπξθηθάο θηιέαο- κΫηξα θαηΪ ησλ ΠαιαηνκνπζνπικΪλσλ, κε απνηΫιε-

ζκα ηελ εδξαέσζε ησλ θεκαιηζηψλ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ πξψησλ εζηηψλ αιπ-

ηξσηηζκνχ ζηνπο θφιπνπο ηεο κεηνλφηεηαο.74 (ΚαξαρΪιηνο 2014) 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 

Σν λνκηθφ πιαέζην πνπ δηΫπεη ηελ κεηνλφηεηα, πξνζδηνξέδεηαη απφ ηε πλ-

ζάθε ηεο ΛσδΪλεο (24 Ηνπιένπ 1923) αιιΪ θαη απφ ην δηεζλΫο δέθαην, ζε φηη αθνξΪ 

δεηάκαηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ εζληθψλ κεηνλνηά-

ησλ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο ηεο ΔιιΪδαο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, 

ηα κΫιε ηεο κεηνλφηεηαο -σο Δπξσπαένη πνιέηεο- Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξν-

ζθεχγνπλ θαη ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο, εθφζνλ θξέλνπλ φηη πξνθχπηεη ζΫκα 

παξαβηΪζεσο ησλ δηθαησκΪησλ ηνπο. Ζ κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα, ε νπνέα απν-

ηειεέ ηελ κφλε αλαγλσξηζκΫλε κεηνλφηεηα ζηελ ΔιιΪδα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 45 

                                                 
74. πγθεθξηκΫλα, φηαλ ν ΚεκΪι θαηάξγεζε ην ηεξφ κνπζνπικαληθφ δέθαην θαη ζηε ζΫζε ηνπ εηζάγα-
γε ηνλ ειβεηηθφ Κψδηθα (1926), ζξεζθεπηηθΪ ζηειΫρε ηεο Σνπξθέαο εγθαηΫιεηςαλ ηελ ρψξα ηνπο θαη 
εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ ΘξΪθε. Δθεέ καδέ κε Ϊιινπο ληφπηνπο κνπζνπικΪλνπο (ΠνκΪθνπο, ΚηξθΪζη-
νπο θιπ.), ππνζηεξηθηΫο ηεο αληηιάςεσο γηα Ϋλα αθεδεκφλεπην απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ζχκθσλν 
κε ηελ παξΪδνζε ΗζιΪκ, δεκηνχξγεζαλ κηα ηζρπξά νκΪδα κνπζνπικΪλσλ κε αληηθεκαιηθφ  θξφλε-
κα, νη  νπνένη ραξαθηεξέζζεθαλ σο «ΠαιαηνκνπζνπικΪλνη» θαη απνηεινχζαλ δπλακηθφ αλαζηαιηη-
θφ παξΪγνληα ηεο εζληθηζηηθάο πνιηηηθάο, πνπ νη θεκαιηζηΫο επεδέσθαλ λα κεηαιακπαδεχζνπλ 
ζηελ κεηνλφηεηα. Σν 1930, ε ηζρπξά απηά νκΪδα έδξπζε ηελ «Έλσζε ΜνπζνπικΪλσλ ΔιιΪδνο», κε 
ζθνπφ λα αγσληζζεέ γηα ηελ δηαηάξεζε ησλ θεθηεκΫλσλ δηθαησκΪησλ ηεο, ηα νπνέα απεηινχληαλ 
απφ ηελ εηζαγσγά κεηαξξπζκέζεσλ, πνπ επεδέσθαλ νη θεκαιηζηΫο. (ΚαξαρΪιηνο 2014) 
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ηεο πλζάθεο ηεο ΛσδΪλεο, ραξαθηεξέδεηαη ξεηΪ σο «κνπζνπικαληθή» θαη φρη σο 

«ηνπξθηθή».75  

Ζ πλζάθε ηεο ΛσδΪλλεο θαη ε χκβαζε πεξέ Αληαιιαγάο ησλ Πιεζπζκψλ 

(30 Ηαλνπαξένπ 1923) δηακνξθψζεθαλ κε φξνπο πξνεζληθνχο∙ ηα θξηηάξηα πνπ θα-

ζνξέζηεθαλ γηα λα πξνζδηνξηζηεέ πνηνη πιεζπζκνέ ζα πεξηιακβΪλνληαλ ζηελ α-

ληαιιαγά θαη πνηνη ζα παξΫκελαλ σο κεηνλφηεηεο -ζε ΔιιΪδα θαη Σνπξθέα- αληα-

λαθινχζαλ ζηελ νξγΪλσζε ηνπ νζσκαληθνχ θξΪηνπο ζε δηαθξηηΫο ζξεζθεπηηθΫο 

θνηλφηεηεο, ηα κηιΫη (Σζηηζειέθεο θαη Μπαιηζηψηεο 2007, 33-37). Γηα ηνπο βαιθαλη-

θνχο πιεζπζκνχο εμΪιινπ ε ζξεζθεέα απνηεινχζε ζεκαληηθά παξΪκεηξν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο (ΛΫθθαο 2006, 178-193). Χζηφζν, ζηελ πην-

ζΫηεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θξηηεξένπ γηα ηελ αληαιιαγά θαέλεηαη φηη Ϋπαημε θαζνξη-

ζηηθφ ξφιν ν ζηφρνο ησλ θεκαιηζηψλ λα απνθχγνπλ ηελ αλαγλψξηζε εζληθψλ κεη-

νλνηάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθέαο, αιιΪ θη νη ζρΫζεηο ηνπο εθεέλε ηελ πεξένδν 

κε ηηο ηζιακηθΫο ρψξεο (ΣξνπκπΫηα 2001, 32-36). πλεπψο, εμαηξΫζεθαλ ηεο α-

ληαιιαγάο νη ειιελνξζφδνμνη θΪηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ λεζηψλ 

Ίκβξνο θαη ΣΫλεδνο, θαζψο θαη νη κνπζνπικΪλνη θΪηνηθνη ηεο ειιαδηθάο ΘξΪθεο. 

Οη ηειεπηαένη παξΫκεηλαλ ζην ειιεληθφ θξΪηνο, φπνπ ζα δνχζαλ πιΫνλ σο κεηνλφ-

ηεηα, απνιακβΪλνληαο Ϋλα εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζέαο θαη απηνλνκέαο ησλ θνη-

λνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζεζκψλ, ηα πιαέζηα θαη ην πλεχκα 

ηνπ νπνένπ θαζνξέδνληαλ ζηα Ϊξζξα 37 Ϋσο 45 ηεο πλζάθεο ηεο ΛσδΪλεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην Σκάκα Δ΄ ηεο πλζά-

θεο, νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβΪλνπλ ηα δχν θξΪηε γηα ηηο κεηνλφηεηεο, νη ν-

πνέεο αλαδεηθλχνληαη ζε «ζεκειηψδεηο λφκνπο», δειαδά, ππεξηεξνχλ ηνπ εζσηεξη-

θνχ δηθαένπ (Ϊξζξν 37), Ϊπηνληαη ηεο Ϋθθξαζεο ηεο ζξεζθεπηηθάο ειεπζεξέαο θαη 

απνζπλδΫνπλ ηηο αηνκηθΫο ειεπζεξέεο, θαζψο θαη ηα αζηηθΪ θαη πνιηηηθΪ δηθαηψκα-

ηα απφ ηε ζξεζθεπηηθά ηαπηφηεηα (Ϊξζξα 38, 39). Δπέζεο, παξΫρνπλ ην δηθαέσκα 

ηεο κεηνλνηηθάο εθπαέδεπζεο, θαζψο θαη ηεο έδξπζεο ζρνιεέσλ θαη Ϊιισλ εθπαη-

δεπηηθψλ ηδξπκΪησλ (Ϊξζξα 40, 41). ΣΫινο, ζηα νηθνγελεηαθΪ θαη πξνζσπηθΪ δε-

ηάκαηα πξνβιΫπεηαη ε πξνζηαζέα ησλ κεηνλνηηθψλ εζέκσλ (Ϊξζξν 42) θαη ε Κνη-

λσλέα ησλ Δζλψλ εγγπΪην γηα ηα κεηνλνηηθΪ δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχζαλ νκΪδεο 

                                                 
75. Άξζξν 45: «Σα αλαγλσξηζζέληα δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Σκήκαηνο δηθαηώκαηα εηο ηαο 
ελ Σνπξθία κε κνπζνπικαληθάο κεηνλόηεηαο, αλαγλσξίδνληαη επίζεο ππό ηεο Διιάδνο εηο ηαο ελ ησ 
εδάθε απηήο επξηζθνκέλαο κνπζνπικαληθάο κεηνλόηεηαο». Βι. ΠαξΪξηεκα «Α». 
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θαη φρη Ϊηνκα (Ϊξζξν 44). Με ην Ϊξζξν 45, ε πλζάθε ηεο ΛσδΪλεο απνδέδεη δη-

θαηψκαηα ζηηο «επξηζθνκέλαο κνπζνπικαληθάο κεηνλόηεηαο», ρσξέο πεξαηηΫξσ 

πξνζδηνξηζκνχο θαη δηεπθξηλέζεηο. Ζ επηινγά ηεο ζξεζθεέαο, σο θξηηάξην αληαιια-

γάο θαη εμαέξεζεο πιεζπζκψλ θΪησ απφ ηελ αζθπθηηθά πέεζε ηεο ηνπξθηθάο αληη-

πξνζσπεέαο, ζεκειηψλεηαη θπξέσο ζηηο πνιηηηθΫο βιΫςεηο ησλ δχν θξαηψλ ζην ζπ-

γθεθξηκΫλν ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ πιαέζην ηεο επνράο, θαζψο θαη ζηε δπζθνιέα δηα-

ρσξηζκνχ κεηαμχ ηεο ζξεζθεέαο θαη ηεο πξψηκεο ηνπξθηθάο ζπλεέδεζεο. (ΓΔ/ 

ΓΔΚΠ 2012, 20) 

Δληνχηνηο, ζπρλΪ δηαπηζηψλεηαη φηη νξηζκΫλα κΫιε ηεο κεηνλφηεηαο επηθα-

ινχληαη ην δηθαέσκα γηα απηνπξνζδηνξηζκφ θαη δηαθεξχζζνπλ φηη εέλαη Σνχξθνη, 

επηδηψθνληαο ηελ αιιαγά ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο απφ ζξεζθεπηηθά 

(κνπζνπικαληθά) ζε εζληθά (ηνπξθηθά). ΠαξΪιιεια, δε δηζηΪδνπλ λα εθθξΪδνπλ θαη 

ηελ επηζπκέα ηνπο γηα ζηελφηεξε ζρΫζε κε ηελ Σνπξθέα, πνπ απνηειεέ γη’ απηνχο ηε 

«κεηέξα-παηξίδα». ε απηφ ζπκβΪιιεη αθελφο ε γεσγξαθηθά εγγχηεηα θαη αθεηΫ-

ξνπ ε χπαξμε ηεο ηνπξθηθάο δηπισκαηηθάο ππεξεζέαο (ηνπξθηθφ Πξνμελεέν ζηελ 

Κνκνηελά). Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο εθ κΫξνπο ηεο 

Σνπξθέαο σο «ηνπξθηθά», πΫξαλ ηνπ φηη αληηδηαζηΫιιεηαη απφ ηνλ ξεηφ θαη ζαθά 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλζάθεο ηεο ΛσδΪλεο σο «ζξεζθεπηηθά», παξαβιΫπεη εζειε-

κΫλα ηηο θπιεηηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κνπζνπικΪλσλ ηεο ΘξΪθεο, νη νπνέεο, γηα 

ιφγνπο ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο, δελ ζπληεινχλ ζηελ εζλνινγηθά ηνπο νκνγε-

λνπνέεζε (ΚαξαρΪιηνο 2014). Σν ειιεληθφ θνηλνβνχιην, επηδηψθνληαο λα κεηψζεη 

ην θιέκα Ϋληαζεο -ζην νπνέν ζπλεγνξνχζε ε εθινγά αλεμαξηάησλ κεηνλνηηθψλ 

βνπιεπηψλ- ςάθηζε ην 1990 κέα λνκνζεηηθά ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα νξέ-

ζηεθε σο θαηψηεξν φξην ην 3%, πξνθεηκΫλνπ ηα θφκκαηα, νη ζπλαζπηζκνέ, νη αλε-

μΪξηεηνη ζπλδπαζκνέ θαη νη κεκνλσκΫλνη ππνςάθηνη λα δηθαηνχληαη βνπιεπηηθά Ϋ-

δξα (Άξζξν 3 Ν. 1907/90, ΦΔΚ 163/Α/1990).    

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 

Ζ  κνπζνπικαληθά  κεηνλφηεηα  ηεο ΘξΪθεο εέλαη κηα πιεζπζκηαθά νκΪδα, ε 

νπνέα ιεηηνπξγεέ  κε  ηδηαέηεξεο αμέεο θαη ραξαθηεξηζηηθΪ. Βαζέδεηαη ζηελ ζξεζθεέα, 

ην νπνέν απνηειεέ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζεκεέν δηαθνξνπνέεζεο απφ ηνπο Έιιε-

λεο πνιέηεο. ΔπηπιΫνλ εθαξκφδεηαη ε «ζαξέα», ν ηεξφο λφκνο ηνπ ΗζιΪκ. ΜΪιηζηα, 

ν ηεξφο ηζιακηθφο λφκνο εέλαη αλψηεξνο απφ ην Διιεληθφ θαη ην Δπξσπατθφ Αζηηθφ 
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Γέθαην, ην νπνέν πξνθαιεέ πνιιΪ πξνβιάκαηα ζηνπο κνπζνπικΪλνπο, φηαλ θαηα-

θεχγνπλ ζηα δηθαζηάξηα. Ζ Σνπξθέα, εθκεηαιιεπφκελε ζπζηεκαηηθΪ δηΪθνξεο θα-

ηαζηΪζεηο, φπσο επηινγά ςεπδνκνπθηάδσλ, εθθψλεζε ιφγσλ κε πξνπαγαλδηζηη-

θΪ ζηνηρεέα, ιεηηνπξγέα θξνληηζηεξέσλ γηα ζπνπδΫο ηνπ Κνξαλένπ θ.α., αθελφο δηα-

ηεξεέ κηα εθηεηακΫλε θαη δηαξθά επηξξνά ζηε κεηνλφηεηα θαη αθεηΫξνπ ηζρπξνπνηεέ 

ην ηνπξθηθφ ΗζιΪκ ζην ρψξν ηεο ΘξΪθεο.  

Γηα ηνπο κνπζνπικΪλνπο ηεο κεηνλφηεηαο ηεο ΘξΪθεο ε ζξεζθεέα απνηειεέ 

ην κνλαδηθφ θνηλφ γλψξηζκΪ ηνπο, δεδνκΫλνπ φηη ε θπιεηηθά θαη γισζζηθά ηνπο δη-

αθνξνπνέεζε ππάξμε εκθαλΫζηαηε θαη θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζπλζάθεο ηεο Λσ-

δΪλλεο αιιΪ θαη ζάκεξα -παξΪ ηηο φπνηεο πξνζπΪζεηεο ηεο Σνπξθέαο λα ηελ πα-

ξνπζηΪζεη σο εζληθά κεηνλφηεηα- εμαθνινπζεέ λα εέλαη αξθεηΪ επδηΪθξηηε. Οη κνπ-

ζνπικΪλνη ηεο ΘξΪθεο ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο εέλαη ζνπλέηεο. ΤπΪξρεη φκσο θαη 

Ϋλα πνζνζηφ κπεθηαζάδσλ, πεξέπνπ 10% - Ϊιινη ηνπο απνθαινχλ «θηδηικπΪζε-

δεο»- νη νπνένη δνπλ ζηα νξεηλΪ ρσξηΪ ηεο ΘξΪθεο (ηδηαέηεξα ζηα φξηα ησλ λνκψλ 

Ρνδφπεο-Έβξνπ). Οη ζενινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ησλ κνπζνπικΪλσλ ηεο ΘξΪθεο 

εέλαη βαζηθΪ δπν: ην ζνπληηηθφ ΗζιΪκ σο ε επέζεκε ζξεζθεέα αλΪκεζα ζηνπο ηνπξ-

θνγελεέο θαη ηνπο αζέγγαλνπο, θαη ην δφγκα ησλ κπεθηαζάδσλ αλΪκεζα ζηνπο Πν-

κΪθνπο. (Εεγθέλεο 1996, 40-47) 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ 

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηάκαηνο κπνξεέ λα δηαρσξηζηεέ ζε ηξεηο 

πεξηφδνπο (ΛαπξΫληδνο 2013, 28):  

▪ Απφ ην 1923 (πλζάθε ΛσδΪλλεο) κΫρξη ην 1952 (ζχλαςε κνξθσ-

ηηθνχ πξσηνθφιινπ). 

 ▪ Απφ ην 1955 (δηψμεηο ηεο ειιεληθάο κεηνλφηεηαο απφ ηελ Κσλζηα-

ληηλνχπνιε) κΫρξη ην 1983 (έδξπζε ηνπξθηθνχ «ςεπδνθξΪηνπο» ζηε Β. Κχπξν).   

▪ Απφ ην 1984 κΫρξη θαη ζάκεξα, φπνπ ε «θαηεπζπλφκελε εμ’ αλαην-

ιψλ κεηνλφηεηα» επηδηψθεη εκπξΪθησο λα ακθηζβεηάζεη ηελ ειιεληθά πνιηηεέα.   

Περέοδος 1923-1952 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ απηάο ηεο πεξηφδνπ εέλαη (ΛαπξΫληδνο 2013, 28-37):  
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▪ Ζ ηθαλνπνέεζε ηεο πΪγηαο αμέσζεο ηεο Σνπξθέαο γηα ηάξεζε ηεο 

αξράο ηεο αξηζκεηηθάο ηζνξξνπέαο κεηαμχ ησλ κεηνλνηάησλ, πεηπραέλνληαο αθε-

λφο ηελ κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κε αληαιιΪμηκσλ κεηνλνηηθψλ Διιάλσλ ζηελ 

Σνπξθέα ζην 1/3 θαη αθεηΫξνπ, ηελ παξΪιιειε αχμεζε ησλ κε αληαιιαμέκσλ κεην-

λνηηθψλ ζηε ΘξΪθε, κε ηελ επηζηξνθά κνπζνπικΪλσλ πνπ εέραλ εγθαηαιεέςεη ηε 

ΘξΪθε ηελ πεξένδν 1913-1923.  

▪ Ζ αληέδξαζε ηεο Σνπξθέαο απΫλαληη ζηελ πνιηηηθά πνπ αθνινπζεέ-

ηαη απφ κΫξνπο ηεο ειιεληθάο θπβΫξλεζεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ειιάλσλ πξνζθχ-

γσλ ζηε ΘξΪθε, απαηηψληαο ηε δηαηάξεζε ηεο πιεζπζκηαθάο αλαινγέαο πνπ έζρπε 

πξηλ ηε Μηθξαζηαηηθά Καηαζηξνθά θαη ηελ επηζηξνθά ησλ κνπζνπικαληθψλ πεξη-

νπζηψλ πνπ εέραλ απαιινηξησζεέ. 

▪ Ζ απΫιαζε ησλ αληηθεκαιηθψλ - «παιαηνκνπζνπικΪλσλ» απφ ηε 

ΘξΪθε θαη ε επηθξΪηεζε ησλ θαζεζησηηθψλ - «λεσηεξηζηψλ» κνπζνπικΪλσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο κεηνλφηεηαο. Απηά ε εμΫιημε ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ έδξπζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ πξνμελεένπ ζηελ Κνκνηελά (1930), ην νπνέν ζα απνηειΫζεη Ϋλα ζεκα-

ληηθφ βάκα ζηελ πξνζπΪζεηα επηβνιάο ηνπξθηθάο ζπλεέδεζεο ζηελ κεηνλφηεηα, κε-

ηαηξνπάο απηάο απφ ζξεζθεπηηθά ζε εζληθά κεηνλφηεηα θαη επεξεαζκνχ ηεο πν-

καθηθάο κεηνλφηεηαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ «ηνπξθνπνέεζε» ηεο. 

▪ Ζ ζχλαςε «ηεο Μνξθσηηθάο πκθσλέαο κεηαμχ ηνπ Βαζηιεένπ ηεο 

ΔιιΪδνο θαη ηεο Σνπξθηθάο Γεκνθξαηέαο» ην 1951 (Σζηηζειέθεο θαη Μπαιηζηψηεο 

2007, 63-66), φπνπ ε θπβΫξλεζε ΠαπΪγνπ εκθαλψο επεξεαζκΫλε απφ ην ςπ-

ρξνπνιεκηθφ θιέκα ηεο επνράο θαη ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηεο λα δηαρσξέζεη ηνπο Πν-

κΪθνπο ηεο ΘξΪθεο απφ απηνχο ηεο Βνπιγαξέαο, δηαπξΪηηεη ην ζθΪικα λα ζπ-

κπξΪμεη, κΫζα απφ κηα ζεηξΪ κΫηξσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ, ζηελ 

«ηνπξθνπνέεζε» ηνπο εηζΪγνληαο ηνλ φξν «ηνπξθηθφο», σο θνηλφ φξν αλαθνξΪο 

ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο.76 

Περέοδος 1952-1983 

Απηά ε πεξένδνο ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ Ϋληαζε ζηηο ειιελνηνπξθηθΫο ζρΫ-

ζεηο φπσο εθδειψλεηαη κε ηνπο δησγκνχο ηεο ειιεληθάο κεηνλφηεηαο ζηελ Κσλ-

ζηαληηλνχπνιε ην 1955, ηελ εηζβνιά ζηελ Κχπξν ην 1974 θαη ηελ αλαθάξπμε ηεο 

                                                 
76. ΦΔΚ Α' 239/1954. 
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«Σνπξθηθάο Γεκνθξαηέαο Βφξεηαο Κχπξνπ». ε φηη αθνξΪ ην κεηνλνηηθφ δάηεκα 

δηαθξέλνληαη (ΛαπξΫληδνο 2013, 37-49):  

▪ Ζ επηηπράο -απφ πιεπξΪο Σνπξθέαο- ζπξξέθλσζε ηεο ειιεληθάο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Σνπξθέα κΫζα απφ κηα ζεηξΪ πξνθιεηηθψλ ελεξγεηψλ (επηεκ-

βξηαλΪ 1955) θαη ε αδπλακέα -ά Ϊξλεζε- ηεο ειιεληθάο πιεπξΪο λα θΪλεη ρξάζε 

ηεο αξράο ηεο αξηζκεηηθάο ηζνξξνπέαο αζθψληαο πνιηηηθά αληηπνέλσλ θαηΪ ηεο 

κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο. 

▪ Οη κεζνδεχζεηο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπ-

ζκψλ ζε κηα ακηγά ηνπξθηθά νληφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο. 

ην πιαέζην απηφ επηρεηξεέηαη ε πιάξεο εμΪιεηςε ηεο «παιαηνκνπζνπικαληθάο» 

εγεζέαο θαη ν εθηνπξθηζκφο ηεο πνκαθηθάο κεηνλφηεηαο κε ηελ ζπκπαξΪζηαζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ πξνμελεένπ Κνκνηελάο. 

▪  Ζ ζχλαςε  ηνπ  «Πξσηνθφιινπ  ηεο  ειιελνηνπξθηθάο  κνξθσηηθάο 

επηηξνπάο» ηνπ 1968, φπνπ ζην πιαέζην ησλ παξαρσξάζεσλ ηεο ρνχληαο απΫλα-

ληη ζηελ ηνπξθηθά θπβΫξλεζε θαηνρπξψλνληαη ηα ηνπξθηθΪ σο ε κφλε γιψζζα ηεο 

κεηνλνηηθάο εθπαέδεπζεο. (Σζηηζειέθεο θαη Μπαιηζηψηεο 2007, 114-120) 

▪ Κηλεηνπνέεζε κεραληζκψλ πξνπαγΪλδαο κε ζθνπφ ηελ πξνβνιά 

ζηε δηεζλά θνηλά γλψκε ηεο εηθφλαο κηαο «ηνπξθν-κνπζνπικαληθάο» κεηνλφηεηαο 

πνπ θαηαπηΫδεηαη απφ ηελ ειιεληθά πνιηηεέα. Με ηελ ηαθηηθά απηά επηδηψθεηαη ε ε-

λέζρπζε ηεο «απηνπεπνέζεζεο» ησλ εζληθηζηηθψλ θχθισλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε ζε-

κεέν πνπ νξηζκΫλεο θνξΫο λα αςεθνχλ ηελ ειιεληθά δηνέθεζε. 

Περέοδος 1983-2014 

ε απηάλ ηελ πεξένδν ηα ζηνηρεέα πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην κεηνλνηηθφ δάηεκα, 

εέλαη (ΛαπξΫληδνο 2013, 49-69): 

▪ Ζ δεκηνπξγέα πνιπΪξηζκσλ «ηνπξθηθψλ ζπιιφγσλ» κε θχξην ζθν-

πφ λα βξεζεέ ε ειιεληθά πιεπξΪ πξν ηνπ δηιάκκαηνο εέηε λα επηθπξψζεη ηελ ηνπξ-

θηθφηεηα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ εέηε λα αληηδξΪζεη λνκηθΪ ζπξφκελε ζε κηα δηεζλά 

δέθε, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηνπξθηθά πξνπαγΪλδα γηα δάζελ  θαηα-

πέεζε ηεο «ηνπξθν-κνπζνπικαληθάο» κεηνλφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά εέλαη ε πεξέ-

πησζε ηεο «Σνπξθηθάο Έλσζεο ΞΪλζεο»,  ε νπνέα,  αθνχ εμΪληιεζε φια ηα Ϋλδη-
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θα κΫζα ζηα ειιεληθΪ δηθαζηάξηα, ην 2005 πξνζΫθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηάξην 

Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ (ΔΓΑΓ), ην νπνέν θαηαδέθαζε ην ειιεληθφ θξΪηνο φηη 

παξΫβε ην Ϊξζξν 11 ηεο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζέα ησλ Αλζξσπέλσλ Γηθαησ-

κΪησλ θαη Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ.77 

▪ Σν δάηεκα ηεο αλΪδεημεο ησλ κνπθηάδσλ κε εθινγά απφ ηε κεηνλφ-

ηεηα θαη φρη κε δηνξηζκφ ηνπο απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο. χκθσλα κε ηα ζπληεξεηηθΪ 

κνπζνπικαληθΪ πξφηππα, ν Μνπθηάο εέλαη εηδηθφ δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηνπ ειιελη-

θνχ θξΪηνπο, Ϋκκηζζνο δεκφζηνο ππΪιιεινο, πνπ δελ κπνξεέ λα εέλαη αηξεηφο.78 

ΠαξΪιιεια θαη ζε φηη αθνξΪ ηε δηθαηνδνζέα ηνπ, ν κνπθηάο δελ εέλαη απιψο ζξε-

ζθεπηηθφο εγΫηεο αιιΪ Ϋρεη δηθαηνδνηηθΫο αξκνδηφηεηεο ζε ζΫκαηα νηθνγελεηαθνχ 

θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαένπ.79 Ζ Σνπξθέα φκσο επηδηψθεη κηα ηδηφηππε θαηΪζηαζε 

ζπλχπαξμεο κνπθηάδσλ δηνξηζκΫλσλ απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο θαη Ϊηππσλ κνπ-

θηάδσλ- «ςεπηνκνπθηάδσλ», «εθιεγκΫλσλ» απφ ηε κεηνλφηεηα, ηε ζηηγκά πνπ ε 

έδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Ϋρεη θαηαξγάζεη ηηο δηθαηνδνηηθΫο αξκνδηφηεηεο ησλ κνπ-

θηάδσλ.80   

▪ Ζ πξνζπΪζεηα δεκηνπξγέαο κηαο αλεμΪξηεηεο «κεηνλνηηθάο νηθνλν-

κέαο», κΫζα απφ ηελ νηθνλνκηθά ρεηξαγψγεζε ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ ηζρπξά πα-

ξνπζέα ηεο ηνπξθηθάο ηξΪπεδαο Ziraat Bankasi, κΫζσ ηεο νπνέαο επηδηψθεηαη ν ε-

θηνπξθηζκφο ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε ελέζρπζε ησλ 

δπλαηνηάησλ πνιηηηθνχ ειΫγρνπ απηάο. 

ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΘΡΑΚΖ 

Οη επηδηψμεηο ηεο Σνπξθέαο ζηε ΘξΪθε εέλαη ζαθεέο - ζπγθεθξηκΫλεο θαη ηηο 

πξνσζεέ κε ζπλΫπεηα, ππνκνλά θαη απνθαζηζηηθφηεηα, απνδεηθλχνληαο φηη Ϋρεη 

ηελ πνιηηηθά βνχιεζε θαη ηελ εηνηκφηεηα λα αμηνπνηάζεη ζην Ϋπαθξν -θαη πΪληα 

πξνο φθειφο ηεο- ηηο ηζηνξηθΫο ζπγθπξέεο. ΑπηΫο ηηο επηδηψμεηο ηηο πινπνηεέ αζθψ-

ληαο κηα πνιπδηΪζηαηε θαη δπλακηθά πνιηηηθά, πνπ Ϋρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηνλ κεηα-

ζρεκαηηζκφ ηεο πεξηνράο ζε ακηγψο «ηνπξθηθφ» ρψξν (ΛαπξΫληδνο 2013, 147-

148). Κχξηα επηδέσμε ηεο Σνπξθέαο εέλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθάο 

                                                 
77. ΔΓΑΓ: Απφθαζε ηεο 27.03.2008  
78. Ν. 1920/1991 (ΦΔΚ Α' 11/1991) 
79. Λεηηνπξγεέ δειαδά σο ηεξνδέθεο ζην πιαέζην ηνπ ηζρχνληνο ζηελ ΔιιΪδα ηζιακηθνχ ηεξνχ λφ-
κνπ «ζαξέα». 
80. Ζ Σνπξθέα, απφ ην 1924, Ϋρεη αληηθαηαζηάζεη ηνλ ηζιακηθφ λφκν κε ηνλ ειβεηηθφ αζηηθφ θψδηθα. 
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κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ζε εζληθά -κε θνηλά γιψζζα θαη ζξεζθεέα- θαη ε ρξε-

ζηκνπνέεζά ηεο σο εξγαιεέν πνιηηηθάο πέεζεο γηα ηελ απνδφκεζε ησλ ειιεληθψλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκΪησλ ζηε ΘξΪθε θαη ηε δεκηνπξγέα πξνυπνζΫζεσλ πνπ ζα 

θαηαζηάζνπλ εθηθηά ηελ απφζρηζε ηεο (θαηΪ ην πξφηππν ηνπ Κνζζφβνπ ά θαη ηε 

δεκηνπξγέα ησλ ηεηειεζκΫλσλ πνπ αθνινπζάζεθαλ ζηελ πεξέπησζε ηεο Κχπξνπ). 

(ΛαπξΫληδνο 2013, 115-116)  

Χο ινγηθφ επαθφινπζν ηεο ηνπξθηθάο πνιηηηθάο,  ε κεηνλφηεηα  πηνζΫηεζε 

ζεηξΪ κΫηξσλ, ηα νπνέα απνηεινχλ ηα ζεκΫιηα ηεο ζηαδηαθάο πνξεέαο ηεο πξνο ηνλ 

εθηνπξθηζκφ θαη ηελ ρεηξαγψγεζά ηεο ζηα θειεχζκαηα ηεο ηνπξθηθάο εμσηεξηθάο 

πνιηηηθάο. Ζ αληηθαηΪζηαζε ηνπ αξαβηθνχ αιθαβάηνπ ζηα κεηνλνηηθΪ ζρνιεέα κε ην 

ιαηηληθφ αιθΪβεην, ε εηζαγσγά απφ ηελ Σνπξθέα αληηηχπσλ ηνπ Κνξαλένπ θαη Ϊι-

ισλ ζξεζθεπηηθψλ βηβιέσλ ζηελ ηνπξθηθά γιψζζα θαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηάξεο, 

αληέ ησλ πξσηνηχπσλ αξαβηθψλ θεηκΫλσλ, ε ρνξάγεζε ππνηξνθηψλ γηα ζπνπδΫο 

ζε ζξεζθεπηηθΪ ζρνιεέα ηεο Σνπξθέαο, ε απνζηνιά ηεξνθεξχθσλ θαη θαηερεηψλ 

θαη ε έδξπζε κεηνλνηηθψλ ζρνιεέσλ θαη ηξαπεδψλ, θαιιηεξγνχλ ην θεκαιηθφ ηδεψ-

δεο θαη ζπληζηνχλ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηεο ζηξαηεγηθάο ρξεζηκνπνέεζεο ηεο κεην-

λφηεηαο απφ ηελ Σνπξθέα. Αληέζηνηρα, ην ηνπξθηθφ  πξνμελεέν ζπλερέδεη λα επηδέδε-

ηαη κεζνδηθΪ ζηελ κεηνλνηηθά θαζεκεξηλφηεηα. Με πξΪμεηο φπσο Ϋληνλε παξΫκβα-

ζε ζηελ θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά δσά, εθηελά ρξεκαηνδφηεζε δξα-

ζηεξηνηάησλ, αλαβέσζε νζσκαληθψλ ενξηψλ θαη έδξπζε «ηνπξθηθψλ» ζπιιφγσλ 

ζηελ ζξαθηθά πεξηθΫξεηα, απνζθνπεέ ζηελ αλΪδεημε ηνπ  Ϋλδνμνπ νζσκαληθνχ πα-

ξειζφληνο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ αιπηξσηηζκνχ. (ΚαξαρΪιηνο 2014) 

Απηά ε πνιηηηθά αλακΫλεηαη λα ππνζηεξηρζεέ, αθελφο κε ηελ πξνβνιά πξνο 

ηε δηεζλά θνηλά γλψκε κηαο εζληθάο ηνπξθηθάο κεηνλφηεηαο, ηα δηθαηψκαηα ηεο ν-

πνέαο θαηαπαηψληαη απφ ηελ ΔιιΪδα, θαη αθεηΫξνπ κε ηελ δηακφξθσζε ςπρνιν-

γέαο ελφο «ιανχ ππφ θαηνρά» φπνπ ζα απηναλαθεξπρζεέ ζε απηφθιεηνο εγγπεηάο 

ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ (ΛαπξΫληδνο 2013, 116-118). Παξ’ 

φια απηΪ φκσο θαη φζνλ αθνξΪ ηε θπιεηηθά δηαθνξνπνέεζε ηεο κεηνλφηεηαο, ηδηαέ-

ηεξε ζπνπδαηφηεηα απνθηΪ ν βέαηνο εθηνπξθηζκφο ησλ ΠνκΪθσλ ηεο ΘξΪθεο. Υα-

ξαθηεξηζηηθά εέλαη ε Έθζεζε Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ ηνπ State Department γηα 

ηελ ΔιιΪδα (2012), ε νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ αλαγλσξέδεη ηελ χπαξμε πνκαθηθάο 

κεηνλφηεηαο ζηε ΘξΪθε, ηελ νπνέα  ε  ηνπξθφθσλε  θνηλφηεηα  θαηαπηΫδεη θαη πξν- 
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ζπαζεέ λα ρεηξαθεηάζεη.81 

Ζ άδε φκσο ππΪξρνπζα δπζρεξάο θαηΪζηαζε επηβαξχλεηαη κε ηελ ηνπξθη-

θά πνιηηηθά ηεο αζξφαο θαη αλεμΫιεγθηεο εηζφδνπ παξΪηππσλ κεηαλαζηψλ απφ ηα 

ρεξζαέα θαη ζαιΪζζηα ζχλνξα κε ηελ ΔιιΪδα. Χο εθ ηνχηνπ, ελδΫρεηαη ε κνπζνπι-

καληθά κεηνλφηεηα λα κεηεμειηρηεέ ζε πιεηνλφηεηα, αλαηξΫπνληαο θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ πθηζηΪκελε δεκνγξαθηθά-πιεζπζκηαθά ζχλζεζε ηεο ΘξΪθεο82 (ΛαπξΫ-

ληδνο 2013, 119-127). ΔπηπιΫνλ, ε έδξπζε, εθ κΫξνπο ηεο Σνπξθέαο, ελφο κεηνλνηη-

θνχ θφκκαηνο αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ -φπσο ζηε Βνπιγαξέα-83 ζα εθπξνζσ-

πνχζε ηππηθΪ φινπο ηνπο κνπζνπικΪλνπο, σζηφζν ζηελ πξΪμε ζα εμππεξεηνχζε 

εληειψο δηαθνξεηηθΪ πνιηηηθΪ ζπκθΫξνληα. 

πλεπψο, ε ζηξαηεγηθά πξνζειπηηζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο Σνπξθέαο 

απνζθνπεέ (ΚαξαρΪιηνο 2014) : 

 ▪ ηε θπιεηηθά εμνκνέσζε θαη νκνγελνπνέεζε. 

 ▪ ηελ απνηξνπά θΪζε πξννπηηθάο θνηλσληθάο, πνιηηηζηηθάο θαη νηθν-

λνκηθάο εληΪμεσο ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα. 

 ▪ ηελ απνηξνπά νπνηαδάπνηε κνξθάο ηαχηηζεο ηεο κνπζνπικαληθάο 

ζξεζθεέαο θαη ηεο ηνπξθηθάο γιψζζαο  κε ηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνράο. 

 ▪ ηελ αλαγφξεπζε ηεο Σνπξθέαο σο κνλαδηθνχ εγγπεηά ησλ ζπκθε-

ξφλησλ, ησλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ νξακΪησλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε αληέζηνηρε δη-

απφκπεπζε ηεο ΔιιΪδαο, σο θαηαπηεζηά. 

 ▪ ηε δηακφξθσζε θαη εκπΫδσζε ςπρνινγέαο «ιανχ ππφ θαηνρά», 

πνπ πξΫπεη λα αγσλέδεηαη γηα ηελ «απειεπζΫξσζε»  θαη ηελ «επηζηξνθά» ηνπ 

ζηελ κεηξηθά αγθαιηΪ ηεο Σνπξθέαο. 

                                                 
81. χκθσλα κε ηελ Ϋθζεζε γηα ην Ϋηνο 2012: «ΜΫιε ηεο πνκαθηθάο θνηλφηεηαο ηζρπξέζηεθαλ φηη 
δΫρζεθαλ πηΫζεηο απφ κΫιε ηεο ηνπξθφθσλεο θνηλφηεηαο, πξνθεηκΫλνπ λα αξλεζνχλ ηελ χπαξμε 
πνκαθηθάο ηαπηφηεηαο μερσξηζηάο απφ ηελ ηνπξθηθά. ΟξηζκΫλνη ΠνκΪθνη ηζρπξέζηεθαλ φηη ζε κΫιε 
ηεο πνκαθηθάο θνηλφηεηαο πξνζθΫξζεθαλ ρξεκαηηθΪ θέλεηξα πξνθεηκΫλνπ λα απηνπξνζδηνξηζζνχλ 
σο Σνχξθνη». Πεγά: http://www.state.gov/documents/organization/220496.pdf  
82. ε απηφ ζπκβΪιιεη θαη ε κεηαλαζηεπηηθά εθξνά  κΫξνπο ηνπ ζξαθηθνχ, θαηΪ βΪζε ρξηζηηαληθνχ, 
πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο επηδεηλνχκελεο νηθνλνκηθάο θαη δεκνζηνλνκηθάο χθεζεο ζηελ ΔιιΪδα. 
83. Πξφθεηηαη γηα ην θφκκα Κέλεζε γηα Γηθαηψκαηα θαη Διεπζεξέεο (ΜRF) ην νπνέν «ηδξύζεθε ην 
1990 κε ζθνπό ηελ εθπξνζώπεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο κεηνλόηεηαο».           
Πεγά: http://www.dps.bg/en/History.aspx  

http://www.state.gov/documents/organization/220496.pdf
http://www.dps.bg/en/History.aspx
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Απψηεξνο ζηφρνο φισλ ησλ παξαπΪλσ κεζνδεπκΫλσλ ελεξγεηψλ ζα εέλαη 

ε δεκηνπξγέα ηνπ απαξαέηεηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζένπ, πνπ ζα παξΪζρεη ζηελ 

Σνπξθέα ηε δπλαηφηεηα γηα επΫκβαζε ζηε ΘξΪθε. ε ζπλδπαζκφ κε ππνθηλνχκε-

λεο ηαξαρΫο θαη επεηζφδηα ζξεζθεπηηθνχ ά ξαηζηζηηθνχ ραξαθηάξα, ζα δεκηνπξγε-

ζνχλ νη πξνυπνζΫζεηο «αλζξσπηζηηθάο θξέζεο», ψζηε λα νδεγάζνπλ κε ηε ζεηξΪ 

ηνπο ζηελ δηεθδέθεζε θαζεζηψηνο απηνλφκεζεο. (ΛαπξΫληδνο 2013, 128-134) 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΘΡΑΚΖ 

Ζ ειιεληθά πνιηηηθά κπνξεέ λα ρσξηζζεέ ζε ηξεηο πεξηφδνπο (ΛαπξΫληδνο 

2013, 134-140):  

▪ Σνπ κεζνπνιΫκνπ (1920-1940).  

▪ Απφ ην ηΫινο ηνπ Β΄ ΠΠ κΫρξη ην 1974.  

▪ Απφ ην 1974 Ϋσο ζάκεξα.  

ηελ πξψηε πεξένδν, φπνπ θπξηαξρεέ ην πξνζθπγηθφ δάηεκα πνπ δεκηνχξ-

γεζε ε Μηθξαζηαηηθά Καηαζηξνθά, θχξηα επηδέσμε ηεο ειιεληθάο πιεπξΪο άηαλ λα 

εμαζθαιέζεη ηηο βαζηθΫο ζπλζάθεο δηαβέσζεο γηα ηελ ειιεληθά νκνγΫλεηα ζηελ 

Σνπξθέα. Έηζη, ζην πιαέζην ηεο πξψηεο ειιελνηνπξθηθάο πξνζΫγγηζεο, αιιΪ θαη 

ελψπηνλ ηνπ θφβνπ πνπ δεκηνπξγεέ ε πηζαλφηεηα αληηπνέλσλ, ε ΔιιΪδα αξλεέηαη 

επηκειψο λα πΪξεη ζΫζε ζηε ζχγθξνπζε κεηαμχ θεκαιηθψλ «λεσηεξηζηψλ» θαη 

«παιαηνκνπζνπικΪλσλ», ζΫηνληαο ηηο βΪζεηο γηα ηελ επηβνιά ηνπξθηθάο ζπλεέδε-

ζεο ζηνπο Θξαθηψηεο κνπζνπικΪλνπο θαη ηελ αλΪδεημε ησλ θεκαιηθψλ «λεσηεξη-

ζηψλ» ζε πλεπκαηηθά εγεζέα ηεο κεηνλφηεηαο.  

Ζ δεχηεξε πεξένδνο (1945-1974), ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ αληηθαηηθά πνιη-

ηηθά ηεο ειιεληθάο πιεπξΪο, απφηνθν ηεο κεηαβνιάο ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηε-

ηαο -ζην πιαέζην ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ θιέκαηνο- πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε κεηαπν-

ιεκηθά Δπξψπε. Έηζη, ζην πιαέζην ηνπ απφ βνξξΪ θηλδχλνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ε θνκκνπληζηηθά Βνπιγαξέα, αθνινπζεέηαη κηα πνιηηηθά «ηνπξθνπνέεζεο» ηεο κεην-

λφηεηαο κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνέεζά ηεο απφ ηνπο ΠνκΪθνπο ηεο λφηηαο Βνπιγα-

ξέαο. Με ηελ φμπλζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρΫζεσλ, ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

επηεκβξένπ ηνπ 1955 θαη ηεο εηζβνιάο ζηελ Κχπξν, ε ΔιιΪδα εθαξκφδεη κηα πν-
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ιηηηθά ειΫγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο, πνπ  φκσο  πξνθαιεέ  ηα  αληέζεηα 

απνηειΫζκαηα∙ ηελ απνκφλσζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηελ νκνγελνπνέεζε ηεο.  

Ζ ηξέηε πεξένδνο, ε νπνέα αξρέδεη κε ηελ κεηαπνιέηεπζε, ραξαθηεξέδεηαη 

απφ ηε δπλακηθά πνπ δηακφξθσζαλ ην θππξηαθφ δάηεκα θαη νη ηνπξθηθΫο πξνθιά-

ζεηο ζην Αηγαέν. Έηζη, παξαηεξεέηαη κηα ζπγθξνηεκΫλε πξνζπΪζεηα απφ ειιεληθάο 

πιεπξΪο γηα κηα πην ππεχζπλε πξνζΫγγηζε ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηάκαηνο πνπ εθδε-

ιψλεηαη κε ηελ Ϊξζε ησλ δηνηθεηηθψλ κΫηξσλ απνκφλσζεο ηεο κεηνλνηηθάο θνηλφ-

ηεηαο (ηδηαέηεξα ηεο πνκαθηθάο), θαη ηελ αλΪιεςε ελφο ζπλεθηηθνχ ζρεδένπ δξΪζεο 

κΫζα απφ ηελ ςάθηζε κηαο ζεηξΪο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ κε παξΪιιειε ζπκκεηνρά 

δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρά. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, πθέζηαληαη νη πξψηεο 

αληηπαξαζΫζεηο ηεο κεηνλνηηθάο «εγεζέαο» κε ηελ ειιεληθά πνιηηεέα πνπ εθθξΪδν-

ληαη κε ηελ αλΪθπςε ηνπ ζΫκαηνο ηεο εθινγάο ηνπ κνπθηά, κεηΪ ηε ρεξεέα ησλ α-

ληέζηνηρσλ ζΫζεσλ ζε Κνκνηελά (1985) θαη ΞΪλζε (1990).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Σ» - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
 

ηα πξνεγνχκελα θεθΪιαηα ηνπ παξφληνο πξαγκαηνπνηάζεθε κέα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε θαη παξνπζηΪζηεθε ην ππΪξρνλ status θαη ην πθηζηΪκελν λνκηθφ 

πιαέζην πνπ δηΫπεη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Κχπξνπ, ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, ηεο Κξηκαέ-

αο θαη ηεο ΘξΪθεο αληέζηνηρα. ην ηξΫρνλ θεθΪιαην -σο επαθφινπζν ησλ πξνε-

γνπκΫλσλ- ζα παξαηεζεέ κέα ζπγθξηηηθά αλΪιπζε ησλ ελ πξνθεηκΫλσ πεξηπηψζε-

σλ, ψζηε λα αλαδεηρηνχλ ηπρφλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξΫο πνπ ηηο ραξαθηεξέδνπλ. 

ΚΟΗΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
  

Πξσηέζησο, αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ε γεσπνιηηηθά αμέα φισλ ησλ ππφ κειΫ-

ηε πεξηνρψλ εέλαη αδηακθηζβάηεηε. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη ηζηνξηθΪ, θα-

ζψο δηαρξνληθΪ Ϋρνπλ απνηειΫζεη -γηα ηηο εθΪζηνηε απηνθξαηνξέεο ά κεγΪιεο δπ-

λΪκεηο ηεο επνράο- πεδέα Ϋληνλσλ αληηπαξαζΫζεσλ, δηεθδηθάζεσλ θαη καρψλ. Δ-

πηπξφζζεηα, ε εμαζθΪιηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκΪησλ ηεο θΪζε πεξέπησζεο 

εέλαη Ϊκεζα εμαξηψκελε, αθελφο απφ ηνπο πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηα-

ζΫηνπλ (ρεξζαένπο ά ππνζαιΪζζηνπο), θαη αθεηΫξνπ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο 

σο δσηηθΪ θνκβηθΪ ζεκεέα, εέηε ζπγθνηλσληαθΪ-κεηαθνξψλ εέηε δηΫιεπζεο αγσγψλ 

κεηαθνξΪο πδξνγνλαλζξΪθσλ.      

ΗζηνξηθΪ, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεέ φηη ε Κχπξνο, ην ΚνζζπθνπΫδην θαη ε 

ΘξΪθε απνηΫιεζαλ κΫξνο-θαηΪθηεζε ηεο Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο, ελψ ε Κξη-

καέα -ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηεο Οπθξαλέαο- ππάξμε ηκάκα ηεο νβηεηηθάο Έ-

λσζεο. Πξνβαέλνληαο ζε κέα ζχγθξηζε ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, γέλεηαη εχ-

θνια αληηιεπηφ φηη ζε θΪζε πεξέπησζε νη εκπιεθφκελνη δηΫζεηαλ ζεκαληηθά εηεξν-

βαξά ηζρχ∙ δειαδά νη πνιεκηθΫο δπλαηφηεηεο ηεο Σνπξθέαο θαη ηεο Ρσζέαο ππεξ-

ηεξνχζαλ ζαθψο Ϋλαληη ησλ αληηπΪισλ ηνπο.  

Όζνλ αθνξΪ ζηε δξΪζε ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

Ρσζέα, ην ΚνζζπθνπΫδην θαη ε Σνπξθέα (ζηελ πεξέπησζε ηεο Κχπξνπ) εθΪξκν-

ζαλ ηε ζηξαηεγηθά ηνπ ηεηειεζκΫλνπ γεγνλφηνο. Ζ ζηξαηεγηθά απηά θαέλεηαη λα 

απΫδσζε θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, αθνχ ακθφηεξνη απνθφκηζαλ νθΫιε, αλαηξΫ-

πνληαο παξΪιιεια ην πθηζηΪκελν status quo. Αληέζηνηρα φκσο, ε Σνπξθέα ζηελ 

πεξέπησζε ηεο ΘξΪθεο δελ Ϋρεη θαηαθΫξεη -αθφκε- λα αιιΪμεη νπζηαζηηθΪ ην πθη-

ζηΪκελν status quo ηεο πεξηνράο, ην νπνέν πξνζδηνξέδεηαη de jure απφ ην λνκηθφ 
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πιαέζην πνπ νξέδεη ε πλζάθε ηεο ΛσδΪλεο. Ζ δηαθνξΪ σζηφζν ζε απηφ ηνλ ηνκΫα 

Ϋγθεηηαη ζην ηαθηηθφ επέπεδν, θαζφζνλ ε πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο θαη ε δξΪζε 

ηεο Σνπξθέαο ζηε ΘξΪθε δηεμάρζε-δηεμΪγεηαη κε ζρεηηθΪ άπηα κΫζα, ελψ ζηελ Κχ-

πξν θαη ζην ΚνζζπθνπΫδην ε πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε επάιζε θαηφπηλ δηελΫξγεηαο 

πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ.   

ε πνιηηηθφ επέπεδν, δηαθξέλνληαη νξηζκΫλεο νκνηφηεηεο ζρεηηθΪ κε ηε δν-

ζεέζα αθνξκά γηα επΫκβαζε. Ζ θχξηα πνιηηηθά πξΪμε -ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Κχ-

πξνπ θαη ηεο Κξηκαέαο- πνπ Ϋδσζε ην Ϋλαπζκα ησλ επηρεηξάζεσλ, άηαλ ε παξΪ-

λνκε-αληηζπληαγκαηηθά αλαηξνπά -πξαμηθφπεκα- ηνπ κΫρξη πξφηηλνο εθιεγκΫλνπ 

πξφεδξνπ ηεο ρψξαο, γεγνλφο ην νπνέν αθελφο νδάγεζε ζηελ απηνεμνξέα ηνπο θαη 

αθεηΫξνπ πξνθΪιεζε ηηο κεηΫπεηηα εμειέμεηο.84 Αληέζηνηρα, ε κνλνκεξάο αλαθάξπμε 

ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ πξαγκαηνπνηάζεθε φηαλ θαηαξγάζεθε ην 

θαζεζηψο απηνλνκέαο ηνπ θαη κεηΪ ηηο Ϊθαξπεο δηαπξαγκαηεχζεηο επέ ηνπ ζρεδένπ 

Ahtisaari. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ππάξμε επέζεο ην γεγνλφο φηη, νη πνιηηηθΫο εγεζέεο 

ηεο Ρσζέαο, ηεο Σνπξθέαο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδένπ Ϋιαβαλ ακθφηεξεο ηελ απνδν-

ρά ηεο θνηλάο γλψκεο ησλ ρσξψλ ηνπο (εζσηεξηθά λνκηκνπνέεζε). Οκνέσο, ε 

δξΪζε εμηξεκηζηψλ (νη Δ/Κ νξγαλψζεηο, ε παξνπζέα ηνπ λενλαδηζηηθνχ θφκκαηνο 

Svoboda, ν Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ - UCK θαη ηα κΫιε ηεο 

ηνπξθφθσλεο θνηλφηεηαο πνπ αζθνχλ πηΫζεηο ζηνπο ΠνκΪθνπο) ζηνηρεηνζεηνχλ 

απεηιά θαηΪ ηνπ πιεζπζκνχ θαη παξαβέαζε ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ. Δλ 

ηΫιεη, ζε θΪζε πεξέπησζε ζα κπνξνχζε λα εηπσζεέ φηη -παξΪ ηα εθΪζηνηε ζηξαηε-

γηθΪ ελδηαθΫξνληα- «ε πξνβνιή ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

είλαη ε ζηαζεξή δηθαηνινγία γηα ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή εκπινθήο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ».  (Γξακκαηέθαο 2014, 19) 

ΔπηπιΫνλ νκνηφηεηεο δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ ζην πνιηηηζκηθφ επέπεδν, η-

δηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ επσθειάζεθαλ ησλ εμειέμεσλ. Οη 

Σνπξθνθχπξηνη, νη ξσζφθσλνη ηεο Κξηκαέαο, νη Αιβαλνέ ΚνζνβΪξνη θαη νη ηνπξθν-

γελεέο κνπζνπικΪλνη ηεο ΘξΪθεο -νη νπνένη απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθέα ηεο θΪ-

ζε πεξηνράο (πιελ ησλ Σ/Κ)- αλαδεηνχζαλ θαη Ϋιαβαλ ηελ πξνζηαζέα κέαο κεγαιχ-

ηεξεο ζπλνξεχνπζαο δχλακεο -Σνπξθέα, Ρσζέα θαη Αιβαλέα- κε θνηλά ζξεζθεέα, 

θνηλά γιψζζα θαη θνηλΪ άζε θαη Ϋζηκα. ΔπηπιΫνλ, ε θνηλσληθννηθνλνκηθά θαηΪζηα-

                                                 
84. Ο ΜαθΪξηνο δάηεζε, απφ ην Λνλδέλν ηελ επΫκβαζε ησλ εγγπεηξηψλ δπλΪκεσλ, ελψ ν Γηαλνπ-
θφβηηο θαηάγγεηιε ην πξαμηθφπεκα απφ ην ξσζηθφ Ϋδαθνο. 
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ζε ησλ πξναλαθεξζΫλησλ πιεζπζκψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεέ θαη σο π-

πνδεΫζηεξε ηνπ Ϋηεξνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. ΔπνκΫλσο, ν πνιηηηζκηθφο παξΪ-

γνληαο θαη νη θνηλσληθΫο αληζφηεηεο απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθφ Ϋξεηζκα γηα ηελ «ε-

ζσηεξηθά λνκηκνπνέεζε» ηνπ εθΪζηνηε δξψληα.   

ΓΗΑΦΟΡΔ  
 

Οη δηαθνξΫο, νη νπνέεο εληνπέδνληαη κεηαμχ ησλ ππφ κειΫηε πεξηπηψζεσλ, 

εέλαη αξθεηΫο θαη παξνπζηΪδνληαη φπσο παξαθΪησ:  

ΑξρηθΪ, ζπλΪδεη λα κλεκνλεπηεέ ε δεκνγξαθηθά θαηαλνκά ησλ θαηνέθσλ ηεο 

εθΪζηνηε πεξηνράο. Οη ξσζφθσλνη ηεο Κξηκαέαο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθέα ησλ 

θαηνέθσλ ηεο ρεξζνλάζνπ (58% πεξέπνπ), ελψ ζην ΚνζζπθνπΫδην ην 90% ηνπ 

πιεζπζκνχ εέλαη αιβαληθάο θαηαγσγάο. Αληέζηνηρα, νη Σνπξθνθχπξηνη ηεο Κχπξνπ 

απνηεινχλ ζαθψο ηε κεηνςεθέα (18%), ελψ νη κνπζνπικΪλνη ηεο ΘξΪθεο ζπλη-

ζηνχλ κφλν κέα κεηνλφηεηα (115.000 Ϊηνκα - ην 33% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ΘξΪθεο). Απηά ε δηαθνξΪ ζηε δεκνγξαθηθά πνζφζησζε «δηθαηνινγεέ» -σο Ϋλα 

εζηθνθνηλσληθφ αέηην- ηελ πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο θαη ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ Κνζ-

ζπθνπεδένπ. Αληέζηνηρα φκσο, δελ δχλαηαη λα «δηθαηνινγάζεη» θαη ηελ ηνπξθηθά 

πνιηηηθά, ηφζν ζε ζρΫζε κε ηελ εηζβνιά ζηελ Κχπξν, φζν θαη κε ηελ αζθνχκελε 

επηξξνά ζηε ΘξΪθε. Χζηφζν, απηά ε παξΪκεηξνο αθνξΪ κφλν ζηε ςπρνινγέα ησλ 

πνιηηψλ θαη ζε θακέα πεξέπησζε δε ζα πξΫπεη λα ζπγρΫεηαη κε επηρεηξάκαηα δηε-

ζλνχο λνκηκνπνέεζεο.  

ΑξθεηΫο δηαθνξΫο εληνπέδνληαη επέζεο ζηελ επηρεηξεζηαθά δξΪζε πνπ αλα-

πηχρζεθε ζηηο ηΫζζεξηο πεξηπηψζεηο. Ζ πεξέπησζε ηεο Κχπξνπ ζπληζηΪ Ϋλα πν-

ιεκηθφ γεγνλφο, ζηε δηΪξθεηα ηνπ νπνένπ ε Σνπξθέα εθηΫιεζε αεξνπνξηθνχο βνκ-

βαξδηζκνχο θαη ππάξμαλ ζθνδξΫο Ϋλνπιεο ζπγθξνχζεηο κε πνιιΪ ζχκαηα. Οκνέ-

σο, πξηλ ηελ κνλνκεξά αλαθάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ ππάξμε 

κέα καθξΪ πεξένδνο -νπζηαζηηθΪ απφ ην 1989, κε ηελ θαηΪξγεζε ηεο απηνλνκέαο 

ηνπ Κνζζπθνπεδένπ απφ ηνλ Μηιφζεβηηο- αλαηαξαρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ. ΚαηΪ 

ηνλ έδην ηξφπν, ην θαζεζηψο ηεο κεηνλφηεηαο ηεο ΘξΪθεο επάιζε κε ηε ζπλζάθε 

ηεο ΛσδΪλεο, ε νπνέα άηαλ ην εηξεληθφ απνηΫιεζκα καθξψλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχ-

ζεσλ (Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Μηθξαζηαηηθά εθζηξαηεέα). Δληνχηνηο, ε πνιηηηθά 

πνπ πηνζεηάζεθε, κεηΪ ην 1923, απφ ηελ Σνπξθέα γηα ηε ΘξΪθε, δελ ζπκπεξηιακ-
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βΪλεη ηελ Ϊκεζε ρξάζε πνιεκηθψλ κΫζσλ. Ζ πξνζΪξηεζε ηεο Κξηκαέαο φκσο, ε 

νπνέα ζπλΫβε κεηΪ ηνλ «εκθχιην πφιεκν» ζηελ Οπθξαλέα, ζα κπνξνχζε λα ραξα-

θηεξηζηεέ σο εηξεληθά.  

ΔπηπιΫνλ δηαθνξνπνηάζεηο δηαθξέλνληαη ζε φηη αθνξΪ ζηηο κεηαθηλάζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ηνλ εθηνπηζκφ απηψλ απφ ηελ παηξέδα ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ππν-

ρξεσηηθψο απειαζΫλησλ Διιελνθππξέσλ απφ ην θαηερφκελν ηκάκα ηεο Κχπξνπ 

αλΫξρεηαη πεξέπνπ ζε 180.000. ηελ Κξηκαέα θαη ζην ΚνζζπθνπΫδην σζηφζν δηα-

πηζηψλεηαη κελ ε κεηαθέλεζε ησλ ΣαηΪξσλ θαη ησλ Ϋξβσλ ΚνζνβΪξσλ αληέζηνη-

ρα, αιιΪ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο κε απνδνράο ηνπ λΫνπ πθηζηΪκελνπ status quo 

(ζηελ πεξέπησζε ηεο απνκΪθξπλζεο ησλ Ϋξβσλ ζπλδξΪκνπλ θπξέσο νη Ϋληνλεο 

θνηλσληθΫο δηαθξέζεηο εθ κΫξνπο ηελ αιβαλφθσλεο πιεηνςεθέαο). ηε ΘξΪθε φ-

κσο δελ πθέζηαηαη ζΫκα κεηαθηλάζεσλ, θαζφζνλ ε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα α-

θελφο εμαηξΫζεθε ηεο ππνρξεσηηθάο αληαιιαγάο πιεζπζκψλ θαη αθεηΫξνπ νπδΫ-

πνηε εθδηψρζεθε απφ ην Διιεληθφ θξΪηνο (ελ αληηζΫζεη βΫβαηα κε ηνπο 100.000 

Έιιελεο ρξηζηηαλνχο, πνπ εμαηξΫζεθαλ επέζεο κε ηε ζπλζάθε ηεο ΛσδΪλεο θαη 

παξΫκεηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε).  

πγθξέλνληαο ηηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο απφ δηνηθεηηθάο Ϊπνςεο, παξα-

ηεξεέηαη φηη ην Ϋδαθνο πνπ θαηΫιαβε ε Σνπξθέα ζηελ Κχπξν, εέλαη Ϋλα ηκάκα ηεο 

λάζνπ ρσξέο θΪπνηα ζπγθεθξηκΫλε ππαγσγά. Ζ Σνπξθέα νπδΫπνηε δελ επηδέσμε 

νχηε δηαθάξπμε πξνζΪξηεζε∙ απελαληέαο θηλάζεθε πξνο ηε δηρνηφκεζε θαη ηε δε-

κηνπξγέα ελφο αλεμΪξηεηνπ θξΪηνπο. Σν ΚνζζπθνπΫδην αληέζηνηρα, ελψ κε ην χ-

ληαγκα ηνπ 1974 απνηεινχζε κέα απηφλνκε επαξρέα εληφο ηεο εξβέαο, θάξπμε 

κνλνκεξψο ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ θαη δεκηνχξγεζε κηα αλεμΪξηεηε Γεκνθξαηέα. Ζ 

ΘξΪθε αληηζΫησο -παξΪ ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θΫξεη, φπσο ε χπαξμε ησλ 

κνπθηάδσλ θαη ε εθαξκνγά ηεο ζαξέαο- ππΪγεηαη δηνηθεηηθΪ μεθΪζαξα ζην Διιελη-

θφ θξΪηνο θαζψο απνηειεέ ηκάκα ηνπ. Ζ Κξηκαέα φκσο, ελψ αξρηθΪ απνηεινχζε 

κέα απηνηειάο επαξρέα ηεο Οπθξαλέαο, κε ην δεκνςάθηζκΪ πνπ δηεμάγαγε πξν-

ζαξηάζεθε νιφθιεξε ζηε Ρσζηθά  Οκνζπνλδέα.  

ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκΫα δχλαηαη επέζεο λα αλαδεηεζνχλ δηαθνξΫο, πνπ αθν-

ξνχλ ζηηο ζρΫζεηο νηθνλνκηθάο εμΪξηεζεο ησλ αληηπΪισλ. ηελ πεξέπησζε ηεο 

Κχπξνπ εέλαη πξνθαλΫο φηη -πξηλ ην 1974- αθελφο δελ εέρε θακέα νηθνλνκηθά εμΪξ-

ηεζε κε ηελ Σνπξθέα θαη αθεηΫξνπ εέρε πεηχρεη κέα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά αλΪθακ-
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ςε θαη επεκεξέα. ΑληηζΫησο, ε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα ηειεέ ζε νηθνλνκηθά ε-

μΪξηεζε κε ην Διιεληθφ θξΪηνο, θαζφζνλ ε ΘξΪθε απνηειεέ ειιεληθφ Ϋδαθνο θαη 

ηα κΫιε ηεο κεηνλφηεηαο εέλαη Έιιελεο πνιέηεο. Οη νηθνλνκηθΫο δηεπθνιχλζεηο, πνπ 

παξΫρνληαη ζηελ κεηνλφηεηα απφ ηελ Διιεληθά πνιηηεέα, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πιαέζην ηεο πνιηηηθάο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ΘξΪθε, ελψ ε νηθνλνκηθά ππνζηάξημε-

ελέζρπζε εθ κΫξνπο ηεο Σνπξθέαο δελ αλαηξεέ ηελ πξναλαθεξζεέζα εμΪξηεζε. Ο-

κνέσο, ε νηθνλνκέα ηεο Οπθξαλέαο θαη θαη’ επΫθηαζε ηεο Κξηκαέαο εμαξηΪηαη           

-θπξέσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη ελεξγεηαθφ ηνκΫα- ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηε Ρσζέα.85 

Αληέζηνηρα, ε ηδηαέηεξα δπζρεξάο νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ην 

ΚνζζπθνπΫδην κεηαπνιεκηθΪ -ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο δηαθνπάο ησλ εκπνξη-

θψλ δεζκψλ θαη ησλ αλεπαξθψλ επελδχζεσλ (Official Journal of the European 

Union 2012, 24)- δηθαηνινγεέ ηελ πξφηεξε νηθνλνκηθά εμΪξηεζε κε ηε εξβέα. Απφ 

ηα παξαπΪλσ απνξξΫεη φηη, ζε θΪζε πεξέπησζε δελ ζα πξΫπεη λα παξαβιΫπεηαη ε 

πξνζηηζΫκελε δηαπξαγκαηεπηηθά ηζρχ πνπ απνθηΪηαη ζηε δηΫλεμε ησλ αληηπΪισλ, 

φηαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο δηΫπνληαη απφ νηθνλνκηθά εμΪξηεζε. 

πλερέδνληαο ηελ αλαδάηεζε ησλ δηαθνξψλ, ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ην-

κΫα αλαδχεηαη κέα αληέζεζε, ε νπνέα ζπλδΫεηαη κε ηε κεηαγελΫζηεξε ζπκπεξηθνξΪ 

ησλ πιεζπζκψλ. ηελ πεξέπησζε ηεο Κξηκαέαο, ε Ρσζέα αλακθέβνια βξέζθεηαη 

ζε θαιχηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθά θαηΪζηαζε απφ ηελ Οπθξαλέα. Χο εθ ηνχηνπ νη 

θΪηνηθνη ηεο Κξηκαέαο δελ Ϋρνπλ ηΪζεηο επαλαπξνζΪξηεζεο ζηελ Οπθξαλέα θαη 

δεέρλνπλ ηθαλνπνηεκΫλνη κε ηελ ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε.  ΑληηζΫησο, νη ΚνζνβΪξνη, 

παξΪ ην ρακειφ ηνπο βηνηηθφ επέπεδν, ζε θακέα πεξέπησζε δελ επηζπκνχλ ηελ 

επαλΫλσζε κε ηε εξβέα, αιιΪ ηεέλνπλ λα αλαπηχμνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ 

Αιβαλέα. ηελ Κχπξν εληνχηνηο, θαζφζνλ δηαρξνληθΪ παξΫρεηαη ππΫξηεξν βηνηηθφ 

επέπεδν απφ ηελ Σνπξθέα, εέλαη ινγηθΪ επφκελν, νη Σνπξθνθχπξηνη -φρη νη Ϋπνηθνη- 

λα επηζπκνχλ ηελ επαλΫλσζε ηεο Κχπξνπ.86 ηε ΘξΪθε αληέζηνηρα, δηαθξέλεηαη ε 

ηΪζε ηνπξθνπνέεζεο νξηζκΫλσλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο  -θπξέσο  νη Σνπξθνγελεέο-  

                                                 
85. χκθσλα κε ηελ αλΪιπζε ηνπ Stratfor γηα ην 2013, ην 6.8% ησλ επελδχζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ 
πξνάιζαλ απεπζεέαο απφ ξσζηθΪ θεθΪιαηα, ελψ πξψηε ρψξα ζε επελδχζεηο ζηελ Οπθξαλέα εκ-
θαλέδεηαη ε Κχπξνο κε 33.4%. Οη επελδχζεηο απηΫο εθηηκΪηαη φηη πξνΫξρνληαη απφ ξσζηθΪ θεθΪ-
ιαηα κΫζσ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. Δπέζεο, 4 απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο ηξΪπεδεο ηεο Οπθξαλέαο εέλαη 
ξσζηθΫο, απεπζεέαο ειεγρφκελεο απφ ην Κξεκιέλν, ελψ ην ηκάκα ηνπ δεκφζηνπ ρξΫνπο ηεο Οπθξα-
λέαο πξνο ηε Ρσζέα αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. (Stratfor 2015) 
86. Σν 2011, δηεμάρζεζαλ ζηα θαηερφκελα απφ Σνπξθνθχπξηνπο ηξεηο πνιππιεζεέο δηαδειψζεηο 
ελΪληηα ζηελ ηνπξθηθά θαηνρά, ππΫξ ηεο Ϋλσζεο ηεο λάζνπ θαη κε ηνπο δηαδεισηΫο λα θΫξνπλ θπ-
πξηαθΫο ζεκαέεο. (Clausen 2011) 
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σο απνηΫιεζκα ηεο πνιηηηθάο πξνζΫγγηζεο πνπ αζθεέ ε Σνπξθέα.   

ηνλ θνηλσληθφ ηνκΫα κπνξεέ επέζεο λα εληνπηζηεέ αθφκε κέα δηαθνξΪ πνπ 

αθνξΪ ζηε δηΪθξηζε ησλ θνηλνηάησλ. ηελ Κχπξν ππάξραλ ζαθψο θαζνξηζκΫλεο 

θαη θαζνιηθΪ απνδεθηΫο δχν δηαθνξεηηθΫο θνηλφηεηεο∙ ε ειιελνθππξηαθά θαη ε 

ηνπξθνθππξηαθά. Οη δχν απηΫο θνηλφηεηεο άηαλ θαηαζθεχαζκα ησλ Βξεηαλψλ -ζην 

πιαέζην ηεο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε»- πξνθεηκΫλνπ λα π-

πΪξμεη ε «1ε Γηαίξεζε» κεηαμχ ησλ Κππξέσλ. (Κέλεζε γηα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟ-

ΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 2009, 13). Οκνέσο, ε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα ζηε ΘξΪθε 

απαξηέδεηαη απφ ηξεέο ραξαθηεξηζκΫλεο μερσξηζηΫο νκΪδεο -Σνπξθνγελεέο, ΠνκΪ-

θνη, Αζέγγαλνη- νη νπνέεο θΫξνπλ δηαθνξεηηθΫο θπιεηηθΫο ηδηαηηεξφηεηεο θαη παξΪ 

ηηο πξνζπΪζεηεο ηηο ηνπξθηθάο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο δελ ζπλΪδεη ε εζλνινγηθά ηνπο 

νκνγελνπνέεζε. ηελ Κξηκαέα θαη ζην ΚνζζπθνπΫδην σζηφζν, παξΪ ηε δεκνγξα-

θηθά πιεηνςεθέα ησλ ξσζφθσλσλ θαη ησλ αιβαλφθσλσλ αληέζηνηρα, πνηΫ δελ 

ππάξμε αλΪινγνο ραξαθηεξηζκΫλα επέζεκνο δηαρσξηζκφο. ηελ Κξηκαέα ζπκβαέλεη 

ελδερνκΫλσο απηφ, ιφγσ ηεο δηαθνξΪο ηζρχνο κεηαμχ Ρσζέαο θαη Οπθξαλέαο θαη 

δεδνκΫλνπ ηεο κε εκπινθάο εηΫξαο δχλακεο ζηε κεηαμχ ηνπο δηακΪρε.   

Απφ Ϊπνςεο αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ, νη πεξηπηψζεηο εέλαη επέζεο δηαθνξε-

ηηθΫο. Ζ Σνπξθέα εέρε ζαθά ζηφρν ηελ Κχπξν. ΜΫζσ ηεο ΘξΪθεο αληέζηνηρα απν-

βιΫπεη ζην «κνπζνπικαληθφ ηφμν», θαζψο «ε βάζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ηεο 

Σνπξθίαο ζηα Βαιθάληα είλαη ηα Οζσκαληθά θαηάινηπα, πνπ είλαη κνπζνπικαληθέο 

θνηλόηεηεο…δειαδή ηνύξθηθεο κεηνλόηεηεο πνπ δηαβηνύλ ζηα Βαιθάληα» (Νηαβνχ-

ηνγινπ 2010, 200). Ζ Ρσζέα, απφ ηελ Ϊιιε, μεθέλεζε απφ ηελ Κξηκαέα θαη επεθηΪ-

ζεθε ζηελ Αλαηνιηθά Οπθξαλέα. Αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πεξηπηψζεηο ηεο Νφηηαο 

Οζζεηέαο, ηεο Ακπραδέαο, ηεο Τπεξδλεηζηεξέαο, αιιΪ θαη απηΫο πεξέ Ϋληαμεο ηεο 

Οπθξαλέαο ζην ΝΑΣΟ, θαζψο θαη ην πξφγξακκα ηεο αληηβαιιηζηηθάο νκπξΫιαο 

ζηελ Οπθξαλέα, γέλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε Ρσζέα θηλεέηαη παξΪιιεια πξνο ηελ 

επέηεπμε πνιιψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ηε δηαζθΪιηζε 

ηνπ δσηηθνχ ηεο ρψξνπ. Σν ΚνζζπθνπΫδην ελ ηΫιεη, ελένηε απνζθνπνχζε ζηνλ ε-

παλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο, ψζηε λα ραξαθηεξηζηεέ αξρηθΪ σο Γεκνθξα-

ηέα θαη ζηε ζπλΫρεηα σο αλεμΪξηεην απφ ηε εξβέα θξΪηνο, γεγνλφο ην νπνέν επε-

ηεχρζε κε ηελ κνλνκεξά θάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ.      

ε δηπισκαηηθφ επέπεδν, νη ζρΫζεηο Ρσζέαο - Οπθξαλέαο ππάξμαλ παξαδν- 
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ζηαθΪ θαιΫο -ά Ϋζησ αλεθηΫο- ζε αληέζεζε κε ηηο ζρΫζεηο ΔιιΪδαο - Σνπξθέαο, πνπ 

ραξαθηεξέδνληαη απφ αληαγσληζκφ θαη αληηπαιφηεηα. ΔπηπιΫνλ, ε Οπθξαλέα εμαξ-

ηΪηαη ελεξγεηαθΪ ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηε Ρσζέα, γεγνλφο ην νπνέν δελ πθέζηαηαη 

κεηαμχ ηεο ΔιιΪδαο θαη ηεο Σνπξθέαο. Αληέζηνηρα, νη ζρΫζεηο εξβέαο - Κνζζπθν-

πεδένπ, φρη κφλν δηαθαηΫρνληαη απφ αληαγσληζκφ θαη αληηπαιφηεηα, αιιΪ Ϋρνπλ 

νδεγάζεη ζε θαζεζηψηα ηξφκνπ, ζηελ Ϊζθεζε βέαο θαη ζε αηκαηεξΫο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ηνπ νκνζπνλδηαθνχ γηνπγθνζιαβηθνχ ζηξαηνχ θαη ησλ Αιβαλψλ ΚνζνβΪ-

ξσλ εζληθηζηψλ.                                               

Όζνλ αθνξΪ ζην δηπισκαηηθφ απνηΫιεζκα, ε Κξηκαέα Ϋρεη άδε de facto 

πξνζαξηεζεέ ζηε Ρσζέα θαη -παξΪ ηα ςεθέζκαηα ηνπ ΟΖΔ- δηαηειεέ πιΫνλ δηε-

ζλψο σο ηκάκα ηεο Ρσζέαο. Απφ ηελ Ϊιιε, ην θαηερφκελν ηκάκα ηεο βφξεηαο Κχ-

πξνπ εέλαη κέα νληφηεηα-κφξθσκα, ην νπνέν επέζεκα δελ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ 

θαλΫλα -πιελ ηεο Σνπξθέαο- θξΪηνο. Ζ δηαθνξΪ απηά απνηειεέ θαη ηελ κνλαδηθά     

-αιιΪ δσηηθάο ζεκαζέαο- λέθε πνπ πΫηπρε ε ΔιιΪδα ζηε δηαρεέξηζε ηνπ θππξηαθνχ 

δεηάκαηνο. ΑληηζΫησο, ην ΚνζζπθνπΫδην απνηειεέ κέα θξαηηθά νληφηεηα, πνπ Ϋρεη 

άδε αλαγλσξηζηεέ απφ 111 θξΪηε-κΫιε ηνπ ΟΖΔ. Αλ θαη ε δηαδηθαζέα ησλ αλα-

γλσξέζεσλ παξαµΫλεη ηδηαέηεξα αξγά, ε απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξένπ, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2010, ζπληζηΪ μεθΪζαξα κέα δηπισκαηηθά επηηπρέα ππΫξ ηνπ Κνζζπθν-

πεδένπ. ηελ πεξέπησζε ηεο ΘξΪθεο ελ ηΫιεη, δελ ηέζεηαη ζΫκα δηπισκαηηθνχ απν-

ηειΫζκαηνο, θαζφζνλ ε κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα θαη ην θαζεζηψο ζην νπνέν ηε-

ιεέ θαζνξέδεηαη ξεηΪ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο ζπλζάθεο ηεο ΛσδΪλεο, απφ ην 1923. Σν 

ελδηαθΫξνλ σζηφζν -γηα ηελ ΔιιΪδα- ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε Ϋγθεηηαη ζηε δη-

αηάξεζε ηνπ πθηζηΪκελνπ status quo θαη ζηελ απνηξνπά ησλ φπνησλ αλαζεσξε-

ηηθψλ ηΪζεσλ πξνβΪιεη ε Σνπξθέα.    

ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, εμεηΪδνληαο ηα ζΫκαηα ζπκκαρηψλ εληνπέδεηαη κέα α-

θφκε ζεκαληηθά δηαθνξΪ. ΚαηΪ ηελ επΫκβαζε ησλ ξσζηθψλ δπλΪκεσλ ζηελ Κξη-

καέα, ε Ρσζέα θαη ε Οπθξαλέα δελ άηαλ θνηλΪ κΫιε θΪπνηνπ ζηξαηησηηθνχ ζπλα-

ζπηζκνχ. Σν έδην αληέζηνηρα ηζρχεη θαη γηα ηε δηΫλεμε ηεο εξβέαο κε ην Κνζζπθν-

πΫδην. Δληνχηνηο, θαζέζηαηαη πιάξσο θαηαλνεηφ φηη, θαζψο ε Ρσζέα θαηΫρεη κφλη-

κε ζΫζε ζην .Α. ηνπ ΟΖΔ, απνθηΪ  παξΪιιεια Ϋλα πνιπδηΪζηαην φθεινο, πνπ 

ηεο πξνζδέδεη πνιιΫο δπλαηφηεηεο ζε πεξένδν δηαπξαγκαηεχζεσλ. ΚαηΪ ηελ 

ηνπξθηθά φκσο εηζβνιά ζηελ Κχπξν, ε ΔιιΪδα θαη ε Σνπξθέα απνηεινχζαλ θαη νη 

δχν κΫιε ηεο ζηξαηησηηθάο ζπκκαρέαο ηνπ ΝΑΣΟ. Σν γεγνλφο απηφ αθελφο αχμεζε 
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ην βαζκφ δπζθνιέαο ηεο δηαρεέξηζεο ηεο θξέζεο θαη αθεηΫξνπ θαέλεηαη λα ιεηηνχξ-

γεζε επεξγεηηθΪ σο πξνο ηελ απνθπγά ελφο γεληθεπκΫλνπ πνιΫκνπ. ΔπνκΫλσο, ζε 

θΪζε πεξέπησζε ε χπαξμε ζπκκαρηψλ θξέλεηαη θαηαιπηηθά γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ 

θαηαζηΪζεσλ θαη ηελ εμΫιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.    

Δλ θαηαθιεέδη, ε θπξηφηεξε  έζσο  δηαθνξνπνέεζε ζηηο ελ πξνθεηκΫλσ  πεξη-

πηψζεηο Ϋγθεηηαη ζην δάηεκα ηεο λνκηκνπνέεζεο. ηελ πεξέπησζε ηεο Κχπξνπ, ε 

Σνπξθέα, γηα λα δηθαηνινγάζεη ηελ εηζβνιά ηεο ζηηο 20 Ηνπιένπ 1974, επηθαιΫζηεθε 

ηε πλζάθε Δγγπάζεσο κεηαμχ ΔιιΪδαο, Σνπξθέαο, Βξεηαλέαο θαη Κχπξνπ (ζπκ-

θσλέα Επξέρεο - Λνλδέλνπ ηνπ 1959), ψζηε λα επαλαθΫξεη ηελ πξν ηνπ πξαμηθν-

πάκαηνο ηνπ Ηνπιένπ 1974 ζπληαγκαηηθά ηΪμε θαη δηαθπιΪμεη ηελ αλεμαξηεζέα θαη 

ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο. Χζηφζν, ε δηθαηνινγέα απηά 

δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαζφζνλ αληηθξνχεηαη απφ ηελ έδηα ηε πλζάθε Δγγπάζεσο, ε 

νπνέα: «Γελ δίλεη ην δηθαίσκα έλνπιεο παξέκβαζεο ζηηο εγγπήηξηεο ρώξεο, παξά 

κόλν εάλ, 1νλ ε εγγπήηξηα ρώξα ρξεηάδεηαη λα ακπλζεί ζε πεξίπησζε εηζβνιήο από 

κηα ηξίηε ρώξα, 2νλ ηα Ζλσκέλα Έζλε δεηήζνπλ έλνπιε παξέκβαζε από κηα εγ-

γπήηξηα ρώξα θαη 3νλ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία δεηήζεη έλνπιε παξέκβαζε θαη ην 

πκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ εγθξίλεη ην αίηεκα» (Κέλεζε γηα Δ-

ΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 2009, 192). ΔπνκΫλσο, γηα ηελ ηνπξθη-

θά εηζβνιά ζηελ Κχπξν δελ ηέζεηαη ζΫκα λνκηκνπνέεζεο, αιιΪ αληηζΫησο θξέλεηαη 

σο παξΪλνκε, γεγνλφο ην νπνέν επηβεβαηψλεηαη αθελφο απφ ηε ζπλαθνινπζνχκε-

λε ζεηξΪ ςεθηζκΪησλ ηνπ ΟΖΔ87 θαη αθεηΫξνπ απφ ηελ θαζνιηθά -ζε παγθφζκην 

επέπεδν- Ϊξλεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ «ςεπδνθξΪηνπο».  

ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ζα πξΫπεη λα ιεθζεέ ζνβαξΪ ππφςε ε απφθαζε ηεο 

12εο Μαΐνπ 2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξένπ Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ, κε ηελ 

νπνέα αλαγλσξέδεηαη -γηα πξψηε θνξΪ- ε δηεζλάο επζχλε ηεο Σνπξθέαο Ϋλαληη ηδη-

σηψλ γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 1974.88 Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνπο δηθαζηΫο Πέλην Νηε 

ΑικπνπθΫξθε θαη Βνχηζηληηο, γηα ηε «ζεκαληηθόηεξε ζπκβνιή γηα ηελ εηξήλε ζηελ 

Δπξώπε, ζηελ ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ». 

Ζ απφθαζε θαηαθπξψλεη απνδεκέσζε ζηνπο Διιελνθχπξηνπο ελΪγνληεο, ιφγσ 
                                                 
87. Σα νπνέα αθνξνχλ ζηελ απφζπξζε ησλ ηνχξθηθσλ ζηξαηεπκΪησλ, ζηελ επηζηξνθά ησλ πξν-
ζθχγσλ ζηηο εζηέεο ηνπο, θαζψο θαη ζην ζεβαζκφ ηεο αλεμαξηεζέαο θαη ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο 
ηεο Κχπξνπ. 
88. Case of Cyprus v. Turkey, (Application no. 25781/94), Strasbourg, 12 May 2014. Πεγά: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid"
:["001-144151"]}  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-144151"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-144151"]}


71 
 

ηεο ζηΫξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο πεξηνπζέεο ηνπο, αλα-

γλσξέδνληαο παξΪιιεια ην ηνπξθηθφ θξΪηνο σο ππεχζπλν. Ζ απφθαζε απηά, ελ-

δΫρεηαη κειινληηθΪ λα πξνθαιΫζεη αλΪινγε δξΪζε εθ κΫξνπο ησλ νπθξαληθάο θα-

ηαγσγάο πνιηηψλ ηεο Κξηκαέαο, θΪηη πνπ αζθαιψο ζα δξΪζεη αξλεηηθΪ ζηελ πξν-

ζπΪζεηα ηεο Ρσζέαο γηα ηε δηεζλά λνκηκνπνέεζε ηεο Κξηκαέαο. (Grant 2014)   

Όζνλ αθνξΪ ζηελ εζσηεξηθά λνκηκνπνέεζε -πνπ αθνξΪ ηνπο Ρψζνπο πν-

ιέηεο θαη ηνπο ξσζηθάο θαηαγσγάο θαηνέθνπο ηεο Κξηκαέαο- ηεο ξσζηθάο δξΪζεο 

θαη ηεο πξνζΪξηεζεο ηεο Κξηκαέα ζηε Ρσζέα -φπσο Ϋρεη άδε αλαιπζεέ ζην ΚεθΪ-

ιαην «Γ»- ζα πξΫπεη λα ζεσξεέηαη σο δεδνκΫλε. Απφ ηελ Ϊιιε φκσο, ε δηεζλάο 

λνκηκνπνέεζε ηελ παξνχζα ρξνληθά πεξένδν δεέρλεη απέζαλν λα επηηεπρζεέ. ΠαξΪ 

ην βΫην ηεο Ρσζέαο, ε Γ.. ηνπ ΟΖΔ αλαγλψξηζε ηελ εζληθά θπξηαξρέα ηεο Οπθξα-

λέαο επέ ηνπ θξηκατθνχ εδΪθνπο, ελψ παξΪιιεια θάξπμε παξΪλνκα ηα δεκνςεθέ-

ζκαηα πνπ Ϋιαβαλ ρψξα. Απηφ ζπλΫβε δηφηη ε Ϊξζε ηεο εζληθάο θπξηαξρέαο, ε κν-

λνκεξάο απφζρηζε θαη ε παξαβέαζε ηεο εδαθηθάο αθεξαηφηεηαο ζπληζηνχλ παξΪ-

βαζε ηνπ δηεζλΫο δηθαένπ. Παξ’ φιν πνπ ε Ρσζέα επηθαιεέηαη ηελ αξρά ηεο απην-

δηΪζεζεο, ε ξσζηθά επΫκβαζε δε δχλαηαη λα λνκηκνπνηεζεέ, θαζφζνλ ζηελ Κξη-

καέα δελ ππάξμε αλζξσπηζηηθά θξέζε, νχηε σο ζπλΫπεηα απνηθηαθνχ ά ξαηζηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο, νχηε σο ζπλΫπεηα δπλΪκεσλ θαηνράο. Δληνχηνηο, ε  παξνπζέα  ησλ 

Ρψζσλ ζηξαηησηψλ ζηελ Κξηκαέα ινγέδεηαη -Ϋλεθα ηεο δηκεξάο ζπκθσλέαο γηα ηε 

ρξάζε ηνπ λαπζηΪζκνπ ηεο εβαζηνχπνιεο- σο λφκηκε θαη δελ δχλαηαη λα ζηνη-

ρεηνζεηεζεέ επαξθψο ε απεηιά ρξάζεο βέαο. ε θΪζε πεξέπησζε φκσο, ε δηεζλάο 

θηλεηνπνέεζε γηα ην ζΫκα ηεο Κξηκαέαο Ϋρεη αηνλάζεη ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ε απνδν-

ρά ηεο πξνζΪξηεζεο σο ηεηειεζκΫλν γεγνλφο εέλαη πξνθαλάο.   

Σν δάηεκα ηεο λνκηκνπνέεζεο γηα ην ΚνζζπθνπΫδην απνηειεέ αζθαιψο κέα 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξέπησζε. Απφ ην 1974 ην ΚνζζπθνπΫδην 

ηεινχζε -ζχκθσλα κε ην χληαγκα πνπ πηνζεηάζεθε- ππφ Ϋλα ηδηαέηεξν θαζεζηψο 

απηνλνκέαο. Ο δηαθαάο φκσο πφζνο άηαλ πΪληα ε δεκηνπξγέα κέαο αλεμΪξηεηεο 

Γεκνθξαηέαο. Χζηφζν, κεηΪ ηελ θαηΪξγεζε ηεο απηνλνκέαο απφ ηνλ Μηιφζεβηηο, ην 

1989, ζηαδηαθΪ ε πνιηηηθά πεπνέζεζε ηξνπνπνηεέηαη θαη απαηηεέηαη ε δεκηνπξγέα 

ελφο αλεμΪξηεηνπ θξΪηνπο. Έθηνηε θαη κεηΪ απφ κέα παξαηεηακΫλε πεξένδν ζπ-

γθξνχζεσλ θαη Ϊθαξπσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην ΚνζζπθνπΫδην θαηΫιεμε, ζηηο 17 

Φεβξνπαξένπ 2008, ζηελ κνλνκεξά θάξπμε ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ, δειψλνληαο 

παξΪιιεια ηε δΫζκεπζά ηνπ ζην ζρΫδην Ahtisaari (ζην νπνέν πξνβιεπφηαλ φηη ην 
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ΚνζζπθνπΫδην ζα απνηεινχζε κειινληηθφ θξΪηνο, αλεμΪξηεην απφ ηε εξβέα). Σν 

θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ νξέδεηαη -κΫρξη θαη ζάκεξα- απφ ηελ απφθαζε 

1244/1999 ηνπ .Α. ηνπ ΟΖΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην ΚνζζπθνπΫδην ηέζεηαη 

ππφ δηεζλά δηνέθεζε γηα κέα κεηαβαηηθά πεξένδν (αξρηθΪ ηξηψλ εηψλ), κΫρξη λα 

ιεθζεέ απφθαζε ζρεηηθΪ κε ην κειινληηθφ «status» ηεο πεξηνράο. Ζ «λνκηκνπνέε-

ζε» ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ φκσο επάιζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηε-

ζλΫο Γηθαζηεξένπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. χκθσλα κε απηά, εγθξέλεηαη ε ζπκβνπ-

ιεπηηθά γλσκνδφηεζε πνπ αηηάζεθε ε Γ.. ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθΪ κε λνκηκφηεηα ηεο α-

λεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ θαη επηπιΫνλ εθηηκΪηαη φηη ε δηαθάξπμε ηεο αλε-

μαξηεζέαο ηνπ δελ παξαβηΪδεη ην δηεζλΫο δέθαην. Σε λνκηκφηεηα ηεο αλεμαξηεζέαο 

ηνπ Κνζζπθνπεδένπ δεέρλεη λα ζπκκεξέδεηαη θαη ε δηεζλάο ηΪζε, θαζψο άδε 111 

θξΪηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ Ϋρνπλ πξνβεέ ζηελ αλαγλψξηζά ηνπ.  

Οινθιεξψλνληαο ην ζΫκα ηεο λνκηκνπνέεζεο, ζηελ πεξέπησζε ηεο ΘξΪθεο 

ην δάηεκα εέλαη ζαθψο απινχζηεξν θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκΫλν. ηε ΘξΪθε δε 

ηέζεηαη ζΫκα λνκηκνπνέεζεο. Σα κΫιε ηεο κεηνλφηεηαο εέλαη Έιιελεο πνιέηεο, κε 

δηαθνξεηηθά σζηφζν ζξεζθεέα, νη νπνένη ηεινχλ ππφ ην θαζεζηψο πνπ ξεηΪ θαζν-

ξέδεηαη κε ηε ζπλζάθε ηεο ΛσδΪλεο. Ζ φπνηα αλαζεσξεηηθά ηΪζε επηθαιεέηαη εθ 

κΫξνπο ηεο Σνπξθέαο, αληηβαέλεη ηηο δηαηΪμεηο ηεο ζπλζάθεο θαη δελ ζα πξΫπεη λα 

ακειεέηαη ά λα γέλεηαη απνδεθηά. Ζ κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα Ϋρεη ζαθψο πξνζ-

δηνξηζηεέ σο ζξεζθεπηηθά θαη φρη σο ηνπξθηθά. Δληνχηνηο, εΪλ κειινληηθΪ νξηζκΫλα 

κΫιε ηεο κεηνλφηεηαο επηθαιεζηνχλ ην δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο -ηελ ηξΫρνπζα 

πεξένδν παξαηεξεέηαη λα θΫξνπλ ηε δηθά ηνπο ζεκαέα θαη λα απηναπνθαινχληαη 

φπσο θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο επηζπκνχλ- ζα πξΫπεη Ϋγθαηξα λα δηαζθαιηζηεέ φηη δελ 

ζα ππΪξμνπλ νη αληέζηνηρεο πξνυπνζΫζεηο πξνθεηκΫλνπ λα ην ηεθκεξηψζνπλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμειηζζφκελεο θαηΪζηαζεο -θαη ηελ απνηξνπά κη-

αο κειινληηθάο εζσηεξηθάο απφζρηζεο ζηελ πεξηνρά ηεο ΘξΪθεο- ζπλΪδεη λα πην-

ζεηεζεέ απφ ηελ ειιεληθά πιεπξΪ κέα αλαπηπμηαθά πνιηηηθά, ε νπνέα ζα πξνζει-

θχζεη λΫν εξγαηηθφ, επαγγεικαηηθφ ά επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ, πξνθεηκΫλνπ λα δν-

ζνχλ ηα απαξαέηεηα θέλεηξα ζηνπο κνπζνπικΪλνπο λα ζπλδΫζνπλ ηα ζπκθΫξνληΪ 

ηνπο πεξηζζφηεξν κε ηελ ΔιιΪδα παξΪ κε ηελ Σνπξθέα. ΔπηπιΫνλ, σο δηΫμνδν απφ 

ηνλ πξνζειπηηζκφ πνπ κεζνδηθΪ δηεμΪγεη ε Σνπξθέα, ελδεέθλπηαη ε εθαξκνγά κηαο 

πνιηηηθάο εθπαέδεπζεο θαη ελεκΫξσζεο ησλ κνπζνπικΪλσλ. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

ηεο κεηνλφηεηαο απφ ηε γεέηνλα ρψξα πξΫπεη λα αλαδεηρηεέ κε θΪζε δηαζΫζηκν 
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ηξφπν θαη κΫζν (π.ρ. ζρνιηθά εθπαέδεπζε, ΜΜΔ, ελεκεξψζεηο, ζπλΫδξηα θ.α). 

ΠξΫπεη λα γέλεη θαηαλνεηφ φηη εέλαη Έιιελεο πνιέηεο, δηαβηψλνπλ κεηαμχ Διιάλσλ 

θαη Ϋρνπλ θνηλΪ ζπκθΫξνληα. Δλ θαηαθιεέδη, ε επηδέσμε εκθχζεζεο ζηελ κνπ-

ζνπικαληθά κεηνλφηεηα ηεο ειιεληθάο εζληθάο ζπλεέδεζεο θαη θνπιηνχξαο, ζα ζπ-

ληειΫζεη νπζηαζηηθΪ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνπξθηθάο πνιηηηθάο. Δληνχηνηο, απνηε-

ιεέ θνηλά δηαπέζησζε φηη ην δάηεκα ηεο κεηνλφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο Ϊι-

ιεο ππΪξρνπζεο δηαθνξΫο κε ηελ Σνπξθέα, ζα εμαθνινπζεέ επέ καθξφλ λα ηαιαλέδεη 

ηε ρψξα καο. πλεπψο, ε πηνζΫηεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο, κεζνδηθάο θαη επη-

ζηακΫλεο ζηξαηεγηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ δεηάκαηνο ζεσξεέηαη σο επηβεβιεκΫλε.        
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «Ε» - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ δηαηάξεζε ηεο πΪγηαο ζΫζεο ηεο ρψξαο καο πεξέ εμαζθΪιηζεο ηεο αθε-

ξαηφηεηαο ηεο εζληθάο θπξηαξρέαο ηεο Οπθξαλέαο, φπσο Ϋρεη άδε εθθξαζηεέ κε ην 

68/262/2014 ςάθηζκα ηεο Γ.. ηνπ ΟΖΔ, ζπλΪδεη λα παξακεέλεη ακεηΪθιεηε, δηφηη 

αθελφο εέλαη ζχκθσλε κε ηε δηεζλά λνκηκφηεηα θαη αθεηΫξνπ ηαπηέδεηαη κε ηηο εζλη-

θΫο καο επηδηψμεηο ζην θππξηαθφ δάηεκα. Αληέζηνηρα, ε κε αλαγλψξηζε -κΫρξη θαη 

ζάκεξα- ηεο αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ ζπζρεηέδεηαη κε κέα ελδερφκελε 

αλΪινγε απνζρηζηηθά δξΪζε εθ κΫξνπο ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ηεο ΘξΪ-

θεο. ΔπνκΫλσο, ε πνιηηηθά πνπ πηνζεηεέ ην Διιεληθφ θξΪηνο ηΪζζεηαη -θαη ζα πξΫ-

πεη λα εμαθνινπζάζεη λα ηΪζζεηαη- ππΫξ ηεο εθΪζηνηε πιεπξΪο πνπ πξφζθεηηαη 

ζηα εζληθΪ καο ζπκθΫξνληα. Άιισζηε, εέλαη πξνθαλΫο φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

δελ ελδηαθΫξνληαη γηα ηε λνκηθά δηΪζηαζε ηεο απφζρηζεο, αιιΪ κΫζσ ηεο αλα-

γλψξηζεο ά κε πξνσζνχλ ηηο αηνκηθΫο ζηξαηεγηθΫο ηνπο επηδηψμεηο, εέηε ζε ηνπηθφ, 

εέηε ζε επξχηεξν επέπεδν. (Γξακκαηέθαο 2014, 15) 

Απφ ηε κειΫηε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ, πξνθχπηεη φηη ν 

ρξφλνο ιεηηνπξγεέ πΪληα ππΫξ απηνχ πνπ δεκηνχξγεζε ην ηεηειεζκΫλν. Αλ απηφ 

δελ αλαηξαπεέ Ϊκεζα, ν ζηγκΫλνο αλαγθΪδεηαη λα δάζεη κε ηηο ζπλΫπεηεο. Γηαθαέλε-

ηαη ινηπφλ φηη, παξΪ ηελ αδπλακέα επέηεπμεο δηεζλνχο λνκηκνπνέεζεο ζε Κχπξν, 

Κξηκαέα θαη ΚνζζπθνπΫδην, ην status quo Ϋρεη αλαηξαπεέ ακεηΪθιεηα θαη ζηηο ηξεέο 

πεξηπηψζεηο. Άιισζηε, εέλαη γεγνλφο φηη ζηνλ 21ν αηψλα ηα ζχλνξα δελ κπνξνχλ 

πιΫνλ λα αιιΪμνπλ ηφζν εχθνια (Stratfor 2015). Αληέζηνηρα, απφ ηε γλσκνδφηεζε 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξένπ ηεο ΥΪγεο, ζρεηηθΪ κε ηε λνκηκφηεηα ηεο αλαθάξπμεο 

αλεμαξηεζέαο ηνπ Κνζζπθνπεδένπ, πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ξεηΪ, εθηφο 

εΪλ ζπλδΫεηαη κε παξΪλνκε ρξάζε βέαο ά Ϊιιεο θαηΪθνξεο παξαβηΪζεηο θαλφλσλ 

ηνπ γεληθνχ δηεζλνχο δηθαένπ (ΚνπζθνπβΫιεο 2014). πλεπψο, δελ δχλαηαη λα εμα-

ρζεέ αζθαιΫο ζπκπΫξαζκα ζρεηηθΪ κε ηελ ηχρε αληέζηνηρεο κειινληηθάο γλσκνδφ-

ηεζεο γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο πξνζΪξηεζεο ηεο Κξηκαέα ζηε Ρσζέα.   

Όζνλ αθνξΪ ζηελ Κχπξν, γέλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ κπνξεέ λα βξεζεέ κέα 

ηειηθά ιχζε ζηε βΪζε ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνέεζεο θαη ζηα πιαέζηα ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαζηεξένπ. Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα ηεξεέηαη εηνηκφηεηα δηαπξαγκΪηεπζεο βαζη-

ζκΫλε ζηελ ηδΫα ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξΪηνπο. Σν δηεζλΫο δέθαην δελ απαγνξεχεη 

ηε δηεμαγσγά δεκνςεθηζκΪησλ, ζεσξεέ φκσο παξΪλνκεο -φηαλ δελ πιεξνχληαη νη 
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αληέζηνηρεο πξνυπνζΫζεηο- ηηο πξΪμεηο δηαθάξπμεο αλεμαξηεζέαο θαη πξνζΪξηε-

ζεο. Σν παξειζφλ Ϋρεη δεέμεη φηη κφλν ηα δηθαζηάξηα αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ δΫ-

ρνληαη λα εθδηθΪζνπλ ππνζΫζεηο φπνπ ν Ϋλαο αληέδηθνο εέλαη ην έδην ην θξΪηνο. 

ΜΪιηζηα, ζε δχν πεξηπηψζεηο Ϋσο ζάκεξα -Κχπξνο ελαληένλ Σνπξθέαο (2014) θαη 

Απζηξέα ελαληένλ Ηηαιέαο (1961)- Ϋρνπλ θαηαινγηζηεέ ζε θξΪηε επζχλεο, πνπ αθν-

ξνχλ φκσο κφλν ζε παξαβέαζε αηνκηθψλ δηθαησκΪησλ. ηελ πεξέπησζε ηεο Κξη-

καέαο φκσο, αθφκε δελ Ϋρεη γλσζηνπνηεζεέ θακέα ππφζεζε, πνπ λα αθνξΪ ζηελ 

παξαβέαζε -εθ κΫξνπο ηεο Ρσζέαο- ησλ αηνκηθψλ δηθαησκΪησλ ησλ Οπθξαλψλ 

πνιηηψλ. (Grant 2014)  

Δληνχηνηο, ν κε ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαηερφκελνπ ηκάκαηνο ηεο βφξεηαο Κχ-

πξνπ σο δηεζλά νληφηεηα θαη ε επέηεπμε ηεο δηπισκαηηθάο θαη νηθνλνκηθάο απνκφ-

λσζάο ηνπ, απνηηκΪηαη σο κέα ηδηαέηεξα θαζνξηζηηθά δηπισκαηηθά επηηπρέα ηεο Δι-

ιΪδαο. Λεηηνπξγψληαο ζχκθσλα κε απηφ ην πιαέζην, ε ΔιιΪδα δχλαηαη λα εθκε-

ηαιιεπηεέ ηελ επθαηξέα, πνπ ζα αλαθχςεη ελδερνκΫλσο κε ην ζΫκα ηεο απηνδηΪζε-

ζεο ησλ Κνχξδσλ, θαη λα αζθάζεη δηπισκαηηθά πέεζε ζηελ Σνπξθέα, ψζηε λα επη-

ηεπρζεέ κέα επλντθά εμΫιημε ζην θππξηαθφ δάηεκα.  

Ηδηαέηεξε αμέα απνδέδεηαη επέζεο ζηηο νηθνλνκηθΫο ηζνξξνπέεο κεηαμχ ησλ 

αληηπΪισλ. Οη ηζνξξνπέεο απηΫο -φπσο καο δηδΪζθεη θαη ην πξφζθαην παξΪδεηγκα 

κεηαμχ Ρσζέαο θαη Οπθξαλέαο- δηαδξακαηέδνπλ, κε γλψκνλα ηε δηαπξαγκαηεπηηθά 

ηζρχ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζπζρεηηζκφ δπλΪκεσλ. ΔπνκΫλσο, ε πνιηηηθά ηεο ει-

ιεληθάο -θαη ηεο θππξηαθάο- πιεπξΪο ζα πξΫπεη λα πξνζαλαηνιέδεηαη ζηνλ πεξην-

ξηζκφ ηεο ηνπξθηθάο παξΫκβαζεο ζηελ νηθνλνκηθά δσά ηεο ΘξΪθεο θαη ηεο Κχ-

πξνπ (ησλ θαηερφκελσλ εδαθψλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ). Καζέζηαηαη ινηπφλ πξν-

θαλΫο φηη, ε δηαζχλδεζε ησλ αγσγψλ ηνπ θπζηθνχ αεξένπ θαη ηνπ πνζέκνπ χδαηνο 

απφ ηα λφηηα παξΪιηα ηεο Σνπξθέαο πξνο ηα θαηερφκελα εδΪθε ηεο Κχπξνπ, ζε-

καηνδνηεέ ηελ νηθνλνκηθά εμΪξηεζε ηεο βφξεηαο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθέα, γεγνλφο 

ην νπνέν ρξάδεη ζην απψηεξν κΫιινλ αλΪινγεο αληηκεηψπηζεο.    

ΑλΪινγεο ζεκαζέαο απνηηκΪηαη θαη ε ζπκκεηνρά ηεο ΔιιΪδνο ζε ζπκκαρέ-

εο, φπσο ζην ΝΑΣΟ θαη ΔΔ. ηελ πεξέπησζε ηεο Κχπξνπ κπνξεέ ε εμΫιημε λα ά-

ηαλ δπζρεξάο, παξ’ φια απηΪ ηα γεγνλφηα δε γεληθεχηεθαλ θαη ε θιηκΪθσζε απν-

θεχρζεθε. ε θΪζε πεξέπησζε φκσο, ε ζπκκεηνρά ζε ζηξαηεγηθΫο ζπκκαρέεο θξέ-

λεηαη απαξαέηεηε, δέρσο βΫβαηα λα ζεσξεέηαη ε εθ ησλ πξνηΫξσλ ππνζηάξημε ησλ 
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ζπκκΪρσλ δεδνκΫλε, θαζψο απνηειεέ πξνυπφζεζε ηα ζπκθΫξνληΪ ηνπο λα ηαπηέ-

δνληαη ά λα ζέγνληαη παξΪιιεια κε ηα ειιεληθΪ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκκεηνράο 

ζε ζπκκαρέεο απεηθνλέδεηαη ζηελ Ϋληαμε ηεο ΔιιΪδαο θαη ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζην πιαέζην ηεο πξννπηηθάο Ϋληαμεο ά/θαη ηεο απφθηεζεο πξνλνκη-

αθψλ ζρΫζεσλ ηεο Σνπξθέαο κε ηελ ΔΔ, ζπληζηΪ Ϋλα ζεκαληηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ 

πιενλΫθηεκα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηεο Κχπξνπ Ϋλαληη ηεο Σνπξθέαο, ην νπνέν ρξάδεη 

αληέζηνηρεο εθκεηΪιιεπζεο.       

ΜΫζα ζε απηφλ ηνλ θπθεψλα ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ εμειέμεσλ, ε χπαξμε 

ηεο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ζηε ΘξΪθε ζα δεκηνπξγεέ πΪληα αλαπφθεπθηεο 

ζπγθξέζεηο. Αλακθηζβάηεηα, ε παξαπΪλσ ζχγθξηζε δελ νδεγεέ ζε απφιπηα ζπ-

κπεξΪζκαηα,  θαζφζνλ ν φξνο «κνπζνπικαληθά κεηνλφηεηα» απνηππψλεη μεθΪζα-

ξα ηελ ζξεζθεπηηθά νκνηνγΫλεηα θαη ηελ εζλνηηθά εηεξνγΫλεηα ησλ κνπζνπικαληθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο πεξηνράο. Χζηφζν, δηαθαέλεηαη μεθΪζαξα φηη, παξΪ ηηο δηεπζεηά-

ζεηο ηεο πλζάθεο ηεο ΛσδΪλλεο, ε Σνπξθέα εθκεηαιιεπφκελε ηελ παξνπζέα ηεο 

κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο θαζψο θαη ηηο παιηλσδέεο ηεο ειιεληθάο πνιηηηθάο, 

επηδηψθεη λα κεηαβΪιιεη ηνπο πθηζηΪκελνπο ζπζρεηηζκνχο πξνο φθεινο ησλ δηθψλ 

ηεο επηδηψμεσλ. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο ζα πξΫπεη λα εέλαη ε ελζσ-

κΪησζε ησλ ηξηψλ θπιεηηθψλ νκΪδσλ ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα.   

Σν πξφβιεκα δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεέ κε ηελ εθπαέδεπζε, ηελ νξγΪλσζε 

θαη ηε ζηειΫρσζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιεέσλ θαη ηε ρνξάγεζε ππνηξνθηψλ γηα θνέ-

ηεζε ζε ειιεληθΪ παλεπηζηάκηα. Με ηε δξΪζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφ-

γσλ, νη νπνένη δηνξγαλψλνληαο θαηΪιιειεο εθδειψζεηο ζα πξνζειθχζνπλ ην κνπ-

ζνπικαληθφ ζηνηρεέν θαη ζα ηνπο εκθπζάζνπλ ηελ ειιεληθά θνπιηνχξα θαη πνιηηη-

ζκφ. ΔπηπιΫνλ θέλεηξν ζα απνηειΫζεη ε δξαζηεξηνπνέεζε λΫσλ βηνηερληψλ ζηελ 

πεξηνρά ηεο ΘξΪθεο, κε παξΪιιειε κεέσζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ θνξνινγηθψλ 

εηζθνξψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ηνπο κνπζνπικΪλνπο, 

νη νπνένη ζα ζπλδΫζνπλ ηα ζπκθΫξνληΪ ηνπο πεξηζζφηεξν κε ηελ ΔιιΪδα παξΪ κε 

ηελ Σνπξθέα. Δπέζεο, ζα πξΫπεη κε θΪζε δηαζΫζηκν ηξφπν θαη κΫζν λα αλαδεηρηεέ ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηξηψλ θπιεηηθψλ νκΪδσλ, πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηεέ ε 

ζηξαηεγηθά ηεο νλνκαζέαο -σο κηα εληαέα ηνπξθηθά κεηνλφηεηα- πνπ επηρεηξεέηαη  

απφ ηελ  πιεπξΪ ηεο Σνπξθέαο. Δπηπξφζζεηα, πξΫπεη λα επηδησρζεέ ε ελέζρπζε 

ηνπ ζεζκνχ ησλ κνπθηάδσλ, νη νπνένη εέλαη δηνξηζκΫλνη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο, 

θαη ηαπηφρξνλα ν πεξηνξηζκφο ηεο δξΪζεο ά ε θαηΪξγεζε ησλ αληέζηνηρσλ πνπ 



77 
 

πξνΫξρνληαη απφ ηελ Σνπξθέα. Ζ ελεξγνπνέεζε αληέζηνηρα θνηλνηηθψλ θαη επξσ-

πατθψλ πξνγξακκΪησλ αλΪπιαζεο (LEADER), γηα βειηέσζε ησλ ππνδνκψλ ζηελ 

πεξηνρά ηεο ΘξΪθεο, ζα Ϋρεη επέζεο ζεηηθά επέδξαζε ζηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξην-

ράο. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ζπλέζηαηαη ε αλΪιεςε ελφο πεξηζζφηεξν ελεξγνχ ξφινπ 

απφ ηελ ΔΤΠ ζηελ ελ πξνθεηκΫλσ πεξηνρά. Χο χζηαηε ελΫξγεηα θαη πξνθεηκΫλνπ 

λα ππνβαζκηζηεέ ε επηξξνά ηεο Σνπξθέαο ζηελ κεηνλφηεηα, επηβΪιιεηαη -παξΪ ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ αλακΫλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ- ε παχζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

ηνπξθηθνχ πξνμελεένπ Κνκνηελάο.    
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ αξρά ηεο απηνδηΪζεζεο απνηειεέ θαλφλα ηνπ εζηκηθνχ δηθαένπ θαη θαηΪ 

πνιινχο θαη θαλφλα ηνπ αλαγθαζηηθνχ δηεζλνχο δηθαένπ (jus cogens). Ζ αξρά ηεο 

απηνδηΪζεζεο σζηφζν απνηΫιεζε ην λνκηθφ ζεκΫιην γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ θξα-

ηψλ, εληφο φκσο ηνπ απφ-απνηθηαθνχ πιαηζένπ. Ζ εθαξκνγά εληνχηνηο ηεο εθηφο 

απφ-απνηθηνπνέεζεο αξράο, ζπλαληΪ ζεκαληηθΫο δηαθσλέεο σο πξνο ηε ιεηηνπξγέα 

ηεο σο λνκηθφο θαλφλαο δεκηνπξγέαο λΫσλ θξαηψλ. εκαληηθφηεξν εκπφδην ζε απ-

ηφ απνηειεέ ε ζχγθξνπζά ηεο κε ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο ηεο δηαηάξεζεο ηεο ε-

δαθηθάο αθεξαηφηεηαο, ηεο κε επΫκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηξέησλ θξαηψλ θαη ηεο 

ρξάζεο βέαο. ΔπνκΫλσο, Ϋλα ηδηαέηεξα θξέζηκν δάηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη εέλαη ην 

πφηε θαη ππφ πνηεο ζπλζάθεο δχλαηαη λα αζθεζεέ ην δηθαέσκα ζηελ απηνδηΪζεζε,  

γεγνλφο πνπ απηφκαηα ζπλεπΪγεηαη ηελ απφζρηζε θαη ηε δεκηνπξγέα -ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο θνξΫο- ελφο λΫνπ θξΪηνπο.  

Οη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηΪζηεθαλ ζην παξφλ πφλεκα, δεέρλνπλ φηη ζην Ϊ-

λαξρν δηεζλΫο πεξηβΪιινλ, φπνπ νη κεηαβνιΫο ησλ ηζνξξνπηψλ εέλαη ζπλερεέο, νη 

απνζρέζεηο ησλ εδαθψλ ζπληζηνχλ Ϋλα αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο ζχγρξνλεο δηε-

ζλνχο ηΪζεο. Χζηφζν, ην εξψηεκα ην νπνέν πξνθχπηεη εέλαη αλ απφ ηε δηεζλά ζε 

απηΪ ηα δεηάκαηα εκπεηξέα, δχλαηαη λα εμαρζεέ Ϋλαο λνκηθφο θαλφλαο πνπ -ππφ 

ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο- λα αλαγλσξέδεη ηε δπλαηφηεηα απφζρηζεο σο ηκάκα 

ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ. ε θΪζε πεξέπησζε φκσο -παξφιν πνπ ε απφζρηζε θαη ην 

δηθαέσκα ηεο απηνδηΪζεζεο ησλ ιαψλ δελ γέλνληαη απνδεθηΪ απφ ην δηεζλΫο δέθαην 

(πΫξαλ ηνπ πεξηβΪιινληνο ηεο απφ-απνηθηνπνέεζεο) θαη ε δηαηάξεζε ηεο εδαθηθάο 

αθεξαηφηεηαο απνηειεέ ηε βαζηθά λνκηθά αξρά πνπ δηΫπεη ηηο ζρΫζεηο ησλ θξαηψλ- 

παξαηεξεέηαη φηη ηα θξΪηε ιεηηνπξγνχλ πΪληα ζχκθσλα κε ηα εζληθΪ ηνπο ζπκθΫ-

ξνληα θαη σο εθ ηνχηνπ πξνβΪιινπλ ηελ παξαβέαζε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ δηθαένπ 

σο δηθαηνινγέα γηα επΫκβαζε θαη πξνβαέλνπλ αληέζηνηρα ζηελ αλαγλψξηζε ά κε 

ησλ απνζρηζηηθψλ απηψλ ηΪζεσλ.      

ΔπηπιΫνλ, αμέδεη λα ιεθζεέ ππφςε φηη απφ ηελ κειΫηε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

δηαδξακαηέζηεθαλ ζηελ Κχπξν, ζηελ Κξηκαέα θαη ζην ΚνζζπθνπΫδην θαη ζπζρεηέ-

δνληΪο ηα αληέζηνηρα κε ην κνπζνπικαληθφ κεηνλνηηθφ δάηεκα ηεο ΘξΪθεο, δηαπη-

ζηψλεηαη φηη ην εθΪζηνηε status quo, απεηθνλέδεη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηζρχνο θαηΪ ηελ 

ρξνληθά ζηηγκά ηεο ζεζκνζεηάζεψο ηνπ. πλεπψο, ηα θξΪηε-δξψληεο, ηα νπνέα 



79 
 

αξθνχληαη ζηελ επέθιεζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη επαλαπαχνληαη, ζεσξψληαο 

ακεηΪβιεην ην πθηζηΪκελν status quo, αλακθέβνια ζα ππνζηνχλ ηηο ζπλΫπεηεο ησλ 

επεξρφκελσλ εμειέμεσλ. 

Δλ θαηαθιεέδη, ε πξφζθαηε νπθξαληθά θξέζε αληαλαθιΪ μεθΪζαξα ζηε δηα-

ρξνληθΪ ζθιεξά ξεαιηζηηθά πξαγκαηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρΫζεσλ. χκθσλα κε 

απηάλ, ε δηαζθΪιηζε ηεο εηξάλεο πξνυπνζΫηεη ηελ ηζνξξνπέα ηζρχνο θαη απαηηεέ 

ηελ χπαξμε ακνηβαέαο απνηξνπάο. Άιισζηε, ν ξφινο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ ζηηο 

δηαθξαηηθΫο ζρΫζεηο, επηβεβαηψλεηαη γηα πνιιαπιά θνξΪ απφ ην ιφγν ηνπ Θνπθπ-

δέδε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν «ηα λνκηθά επηρεηξήκαηα έρνπλ ίζε αμία, όηαλ εθείλνη 

πνπ ηα επηθαινύληαη είλαη πεξίπνπ ηζόπαινη ζε δύλακε», δηφηη «ν ηζρπξόο επηβάι-

ιεη όηη ηνπ επηηξέπεη ε δύλακή ηνπ θαη ν αδύλαηνο παξαρσξεί όζν ηνπ επηβάιιεη ε 

αδπλακία ηνπ». πλεπψο, φηαλ ππΪξρεη αζπκκεηξέα ηζρχνο ν αδχλαηνο δελ δχλα-

ηαη λα ζσζεέ -απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν- κε ηελ επέθιεζε ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  

ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ  

(ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ) 

ΣΜΖΜΑ Δ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΧΝ) 

Άξζξνλ 37 : Ζ Σνπξθέα αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζηλ φπσο αη ελ ηνηο Ϊξ-

ζξνηο 38 44 πεξηερφκελαη δηαηΪμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη, φπσο 

νπδεέο λφκνο ά θαλνληζκφο ά επέζεκνο ηηο πξΪμηο δηαηειψζηλ ελ αληηθΪζεη ά ελ α-

ληηζΫζεη πξνο ηαο δηαηΪμεηο ηαχηαο θαη φπσο νπδεέο λφκνο ά θαλνληζκφο ά επέζε-

κνο ηηο πξΪμηο θαηηζρχσζηλ απηψλ. 

Άξζξνλ 38 : Ζ Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζηλ λα πα-

ξΫρε εηο πΪληαο ηνπο θαηνέθνπο ηεο Σνπξθέαο πιάξε θαη απφιπηνλ πξνζηαζέαλ ηεο 

δσάο θαη ηεο ειεπζεξέαο απηψλ, αδηαθξέησο γελλάζεσο, εζληθφηεηνο, γιψζζεο, 

θπιάο ά ζξεζθεέαο. 

ΠΪληεο νη θΪηνηθνη ηεο Σνπξθέαο δηθαηνχληαη λα πξεζβεχσζηλ ειεπζΫξσο, 

δεκνζέα ηε θαη θαη' ηδέαλ, πΪζαλ πέζηηλ, ζξεζθεέαλ ά δνμαζέαλ σλ ε Ϊζθεζηο δελ 

άζειελ εέλαη αζπκβέβαζηνο πξνο ηελ δεκφζηαλ ηΪμηλ θαη ηα ρξεζηΪ άζε. 

Αη κε κνπζνπικαληθαέ κεηνλφηεηεο ζα απνιαχσζηλ πιάξσο ηεο ειεπζεξέαο 

θπθινθνξέαο θαη κεηαλαζηεχζεσο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ εθαξκνδνκΫλσλ, εθ' 

φινπ ά κΫξνπο ηνπ εδΪθνπο, εηο Ϊπαληαο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο κΫηξσλ Ϊηηλα, 

άζεινλ ηπρφλ ιεθζά ππφ ηεο Σνπξθηθάο Κπβεξλάζεσο ρΪξηλ ηεο εζληθάο ακχλεο 

θαη ηεο ηεξάζεσο ηεο δεκνζέαο ηΪμεσο. 

Άξζξνλ 39 : Οη αλάθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθΪο κεηνλφηεηαο ππάθννη 

ηνχξθνη ζα απνιαχσζη ησλ απηψλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκΪησλ σλ θαη νη 

κνπζνπικΪλνη. 

ΠΪληεο νη θΪηνηθνη ηεο Σνπξθέαο, Ϊλεπ δηαθξέζεσο ζξεζθεχκαηνο, ζα ψζηλ 

έζνη απΫλαληη ηνπ λφκνπ. 

Ζ δηαθνξΪ ζξεζθεέαο, δνμαζέαο ά πέζηεσο δελ νθεέιεη λα απνηειΫζεη θψιπ-

κα δηα νπδΫλα ηνχξθνλ ππάθννλ σο πξνο ηελ απφιαπζηλ ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηη-
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θψλ δηθαησκΪησλ θαη ηδέα ηελ παξαδνράλ εηο ηαο δεκνζέαο ζΫζεηο, αμηψκαηα θαη 

ηηκΪο ά ηελ εμΪζθεζηλ ησλ δηαθφξσλ επαγγεικΪησλ θαη βηνκεραληψλ. 

Οπδεέο πεξηνξηζκφο ζΫιεη επηβιεζά θαηΪ ηεο ειεπζΫξαο ρξάζεσο παξΪ πα-

ληφο ηνχξθνπ ππεθφνπ νηαζδάπνηε γιψζζεο, εέηε ελ ηαηο ηδησηηθαέο ά εκπνξηθαέο 

ζρΫζεηλ, εέηε σο πξνο ηελ ζξεζθεέαλ ηνλ ηχπνλ θαη πΪζεο θχζεσο δεκνζηεχκαηα, 

εέηε ελ ηαηο δεκνζέαηο ζπλαζξνέζεζηλ. 

ΠαξΪ ηελ χπαξμηλ ηεο επηζάκνπ γιψζζεο, ζα παξΫρσληαη αη πξνζάθνπζαη 

επθνιέαη εηο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο, ηνπο ιαινχληεο γιψζζαλ Ϊιιελ ά ηελ ηνπξ-

θηθάλ, δηα ηελ πξνθνξηθάλ ρξάζηλ ηεο γιψζζεο, απηψλ ελψπησλ ησλ δηθαζηεξέσλ. 

Άξζξνλ 40 : Οη ηνχξθνη ππάθννη, νη αλάθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθΪο κεην-

λφηεηαο, ζα απνιαχσζη «λνκηθψο» θαη πξαγκαηηθψο ηεο απηάο πξνζηαζέαο θαη 

ησλ απηψλ εγγπάζεσλ σλ απνιαχνπζη θαη νη ινηπνέ ηνχξθνη ππάθννη, ζα Ϋρσζηλ 

ηδέσο έζνλ δηθαέσκα λα ζπληζηψζη, δηεπζχλσζη θαη επνπηεχσζηλ, ηδέαηο δαπΪλαηο, 

παληφο εέδνπο, θηιαλζξσπηθΪ, ζξεζθεπηηθΪ ά θνηλσθειά ηδξχκαηα, ζρνιεέα θαη 

ινηπΪ εθπαηδεπηάξηα κεηΪ ηνπ δηθαηψκαηνο λα πνηψληαη ειεπζΫξσο ελ απηνέο ρξά-

ζηλ ηεο γιψζζεο ησλ θαη λα ηειψζηλ ειεπζΫξσο ηα ηεο ζξεζθεέαο ησλ. 

Άξζξνλ 41 : Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξεέαηο, Ϋλζα δηακΫλεη ζεκαληηθά αλα-

ινγέα ππεθφσλ, κε κνπζνπικΪλσλ ε Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο ζα παξΫρε σο πξνο 

ηελ δεκνζέαλ εθπαέδεπζηλ, ηαο πξνζάθνπζαο επθνιέαο πξνο εμαζθΪιηζηλ ηεο ελ 

ηνηο δεκνηηθνέο ζρνιεένηο παξνράο ελ ηε ηδέα απηψλ γιψζζε, ηεο δηδαζθαιέαο εηο 

ηα ηΫθλα ησλ ελ ιφγσ ηνχξθσλ ππεθφσλ. Ζ δηΪηαμηο αχηε δελ θσιχεη ηελ Σνπξθη-

θάλ ΚπβΫξλεζηλ λα θαηαζηάζε ππνρξεσηηθάλ ηελ δηδαζθαιέαλ ηεο ηνπξθηθάο 

γιψζζεο ελ ηνηο εηξεκΫλνηο ζρνιεένηο. 

Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξεέαηο, Ϋλζα ππΪξρεη ζεκαληηθά αλαινγέα ηνχξθσλ 

ππεθφσλ αλεθφλησλ εηο κε κνπζνπικαληθΪο κεηνλφηεηαο, ζΫιεη εμαζθαιηζζά εηο 

ηαο κεηνλφηεηαο ηαχηαο δηθαέα ζπκκεηνρά εηο ηελ δηΪζεζηλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, 

Ϊηηλα ηπρφλ ζα ερνξεγνχλην εθ ηνπ δεκνζένπ ρξάκαηνο ππφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΚξΪηνπο ά ησλ δεκνηηθψλ θαη ινηπψλ πξνυπνινγηζκψλ επέ εθπαηδεπηηθψ 

ζξεζθεπηηθψ ά θηιαλζξσπηθψ ζθνπψ. Σα πνζΪ ηαχηα ζα θαηαβΪιισληαη εηο ηνπο 

αξκνδένπο αληηπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ θαζηδξπκΪησλ θαη νξγαληζκψλ. 
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Άξζξνλ 42 : Ζ Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο δΫρεηαη λα ιΪβε απΫλαληη ησλ κε κνπ-

ζνπικαληθψλ κεηνλνηάησλ, φζνλ αθνξΪ ηελ νηθνγελεηαθάλ ά πξνζσπηθάλ απηψλ 

θαηΪζηαζηλ, πΪληα ηα θαηΪιιεια κΫηξα, φπσο  ηα  δεηάκαηα ηα απηΪ  θαλνλέδνληαη 

ζπκθψλσο πξνο ηα Ϋζηκα ησλ κεηνλνηάησλ ηνχησλ. 

Σα κΫηξα ηαχηα ζΫινπζηλ επεμεξγαζζά εηδηθαέ επέηξνπαη, απνηεινχκελαη εμ 

έζνπ αξηζκνχ αληηπξνζψπσλ ηεο Σνπξθηθάο Κπβεξλάζεσο θαη κηαο εθΪζηεο ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ κεηνλνηάησλ. Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλέαο, ε Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο 

θαη ην πκβνχιηνλ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ ζΫινπζη δηνξέζεη, απφ θνηλνχ, επηδηαη-

ηεηάλ εθιεγφκελνλ κεηαμχ ησλ επξσπαέσλ λνκνκαζψλ. 

Ζ Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο ππνρξενχηαη λα παξΫρε πΪζαλ πξνζηαζέαλ εηο ηαο 

εθθιεζέαο, ζπλαγσγΪο, λεθξνηαθεέα θαη ινηπΪ ζξεζθεπηηθΪ θαζηδξχκαηα ησλ εη-

ξεκΫλσλ κεηνλνηάησλ. Δηο ηα επαγά θαζηδξχκαηα σο θαη ηα ζξεζθεπηηθΪ θαη θη-

ιαλζξσπηθΪ θαηαζηάκαηα ησλ απηψλ κεηνλνηάησλ, ησλ άδε επξηζθνκΫλσλ ελ 

Σνπξθέα, ζα παξΫρεηαη πΪζα επθνιέα θαη Ϊδεηα, ε δε Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο, πξν-

θεηκΫλνπ πεξέ ηδξχζεσο λΫσλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ θαζηδξπκΪησλ, 

νπδεκέαλ ζΫιεη αξλεζά εθ ησλ αλαγθαέσλ επθνιηψλ, αέηηλεο Ϋρνπζηλ εμαζθαιηζζά 

εηο ηα ινηπΪ ηδησηηθΪ θαζηδξχκαηα νκνέαο θχζεσο. 

Άξζξνλ 43 : Οη εηο ηαο κε κνπζνπικαληθΪο κεηνλφηεηαο αλάθνληεο ηνχξθνη 

ππάθννη δελ ζα ψζηλ ππνρξεσκΫλνη λα εθηειψζη πξΪμεηο απνηεινχζαο παξΪβαζηλ 

ηεο πέζηεσο ά ησλ ζξεζθεπηηθψλ ησλ εζέκσλ, νχηε ζα πεξηπέπησζηλ εηο αληθαλφ-

ηεηα ηέλα αξλνχκελνη λα παξαζηψζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξέσλ ά λα εθηειΫζσζη 

λφκηκφλ ηέλα πξΪμηλ θαηΪ ηελ εκΫξαλ ηεο εβδνκαδηαέαο ησλ αλαπαχζεσο. 

Οπρ άηηνλ, ε δηΪηαμηο απηά δελ απαιΪζζεη ηνπο ηνχξθνπο ηνχηνπο ππεθφ-

νπο ησλ ππνρξεψζεσλ, αέηηλεο επηβΪιινληαη εηο πΪληαο ηνπο ινηπνχο ηνχξθνπο 

ππεθφνπο πξνο ηάξεζηλ ηεο δεκνζέαο ηΪμεσο. 

Άξζξνλ 44 : Ζ Σνπξθέα παξαδΫρεηαη φπσο αη δηαηΪμεηο ησλ πξνεγνπκΫλσλ 

Ϊξζξσλ ηνπ παξφληνο Σκάκαηνο, εθ' φζνλ αθνξψζηλ εηο ηνπο κε κνπζνπικΪλνπο 

ππεθφνπο ηεο Σνπξθέαο, απνηειΫζσζηλ ππνρξεψζεηο δηεζλνχο ζπκθΫξνληνο θαη 

ηεζψζηλ ππφ ηελ εγγχεζηλ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ. Αη δηαηΪμεηο αχηαη δελ δχλα-

ληαη λα ηξνπνπνηεζψζηλ Ϊλεπ ηεο ζπγθαηαζΫζεσο ηεο πιεηνςεθέαο ηνπ πκβνπιέ-

νπ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ. 
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Ζ Βξεηαληθά Απηνθξαηνξέα, ε Γαιιέα, ε Ηηαιέα θαη ε Ηαπσλέα ππνρξενχληαη 

δηα ηεο παξνχζεο πλζάθεο λα κε αξλεζψζη ηελ ζπγθαηΪζεζηλ απηψλ εηο πΪζαλ 

ηξνπνπνέεζηλ ησλ εηξεκΫλσλ Ϊξζξσλ, ελ άζειε θαηΪ ηνπο λνκέκνπο ηχπνπο απν-

θαζέζεη ε πιεηνςεθέα ηνπ πκβνπιένπ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ. 

Ζ Σνπξθέα δΫρεηαη φπσο παλ ΜΫινο ηνπ πκβνπιένπ ηεο Κνηλσλέαο ησλ 

Δζλψλ Ϋρε ην δηθαέσκα λα επηζχξε ηελ πξνζνράλ ηνπ πκβνπιένπ επέ πΪζεο πα-

ξαβΪζεσο ά θηλδχλνπ παξαβΪζεσο νηαζδάπνηε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνχησλ θαη 

φπσο ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα ελεξγά θαζ' νηνλδάπνηε ηξφπνλ θαη παξΫρε νηαζ-

δάπνηε νδεγέαο θξηλφκελνο θαηαιιάινπο θαη απνηειεζκαηηθφο ελ ηε πεξηζηΪζεη. 

Ζ Σνπξθέα δΫρεηαη πξνο ηνχηνηο φπσο, ελ πεξηπηψζεη δηρνγλσκέαο επέ λν-

κηθψλ ά πξαγκαηηθψλ δεηεκΪησλ αθνξψλησλ ηα Ϊξζξα ηαχηα, κεηαμχ ηεο Σνπξθη-

θάο Κπβεξλάζεσο θαη κηαο νηαζδάπνηε ησλ ινηπψλ ππνγξαςαζψλ ηελ παξνχζαλ 

πλζάθελ ΓπλΪκεσλ ά πΪζεο Ϊιιεο ΓπλΪκεσο ΜΫινπο ηνπ πκβνπιένπ ηεο Κνη-

λσλέαο ησλ Δζλψλ, ε ηνηαχηε δηρνγλσκέα ζεσξεζά σο δηεζλνχο ραξαθηάξαο δηα-

θνξΪ θαηΪ ην γξΪκκα ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ πκθψλνπ ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλψλ. 

Ζ Σνπξθηθά ΚπβΫξλεζηο δΫρεηαη φπσο πΪζα ηνηνχηνπ εέδνπο δηαθνξΪ, επέ 

ηε αηηάζεη ηνπ εηΫξνπ ησλ Μεξψλ, παξαπΫκπεηαη εηο ην ΓηαξθΫο Γηθαζηάξηνλ Γηε-

ζλνχο Γηθαηνζχλεο. 

Ζ απφθαζηο ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξένπ ζα ε αλΫθθιεηνο, ζα Ϋρε δε ηελ η-

ζρχλ θαη ην θχξνο απνθΪζεσο εθδνζεέζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ πκθψλνπ 

Άξζξνλ 45 : Σα αλαγλσξηζζΫληα δηα ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ παξφληνο Σκάκα-

ηνο δηθαηψκαηα εηο ηαο ελ Σνπξθέα κε κνπζνπικαληθΪο κεηνλφηεηαο, αλαγλσξέδν-

ληαη επέζεο ππφ ηεο ΔιιΪδνο εηο ηαο ελ ησ εδΪθε απηάο επξηζθνκΫλαο κνπζνπι-

καληθΪο κεηνλφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  

ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΟΖΔ 3314/1974               

«AΡΘΡΑ ΠΔΡΗ ΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΔΗΒΟΛΖ» 

2319ε πλεδξέαζε ηεο ΟινκΫιεηαο [14 Γεθεκβξένπ 1974] 

ΠαξΪξηεκα:  Οξηζκφο ηεο Δηζβνιάο 

Ζ Γεληθά πλΫιεπζε, 

Τηνζεηεέ ηνλ παξαθΪησ νξηζκφ ηεο εηζβνιάο : 

Άξζξν 1: Δηζβνιά εέλαη ε ρξάζε ηεο Ϋλνπιεο βέαο απφ Ϋλα θξΪηνο ελΪληηα 

ζηελ θπξηαξρέα, ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ά ηελ πνιηηηθά αλεμαξηεζέα ελφο Ϊιινπ 

θξΪηνπο, ά ζε νηνλδάπνηε ηξφπν πνπ εέλαη αζπκβέβαζηνο κε ην ΥΪξηε ησλ Ζλσ-

κΫλσλ Δζλψλ, φπσο θαζνξέδεηαη ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ. Δπεμεγεκαηηθά αλαθνξΪ: 

ε απηφλ ηνλ θαζνξηζκφ ν φξνο «ΚξΪηνο»:  

(α) Υξεζηκνπνηεέηαη ρσξέο επηθχιαμε σο πξνο ηα ζΫκαηα ηεο αλα-

γλψξηζεο ά εΪλ Ϋλα θξΪηνο εέλαη κΫινο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ.  

(β) ΠεξηιακβΪλεη ηελ Ϋλλνηα κηαο «νκΪδαο θξαηψλ» φπνπ απαηηεέηαη.  

Άξζξν 2 : Ζ πξψηε ρξάζε Ϋλνπιεο βέαο απφ Ϋλα θξΪηνο θαηΪ παξΪβαζε 

ηνπ ΥΪξηε ζα απνηειΫζεη, εθ πξψηεο φςεσο, ην ζηνηρεέν ηεο πξΪμεο ηεο εηζβνιάο 

αλ θαη ην πκβνχιην Αζθαιεέαο κπνξεέ, ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε, λα θαηαιάμεη ζην 

ζπκπΫξαζκα φηη κηα πξΪμε επηζεηηθφηεηαο Ϋρεη δηαπξαρηεέ δελ ζα δηθαηνινγνχληαλ 

ιακβΪλνληαο ππφςε Ϊιιεο ζρεηηθΫο πεξηζηΪζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ γε-

γνλφηνο φηη νη ζρεηηθΫο πξΪμεηο ά ηα απνηειΫζκαηα ηνπο δελ εέλαη ηθαλνπνηεηηθάο 

βαξχηεηαο. 

 Άξζξν 3: Οπνηεζδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξΪμεηο, αλεμΪξηεηα ηεο θάξπ-

μεο πνιΫκνπ, θαη ζε ζπκθσλέα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2, ζα εθηηκψληαη σο 

πξΪμεηο εηζβνιάο:  

(α) Ζ εηζβνιά ά ε επέζεζε απφ ηηο Ϋλνπιεο δπλΪκεηο ελφο θξΪηνπο 

ελΪληηα ηνπ εδΪθνπο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο, ά νπνηαδάπνηε ζηξαηησηηθά θαηνρά, φζν 
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πξνζσξηλά θαη λα εέλαη, σο απνηΫιεζκα ηΫηνηαο εηζβνιάο ά επέζεζεο, ά νπνηαζ-

δάπνηε πξνζΪξηεζεο κε ηελ ρξάζε ηεο δχλακεο ηνπ εδΪθνπο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο 

ά κΫξνπο επ' απηνχ. 

 (β) Ο βνκβαξδηζκφο απφ ηηο Ϋλνπιεο δπλΪκεηο ελφο θξΪηνπο ελΪληηα 

ζην Ϋδαθνο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο ά ε ρξάζε νπνησλδάπνηε φπισλ απφ Ϋλα θξΪηνο 

ελΪληηα ζην Ϋδαθνο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο.  

(γ) Ο απνθιεηζκφο ησλ ιηκΫλσλ ά ησλ αθηψλ ελφο θξΪηνπο απφ ηηο 

Ϋλνπιεο δπλΪκεηο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο.  

(δ) Μηα επέζεζε απφ ηηο Ϋλνπιεο δπλΪκεηο ελφο θξΪηνπο ζηηο ρεξζαέ-

εο, ζαιΪζζηεο ά αεξνπνξηθΫο δπλΪκεηο, ά ηνπο λαπηηθνχο ά αεξνπνξηθνχο ζηφινπο 

ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο. 

 (ε) Ζ ρξάζε ησλ Ϋλνπισλ δπλΪκεσλ ελφο θξΪηνπο πνπ βξέζθνληαη 

κΫζα ζην Ϋδαθνο ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ, θαηΪ παξΪβαζε 

ησλ φξσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε ζπκθσλέα ά νπνηαδάπνηε επΫθηαζε ηεο παξνπ-

ζέαο ηνπο ζε ηΫηνην Ϋδαθνο πΫξα απφ ηε ιάμε ηεο ζπκθσλέαο.  

(ζη) Ζ δξΪζε ελφο θξΪηνπο λα επηηξΫπεη ηε ρξάζε ηνπ εδΪθνπο ηνπ, 

πνπ Ϋρεη ζΫζεη ζηε δηΪζεζε ελφο Ϊιινπ θξΪηνπο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεέ απφ απηφ 

ην Ϊιιν θξΪηνο γηα λα δηαπξΪμεη κηα πξΪμε ηεο επηζεηηθφηεηαο ελΪληηα ζε Ϋλα ηξέην 

θξΪηνο.  

Άξζξν 4: Οη πξΪμεηο πνπ απαξηζκνχληαη αλσηΫξσ δελ εέλαη εμαληιεηηθΫο θαη 

ην πκβνχιην Αζθαιεέαο κπνξεέ λα θαζνξέζεη φηη Ϊιιεο πξΪμεηο ζπληζηνχλ εηζβν-

ιά ζην πιαέζην ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ ρΪξηε.  

Άξζξν 5: Κακέα εθηέκεζε νπνηαζδάπνηε θχζεο, εέηε πνιηηηθάο, νηθνλνκηθάο, 

ζηξαηησηηθάο, κπνξεέ λα ρξεζηκεχζεη σο κηα αηηηνιφγεζε γηα εηζβνιά. Έλαο πφιε-

κνο ηεο επηζεηηθφηεηαο εέλαη Ϋλα Ϋγθιεκα ελΪληηα ζηε δηεζλά εηξάλε. Ζ επηζεηηθφηε-

ηα πξνθαιεέ ηε δηεζλά επζχλε. Κακέα εδαθηθά απφθηεζε ά εηδηθφ πιενλΫθηεκα σο 

απνηΫιεζκα ηεο επηζεηηθφηεηαο δελ εέλαη ά δελ ζα αλαγλσξηζηεέ φπσο λφκηκε. 

 Άξζξν 6: Σέπνηα ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ δελ ζα εθιακβΪλεηαη σο πξνζπΪζεηα 

δηεχξπλζεο ά πεξηνξηζκνχ ηνπ πεδένπ ηνπ ΥΪξηε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ  πα- 
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ξνρψλ ηνπ ζρεηηθΪ κε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνέεο ε ρξάζε δχλακεο εέλαη λφκηκε.  

 Άξζξν 7: Σέπνηα ζε απηφλ ηνλ θαζνξηζκφ, θαη εηδηθφηεξα ζην Ϊξζξν 3, δελ 

ζα κπνξνχζε απφ θακηΪ Ϊπνςε λα πξνθαηαιΪβεη ην δηθαέσκα ζηελ απηνδηΪζεζε, 

ηελ ειεπζεξέα θαη ηελ αλεμαξηεζέα, φπσο πξνΫξρεηαη απφ ην ΥΪξηε, ησλ Λαψλ 

πνπ ζηεξάζεθαλ βέαηα απηφ ην δηθαέσκα θαη πνπ αλαθΫξζεθαλ ζηε Γηαθάξπμε 

ζρεηηθΪ κε ηηο αξρΫο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαένπ ζρεηηθΪ κε ηηο ΦηιηθΫο ρΫζεηο θαη ηε π-

λεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ, ηδηαέ-

ηεξα ιαψλ επξηζθφκελσλ θΪησ απφ απνηθηαθΪ θαη ξαηζηζηηθΪ θαζεζηψηα ά Ϊιιεο 

κνξθΫο μΫλεο θπξηαξρέαο: νχηε ην δηθαέσκα απηψλ ησλ ιαψλ ζηελ πξνζπΪζεηα 

ηνπο κε απηφ ην ζηφρν λα επηδηψμνπλ θαη λα ιΪβνπλ ππνζηάξημε, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρΫο ηνπ ΥΪξηε θαη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζεέζα Γηαθάξπμε. 

Άξζξν 8: ηελ εξκελεέα θαη ηελ εθαξκνγά ηνπο νη αλσηΫξσ πξνβιΫςεηο 

ζπζρεηέδνληαη θαη θΪζε πξφβιεςε πξΫπεη λα εθιακβΪλεηαη ζηα πιαέζηα ησλ ππν-

ινέπσλ πξνβιΫςεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  

ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΟΖΔ 2625/1970 ΓΗΑ ΣΗ           

ΦΗΛΗΚΔ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

United Nations General Assembly Resolution 2625 

1883ε πλεδξέαζε ηεο ΟινκΫιεηαο (24 Οθησβξένπ 1970) 

ΠαξΪξηεκα: Γηαθάξπμε ζρεηηθά κε ηηο ΑξρΫο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαένπ θαη αθνξνχζα 

ηηο ΦηιηθΫο ρΫζεηο θαη ηε πλεξγαζέα κεηαμχ ησλ Κξαηψλ ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε 

ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ 

Ζ Γεληθά πλΫιεπζε,  

Θεσξψληαο φηη ε πξννδεπηηθά αλΪπηπμε θαη θσδηθνπνέεζε ησλ αθφινπζσλ αξ-

ρψλ: 

 1. Ζ Αξρά φηη ηα θξΪηε ζα απΫρνπλ ζηηο δηεζλεέο ηνπο ζρΫζεηο απφ ηελ α-

πεηιά ά ηε ρξάζε βέαο ελΪληηα ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ά ηελ πνιηηηθά αλεμαξηε-

ζέα νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο, ά κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηξφπν αζπκβέβαζην κε ηνπο 

ζθνπνχο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ.  

2. Ζ Αξρά φηη ηα θξΪηε ζα επηιχνπλ ηηο δηεζλεέο δηαθσλέεο ηνπο κε εηξεληθΪ 

κΫζα θαη κε Ϋλαλ ηΫηνην ηξφπν ψζηε ε δηεζλάο εηξάλε θαη αζθΪιεηα θαη ε δηθαηνζχ-

λε λα κελ δηαθπβεχνληαη. 

3. Σν θαζάθνλ λα κελ επεκβαέλεη ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηεο εζσηεξηθάο 

αξκνδηφηεηαο νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο, ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε. 

4. Σν θαζάθνλ ησλ θξαηψλ λα ζπλεξγΪδνληαη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ην 

ΥΪξηε. 

5. Ζ Αξρά ησλ έζσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο απηνδηΪζεζεο ησλ ιαψλ. 

6. Ζ Αξρά ηεο θπξέαξρεο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ. 

7. Ζ Αξρά φηη ηα θξΪηε ζα εθπιεξψλνπλ θαιφπηζηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαιακβΪλνληαη απφ απηΪ θαη ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε, ψζηε λα εμαζθΪιηδαλ ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγά ηνπο εληφο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξνσζψληαο 

ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ, 

Θεσξψληαο ηηο αξρΫο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ ζρεηηθΪ κε ηηο θηιηθΫο ζρΫζεηο 

θαη ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

1. Δπηζάκσο πηζηνπνηεέ ηηο αθφινπζεο αξρΫο: 

 α. Ζ αξρά φηη ηα θξΪηε απΫρνπλ ζηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο ηνπο απφ ηελ 

απεηιά ά ρξάζε βέαο ελΪληηα ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ά πνιηηηθά αλεμαξηεζέα 

νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο ά κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηξφπν αζπκβέβαζην κε ηνπο ζθν-

πνχο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ.  

β. Ζ αξρά φηη ηα θξΪηε ζα επηιχνπλ ηηο δηεζλεέο δηαθσλέεο ηνπο κε ηα 

εηξεληθΪ κΫζα θαη κε Ϋλαλ ηΫηνην ηξφπν ψζηε ε δηεζλάο εηξάλε θαη ε αζθΪιεηα θαη ε 

δηθαηνζχλε λα κελ δηαθπβεχνληαη.  

γ. Ζ αξρά ζρεηηθΪ κε ην θαζάθνλ ηνπο λα κελ επεκβαέλνπλ ζε ζΫκαηα 

πνπ Ϊπηνληαη ηεο εζσηεξηθάο αξκνδηφηεηαο νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο, ζχκθσλα κε 

ην ΥΪξηε.  

δ. Σν θαζάθνλ ησλ θξαηψλ λα ζπλεξγΪδνληαη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα 

κε ην ΥΪξηε.  

ε. Ζ αξρά ησλ έζσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο απηνδηΪζεζεο ησλ ιαψλ.  

ζη. Ζ αξρά ηεο θπξέαξρεο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ.  

δ. Ζ αξρά φηη ηα θξΪηε ζα εθπιεξψλνπλ θαιφπηζηα ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο ζχκθσλα κε ην ΥΪξηε.  

Γενικό μΫρος 

2. Γειψλεη φηη: 

 ηελ εξκελεέα θαη ηελ εθαξκνγά ηνπο νη αλσηΫξσ αξρΫο εέλαη αιιειΫλδεηεο 

θαη θΪζε αξρά πξΫπεη λα αλαιχεηαη ζηα πιαέζηα ησλ Ϊιισλ αξρψλ. Σέπνηα ζε απ-

ηάλ ηε Γηαθάξπμε δελ ζα αλαιχεηαη πξνδηαζΫηνληαο κε νπνηνδάπνηε ηξφπν ηηο δηα-

ηΪμεηο ηνπ ΥΪξηε ά ησλ δηθαησκΪησλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζην 
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πιαέζην ηνπ ΥΪξηε ά δηθαησκΪησλ ησλ ιαψλ ζην πιαέζην ηνπ ΥΪξηε, πνπ ιακβΪ-

λνπλ ππφςε ηελ επεμεξγαζέα απηψλ ησλ δηθαησκΪησλ ζε απηάλ ηελ Γηαθάξπμε. 

Οη αξρΫο ηνπ ΥΪξηε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηάλ ηελ Γηαθάξπμε απνηε-

ινχλ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ, θαη απεπζχλνληαη ζπλεπψο ζε φια ηα 

θξΪηε πνπ θαζνδεγνχληαη απφ απηΫο ηηο αξρΫο ζηε δηεζλά ζπκπεξηθνξΪ ηνπο θαη 

γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ακνηβαέεο ζρΫζεηο ηνπο βΪζεη ηεο αθξηβνχο ηάξεζεο απηψλ 

ησλ αξρψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  

ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΔΛΗΝΚΗ (1975) 

(ΟΗ ΓΔΚΑ ΑΡΥΔ ΠΟΤ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΝ ΣΗ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ) 

The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 

1975, 14 I.L.M. 1292 (Helsinki Declaration) 

Ζ ΓηΪζθεςε ζρεηηθΪ κε ηελ ΑζθΪιεηα θαη ηε πλεξγαζέα ζηελ Δπξψπε 

(ΓΑΔ), πνπ μεθέλεζε ζην Διζέλθη ζηηο 3 Ηνπιένπ 1973, ζπλερέζηεθε ζηε Γελεχε 

απφ ηηο 18 επηεκβξένπ 1973 κΫρξη ηηο 21 Ηνπιένπ 1975 θαη νινθιεξψζεθε ζην 

Διζέλθη ηελ 1ε Απγνχζηνπ 1975 απφ ηνπο Τςεινχο Αληηπξνζψπνπο (High 

Representatives) ησλ θξαηψλ ηεο Απζηξέαο, Βειγένπ, Βνπιγαξέαο, ΚαλαδΪ, Κχ-

πξνπ, Σζερνζινβαθέαο, Γαλέαο, Φηλιαλδέαο, Γαιιέαο, ΛΓ ηεο Γεξκαλέαο, Οκν-

ζπνλδηαθάο Γεκνθξαηέαο ηεο Γεξκαλέαο, ΔιιΪδαο, Αγέαο Έδξαο, Οπγγαξέαο, Ηζ-

ιαλδέαο, Ηξιαλδέαο, Ηηαιέαο, ΛηρηελζηΪηλ, Λνπμεκβνχξγνπ, ΜΪιηαο, Μνλαθφ, Οι-

ιαλδέαο, Ννξβεγέαο, Πνισλέαο, Πνξηνγαιέαο, Ρνπκαλέαο, Άγηνπ Μαξέλνπ, Ηζπαλέ-

αο, νπεδέαο, Διβεηέαο, Σνπξθέαο, ΔΓ, ΖλσκΫλνπ Βαζηιεένπ, ησλ ΖλσκΫλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθάο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβέαο.  

Οη Τςεινέ Αληηπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ Ϋρνπλ επηζάκσο α-

πνδερηεέ ηα εμάο:  

Η. Κπξέαξρε ηζφηεηα, ζεβαζκφο ζηα Ϋκθπηα θπξηαξρηθΪ δηθαηψκαηα.  

Σν θαζΫλα απφ ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα ζΫβεηαη ηελ θπξηαξρηθά η-

ζφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα ησλ Ϊιισλ, θαζψο επέζεο θαη φια ηα Ϋκθπηα θαη πεξη-

θιεηφκελα δηθαηψκαηα ζηελ θπξηαξρέα ηνπο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ εηδηθφηεξα ην δη-

θαέσκα θΪζε θξΪηνπο ζηε δηθαζηηθά ηζφηεηα, ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα θαη ειεπ-

ζεξέα θαη ζηελ πνιηηηθά αλεμαξηεζέα. Θα ζΫβνληαη επέζεο ην δηθαέσκα ησλ Ϊιισλ 

θξαηψλ, ειεχζεξα λα επηιΫγνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθν-

λνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαζψο επέζεο θαη ην δηθαέσκΪ ηνπο λα θαζν-

ξέδνπλ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο.  

ΗΗ. Απνρά απφ ηελ απεηιά ά ηε ρξάζε ηεο δχλακεο.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε απΫρνπλ ζηηο ακνηβαέεο ζρΫζεηο ηνπο, θαζψο  
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επέζεο θαη ζηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο ηνπο γεληθΪ, απφ ηελ απεηιά ά ηε ρξάζε βέαο ελΪ-

ληηα ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα ά ηελ πνιηηηθά αλεμαξηεζέα νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο, 

ά κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηξφπν αζπκβέβαζην κε ηνπο ζθνπνχο ησλ ΖλσκΫλσλ Δ-

ζλψλ θαη κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. Κακέα ζεψξεζε δελ κπνξεέ λα επηθαιεζζεέ 

γηα λα επηηξΫςεη ηελ πξνζθπγά ζηελ απεηιά ά ηε ρξάζε βέαο θαηΪ παξΪβαζε απ-

ηάο ηεο αξράο.  

πλεπψο, ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε απΫρνπλ απφ νπνηεζδάπνηε πξΪ-

μεηο πνπ απνηεινχλ κηα απεηιά ά ηελ Ϊκεζε ά Ϋκκεζε ρξάζε βέαο ελΪληηα ζε Ϋλα 

Ϊιιν ζπκκεηΫρνλ θξΪηνο.  

ΗΗΗ. Απαξαβέαζην ησλ ζπλφξσλ.  

ΚαζΫλα απφ ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζεσξεέ σο απαξαβέαζηα ηα ζχ-

λνξα ησλ Ϊιισλ θξαηψλ, θαζψο επέζεο θαη ηα ζχλνξα φισλ ησλ θξαηψλ ζηελ 

Δπξψπε θαη επνκΫλσο απΫρνπλ απφ ηψξα θαη ζην κΫιινλ απφ επέζεζε ελαληέσλ 

απηψλ ησλ ζπλφξσλ. πλεπψο, απΫρνπλ επέζεο απφ νπνηαδάπνηε απαέηεζε, ά 

ελΫξγεηα, γηα ηελ πξνζβνιά θαη ην ζθεηεξηζκφ κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ϋδαθνο 

νπνηνπδάπνηε ζπκκεηΫρνληνο θξΪηνπο.  

IV. Δδαθηθά αθεξαηφηεηα ησλ θξαηψλ.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα ζΫβνληαη ηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα θαζε-

λφο απφ ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε. πλεπψο, απΫρνπλ απφ νπνηαδάπνηε δξΪζε α-

ζπκβέβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρΫο ηνπ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ ελΪ-

ληηα ζηελ εδαθηθά αθεξαηφηεηα, ηελ πνιηηηθά αλεμαξηεζέα ά ηελ ελφηεηα νπνηνπ-

δάπνηε ζπκκεηΫρνληνο θξΪηνπο, θαη εηδηθφηεξα απφ νπνηαδάπνηε ηΫηνηα δξΪζε 

πνπ απνηειεέ απεηιά ά ρξάζε βέαο.  

V. Δηξεληθά ηαθηνπνέεζε ησλ δηαθσληψλ.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα επηιχνπλ ηηο δηαθσλέεο κεηαμχ ηνπο κε ηα 

εηξεληθΪ κΫζα κε Ϋλαλ ηΫηνην ηξφπν ηφζν λα κελ δηαθπβεχεηαη ε δηεζλάο εηξάλε θαη 

αζθΪιεηα, θαη ε δηθαηνζχλε. Θα πξνζπαζνχλ θαιφπηζηα θαη κε πλεχκα ζπλεξγα-

ζέαο λα θζΪλνπλ ζε κηα ηαρεέα θαη δέθαηε ιχζε ζχκθσλε πξνο ηηο αξρΫο ηνπ δηθαέ-

νπ.  
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VI. Με-επΫκβαζε ζηηο εζσηεξηθΫο ππνζΫζεηο. 

 Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε απΫρνπλ απφ νπνηαδάπνηε επΫκβαζε, Ϊκε-

ζε ά Ϋκκεζε, κεκνλσκΫλε ά ζπιινγηθά, ζηηο εζσηεξηθΫο ά εμσηεξηθΫο ππνζΫζεηο 

πνπ εκπέπηνπλ ζηελ εζσηεξηθά αξκνδηφηεηα ελφο Ϊιινπ ζπκκεηΫρνληνο θξΪηνπο, 

αλεμΪξηεηα απφ ηηο ακνηβαέεο ζρΫζεηο ηνπο.  

πλεπψο, κεηαμχ Ϊιισλ, απΫρνπλ απφ ηελ Ϊκεζε ά Ϋκκεζε βνάζεηα 

ζηηο ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ά ζηηο αλαηξεπηηθΫο ά Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηε βέαηα ζπληξηβά ηνπ θαζεζηψηνο ελφο Ϊιινπ ζπκκεηΫ-

ρνληνο θξΪηνπο.  

VII. εβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζε-

ξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ειεπζεξέαο ηεο ζθΫςεο, ηεο ζπλεέδεζεο, ηεο 

ζξεζθεέαο ά ηεο πεπνέζεζεο.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα ζΫβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξέεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ειεπζεξέαο ηεο ζθΫςεο, ηεο 

ζπλεέδεζεο, ηεο ζξεζθεέαο ά ηεο πεπνέζεζεο, ρσξέο θακέα δηΪθξηζε σο πξνο ηε 

θπιά, ην θχιν, ηε γιψζζα ά ηε ζξεζθεέα. Θα πξνσζνχλ θαη ζα ελζαξξχλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε ησλ αζηηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιη-

ηηζηηθψλ θαη Ϊιιεο δηθαησκΪησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Ϋκθπηε 

αμηνπξΫπεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη εέλαη νπζηαζηηθΪ γηα ηελ ειεχ-

ζεξε θαη πιάξε αλΪπηπμά ηεο.  

VIII. Ίζα δηθαηψκαηα θαη απηνδηΪζεζε ησλ ιαψλ.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα ζΫβνληαη ηα έζα δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ θαη 

ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ απηνδηΪζεζε, ελεξγψληαο πΪληα ζχκθσλα κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αξρΫο ηνπ ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφ-

λεο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

εδαθηθά αθεξαηφηεηα ησλ θξαηψλ.  

IX. πλεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα αλαπηχζζνπλ ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηνπο 

ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρΫο ηνπ ρΪξηε ησλ Ζ-
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λσκΫλσλ Δζλψλ. ηελ αλΪπηπμε ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπο ηα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα 

δέλνπλ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζε ηνκεέο φπσο απηνέ εθηέζεληαη ζηα πιαέζηα ηεο ΓηΪζθε-

ςεο ζρεηηθΪ κε ηελ ΑζθΪιεηα θαη ηεο πλεξγαζέαο ζηελ Δπξψπε, ζπλεηζθΫξνληαο 

ζε ζπλζάθεο πιάξνπο ηζφηεηαο.  

Υ. Δθπιάξσζε θαιφπηζηα ησλ ππνρξεψζεσλ βΪζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ.  

Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε ζα εθπιεξψλνπλ θαιφπηζηα ηηο ππνρξεψ-

ζεηο ηνπο βΪζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ, θαη νη νπνέεο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο γελη-

θΪ αλαγλσξηζκΫλεο αξρΫο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ φζν θαη απφ 

ζπλζάθεο ά Ϊιιεο ζπκθσλέεο, ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο δέθαην, ζην νπνέν εέλαη ζπκ-

κεηΫρνληεο. Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε επηβεβαηψλνπλ φηη ζε πεξέπησζε ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο σο κειψλ ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ ζην πιαέζην ηνπ 

ΥΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην πιαέζην νπνηαζδά-

πνηε ζπλζάθεο ά Ϊιιεο δηεζλνχο ζπκθσλέαο, νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαέζην 

ηνπ ΥΪξηε ζα επηθξαηάζνπλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 103 ηνπ ρΪξηε ησλ ΖλσκΫλσλ 

Δζλψλ. 

Όιεο νη αξρΫο πνπ εθηέζεληαη αλσηΫξσ εέλαη πξσηαξρηθάο ζεκαζέαο θαη, 

ζπλεπψο, εμέζνπ θαη αλεπηθχιαθηα ζα εθαξκνζηνχλ, κε ηελ θαζεκέα απφ απηΫο λα 

εξκελεχεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ππφινηπεο. Σα ζπκκεηΫρνληα θξΪηε εθθξΪ-

δνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηΪ ηνπο λα ηεξάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ πιάξσο θαη κε 

θΪζε ηξφπν ηηο αξρΫο απηΫο, φπσο εθηέζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, ζηηο ακνη-

βαέεο ζρΫζεηο θαη ηε ζπλεξγαζέα ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ζε θΪζε 

ζπκκεηΫρνλ θξΪηνο ηα νθΫιε σο απνηΫιεζκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγάο 

απηψλ ησλ αξρψλ απφ φινπο. 


