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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σήμερα το Γιβραλτάρ είναι ένα από τα τελευταία απομεινάρια της 

αλυσίδας των βρετανικών κτήσεων που διασφάλιζαν τη θαλάσσια πρόσβαση 

προς τις Ινδίες. Μάλιστα θεωρείται η μοναδική αποικία στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι 

του Γιβραλτάρ είναι Βρετανοί πολίτες, ωστόσο έχουν αυτονομία και αυτοδιοίκηση. 

Η τοπική κυβέρνηση επιλύει κατά το δοκούν κάθε ζήτημα, πλην αυτών της άμυνας 

και της εξωτερικής πολιτικής, που παραμένουν αρμοδιότητα της κεντρικής 

βρετανικής διοίκησης. 

Ο περήφανος βράχος του Γιβραλτάρ, που εκτείνεται στο νοτιοανατολικό 

μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, αποτελεί για αιώνες το μεγάλο αγκάθι στις 

σχέσεις της Ισπανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για μια μικρή 

χιλιομετρικά έκταση που, όμως, προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί έντονες 

αντιπαραθέσεις στην εξωτερική πολιτική των δύο αυτών χωρών. Αντιπαραθέσεις 

που τα τελευταία χρόνια έχουν φουντώσει αφού η περίπτωση του Brexit1 

λειτουργεί ως λάδι στη φωτιά. 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να ‘’ρίξει’’ φως πάνω στο ζήτημα του 

Γιβραλτάρ, εξετάζοντας τις κινήσεις των δύο βασικών πιονιών της αψιμαχίας, 

πάνω στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. Παρακάτω γίνεται περιληπτική αναφορά στα 

βασικά στοιχεία των κεφαλαίων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να κατατοπιστεί 

κατάλληλα για την πορεία που θα ακολουθηθεί μέχρι τον επίλογο. Έτσι: 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ύπαρξης του 

Γιβραλτάρ, κυρίως στην μετά Χριστού εποχή,  δίνοντας έμφαση στον 19ο και 20ο 

αιώνα. Αυτή η αναδρομή έχει διττή αποστολή. Πρώτον να παρουσιάσει την 

μακρόχρονη σύγκρουση μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας για την κυριαρχία του 

Γιβραλτάρ και δεύτερον να αναδείξει την σπουδαιότητα του ‘’Βράχου’’. Επίσης 

γίνεται αναφορά και σε σημαντικά στοιχεία πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 

φύσης για το Γιβραλτάρ. 

Μια όσον το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για την νομική διάσταση 

του ζητήματος του Γιβραλτάρ, γίνεται προσπάθεια να δοθεί στο 2ο κεφάλαιο του 

                                                            

1 Το Brexit είναι ο δημοφιλής όρος για την πιθανή απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  .  Σε  δημοψήφισμα  στις  23  Ιουνίου  2016,  το  51,9%  του  συμμετέχοντος  βρετανικού  εκλογικού 
σώματος  (ποσοστό συμμετοχής  72,2%  του  εκλογικού σώματος) ψήφισε  να  εγκαταλείψει  την  ΕΕ.  Στις  29 
Μαρτίου  2017,  η  βρετανική  κυβέρνηση  επικαλέστηκε  το  άρθρο  50  της  Συνθήκης  για  την  Ευρωπαϊκή 
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παρόντος πονήματος. Γίνεται αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνείς 

Συνθήκες, με ιδιαίτερη μνεία σε αυτές που αφορούν το Γιβραλτάρ, όπως η 

Συνθήκη της Ουτρέχτης. Εξετάζονται οι νομικές θέσεις των βασικών αντιπάλων 

αλλά αναδεικνύεται και αυτή του Γιβραλτάρ. Επίσης ο γράφοντας καταθέτει την 

προσωπική του ‘’μετάφραση’’ του αμφιλεγόμενου άρθρου 10 της Συνθήκης της 

Ουτρέχτης, μέσα στο οποίο βρίσκεται η καρδιά της διαμάχης, για την 

πολυπόθητη κυριαρχία του Γιβραλτάρ.  

Στο τελευταίο και 3ο κεφάλαιο της εργασίας, αναδεικνύεται η πολιτική 

διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ. Γίνεται αναφορά στη θεωρία της 

διεθνούς πολιτικής καθώς και στις διεθνείς σχέσεις. Οι κυρίαρχες θεωρήσεις 

των διεθνών σχέσεων παρουσιάζονται μέσα από τα γραφόμενα σημαντικών 

επιστημόνων καθώς και η πορεία του διεθνούς συστήματος των κρατών. Αυτό 

εκτιμάται ότι λειτουργεί ως βατήρας κατανόησης της πολιτικής συμπεριφοράς 

των κρατών από τον αναγνώστη, που στο τέλος του κεφαλαίου αυτή η 

συμπεριφορά φαίνεται από τη στάση και κύριων δρώντων στο ζήτημα του 

Γιβραλτάρ. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται η γεωπολιτική και 

γεωστρατηγική αξία του Βράχου. 
 

Επισημαίνεται ότι εκ προθέσεως στο 3ο κεφάλαιο και αναγνωρίζοντας 

τη βαρύνουσα σημασία του Brexit πάνω στη διεθνή πολιτική και στην ΕΕ 

ιδιαίτερα, δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτική αντιπαράθεση Βρετανίας 

- Ισπανίας για το ζήτημα του Γιβραλτάρ, με σημείο αναφοράς την απόφαση της 

Βρετανίας για το Brexit. 

Στον επίλογο της εργασίας διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα που 

απορρέουν από την πολιτική συμπεριφορά των κυρίων δρώντων επί του 

ζητήματος του Γιβραλτάρ, δείχνοντας το δύσκολο ομολογουμένως δρόμο που 

έχουν να πορευθούν κυρίως οι ‘’αθώοι’’, της διαμάχης, κάτοικοι του Γιβραλτάρ.    

Τέλος, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και 

Ασφάλεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το μονοπάτι γνώσεων που μου 

έδειξαν και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή στην παρούσα εργασία, κ. 

Νικόλαο Βασιλειάδη για την αγαστή μας συνεργασία. 

                                                                                                                                                                                    

Ένωση. Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε εξέλιξη να εγκαταλείψει την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. 
http://www.bbc.com/news/uk‐politics‐39325561  (Πρόσβαση 08.12.2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Ο «ΒΡΑΧΟΣ» ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Το Γιβραλτάρ (Αγγλικά: Gibraltar, 

στα Ισπανικά προφέρεται: Χιμπραλτάρ) 

είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος, 

μεγίστου ύψους τα 426 μέτρα και έκτασης 

περίπου 6,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 

στο νότιο μέρος της Ιβηρικής 

Χερσονήσου και συγκεκριμένα της 

Ανδαλουσίας, 14 ναυτικά μίλια 

βορειοανατολικά της άκρας Ταρίφης 

(νότια άκρο της Ευρώπης). Στο σημείο 

εκείνο, γνωστό και ως στενό του 

Γιβραλτάρ, συνδέεται η Μεσόγειος 

Θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό, αποτελώντας έτσι τη δυτική κλείδα - στόμιο 

της λεκάνης της Μεσογείου. Το Γιβραλτάρ εκτείνεται σε μήκος 2,5 μιλίων από 

Βορρά προς Νότο και πλάτους 3/4 του μιλίου, είναι δε η Τζιμπιλτέρα ή 

Τζιμπεράλτα στη κοινή γλώσσα των Ελλήνων ναυτικών.2 

Το Γιβραλτάρ ονομάζεται και «Βράχος» 

όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν το βόρειο 

τμήμα του βουνού που χωρίστηκε από τον 

Ηρακλή και μετακινήθηκε από αυτόν για να 

δημιουργήσει τη θαλάσσια λωρίδα που συνδέει 

τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Οι άνθρωποι έχουν κατοικήσει το Γιβραλτάρ από 

τους προϊστορικούς χρόνους. 

                                                            

2 http://www.mapnall.com/el/Χάρτης‐Γιβραλτάρ_1072713.html (Πρόσβαση 24.10.2017).  
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Το Γιβραλτάρ αποτελεί Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος.3 Αυτό σημαίνει 

πως, αν και δεν αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου εδαφικά, εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία του. Συγκαταλέγεται μαζί με τα υπόλοιπα δεκατρία (13) υπερπόντια 

εδάφη, τα οποία είτε δεν κατάφεραν την ανεξαρτησία τους, είτε εκούσια 

παρέμειναν - ύστερα από ψηφοφορία υπό το Βασιλικό Στέμμα - «απομεινάρι» του 

Ηνωμένου Βασιλείου.4 

Ο πληθυσμός του Γιβραλτάρ ανέρχεται στους 34.408 κάτοικους5 (στοιχεία 

2016), και αποτελεί τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της ΕΕ. Η επίσημη 

γλώσσα είναι τα αγγλικά, με τα ισπανικά να μιλούνται επίσης ευρέως στην 

περιοχή. Τα 4/5 του πληθυσμού είναι Καθολικοί, ενώ υπάρχουν Προτεστάντες, 

Εβραίοι και Μουσουλμάνοι.  

Το όνομα «Γιβραλτάρ» προέρχεται από μια ισπανική διαφθορά των λέξεων: 

«Djabal Tarik» που σημαίνει Βράχος ή Όρος του Tarik.6  

2.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

Παρακάτω ακολουθείται μια ιστορική αναδρομή, παρουσιάζοντας τα 

σημαντικότερα γεγονότα, κατά την κρίση του συγγραφέα, ανά ιστορικές περιόδους 

ώστε ξετυλίγοντας τον ιστορικό μίτο του Γιβραλτάρ να αναδειχθεί η διαμάχη της 

Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας για την κυριαρχία του, αλλά και ταυτόχρονα να 

κατανοηθεί η μεγάλη σημασία του Βράχου ανά τους αιώνες. 

2.1  Μουσουλμανική Περίοδος (711 - 1462) 

Η μουσουλμανική κατοχή του Γιβραλτάρ (και ένα μεγάλο μέρος της 

σημερινής Ισπανίας) κράτησε σχεδόν 600 χρόνια, με μόνες αλλαγές τον έλεγχο  

                                                            

3 Το όνομα «Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος" εισήχθη από την Πράξη Βρετανικών Υπερπόντιων Εδαφών του 
2002,  και  αντικατέστησε  το  όνομα  Βρετανικό  Εξαρτημένο  Έδαφος,  το  οποίο  εισήχθη  από  την  Πράξη 
Βρετανική Εθνικότητας του 1981 . Πριν από το 1981, τα εδάφη ήταν γνωστά ως αποικίες του Στέμματος. 
4https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
_%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%B4%
CE%AC%CF%86%CE%B7 (Πρόσβαση 24.10.2017). 
5 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (Πρόσβαση 24.10.2017) 
6Ο Tarik ibn Zìyad ήταν αυτός που κατέλαβε το Γιβραλτάρ το 711 ως διοικητής μιας αποστολής πέρα από το 
Στενό,  που  στάλθηκε  από  τον  Μαυριτανό  κατακτητή  του  Μαγκρέμπ,  τον  Musa  ibn  Nusayr.  Αυτή  η 
αποστολή σήμανε την αρχή της μουσουλμανικής περιόδου του Γιβραλτάρ. 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2001, τομ.17, σελ.266‐268.  
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μιας μουσουλμανικής φατρίας σε μια άλλη. Υπήρξαν επιθέσεις στη μουσουλμανική 

δυναστεία των Αλμοραβιδών στην Ισπανία, τόσο από τους χριστιανούς πρίγκιπες 

όσο και από μια μουσουλμανική παράταξη από την Αφρική, γνωστή σήμερα ως 

Aλμοάδες. Οι Aλμοάδες ήταν της γνώμης ότι οι Αλμοραβίδες είχαν απομακρυνθεί 

από την αληθινή πίστη και ξεκίνησαν έναν ιερό πόλεμο (jihad) εναντίον των 

Αλμοραβιδών και των χριστιανών στην Ισπανία. H εισβολή τους ήταν επιτυχής και, 

για να εξασφαλίσουν την μελλοντική τους ασφάλεια ενάντια στις επιθέσεις που 

αναμένονταν, το 1160 μ.Χ. ο ηγέτης της φατρίας, Abd al Mu'min, διέταξε τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή οχυρωματικών έργων ώστε να κάνει το Γιβραλτάρ 

ένα ισχυρό προπύργιο. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι μάχες μεταξύ 

Μουσουλμάνων και Χριστιανών δεν είχαν ως ενδιαφέρον το Γιβραλτάρ, με 

αποτέλεσμα οι οχυρώσεις που ξεκίνησε ο Abd al Mu'min, να μη συνεχιστούν και 

να μη συντηρηθούν κατάλληλα.  

Ο Σάντσο IV, βασιλιάς της Καστίλης, κατέλαβε την Ταρίφα το 1292 και την 

κράτησε ενάντια στην πολιορκία των Μουσουλμάνων που έληξε ανεπιτυχώς το 

1294. Το 1309 ο γιος του, Φερδινάνδος IV πολιόρκησε την Αλχεθίρα,  και ως 

μέρος της τακτικής του στην πολιορκία, διέταξε τους ευγενείς του να επιτεθούν στο 

Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ έπεσε γρήγορα. Ήταν το τέλος της μουσουλμανικής 

κατοχής του βράχου. Ο Φερδινάνδος IV τότε,  διέταξε την κατασκευή έργων που 

θα υπεράσπιζαν το Γιβραλτάρ στις μουσουλμανικές επιθέσεις. 

          Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν όπως αναμενόταν και το 1333 οι μουσουλμάνοι 

ανέκτησαν τον έλεγχο του Γιβραλτάρ, αυτή τη φορά εκπροσωπούμενοι από τον 

σουλτάνο της Φέζ και του Μαρόκου. Το 1462, η Καστίλη απέκτησε το Γιβραλτάρ 

από τη Γρανάδα, στην οποία είχε εκχωρηθεί από το σουλτάνο της Φέζ. Στη 

συνέχεια παρέμεινε στα ισπανικά χέρια μέχρι να χαθεί στην Μεγάλη Συμμαχία το 

1704.7 

2.2  Ισπανική Περίοδος (1462 - 1704) 

          Ο Ερρίκος IV, βασιλιάς της Καστίλης, επέκτεινε τα σύνορα του Γιβραλτάρ 

ώστε να το συμπεριλάβει στην επικράτεια που ήταν μέρος της Αλχεθίρα. Το 

Γιβραλτάρ παρέμεινε ως προσωπικό φέουδο από το Δούκα Mεδίνας και Σιδονίας 

                                                            

7 Howard S. Levie, The status of Gibraltar, Boulder, Colo, Publ. Westview Press, 1983, p.2‐5 
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μεταξύ του 1467 και 1501, όταν η Ισαβέλλα, βασίλισσα της Καστίλης και της 

Αραγονίας, διέταξε τον Δούκα να επιστρέψει το Γιβραλτάρ στο στέμμα.  

 Όμως, σχεδόν τίποτα δεν έγινε από το στέμμα της Ισπανίας για να 

οχυρώσει το Γιβραλτάρ και να το καταστήσει ένα απόρθητο φρούριο που πολλοί 

τακτικοί της εποχής εκείνης, πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι. Έτσι το Γιβραλτάρ 

δέχτηκε επίθεση και λεηλατήθηκε από Αλγερινούς και μουσουλμάνους πειρατές, 

με αρχηγό τους έναν λιποτάκτη τούρκο διοικητή. 

 Το 1652 έγινε γνωστό στην Ισπανία ότι ένας μεγάλος βρετανικός στόλος 

απέπλευσε από την Αγγλία με κατεύθυνση την Ισπανία. Αυτό προκάλεσε την 

έναρξη ενίσχυσης της άμυνας του Γιβραλτάρ αλλά οι εργασίες ήταν ανεπαρκείς. 

Το 1693, πολλά βρετανικά πλοία, πολεμικά και εμπορικά, με διοικητή τον ναύαρχο 

Σερ Τζωρτζ Ρούκ, βρήκαν καταφύγιο στο προσκείμενα φιλικό και συμμαχικό 

ισπανικό Γιβραλτάρ, απέναντι στον κατά πολύ ανώτερο στόλο του Γάλλου 

ναυάρχου Tουρβίλ. Έτσι, παρόλο που κανόνια από τα βρετανικά πολεμικά πλοία 

κλήθηκαν να ενισχύσουν την επάκτια άμυνα του φρουρίου του Γιβραλτάρ, ο 

γαλλικός στόλος που εισήλθε στον κόλπο της Αλχεθίρα, δεν αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερα προβλήματα στην εφαρμογή των σχεδίων τους.8 

2.3  Πόλεμος Ισπανικής Διαδοχής (1702 - 1713) 

 Η ισπανική διαδοχή ήταν ο πυρήνας του μεγάλου προβλήματος στην 

Ευρώπη, κατά το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα, που ήταν η διατήρηση της 

ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των γαλλικών Βουρβόνων και των αυστριακών 

Αψβούργων.  

 Ο Κάρολος ΙΙ ήταν βασιλιάς της Ισπανίας από το 1665. Ήταν επιληπτικός, 

άτεκνος και φιλάσθενος. Τόσο οι Βουρβόνοι όσο και οι Αψβούργοι υποστήριξαν 

τον ισπανικό θρόνο. Το 1689 ο Λεοπόλδος Ι, Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας καθώς και οι Ολλανδοί, εισήλθαν στη Συνθήκη της Βιέννης που 

ήταν μια συμμαχία εναντίον της Γαλλίας. Επίσης, η Αγγλία, η Ισπανία και οι 

γερμανικές αρχές έγιναν μέλη αυτής της Συνθήκης. Αυτή ήταν η δημιουργία της 

λεγόμενης "Μεγάλης Συμμαχίας".  

                                                            

8 Howard S. Levie, The status of Gibraltar, ό.π., p.5 
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 Τα μέλη αυτής της συμμαχίας βρίσκονταν σε πόλεμο με τη Γαλλία μέχρι το 

1697. Στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή περίοδο ανάπαυλας από τον πόλεμο, κατά 

τη διάρκεια της οποίας μέσω της διπλωματίας, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις για 

την επίλυση των προβλημάτων. Όμως παρόλο τις προσπάθειες που έγιναν, τελικά 

ο Φίλιππος του Ανζού, εγγονός του βασιλιά της Γαλλίας, ανέβηκε στο θρόνο της 

Ισπανίας μετά το θάνατο του Κάρολου ΙΙ, το 1700 και έτσι ο πόλεμος συνεχίστηκε.  

Η κατάληψη του Γιβραλτάρ από τις δυνάμεις της Μεγάλης Συμμαχίας, έλαβε 

χώρα κατά την πρώτη τετραετία του 1700, κατά τη διάρκεια του πολέμου για την 

ισπανική διαδοχή. Από την αρχή του πολέμου, η Συμμαχία αναζητούσε κάποιο 

λιμάνι στην Ιβηρική Χερσόνησο, ώστε να μπορεί έχει τον έλεγχο του Στενού και να 

διευκολύνει τις ναυτικές επιχειρήσεις ενάντια στο γαλλικό στόλο της Δυτικής 

Μεσογείου. 

Μια πρώτη προσπάθεια να κατακτήσουν το Κάντιθ της Ισπανίας απέτυχε, 

και έτσι οι δυνάμεις στράφηκαν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Tο 1703, oι ίδιοι 

κατάφεραν να πείσουν τον Βασιλιά Pedro ΙΙ της Πορτογαλίας να αποκόψει τη 

συμμαχία του με τη Γαλλία και την Μπέρμπον (που ήλεγχε την Ισπανία), και να 

προσαρτηθεί στη Μεγάλη Συμμαχία. Πλέον, με την ελευθερία της εισόδου στο 

λιμάνι της Λισαβόνας, ο συμμαχικός στόλος μπορούσε να πραγματοποιήσει 

εκστρατείες στη Μεσόγειο θάλασσα, και να διεξάγει επιχειρήσεις υποστηρίζοντας 

τον Αυστριακό υποψήφιο των Αψβούργων για τον ισπανικό θρόνο, τον αρχιδούκα 

Charles, γνωστό και ως Charles ΙΙΙ της Ισπανίας. 

Το 1704, ο Βρετανός ναύαρχος 

Sir George Rooke απέτυχε να 

καταλάβει τη Βαρκελώνη, ενώ στη 

συνέχεια στράφηκε ξανά στο Κάντιθ, 

χωρίς επιτυχία και πάλι. Τελικώς, το 

ξημέρωμα της 4ης Αυγούστου του ιδίου 

έτους, 15.000 αγγλοολλανδικά κανόνια 

βομβάρδιζαν επί 5 ώρες την πόλη του 

Γιβραλτάρ υπό τις εντολές του Rooke, 

εγχείρημα το οποίο στέφθηκε με 

επιτυχία. Ο κυβερνήτης της περιοχής, 
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Diego de Salinas, συμφώνησε να παραδώσει την περιοχή και το στρατό του. Τρεις 

μέρες αργότερα, ο Rooke εισήλθε στην πόλη με αυστριακές και ισπανικές στρατιές 

το όνομα του Τσαρλς ΙΙΙ της Ισπανίας. Παρά ταύτα, οι Δυνάμεις απέτυχαν στην 

αντικατάσταση του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου V από τον Τσαρλς ΙΙΙ.9  

2.4  Οι Συνθήκες της Ουτρέχτης 

Το 1713, αποτελεί ουσιαστικά, το εφαλτήριο της έντονης διαμάχης Μεγάλης 

Βρετανίας - Ισπανίας για την κυριαρχία του Γιβραλτάρ. Εντός ενός έτους, από τον 

Απρίλιο 1713 έως τον Σεπτέμβριο 1714, υπεγράφησαν οι Συνθήκες της 

Ουτρέχτης10 ή αλλιώς η Ειρήνη της Ουτρέχτης, μια σειρά συνθηκών ειρήνης και 

ανακατανομής των εδαφών, 

τόσο μεταξύ της Γαλλίας και 

άλλων Ευρωπαϊκών δυνάμεων, 

όσο και μεταξύ της Ισπανίας και 

άλλων δυνάμεων, θέτοντας έτσι 

ένα τέλος στον Πόλεμο της 

Ισπανικής Διαδοχής.11  

Με την Συνθήκη Ισπανίας 

- Βρετανίας, υπογράφηκε η 

νόμιμη εκχώρηση του 

Γιβραλτάρ στη Βρετανία την 13η 

Ιουλίου του 1713. Κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθεί, εκτός 

των άλλων, απόσπασμα του άρθρου 10 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο: «σε 

περίπτωση που, από τώρα και στο εξής, το Στέμμα της Μεγάλης Βρετανίας 

επιθυμεί να παραχωρήσει, πουλήσει ή ξενοποιήσει με κάθε τρόπο την 

προαναφερθείσα πόλη του Γιβραλτάρ, είναι διά του παρόντος συμφωνημένο και 

τετελεσμένο πως η προτίμηση της παραχώρησης θα είναι το Στέμμα της Ισπανίας 

                                                            

9 Johnson Ben. The History of Gibraltar. 
http://www.historicuk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/History‐of‐Gibraltar/ (Πρόσβαση 
27.10.2017). 
10 Πόλη της κεντρικής Ολλανδίας, πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας. Βρίσκεται στις όχθες δύο κλάδων του 
Ρήνου, του ποταμού Φεχτ και της διώρυγας Άμστερνταμ‐Ρήνου. 
11 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 2001, τομ.47, σελ.298‐299. 
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προ όλων των άλλων» (Peace and Friendship Treaty of Utrecht between Spain 

and Great Britain, 1713).12 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η σημασία της παραπάνω Συνθήκης 

της Ουτρέχτης του 1713 αφού σε αυτή εδράζεται ουσιαστικά το ζήτημα 

διεκδίκησης της κατοχής του Γιβραλτάρ μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας και ειδικότερα 

το άρθρο 10 της Συνθήκης, το οποίο διεξοδικά θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

2.5  Βρετανική Κυριαρχία (1713 - Σήμερα) 

Παρά τη μετέπειτα σημασία του Γιβραλτάρ για τη Βρετανία, το Γιβραλτάρ 

αρχικά φαινόταν για τη βρετανική κυβέρνηση περισσότερο ως ένα 

διαπραγματευτικό χαρτί παρά ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Έτσι η άμυνά του  

συνέχισε να παραμελείτε αφού η βρετανική φρουρά του Γιβραλτάρ θεωρούνταν 

ένα ανούσιο έξοδο συνδυαζόμενη με την ισπανική πίεση στα ζωτικά βρετανικά 

συμφέροντα του εμπορίου της. Μάλιστα, σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις η 

βρετανική κυβέρνηση πρότεινε την ανταλλαγή του Γιβραλτάρ για παραχωρήσεις 

από την Ισπανία μεταξύ 1713 και 1728, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν 

προτάσεις βέτο από το βρετανικό Κοινοβούλιο μετά από τις δημόσιες 

διαμαρτυρίες. 

Η απώλεια του Γιβραλτάρ από την Ισπανία καθώς και άλλων ισπανικών 

περιοχών στη Μεσόγειο, αγανάκτησαν τόσο τον ισπανικό λαό όσο και την 

ισπανική μοναρχία. Ως αποτέλεσμα, το 1717 ισπανικές δυνάμεις να 

ανακαταλάβουν τη Σαρδηνία και το 1718 τη Σικελία, οι οποίες είχαν παραχωρηθεί 

στην Αυστρία στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ουτρέχτης. Αυτή η αποτελεσματική 

ισπανική απόρριψη της συνθήκης, ώθησε τους Βρετανούς αρχικά να προτείνουν 

την παραχώρηση του Γιβραλτάρ στην Ισπανία, με αντάλλαγμα μια ειρηνευτική 

συμφωνία. Όμως η βρετανική πρόταση δεν έγινε δεκτή και έτσι η Βρετανία κήρυξε 

τον πόλεμο στην Ισπανία. Όταν μια ισπανική αποστολή στην Σκωτία το 1719 

                                                            

12https://en.wikisource.org/wiki/Peace_and_Friendship_Treaty_of_Utrecht_between_Spain_and_Great_Bri
tain (Πρόσβαση 27.10.2017). 
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νικήθηκε, υποστηρίζοντας τους Ιακωβίτες,13 η ειρήνη αποκαταστάθηκε από τη 

Συνθήκη της Χάγης14. 

Τον Ιανουάριο του 1727, η Ισπανία κήρυξε την ακύρωση των διατάξεων της 

Συνθήκης της Ουτρέχτης που αφορούσαν το Γιβραλτάρ, με την αιτιολογία ότι η 

Βρετανία είχε παραβιάσει τους όρους της: α) επεκτείνοντας τις οχυρώσεις του 

Γιβραλτάρ πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια, β) επιτρέποντας στους Εβραίους και 

στους Μαυριτανούς να ζήσουν εκεί, γ) επειδή απέτυχε να προστατεύσει τους 

Καθολικούς και δ) βλάπτοντας τα έσοδα της Ισπανίας επιτρέποντας το 

λαθρεμπόριο. Έτσι, ισπανικές δυνάμεις άρχισαν την πολιορκία και τον 

βομβαρδισμό του Γιβραλτάρ τον επόμενο μήνα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές 

από τον έντονο κανονιοβολισμό. Παρόλα αυτά, οι υπερασπιστές του Γιβραλτάρ 

άντεξαν την ισπανική πολιορκία, ενισχυόμενοι μάλιστα από μια βρετανική ναυτική 

δύναμη που ανεφοδίασε το Βράχο. Τελικά η έντονη κακοκαιρία και τα προβλήματα 

επιμελητείας που είχαν οι Ισπανοί, προκάλεσαν τη λήξη της πολιορκίας στο τέλος 

του Ιουνίου. 

Η κυριαρχία του Γιβραλτάρ από τη Βρετανία επαναβεβαιώθηκε από τη 

Συνθήκη της Σεβίλλης15 το 1729, η οποία δεν ικανοποιούσε καμία αντιμαχόμενη 

πλευρά. Οι μεν Ισπανοί ήθελαν να τους επιστραφεί το Γιβραλτάρ, ενώ στους 

Βρετανούς δεν άρεσε η συνέχιση των περιορισμών που επέβαλε η Συνθήκη της 

Ουτρέχτης. Ως επακόλουθο, η Ισπανία το επόμενο έτος κατασκεύασε μια σειρά 

οχυρώσεων σε όλο το ανώτερο άκρο της χερσονήσου, κόβοντας το Γιβραλτάρ 

από την ενδοχώρα του. Οι οχυρώσεις, γνωστές στους Βρετανούς ως Ισπανικές 

Γραμμές και στην Ισπανία ως Γραμμή Αντιπαράθεσης, έδωσαν αργότερα το όνομά 

τους στη σημερινή πόλη της La Línea de la Concepción. Το Γιβραλτάρ ουσιαστικά 

                                                            

13Ιακωβιτισμός ήταν ένα πολιτικό κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, που αποσκοπούσε στην 
αποκατάσταση του Ρωμαιοκαθολικού βασιλιά James II της Αγγλίας και της Ιρλανδίας (γνωστός ως James 
VII  στη  Σκωτία)  και  των  κληρονόμων  του,  στους  θρόνους  της  Αγγλίας,  της  Σκωτίας,  της  Γαλλίας  και  της 
Ιρλανδίας.  Το  κίνημα  πήρε  το  όνομά  του  από  τον  Jacobus  ,  τη  Λατινική  μορφή  του  Ιάκωβου  στην  
Αναγέννηση,  που με  τη σειρά  του προέρχεται από  την αρχική  λατινική  μορφή  του  James,  "Iacobus". Οι 
υποστηρικτές  του,  Ιακωβίτες,  επαναστάτησαν  κατά  της  βρετανικής  κυβέρνησης  επανειλημμένα  μεταξύ 
1688 και 1746.  
14 Η Συνθήκη της Χάγης (γνωστή και ως Συνθήκη της Ντε Χάαγκ ) υπογράφηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1720. 
Η  συνθήκη  έληξε  τον  πόλεμο  της  Τετραμερούς  Συμμαχίας,  μια  σύγκρουση  που  προέκυψε  μεταξύ  του 
Βασιλιά Φιλίππου της Ισπανίας και μιας συμμαχίας της Μεγάλης Βρετανίας , της Γαλλίας, της Αυστρία και 
της Ολλανδίας. 
15 Η Συνθήκη  της Σεβίλλης υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου 1729 μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας,  Γαλλίας και 
Ισπανίας , ολοκληρώνοντας τον Αγγλοισπανικό πόλεμο (1727). 
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αποκόπηκε από τη ξηρά, αλλά μπορούσε να εκτελεί το εμπόριο για τρόφιμα και 

άλλες προμήθειες από  το Μαρόκο.16 

2.5.1  Η Μεγάλη Πολιορκία του Γιβραλτάρ (1779 - 1783) 

Η Μεγάλη Πολιορκία του Γιβραλτάρ διήρκεσε από τις 24 Ιουνίου 1779 έως 

τις 7 Φεβρουαρίου 1783 και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες πολιορκίες που 

υπέστησαν οι Βρετανικές Δυνάμεις, αφού είναι μια από τις μεγαλύτερες συνεχείς 

πολιορκίες στην ιστορία. Ισπανικά και Γαλλικά πλοία, απέκλεισαν το Γιβραλτάρ 

από τη θάλασσα, ενώ από την πλευρά της ξηράς, ένα μεγάλος αριθμός στρατού, 

κατασκεύασε οχυρά, χαρακώματα, πρόχειρα φρούρια και πυροβολαρχίες με 

σκοπό να επιτεθεί στο Γιβραλτάρ. Επίσης οι Ισπανοί αύξησαν και τον αριθμού των 

στρατευμάτων και πλοίων τους στην πολιορκία, αναβάλλοντας την 

προγραμματισμένη εισβολή στην Αγγλία, το 1779. 

 Την άνοιξη του 1783 μια αρχική συμφωνία ειρήνης έφερε την παύση των 

εχθροπραξιών και ως το τέλος του Φεβρουάριου 1783 η πολιορκία είχε τελειώσει. 

Το αποτέλεσμα της μεγάλης πολιορκίας ήταν να καταστήσει αδύνατη πολιτικά την 

βρετανική κυβέρνηση να εξετάσει μια εκ νέου διαπραγμάτευση για το Γιβραλτάρ, 

αν και ο βασιλιάς Γεώργιος ΙΙΙ προειδοποίησε προφητικά ότι το Γιβραλτάρ θα ήταν 

«η πηγή ενός άλλου πολέμου ή τουλάχιστον η πηγή μιας σταθερής εχθρότητας 

που  παραμονεύει» και εξέφρασε την επιθυμία του «αν είναι δυνατόν να 

απαλλαγούμε από το Γιβραλτάρ ... και δεν θα σκεφτώ την ειρήνη πλήρης εάν δεν 

απαλλαγούμε από το Γιβραλτάρ». Τέλος η επίμονη άμυνα της φρουράς του 

Γιβραλτάρ απέκτησε, «ένα status λατρείας» για το βρετανικό λαό καθώς επίσης και 

«μια συναισθηματική, αν και παράλογη, σύνδεση με τον τόπο».17 Η φήμη δε, του 

απόρθητου του Γιβραλτάρ, γέννησε την έκφραση για κάτι που είναι «δυνατό σαν 

το Βράχο του Γιβραλτάρ»,18  φράση που εξακολουθεί να λέγεται ως σήμερα.  

 

                                                            

16 Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. Published by Gibraltar Books 
(1987).p.118‐140. 
17 Gold. Peter. Gibraltar: British or Spanish? London and New York. Routledge 2005. p.8,10. 
18 Finlayson Clive, Fa Darren. The Fortifications of Gibraltar 1068–1945. Bloomsbury Publishing USA 2006. 
p.6 
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2.5.2  Ναπολεόντειοι Πόλεμοι 

 Μετά τη Μεγάλη Πολιορκία, ο άμαχος πληθυσμός του Γιβραλτάρ, ο οποίος 

είχε πέσει κάτω από 1.000, αυξήθηκε ραγδαία, καθώς το έδαφος έγινε τόπος 

οικονομικής ευκαιρίας και καταφύγιο από τους ναπολεόντειους πολέμους.19 Η 

απώλεια των βρετανικών αποικιών στη Βόρεια Αμερική το 1776, οδήγησε τη 

Βρετανία να διοχετεύσει ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου της σε νέες αγορές στην 

Ινδία και τις ανατολικές Ινδίες. Η συνηθισμένη διαδρομή προς τα ανατολικά ήταν 

μέσω της Αιγύπτου, ακόμη και πριν κατασκευαστεί το κανάλι του Σουέζ και το 

Γιβραλτάρ ήταν το πρώτο βρετανικό λιμάνι στο οποίο έφταναν τα πλοία που 

κατευθύνονταν εκεί. Αυτή η νέα θαλάσσια κυκλοφορία έδωσε στο Γιβραλτάρ πολύ 

μεγαλύτερο ρόλο ως εμπορικό λιμάνι ενώ ταυτόχρονα ήταν ένα καταφύγιο στη 

δυτική Μεσόγειο από τη διακοπή των Ναπολεόντειων πολέμων. 

 Κατά τη διάρκεια των πολέμων κατά της ναπολεόντειας Γαλλίας, το 

Γιβραλτάρ χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως βάση του βασιλικού βρετανικού ναυτικού, 

από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αποκλεισμοί των λιμένων Κάδιθ, 

Καρθαγένης και Τουλόν και στη συνέχεια ως πύλη για τις βρετανικές δυνάμεις και 

τις μεταφερόμενες προμήθειες στον πόλεμο της χερσονήσου μεταξύ 1807 και 

1814. Το 1803, το Γιβραλτάρ χρησίμευσε ως βάση για τον Λόρδο Νέλσον20 στις 

προσπάθειές του να προσελκύσει σε μάχη τον Γάλλο ναύαρχο Βιλνέβ, μάχη η 

οποία κορυφώθηκε με τη ναυμαχία του Τραφάλγκαρ21, όπου ο Νέλσον σκοτώθηκε 

και ο Βιλνέβ πιάστηκε αιχμάλωτος.22  

                                                            

19  Οι  Ναπολεόντειοι  Πόλεμοι  (1803‐1815)  ήταν  μια  σειρά  από  μεγάλες  συγκρούσεις  που  έπληξαν  τη 
Γαλλική  Αυτοκρατορία  και  τους  συμμάχους  της,  υπό  την  ηγεσία  του  Ναπολέοντα  Ι,  εναντίον  μιας 
πληθώρας ευρωπαϊκών δυνάμεων, που διαμορφώθηκαν με διάφορες συμμαχίες, χρηματοδοτούμενες και 
οδηγούμενες συνήθως από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι πόλεμοι προήλθαν από τις ανεπίλυτες διαφορές που 
έφερε η Γαλλική Επανάσταση. 
20 Ο Οράτιος Νέλσον (29 Σεπτεμβρίου 1758 ‐ 21 Οκτωβρίου 1805) ήταν Βρετανός ναύαρχος του Βασιλικού 
Βρετανικού Ναυτικού, που αναδείχθηκε «θρύλος των θαλασσών» μέσα από τα επιτεύγματά του κατά την 
περίοδο των Ναπολεόντειων πολέμων. 
21 Το ακρωτήριο Τραφάλγκαρ είναι ακρωτήριο στη Νοτιοδυτική  Ισπανία, στην περιοχή της Ανδαλουσίας. 
Βρίσκεται  στον  πορθμό  του  Γιβραλτάρ,  προς  την  μεριά  του  Ατλαντικού.  Στην  περιοχή  του  ακρωτηρίου 
έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου 1805 η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ μεταξύ του αγγλικού στόλου, υπό τον 
ναύαρχο Νέλσον και των ενωμένων γαλλοϊσπανικών, υπό τον ναύαρχο Πιέρ Βιλνέβ, η έκβαση της οποίας 
χάρισε στην Αγγλία την κυριαρχία των θαλασσών μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
22Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. Published by Gibraltar Books 
(1987).p.199.  
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 Στα χρόνια μετά το Τραφάλγκαρ, το Γιβραλτάρ έγινε σημαντική βάση 

εφοδιασμού για την υποστήριξη της ισπανικής εξέγερσης κατά του Ναπολέοντα. Η 

γαλλική εισβολή στην Ισπανία το 1808, οδήγησε τη βρετανική φρουρά του 

Γιβραλτάρ να περάσει τα σύνορα και να καταστρέψει τα ισπανικά φρούρια γύρω 

από τον κόλπο, καθώς και τις παλιές ισπανικές οχυρώσεις στον ισθμό, ώστε να 

εμποδίσουν τους Γάλλους να πολιορκήσουν το Γιβραλτάρ ή να ελέγχουν τον 

κόλπο με τα επάκτια πυροβόλα. Οι Γαλλικές δυνάμεις έφθασαν έως το Σαν Ροκέ 

του Κάδιθ, ακριβώς βόρεια του Γιβραλτάρ, αλλά δεν προσπάθησαν να 

πολιορκήσουν το Γιβραλτάρ, καθώς πίστευαν ότι ήταν απόρθητο.23 Το 1811-1812, 

οι Γάλλοι πολιόρκησαν την Ταρίφα από την ακτή, αλλά εγκατέλειψαν τις 

προσπάθειες μετά από ένα μήνα. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, το Γιβραλτάρ 

δεν αντιμετώπισε καμία άλλη στρατιωτική απειλή για έναν αιώνα.24 

2.5.3  19ος Αιώνας 

Οι σχέσεις με την Ισπανία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν γενικά 

φιλικές.25 Οι Βρετανοί στρατιώτες απαγορευόταν να περάσουν τα σύνορα, αλλά οι 

Αξιωματικοί μπορούσαν να περάσουν ελεύθερα στην Ισπανία, όπως και οι 

κάτοικοι του Γιβραλτάρ, μερικοί από τους οποίους είχαν δεύτερες κατοικίες στην 

πόλη του Σαν Ροκέ περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά. 

Ένα σημαντικό σημείο τριβής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν το 

θέμα του λαθρεμπορίου κατά μήκος των συνόρων. Το πρόβλημα προέκυψε αφού 

η Ισπανία επέβαλε δασμούς στα ξένα βιομηχανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια 

να προστατεύσει τις δικές της βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο καπνός που είχε 

υψηλή φορολόγηση, ήταν από τις κύριες πηγές εσόδων της κυβέρνησης. 

Αναπόφευκτα το Γιβραλτάρ, όπου ήταν άμεσα διαθέσιμα φθηνά προϊόντα και 

καπνός, έγινε κέντρο λαθρεμπορίας με έντονη δραστηριότητα.26 Η δύσκολη 

κατάσταση στην οικονομία, αποτέλεσε το λαθρεμπόριο, βασικό στήριγμα στο 

εμπόριο του Γιβραλτάρ27. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ιρλανδός ταξιδιώτης Martin 

                                                            

23Jackson, Sir William G.F. , ό.π. p.209,213. 
24 Jackson, Sir William G.F., ό.π. p.370. 
25 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. Stroud, Glos. The History Press (2008).p.164 
26 ό.π. p.172 
27 Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. Published by Gibraltar Books 
(1987).p.242. 
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Haverty περιγράφει χαρακτηριστικά το Γιβραλτάρ ως «τη μεγάλη αποθήκη 

λαθρεμπορίου για την Ισπανία».28 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το μέλλον του 

Γιβραλτάρ ως βρετανική αποικία τέθηκε σε σοβαρή αμφιβολία. Η οικονομική του 

αξία ήταν φθίνουσα, καθώς τα νέας γενιάς ατμόπλοια είχαν πλέον πολύ 

μεγαλύτερη ακτίνα δράσης και έτσι δεν απαιτούνταν να σταματήσουν εκεί για να 

ανεφοδιαστούν με καύσιμα, στο ταξίδι τους προς πιο απομακρυσμένα λιμάνια. 

Επίσης, η στρατιωτική του αξία βρισκόταν όλο και περισσότερο σε κίνδυνο λόγω 

της πρόοδου στην στρατιωτική τεχνολογία. Νέα κανόνια μεγάλου βεληνεκούς με 

οβίδες μεγάλης εκρηκτικής ισχύος, μπορούσαν εύκολα να πλήξουν το Γιβραλτάρ 

από τον κόλπο ή την ισπανική ενδοχώρα, ενώ λόγω της ανάπτυξης των τορπιλών, 

τα πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα στον κόλπο ήταν επίσης ευάλωτα.29 Η 

φρουρά βέβαια θα μπορούσε ακόμη να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά 

αν ένας εχθρός καταλάμβανε την ισπανική ακτή, το Γιβραλτάρ δεν θα μπορούσε 

να τροφοδοτηθεί με τον τρόπο που είχε γίνει στη Μεγάλη Πολιορκία 120 χρόνια 

νωρίτερα.30  

Μία πρόταση που έγινε από την Ισπανία προς τη Βρετανία για ανταλλαγή 

του Γιβραλτάρ με τη Θέουτα στην άλλη πλευρά των στενών, τελικά απορρίφθηκε. 

Αποφασίστηκε ότι η στρατηγική θέση του Γιβραλτάρ ως ναυτική βάση, 

αντισταθμίζει την ευπάθεια του από την ισπανική ενδοχώρα. Από το 1889, το 

Βρετανικό ναυτικό τόσο στο Γιβραλτάρ όσο και στη Μάλτα, επέκτεινε τα λιμάνια 

τους και τα κατέστησε ανθεκτικά στις επιθέσεις από τορπίλες, ενώ εκσυγχρόνισε 

τα ναυπηγεία.31 Τα έργα στο Γιβραλτάρ πραγματοποιήθηκαν από περίπου 2.200 

άνδρες, με το τεράστιο κόστος των £ 5.000.000 (£ 0,5 δισεκατομμύρια σε τιμές 

2013).32 Η μεταρρύθμιση του Βρετανικού ναυτικού υπό τον Ναύαρχο John 

«Jacky» Fisher,33 όρισε το Γιβραλτάρ ως βάση για το Στόλο του Ατλαντικού.34 Στη 

φαντασία του βρετανικού λαού, το Γιβραλτάρ αποτυπώθηκε ως «ένα σύμβολο της 

                                                            

28 Martin, Haverty. Wanderings in Spain in 1843, Volume 1. London: T. C. Newby (1844).p.219. 
29 Jackson, Sir William G.F. p.255. 
30 Bradford, Ernle. Gibraltar: The History of a Fortress. London: Rupert Hart‐Davis (1971).p.169. 
31 Βλ. 27 
32 Jackson, Sir William G.F. p.257. 
33 Ο  John Fisher  (25  Ιανουαρίου 1841  ‐ 10  Ιουλίου 1920) ήταν ένας Βρετανός  ναύαρχος  γνωστός  για  τις 
προσπάθειές  του  στη  ναυτική  μεταρρύθμιση.  Είχε  μια  τεράστια  επίδραση  στο  Βασιλικό Ναυτικό  σε  μια 
καριέρα  πάνω  από  60  χρόνια.  Θεωρείται  από  πολλούς,  η  δεύτερη  πιο  σημαντική  προσωπικότητα  της 
Ιστορίας του Βρετανικού ναυτικού μετά τον Νέλσον. 



-15- 

 

 

βρετανικής ναυτικής δύναμης, της Βρετανικής αυτοκρατορίας που είχε χτιστεί και 

αντιπροσώπευε την ισχύ και το κύρος της Βρετανίας σε ολόκληρο τον κόσμο.»35 

2.5.4  Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Α΄ ΠΠ) 

 Η αξία της ναυτικής βάσης του Γιβραλτάρ σύντομα έγινε εμφανής όταν ο Α΄ 

ΠΠ ξέσπασε τον Αύγουστο του 1914. Παρά το γεγονός ότι το Γιβραλτάρ ήταν 

πολύ μακριά από τα κύρια πεδία μαχών του πολέμου αφού η Ισπανία παρέμεινε 

ουδέτερη και η Μεσόγειος δεν αποτέλεσε θέατρο επιχειρήσεων, αυτό έπαιξε 

σημαντικό ρόλο κατά την μάχη των Συμμάχων στην καταπολέμηση των 

γερμανικών υποβρυχίων. Η ναυτική βάση χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από 

τα συμμαχικά πολεμικά πλοία για ανεφοδιασμό και επισκευές. Ο κόλπος του 

Γιβραλτάρ χρησιμοποιήθηκε επίσης ως σημείο ανασύνταξης των συμμαχικών 

πλοίων συνοδείας, καθώς τα Γερμανικά υποβρύχια περιπολούσαν για στόχους 

στα στενά.  

Η αποκατάσταση της ειρήνης σήμαινε αναπόφευκτα μείωση των 

στρατιωτικών δαπανών, αλλά αυτό ήταν κάτι περισσότερο από ένα αντιστάθμισμα, 

μιας μεγάλης αύξησης στα τακτικά δρομολόγια πλοίων και στα κρουαζιερόπλοια 

προς το Γιβραλτάρ. Βρετανικά πλοία γραμμής ταξιδεύοντας από και προς την 

Ινδία και τη Νότια Αφρική, συνήθως σταματούσαν εκεί, όπως έκαναν γαλλικά, 

ιταλικά και ελληνικά πλοία της γραμμής που ταξίδευαν προς και από την Αμερική. 

Έτσι ο ανεφοδιασμός καυσίμων για τα διερχόμενα πλοία αποτέλεσε μια μεγάλη 

βιομηχανία, για το Γιβραλτάρ. Επίσης το 1933 κατασκευάστηκε ένα αεροδρόμιο 

στον ισθμό που συνδέει το Γιβραλτάρ με την  Ισπανία. Από την άλλη μεριά, η 

κοινωνία του Γιβραλτάρ αναμορφώθηκε, καθώς το 1921 ένα Εκτελεστικό και 

εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο ιδρύθηκαν για να συμβουλεύουν τον Κυβερνήτη, 

κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα προς την αυτοδιοίκηση της περιοχής.36 

 

 

                                                                                                                                                                                    

34 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. Stroud, Glos: The History Press (2008).p.189. 
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2.5.5  Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος 

 Το ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου πολέμου τον Ιούλιο του 1936, 

επέφερε στο Γιβραλτάρ μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια, αφού αρχικά ήταν 

στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Η τελικά επιτυχημένη εξέγερση, με επικεφαλής 

τον Στρατηγό Francisco Franco37 ξέσπασε μέσω των Στενών στο Μαρόκο και η 

ισπανική Δημοκρατική κυβέρνηση προσπάθησε πολλές φορές να ανακτήσει τον 

έλεγχο του Εθνικιστικού φορέα, ελέγχοντας την περιοχή γύρω από το Algeciras.  

Παρά το γεγονός ότι το Γιβραλτάρ δεν επηρεάστηκε άμεσα από τις 

συγκρούσεις, ο πόλεμος προκάλεσε σημαντικά προβλήματα. Ένας 

απροσδιόριστος αριθμός από Ισπανούς πρόσφυγες, ίσως και πάνω από 10.000 

άτομα, κατέφυγαν στο Γιβραλτάρ, με αποτέλεσμα σοβαρό συνωστισμό.38 

 Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος είχε μια βαθιά επίδραση στη κοινωνία του 

Γιβραλτάρ. Από τη μία πλευρά, οι βρετανικές αρχές, οι Αγγλικανικές και Καθολικές 

εκκλησίες και η πλούσια τάξη του Γιβραλτάρ υποστήριζε τους Εθνικιστές στον 

πόλεμο, ενώ η εργατική τάξη τάχθηκε με τους Δημοκρατικούς.39 Με την Ευρώπη 

να οδηγείται σε ένα γενικό πόλεμο, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε την 

ενίσχυση της άμυνας του Γιβραλτάρ και την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης ώστε 

να μπορεί να φιλοξενήσει την τελευταία γενιά των θωρηκτών και 

αεροπλανοφόρων.  

2.5.6  Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Β΄ ΠΠ)  

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ, το Γιβραλτάρ διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο τόσο 

στο Θέατρο Επιχειρήσεων του Ατλαντικού όσο και στης Μεσογείου, ελέγχοντας 

                                                                                                                                                                                    

35 The Vancouver Sun. "Gibraltar ‐ Vital Point in War".1 August 1940. p. 4. 
36 Jackson, Sir William G.F. p.268. 
37  Ο  Φρανθίσκο  Φράνκο Μπααμόντε  (ισπανικά:  Francisco  Franco  Bahamonde,  4  Δεκεμβρίου  1892  ‐  20 
Νοεμβρίου 1975) ήταν  Ισπανός δικτάτορας, στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε την  Ισπανία από τον 
Απρίλιο  του  1939  έως  το  Νοέμβριο  του  1975,  έχοντας  λάβει  την  εξουσία  ύστερα  από  στρατιωτικό 
πραξικόπημα  ενάντια  στη  Δεύτερη  Κοινοβουλευτική  Δημοκρατία  της  18ης  Ιουλίου  1936  και  του 
συνακόλουθου Εμφυλίου Πολέμου (1936‐39). 
38  Gareth,  Stockey.  Gibraltar:  A  Dagger  in  the  Spine  of  Spain?  Eastbourne:  Sussex  Academic  Press 
(2009).p.93. 
39 ό.π. p.92,93‐103. 
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ουσιαστικά όλη την ναυτική κυκλοφορία προς και από τη Μεσόγειο προερχόμενη 

από τον Ατλαντικό Ωκεανό.40  

Εκτός από τη διοικητική του θέση, το Γιβραλτάρ παρείχε ένα ισχυρά 

αμυντικό οπλισμένο λιμάνι από το οποίο τα πλοία μπορούσαν να επιχειρούν τόσο 

στον Ατλαντικό όσο και στη Μεσόγειο. Υπήρχε ναυτική βρετανική δύναμη με έδρα 

το Γιβραλτάρ, που ως αποστολή είχε τη διατήρηση της ναυτικής υπεροχής και την 

παροχή ισχυρής συνοδείας για τα πλοία προς και από το πολιορκημένο νησί της 

Μάλτας.41 Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Γιβραλτάρ βομβαρδίστηκε από 

γαλλικά αεροσκάφη καθώς και από αεροσκάφη της Ιταλικής Βασιλικής Πολεμικής 

Αεροπορίας, με βάση τη Σαρδηνία. Επιπλέον, το φρούριο αποτέλεσε το επίκεντρο 

υποβρύχιων επιθέσεων από το ιταλικό βασιλικό ναυτικό. 

 Μέσα στο ίδιο το βράχο του Γιβραλτάρ , σκάφτηκαν μίλια σηράγγων. Μάζες 

πετρωμάτων απομακρύνθηκαν για να χτιστεί μια «υπόγεια πόλη». 

Κατασκευάστηκαν τεράστια τεχνητά σπήλαια, στρατώνες, γραφεία και ένα πλήρως 

εξοπλισμένο νοσοκομείο με χειρουργείο.  

Στην επιχείρηση «Πυρσός»42 (Torch), η συμμαχική εισβολή στη γαλλική 

Βόρεια Αφρική τον Νοέμβριο του 1942, συντονίστηκε από το Βράχο. Ο στρατηγός 

Dwight D. Eisenhower,43 ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης, 

εγκατέστησε την έδρα του στο Γιβραλτάρ κατά τη διάρκεια των φάσεων 

σχεδιασμού της επιχείρησης.44 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

βορειοαφρικανικής εκστρατείας και την παράδοση της Ιταλίας το 1943, ο ρόλος 

του Γιβραλτάρ άλλαξε από μια προωθημένη βάση επιχειρήσεων, προς μια βάση 

υποστήριξης. Στο λιμάνι συνέχισαν να λειτουργεί οι αποβάθρες και οι αποθήκες 

                                                            

40 Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. Published by Gibraltar Books 
(1987). 
41 http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/73/a2683073.shtml (Πρόσβαση 5.11.2017). 
42Την  κωδική ονομασία  "Επιχείρηση Πυρσός"  ("Operation  Torch")  έφερε η μεγάλη Αμερικανο‐Βρετανική 
απόβαση ‐ εισβολή στη Γαλλοκρατούμενη Βόρεια Αφρική κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που επιχειρήθηκε 
στις 8 Νοεμβρίου του 1942, από ένα γιγάντιο αποβατικό στόλο, στα πλαίσια της συμμαχικής εκστρατείας 
της Βόρειας Αφρικής που ακολούθησε στη συνέχεια. Η απόβαση ‐ εισβολή αυτή προγραμματίσθηκε μετά 
την υπόσχεση που είχαν δώσει οι ΗΠΑ  (Φραγκλίνος Ρούσβελτ) και η Βρετανία  (Τσώρτσιλ) στη Σοβιετική 
Ένωση (Στάλιν) για δημιουργία δυτικού μετώπου προκειμένου να μειώσουν την ασκούμενη εκ μέρους των 
γερμανικών δυνάμεων πίεση στα σοβιετικά στρατεύματα.  
43Ο Ντουάιτ Ντέιβιντ «Άικ» Αϊζενχάουερ (Dwight David "Ike" Eisenhower, 14 Οκτωβρίου 1890 ‐ 28 Μαρτίου 
1969) ήταν Αμερικανός πολιτικός και στρατηγός, που υπηρέτησε ως 34ος  πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών από το 1953 μέχρι το 1961  
44 http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/99/a2627499.shtml (Πρόσβαση 5.11.2017). 
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εφοδιασμού για τα δρομολόγια των πλοίων μέσω της Μεσογείου έως το πέρας του 

πολέμου.  

2.5.7  Μεταπολεμικό Γιβραλτάρ 

 Η μεταπολεμική σχέση του Γιβραλτάρ με την Ισπανία επιδεινώθηκε από μια 

εντατικοποίηση της μακροχρόνιας διαμάχης για την κυριαρχία της περιοχής. Παρά 

το γεγονός ότι η Ισπανία δεν είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική 

δύναμη για να ανακτήσει το Γιβραλτάρ από το 1783, το ζήτημα της κυριαρχίας 

ήταν ακόμα παρών. Διαφωνίες στο θέμα του λαθρεμπορίου και στα θαλάσσια 

σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας, προκάλεσαν επανειλημμένα διπλωματικές 

εντάσεις κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.45 Η ουδέτερη ζώνη μεταξύ της Ισπανίας 

και του Γιβραλτάρ ήταν επίσης μια αιτία των διαφορών κατά τη διάρκεια του 19ου 

και του 20ου αιώνα. Αυτή αρχικά ήταν μια λωρίδα άμμου, χωρίς σήμανση, στον 

ισθμό μεταξύ των βρετανικών και των ισπανικών οχυρωματικών γραμμών, εύρους 

περίπου ενός χιλιόμετρου. Με τα χρόνια όμως, η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχο του 

μεγαλύτερου μέρους της ουδέτερης ζώνης, μεγάλο μέρος της οποίας 

καταλαμβάνεται τώρα από το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ. Η επέκταση αυτή 

προκάλεσε επανειλημμένες διαμαρτυρίες από την Ισπανία.46  

  Ώθηση της Ισπανίας για την ανάκτηση της κυριαρχίας επί του Γιβραλτάρ 

τροφοδοτήθηκε από την ατζέντα της αποαποικιοποίησης των Ηνωμένων Εθνών 

(ΗΕ), η οποία ξεκίνησε το 1946. Εκείνη τη χρονιά, η Βρετανία είχε αναφερθεί στο 

Γιβραλτάρ, ως των μεταξύ άλλων «υπερπόντια εξαρτημένα εδάφη», σε 

συνδυασμό με την πορεία προς την αποαποικιοποίηση, αλλά δεν είχε εκτιμηθεί ότι 

αυτό αποτελούσε μια μοναδική περίπτωση, λόγω των όρων της Συνθήκης της 

Ουτρέχτης. Το Γιβραλτάρ μπορούσε να είναι μόνο βρετανικό ή ισπανικό και δεν 

μπορούσε να κερδίσει την ανεξαρτησία του.47  

Οι υπολογισμοί της κυβέρνησης του Φράνκο ότι η Βρετανία θα ήταν 

πρόθυμη να εγκαταλείψει μία ακριβή κατοχή σαν το Γιβραλτάρ, που δεν είχε πλέον 

                                                            

45 George, Hills. Rock of Contention: A history of Gibraltar. London: Robert Hale & Company (1974).p.375. 
46 Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. p.250. 
47 ό.π. p.303. 



-19- 

 

 

μεγάλη στρατιωτική αξία,48 αποδείχθηκε λάθος εκτίμηση. Η βρετανική κυβέρνηση 

ακολούθησε μια πολιτική που επέτρεπε στις αποικίες της να γίνουν 

αυτοδιοικούμενες οντότητες, δίνοντάς τους με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της 

ανεξαρτησίας. Έτσι, σχεδόν όλες οι βρετανικές αποικίες, επέλεξαν να γίνουν 

ανεξάρτητες δημοκρατίες. Η δυνατότητα αυτή όμως δεν ήταν στη διάθεση του 

Γιβραλτάρ αφού σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης της Ουτρέχτης, εάν η 

Βρετανία εγκατέλειπε ποτέ τον έλεγχο του Γιβραλτάρ, αυτό έπρεπε να παραδοθεί 

πίσω στην Ισπανία.49  

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ όμως ήταν σθεναρά αντίθετοι σε αυτή την 

προοπτική ένταξής τους στην Ισπανία. Για αυτό το λόγο, διοργάνωσαν 

δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο του 1967, με το οποίο 12.138 ψηφοφόροι επέλεξαν 

να παραμείνουν υπό την κυριαρχία της Βρετανίας και μόνο 44 υποστήριξαν την 

ένωση με την Ισπανία.50 Η Ισπανία απέρριψε το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος, αποκαλώντας τους κατοίκους της πόλης του Γιβραλτάρ «ψευτο-

Γιβραλταριανούς»51, δηλώνοντας ότι οι «πραγματικοί» Γιβραλταριανοί ήταν οι 

απόγονοι των Ισπανών κατοίκων, η οποίοι είχαν επανεγκατασταθεί κάπου αλλού 

στην περιοχή, πάνω από 250 χρόνια νωρίτερα.52 

Αρχικά η διαμάχη πήρε τη μορφή μιας συμβολικής διαμαρτυρίας και μιας 

καμπάνιας από τους Ισπανούς διπλωμάτες καθώς και από τα κρατικά ελεγχόμενα 

ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Από το 1954, η Ισπανία επέβαλε όλο 

και αυστηρότερους περιορισμούς για το 

εμπόριο και τις κινήσεις των οχημάτων 

και ανθρώπων κατά μήκος των 

συνόρων με το Γιβραλτάρ. Περαιτέρω 

περιορισμοί επιβλήθηκαν το 1964 και 

το 1966 τα σύνορα έκλεισαν για τα 

οχήματα. Το 1969, μετά την ψήφιση 

Συντάγματος στο Γιβραλτάρ κάτι με το οποίο η Ισπανία είχε έντονες αντιρρήσεις, 

                                                            

48 ό.π. p.294. 
49 ό.π. p.295. 
50 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. Stroud, Glos: The History Press (2008). p.241. 
51 Jackson, Sir William G.F. p.306. 
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τα σύνορα έκλεισαν πλήρως και κόπηκαν οι συνδέσεις τηλεπικοινωνιών μέσω της 

Ισπανίας για το Γιβραλτάρ.53 Αυτή η ισπανική απόφαση είχε σοβαρές συνέπειες 

όχι μόνο για την πολιτική σχέση μεταξύ της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 

αλλά και για τους ανθρώπους του Γιβραλτάρ, πολλοί από τους οποίους είχαν 

συγγενείς ή σπίτια στην Ισπανία.  

Ο θάνατος του Φράνκο το 1975, οδήγησε στην έναρξη διπλωματικών 

κινήσεων μεταξύ της Βρετανίας και της Ισπανίας για το ζήτημα του Γιβραλτάρ, αν 

και όχι άμεσα. Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)54 και στο ΝΑΤΟ,55 για τα οποία απαιτούνταν η 

βρετανική υποστήριξη. Το 1980, οι συνομιλίες μεταξύ Βρετανών και Ισπανών 

υπουργών, οδήγησαν στη συμφωνία της Λισαβόνας, ανακοινώνοντας τη 

συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με 

το μέλλον του Γιβραλτάρ και την άρση των ισπανικών περιορισμών στις 

επικοινωνίες με το Γιβραλτάρ. Παρά το γεγονός, ότι η Βρετανία υποσχέθηκε να 

«τιμήσει την ελεύθερη και δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση του λαού του 

Γιβραλτάρ», η πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ56 αναφέρθηκε στην Βουλή των 

Κοινοτήτων στη Βρετανία ότι η κυριαρχία του Γιβραλτάρ θα είναι στο τραπέζι, σε 

μια αλλαγή από την προηγούμενη βρετανική πολιτική. Ωστόσο, τα σύνορα 

Ισπανίας - Γιβραλτάρ δεν άνοιξαν με τη δικαιολογία «τεχνικών ζητημάτων», που 

έδειχνε ότι ακόμη υπήρχαν ανεπίλυτα ζητήματα μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. 

Ακόμα η παραπάνω συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας για το Γιβραλτάρ, 

                                                                                                                                                                                    

52 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. p.237. 
53 Jackson, Sir William G.F. The Rock of the Gibraltarians: A History of Gibraltar. p.300,308,316. 
54 Η  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  (ΕΟΚ)  ιδρύθηκε  την  1η  Ιανουαρίου 1958 με  τη θέση σε  ισχύ  της 
ομώνυμης Συνθήκης περί  ιδρύσεως  της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας  (υπογραφή 25.3.1957). Με 
την  έναρξη  ισχύος  της  Συνθήκης  του  Μάαστριχτ  το  1993  ιδρύθηκε  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  ΕΟΚ 
μετονομάστηκε ως  Ευρωπαϊκή Κοινότητα,  η  οποία αποτέλεσε  το σπουδαιότερο  τμήμα  του πρώτου από 
τους  Τρεις Πυλώνες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. H  Συνθήκη  της  Λισαβόνας  ενοποίησε  τους  Τρεις Πυλώνες 
αλλάζοντας  δραστικά  της  δομή  και  τη  λειτουργία  της  Ένωσης,  όπως  τη  γνωρίζουμε  με  τη  σημερινή  της 
μορφή. 
55 Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn, NATO), γνωστός και ως 
Βορειοατλαντική Συμμαχία, είναι στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της Δύσης, που έχει σκοπό την 
ανάπτυξη  της  συνεργασίας  μεταξύ  των  χωρών‐μελών  σε  διάφορους  τομείς  (στρατιωτικό,  πολιτικό, 
οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό), την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων και την αποτροπή της 
ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας‐μέλους από άλλες. 
56 Η Μάργκαρετ  Χίλντα Θάτσερ  (Margaret Hilda  Thatcher,  13 Οκτωβρίου  1925  ‐  8 Απριλίου  2013),  ήταν 
αρχηγός  του  Συντηρητικού  Κόμματος  του  Ηνωμένου  Βασιλείου  από  το  1975  ως  το  1990  και 
Πρωθυπουργός της χώρας από το 1979 ως το 1990. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτές τις δύο 
θέσεις. 
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βρήκε σθεναρά αντίθετους πολλούς κατοίκους του Γιβραλτάρ, οι οποίοι δεν 

επιθυμούσαν η κυριαρχία τους να είναι υπό συζήτηση χωρίς να υπάρχει 

αντιπροσώπευσή τους κατά τις συνομιλίες.  

Το 1984, μια νέα συμφωνία επετεύχθη στις Βρυξέλλες, η οποία διευκρίνιζε 

τη συμφωνία της Λισαβόνας και απαιτούνταν από τη Βρετανία να επιτρέπει 

Ισπανούς να ζουν και να εργάζονται στο Γιβραλτάρ, οι οποίοι θα είχαν το δικαίωμα 

να το κάνουν έτσι κι αλλιώς ως πολίτες της ΕΟΚ. Τα σύνορα τελικά ξανάνοιξαν 

πλήρως στις 4-5 Φεβρουαρίου του 1985.57 

2.5.8  Σύγχρονο Γιβραλτάρ  

  Μετά το άνοιγμα των συνόρων, η βρετανική κυβέρνηση μείωσε τη 

στρατιωτική παρουσία στο Γιβραλτάρ, κλείνοντας το ναυπηγείο. Η παρουσία της 

βρετανικής βασιλικής πολεμικής αεροπορίας (RAF)58 επίσης υποβαθμίστηκε. 

Παρόλο που το αεροδρόμιο παραμένει επίσημα βάση της RAF, τα στρατιωτικά 

αεροσκάφη δεν σταθμεύουν πλέον μόνιμα εκεί. Η βρετανική φρουρά, που ήταν 

παρών από το 1704, αποσύρθηκε το 1990 μετά από περικοπές της άμυνας που 

έγιναν με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.59  

Μια σειρά από στρατιωτικές μονάδες εξακολουθούν να σταθμεύουν στο 

Γιβραλτάρ υπό την αιγίδα των Βρετανικών Δυνάμεων του Γιβραλτάρ. Η φρουρά 

αντικαταστάθηκε με ντόπιες μονάδες του στρατιωτικού συντάγματος του 

Γιβραλτάρ, ενώ μια παρουσία του Βρετανικού ναυτικού συνεχίζεται μέσω της 

Μοίρας του Γιβραλτάρ που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφάλειας των 

χωρικών υδάτων του Γιβραλτάρ.60  

                                                            

57 Melissa R. Jordine. The Dispute Over Gibraltar. New York: Chelsea House (2007).p.115‐122. 
58  Η  Βασιλική  Πολεμική  Αεροπορία  (Royal  Air  Force,  RAF)  είναι  η  αεροπορία  των  Βρετανικών  Ενόπλων 
Δυνάμεων. Η RAF ιδρύθηκε στις 1 Απριλίου 1918. Είχε 998 αεροπλάνα και προσωπικό 44.880 ατόμων το 
2006. 
59Με τον όρο Ψυχρός Πόλεμος, έμεινε γνωστός στην ιστορία ο ανταγωνισμός σε γεωπολιτικό, στρατιωτικό 
και οικονομικό επίπεδο ανάμεσα σε δύο κύρια μπλοκ χωρών (το Δυτικό μπλοκ, με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ 
και  το Ανατολικό μπλοκ με ηγέτιδα δύναμη την ΕΣΣΔ) από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
μέχρι  την  πτώση  της  ΕΣΣΔ.  Χρησιμοποιήθηκε  ο  όρος  «ψυχρός»  διότι  δεν  συνέβη  κάποια  κύρια  ένοπλη 
σύρραξη ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς χωρών, παρόλο που συνέβησαν περιφερειακές συρράξεις σε 
διάφορες περιοχές του πλανήτη (Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν κ.α.) με άμεση ή έμμεση εμπλοκή των δύο 
πλευρών.  Οι  ιστορικοί  δεν  συμφωνούν  πλήρως  όσον  αφορά  την  οριοθέτηση  της  περιόδου,  όμως  είναι 
γενικά αποδεκτό το διάστημα από το 1947 μέχρι το 1991. 
60Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. p.246,247.  
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 Οι στρατιωτικές περικοπές 

αναπόφευκτα είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις για την οικονομία του 

Γιβραλτάρ, η οποία εξαρτώνταν σε 

μεγάλο βαθμό από τις αμυντικές 

δαπάνες.61 Αυτό ώθησε την 

κυβέρνηση του Γιβραλτάρ, να 

αλλάξει τον οικονομικό 

προσανατολισμό της και να δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση στον 

τουρισμό.62 Ο τουρισμός στο 

Γιβραλτάρ ενθαρρύνθηκε μέσα 

από την ανακαίνιση και την πεζοδρόμηση χαρακτηριστικών σημείων της πόλης, 

την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού επιβατών ώστε να υποδέχεται τους 

επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων και το άνοιγμα νέων μαρίνων και 

εγκαταστάσεων αναψυχής.63 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2011, το Γιβραλτάρ 

προσέλκυσε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέπτες64 και συγκρίνοντας με τον 

πληθυσμό του (29.752 κάτοικοι),65 δίνει μία από τις υψηλότερες αναλογίες 

τουρίστα προς κάτοικο, στον κόσμο.66 

Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ενθάρρυνε επίσης την ανάπτυξη νέων 

βιομηχανιών, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αφορολόγητα καταστήματα , 

τα καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο. Υποκαταστήματα μεγάλων 

βρετανικών αλυσίδων, όπως η Marks & Spencer άνοιξαν στο Γιβραλτάρ για να 

ενθαρρύνει τις επισκέψεις βρετανικών ομογενών. Για να διευκολυνθεί η οικονομική 

επέκταση της περιοχής, ένα σημαντικό πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών έργων 

πραγματοποιήθηκε. Είναι άξιο να αναφερθεί ότι το ένα δέκατο της σημερινής 

έκτασης του Γιβραλτάρ είναι βγαλμένο από τη θάλασσα.  

                                                            

61 ό.π. p.246. 
62 Edward G. Archer. Gibraltar, Identity and Empire. London: Routledge.(2006). p.2. 
63 Peter, Gold. Gibraltar: British or Spanish?. Routledge. (2012). p.177,192. 
64https://www.gibraltar.gov.gi/new/images/stories/PDF/statistics/2012/Tourist_Survey_Report_2011.pdf 
(Πρόσβαση 6.11.2017). 
65 https://www.gibraltar.gov.gi/new/images/stories/PDF/statistics/2012/Abstract_of_Statistics_2011.pdf 
(Πρόσβαση 6.11.2017). 
66 Robert, Aldrich; John, Connell. The Last Colonies. Cambridge University Press (1998). 
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Οι πρωτοβουλίες αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχής. Το 2007, ο 

Πρωθυπουργός Peter Caruana67 δήλωσε ότι το Γιβραλτάρ είχε γίνει «μια από τις 

πιο εύπορες κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο»68, δείχνοντας έτσι την οικονομική 

επιτυχία του Γιβραλτάρ. Από το 2014, το Γιβραλτάρ κατατάσσεται ως η 2η μετά την 

Ιρλανδία, πιο ευημερούσα περιοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η 16η 

πιο ευημερούσα σε όλο τον κόσμο, βάση της αναλογίας του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος προς ισοτιμία αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο (το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι 38ο, η Ισπανία 52η  και η ΕΕ 45η ).69  

 Η σχέση του Γιβραλτάρ με την Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί ένα ευαίσθητο 

θέμα. Το 2002, η Βρετανία και η Ισπανία πρότειναν μια συμφωνία ώστε να 

μοιραστούν την κυριαρχία του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ 

εναντιώθηκε στην συμφωνία αυτή και την έθεσε σε δημοψήφισμα το Νοέμβριο του 

2002. Η συμφωνία απορρίφθηκε με 17.000 ψήφους έναντι 187, δηλαδή με 

πλειοψηφία 98,97%.70 Παρόλο που και οι δύο κυβερνήσεις Βρετανίας και Ισπανίας 

απέρριψαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ως μη νόμιμο, αυτό προκάλεσε 

τη διακοπή των συνομιλιών και η βρετανική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν θα 

ήταν ρεαλιστικό να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία χωρίς την 

υποστήριξη του λαού του Γιβραλτάρ.71 

Τον Σεπτέμβριο του 2006, οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ισπανίας, 

Γιβραλτάρ και Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν σε συμφωνία (γνωστή ως 

συμφωνία της Κόρδοβα)72 για να διευκολυνθεί η διέλευση των συνόρων και η 

                                                            

67Ο  Πίτερ  Καρουάνα  (Peter  Richard  Caruana)  είναι  δικηγόρος  και  πολιτικός  από  το  Γιβραλτάρ,  που 
διετέλεσε Πρωθυπουργός από το 1996 ως το Δεκέμβριο του 2011. Το κόμμα του επανεξελέγη στις εκλογές 
των ετών 2000, 2003 και 2007.  
68 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. p.247. 
69 https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐
factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Gibraltar&countryCode=gi&regionCode=eur&rank=18 
(Πρόσβαση 6.11.2017). 
70 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2400673.stm (Πρόσβαση 6.11.2017). 
71 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2975132.stm (Πρόσβαση 6.11.2017). 
72 Η συμφωνία  της Κόρδοβα ήταν μια συμφωνία μεταξύ  των  κυβερνήσεων  της  Ισπανίας,  του Ηνωμένου 
Βασιλείου και  του  Γιβραλτάρ για  τη δημιουργία ενός  τριμερούς φόρουμ για συνεργασία στο  Γιβραλτάρ. 
Υπογράφηκε από τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Miguel Ángel Moratinos, τον υπουργό για την Ευρώπη, 
τον κ. Geoff Hoon, και τον Πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ Peter Caruana στην ισπανική πόλη της Κόρδοβα. Η 
συμφωνία, που υπογράφηκε το 2006, ήταν το αποτέλεσμα σχεδόν δύο ετών συνομιλιών μεταξύ των τριών 
κυβερνήσεων, δίνοντας μια φωνή στο Γιβραλτάρ στις συνομιλίες μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας για πρώτη 
φορά.  Η  συμφωνία  προέκυψε  από  πρωτοβουλία  της  εισερχόμενης  κυβέρνησης  του  Ισπανικού 
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος το 2004, η οποία πρότεινε ένα φόρουμ διαλόγου, στο οποίο για πρώτη 
φορά θα συμμετείχε το Γιβραλτάρ ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
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βελτίωση των συνδέσεων μεταφορών και επικοινωνιών μεταξύ Ισπανίας και 

Γιβραλτάρ. Μεταξύ των αλλαγών υπήρξε συμφωνία για την άρση των 

περιορισμών στον αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ ώστε να μπορούν οι αεροπορικές 

εταιρείες που εδρεύουν στην Ισπανία να προσγειωθούν εκεί ώστε να διευκολύνουν 

τη χρήση του αεροδρομίου από Ισπανούς κατοίκους. Οι συνομιλίες δεν 

διαπραγματεύθηκαν το θέμα της κυριαρχίας, παρόλο που η πλευρά του Γιβραλτάρ 

το επιθυμούσε. Το ίδιο έτος δημοσιεύθηκε το νέο Σύνταγμα του Γιβραλτάρ, το 

οποίο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 60,24%, σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε 

τον Νοέμβριο του 2006.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

73 Alexander, Marc. Gibraltar: Conquered by No Enemy. p.248,249. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ «ΒΡΑΧΟΥ» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η νομική διάσταση του ζητήματος του Γιβραλτάρ πηγάζει, μέσα από το 

Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τις 

αντιμαχόμενες πλευρές, Βρετανία και Ισπανία. Παρακάτω θα αναλυθούν οι έννοιες 

τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και των Διεθνών Συνθηκών, δηλαδή τι είναι, 

ποιους αφορούν και πως εφαρμόζονται ώστε να χτιστεί μια στέρεη βάση 

κατανόησης του προβλήματος του Γιβραλτάρ. 

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  

 Το Διεθνές Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που γενικά θεωρούνται και 

αποδέχονται ως δεσμευτικοί στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και μεταξύ των 

εθνών.74 Χρησιμεύει ως πλαίσιο για την άσκηση σταθερών και οργανωμένων 

διεθνών σχέσεων.75 Το Διεθνές Δίκαιο διαφέρει από τα κρατικά νομικά συστήματα, 

διότι εφαρμόζεται πρωτίστως σε χώρες και όχι σε ιδιώτες.  

Μεγάλο μέρος του Διεθνούς Δικαίου είναι βασίζεται στη συναίνεση των 

κρατών. Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να 

συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο, εκτός εάν έχει ρητά συμφωνήσει σε 

συγκεκριμένα πράγματα.76 Αυτό είναι ένα ζήτημα της κρατικής κυριαρχίας. 

Ωστόσο, άλλες πτυχές του Διεθνές Δίκαιο δεν βασίζονται στη συναίνεση, αλλά 

εξακολουθούν να είναι υποχρεωτικές για τους κρατικούς και μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως το εθιμικό διεθνές δίκαιο και υποχρεωτικούς κανόνες (jus 

cogens).77 

                                                            

74 Jeremy, Bentham. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London: T. Payne, (1789). 
p.6.  
75 William, Slomanson. Fundamental Perspectives on  International Law. Boston, USA: Wadsworth.  (2011).  
p. 4‐5. 
76 ό.π .p.4 
77    Jus  cogens  ή  ius  cogens  (λατινικά  ως  "επιτακτικό  δίκαιο")  είναι  ένας  υποχρεωτικός  κανόνας  που 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου και είναι αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα των κρατών 
ως κανόνας από τον οποίο δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση . 
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Ο ορισμός του Διεθνούς Δικαίου δεν απαντά στο "τι είναι" αλλά στο "τι 

διέπει". Έτσι ως αφετηρία στις συζητήσεις για τη φύση του Δικαίου αυτού είναι ο 

ακόλουθος ορισμός: «Διεθνές Δίκαιο είναι σύνολο κανόνων που διέπει τις σχέσεις 

των υποκειμένων του». 

Οι κανόνες αυτοί που δεσμεύουν τα κράτη, πηγάζουν από τη δική τους 

ελεύθερη βούληση (των κρατών), όπως διατυπώνεται σε συνθήκες ή συνήθειες 

γενικής αποδοχής, που θεωρούνται όμως ότι εκφράζουν "αρχές δικαίου" και 

δημιουργούνται είτε για να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των κρατών που 

συνυπάρχουν είτε για να επιδιώξουν κοινούς σκοπούς - στόχους. 

2.1 Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου 

 Με τον όρο υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου χαρακτηρίζονται όλα τα μέλη 

της "Διεθνούς Κοινωνίας" στα οποία, (ή από τα οποία και για τα οποία) 

εφαρμόζονται οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικότερα 

τρεις κύριους, τομείς: 

α. Τη δράση των "υποκειμένων" στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου. 

β.  Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ΄ αυτά και που μπορούν να 

επικαλεστούν σε διεθνείς οργανισμούς. 

γ. Τη διεθνή ευθύνη κάθε υποκειμένου σε περίπτωση παράβασης των 

κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. 

Τρεις κύριες θεωρίες υπάρχουν για τον προσδιορισμό των υποκειμένων του 

Διεθνούς Δικαίου: 

α. Η κλασική θεωρία που σύμφωνα με αυτή αποκλειστικά υποκείμενα 

του Διεθνούς Δικαίου είναι μόνο τα κυρίαρχα κράτη. 

β. Η ρεαλιστική θεωρία όπου αποκλειστικά υποκείμενα του Διεθνούς 

Δικαίου είναι τα άτομα (φυσικά πρόσωπα). Η θεωρία αυτή βασίστηκε και 

συνεχίζεται η υποστήριξη της στο γεγονός ότι τα κράτη αποτελούν αφηρημένες 

έννοιες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου απευθύνονται 
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σε άτομα που μπορούν να δράσουν, αποκλείονται αφηρημένες έννοιες και κατά 

συνέπεια πραγματικό υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου είναι ο άνθρωπος. 

γ. Η σύγχρονη θεωρία. Είναι η γενικότερα αποδεκτή σήμερα, όπου 

υποκείμενα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου είναι : 

 Τα κυρίαρχα κράτη. 

 Οι λεγόμενες "αμφιβόλου πολιτειακού χαρακτήρα εδαφικές 

οργανώσεις" 

 Οι Διεθνείς Οργανισμοί. 

 Διεθνή πρόσωπα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 

2.2 Πηγές Διεθνούς Δικαίου 

 Το άρθρο 38.1 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου,78 αναγνωρίζει  

                                                            

78  Το Διεθνές  Δικαστήριο  της  Δικαιοσύνης  ή  πιο  γνωστό ως  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Χάγης.    είναι  κύριο 
όργανο του ΟΗΕ και αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου οργάνου της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), το οποίο 
έφερε τον επίσημο τίτλο Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΔ) και το οποίο καταργήθηκε. 
Συγκεκριμένα την  ίδρυση του νέου αυτού Διεθνούς Δικαστηρίου προέβλεψε το Κεφάλαιο ΙΔ’ (άρθρα 92‐
96)  του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στις 26  Ιουνίου 1945 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, 
συνημμένο  στο  οποίο  ήταν  έτοιμο  και  το  Καταστατικό  του  ΔΔΔ  αποτελούμενο  από  70  άρθρα.  Κατόπιν 
αυτού  σημειώνεται  ότι  το  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Χάγης  δεν  αποτελεί  αυτοτελή  οργανισμό  (όπως  το 
προηγούμενο ΔΔΔ), επειδή τυγχάνει κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών με το καταστατικό του 
να αποτελεί τμήμα του Καταστατικού του ΟΗΕ. 
Το  Διεθνές  Δικαστήριο  συγκροτείται  από  15  δικαστές  που  εκλέγονται  για  9  έτη  από  το  Συμβούλιο 
Ασφαλείας  και  τη  Γενική  Συνέλευση  του  ΟΗΕ,  που  συνεδριάζουν  ανεξάρτητα  το  ένα  από  το  άλλο, 
(ξεχωριστές ψηφοφορίες). Κάθε 3 έτη ανανεώνεται το 1/3 των δικαστών. Οι δικαστές εκλέγονται για 9 έτη 
με βάση τα προσόντα τους και όχι την εθνικότητά τους, αποκλειομένης μόνο της περίπτωσης εκλογής δύο 
δικαστών  της  ίδιας  εθνικότητας.  Επίσης  δεν  επιτρέπεται  σ΄  αυτούς  κατά  τη  θητεία  τους  να  ασκούν 
παράλληλα  άλλη  επαγγελματική  δραστηριότητα.  Γεγονός  πάντως  είναι  ότι  καταβάλλεται  προσπάθεια 
ώστε ν΄ αντιπροσωπεύονται στο Δικαστήριο αυτό τα κυριότερα νομικά συστήματα του κόσμου. 
Για να εισέλθει ένα θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να συμφωνούν για 
την  παραπομπή  της  διαφοράς  τους  σ’  αυτό.  Οι  εκδιδόμενες  αποφάσεις  λαμβάνονται  μυστικά  και  κατά 
πλειοψηφία  και  είναι  υποχρεωτικές,  ενώ αντίθετα  οι  γνωμοδοτήσεις  δεν  έχουν  δεσμευτικό  χαρακτήρα. 
Όλες  οι  χώρες  που  φέρονται  να  έχουν  συνυπογράψει  το  καταστατικό  του  Δικαστηρίου  μπορούν  να 
παραπέμψουν σ΄ αυτό οποιαδήποτε υπόθεση. Μπορούν επίσης και  να προσφύγουν και Χώρες που δεν 
έχουν  προσυπογράψει  το  καταστατικό  σύμφωνα  πάντα  με  τους  όρους  που  καθορίζει  το  Συμβούλιο 
Ασφαλείας. 
Σημειώνεται  ότι  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  παραπέμψει  σ΄  αυτό  οποιαδήποτε 
νομική διαφορά, ενώ τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και η Γενική Συνέλευση μπορούν επίσης και να 
ζητήσουν  απ΄  αυτό  Δικαστική  γνωμοδότηση  για  διάφορα  νομικά  ζητήματα.  Επίσης  το  δικαίωμα  αυτό 
διατηρούν  και  άλλες  Διεθνείς  Οργανώσεις  του  ΟΗΕ,  εφόσον  προηγουμένως  λάβουν  την  έγκριση  της 
Συνέλευσης, για θέματα περί της δραστηριότητάς τους. 
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τις παρακάτω πηγές Διεθνούς Δικαίου:79 

α. Τις διεθνείς συμβάσεις (συνθήκες) γενικές ή ειδικές που θεσπίζουν 

κανόνες τους οποίους ρητά αναγνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη80. 

β.  Τα διεθνή έθιμα, σαν απόδειξη γενικής πρακτικής που 

αναγνωρίζεται ως δίκαιο. 

γ.  Τις γενικές αρχές του δικαίου, τις οποίες δέχονται όλα τα 

πολιτισμένα έθνη. 

δ.  Ως επικουρικό μέσο καθορισμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου 

χρησιμοποιούνται δικαστικές αποφάσεις (νομολογία) και γνώμες (διδασκαλία) 

διαπρεπών δημοσιολόγων διεθνούς κύρους, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 59, 

που προβλέπει ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν δεσμεύει παρά μόνο τα 

εμπλεκόμενα μέρη και επί της συγκεκριμένης αυτής υπόθεσης. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστούν οι διαφορές που έχουν οι δύο 

σχολές σκέψης για τις πηγές του διεθνούς δικαίου, που είναι περισσότερο 

φιλοσοφικές παρά πρακτικές,  

Οι φυσιοκράτες δίνουν έμφαση στις υπερεθνικές πηγές που αποκαλούν 

γενικές αρχές του δικαίου ενώ οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι η συναίνεση των 

κυβερνήσεων είναι η μόνη απολύτως αναγκαία προϋπόθεση του διεθνούς δικαίου. 

Για αυτό το λόγο αναγνωρίζουν μόνο τις συνθήκες και το έθιμο σαν αυθεντικές 

πηγές του δικαίου. Παρόλα αυτά τόσο οι φυσιοκράτες όσο και θετικιστές δέχονται 

ότι τα δικαστικά δεδικασμένα και οι εργασίες των σεβαστών διεθνολόγων είναι 

επικουρικές πηγές του δικαίου. 

 Επίσης οι φυσιοκράτες έχουν την τάση να βλέπουν το νόμο με ιεραρχικό 

τρόπο. Είναι ενάντια στην αναρχία και το νόμο της ζούγκλας, που αυτός 

αποτυπώνεται στο παλιό απόφθεγμα ότι “η θέληση του ισχυρού είναι νόμος”. 

                                                                                                                                                                                    

Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο μπορούν να κάνουν μόνο κράτη και όχι ιδιώτες ή οργανισμοί (εκτός του 
ΟΗΕ). 
79 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26252  
(Πρόσβαση 7.11.2017).  
80 Που σημαίνει ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αποδεχθεί την αρμοδιότητα του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και να έχουν επικυρώσει τη συνθήκη επί της οποίας έχουν τη διαφορά. 
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Αντίθετα οι θετικιστές είναι ρεαλιστές που ισχυρίζονται ότι το βασικό 

χαρακτηριστικό (και το μοναδικό χαρακτηριστικό) του διεθνούς συστήματος είναι η 

κυριαρχική εξουσία και το ανεξέλεγκτο των εθνικών κυβερνήσεων. Με αυτό τον 

τρόπο φτάνουν στο παράδοξο συμπέρασμα ότι το ίδιο το διεθνές δίκαιο 

νομιμοποιεί τα υποκείμενά του να μεν δεσμεύονται τελικά από νόμους χωρίς τη 

θέλησή τους. Τέλος οι εκλεκτικοί παραδέχονται ότι υπάρχουν γενικές αρχές 

δικαίου αλλά τονίζουν τη σημασία του βολονταρισμού δηλαδή τη συναίνεση των 

κυβερνήσεων των κρατών για πρακτικούς σκοπούς.81 

Ο Stanley Hoffmann του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχει συνοψίσει με 

ωραίο και γλαφυρό τρόπο την παραπάνω κατάσταση, ως εξής: «Το διεθνές δίκαιο 

όπως και ο πόλεμος (σιαμαίος αδερφός και εχθρός του) παραμένει μια 

αποκρυστάλλωση όλων αυτών των πραγμάτων που κρατούν τη διεθνή πολιτική 

sui generis82».83 

3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

 Στο διεθνές δίκαιο, η ερμηνεία των συνθηκών έγκειται στους 

πρωταγωνιστές αυτών, αλλά μπορεί επίσης να ανατεθεί σε δικαστικά όργανα 

όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με τους όρους των συνθηκών ή με τη 

συγκατάθεση των μερών. Είναι γενικά ευθύνη των κρατών να ερμηνεύουν τον 

νόμο για τον εαυτό τους, αλλά οι διαδικασίες της διπλωματίας και της ύπαρξης 

υπερεθνικών δικαστικών οργάνων συνήθως λειτουργούν, για να παρέχουν 

βοήθεια προς τον σκοπό αυτό. Για τις συνθήκες, η Σύμβαση της Βιέννης για το 

δίκαιο των συνθηκών84 περιγράφει για το θέμα της ερμηνείας ότι:  

                                                            

81 Θ. Κουλουμπής. Διεθνείς Σχέσεις, Ισχύς και Δικαιοσύνη.Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2008. σ.339. 
82 Sui generis είναι μια λατινική έκφραση, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι φέρει κυριολεκτικά 
την  έννοια  του  δικού  του  είδους  ή  γένους,  ή  κατέχει  μοναδικά  χαρακτηριστικά  που  δεν  μπορούν  να 
ενταχθούν  σε  κάποιο ήδη προϋπάρχον  ευρύτερο σύνολο. Η  έκφραση αυτή  χρησιμοποιείται  συχνά  στην 
επιστήμη της νομικής και τη φιλοσοφία ως τρόπος αναφοράς και περιγραφής μιας ιδέας, μιας οντότητας ή 
μιας πραγματικότητας η οποία δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια ήδη υπάρχουσα ευρύτερη έννοια. 
83 Stanley Hofmann, International Systems and International Law. World Law Fund, New York, 1996, p.134. 
84 Η σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών είναι μια συνθήκη που αφορά το διεθνές δίκαιο των 
συνθηκών μεταξύ  των κρατών.  Υπογράφηκε στις 23 Μαΐου 1969  και  τέθηκε σε  ισχύ στις 27  Ιανουαρίου 
1980. Κυρώθηκε από 115  κράτη  τον Νοέμβριο  του  2017. Η Σύμβαση  κωδικοποιεί  διάφορα θεμέλια  του 
σύγχρονου διεθνούς δικαίου και καθορίζει μια συνθήκη ως «διεθνή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των 
κρατών  με  γραπτή  μορφή  και  διέπετε  από  το  διεθνές  δίκαιο»,  καθώς  και  ότι  "κάθε  κράτος  έχει  την 
ικανότητα  να  συνάπτει  συνθήκες."  Το  άρθρο  1  περιορίζει  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  στις  γραπτές 
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«Μια συνθήκη ερμηνεύεται με καλή πίστη σύμφωνα με τη συνήθη σημασία 

που πρέπει να δοθεί στους όρους της συνθήκης, στο πλαίσιο τους και υπό το φως 

του αντικειμένου και του σκοπού τους». (άρθρο 31, παράγραφος 1).85 

Αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας συμβιβασμός μεταξύ τριών 

διαφορετικών θεωριών ερμηνείας :  

α. Η προσέγγιση του κειμένου, μια περιοριστική ερμηνεία, που 

βασίζεται στην "συνηθισμένη σημασία" του κειμένου. Η προσέγγιση αυτή αποδίδει 

σημαντικό βάρος στο κείμενο.  

β. Η υποκειμενική προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψιν : 

 την ιδέα πίσω από τη συνθήκη, 

 τις συνθήκες "στο περιθώριο" και  

 αυτό που οι συμβαλλόμενοι σκόπευαν όταν έγραψαν το 

κείμενο.  

γ. Μια τρίτη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ερμηνεία του 

αντικειμένου και του σκοπού της, δηλαδή της ερμηνείας που ταιριάζει καλύτερα 

στο στόχο της Συνθήκης. 

Έτσι σοβαρές διαφωνίες έχουν προκύψει γύρω από την ερμηνεία των 

συνθηκών ανάμεσα στα κράτη. Οι συνθήκες μπορούν να διακριθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τις ειδικές και τις νομοθετικές. 

Οι ειδικές συνθήκες είναι συνήθως διμερείς συμφωνίες και διευθετούν 

συγκεκριμένα ζητήματα ή προβλέπουν επί μέρους ρυθμίσεις μεταξύ δυο κρατών 

που δεν έχουν παγκόσμιες ή περιφερειακές συνέπειες. Οι διμερείς συνθήκες 

                                                                                                                                                                                    

συνθήκες μεταξύ των κρατών , εξαιρουμένων των συνθηκών που συνάπτονται μεταξύ των κρατών και των 
διεθνών οργανισμών ή των ίδιων των διεθνών οργανισμών.  
Η Σύμβαση αναγνωρίζεται ευρέως ως ο επίσημος οδηγός σχετικά με το σχηματισμό και τις επιπτώσεις των 
συνθηκών.  Ακόμη  και  οι  χώρες  που  δεν  την  έχουν  επικυρώσει  αναγνωρίζουν  τη  σημασία  της.  Για 
παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι  τμήματα της Σύμβασης αποτελούν συνήθη δίκαιο 
δεσμευτικό για όλα τα έθνη.  
85   http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (Πρόσβαση 7.11.2017) 
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αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου όπως αυτό εφαρμόζεται στις δυο χώρες 

που υπογράφουν τη σχετική συνθήκη. 

Οι νομοθετικές (ή πολυμερείς), όπως η Σύμβαση της Χάγης για το Δίκαιο 

του Πολέμου (1907), η Σύμβαση της Γενεύης για το Δίκαιο της Θάλασσας (1958) 

κλπ., προέκυψαν ως αποτέλεσμα προσπάθεια αρκετών κρατών να συμφωνήσουν 

σε γενικά αποδεκτούς κώδικες διεθνούς συμπεριφοράς. Οι πολυμερείς συμβάσεις 

εφαρμόζονται μόνο από τα κράτη που τις έχουν υπογράψει και επικυρώσει. 

Υπάρχει μια βασική και ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα εθνικά δίκαια και 

στο διεθνές δίκαιο όσον αφορά τις συβάσεις και τις συνθήκες. Και τα δύο 

συστήματα προβλέπουν ότι οι συμφωνίες πρέπει να επιτευχθούν με την αμοιβαία 

συγκατάθεση των συμβαλλομένων μερών. Ωστόσο, στο διεθνές δίκαιο 

αντιμετωπίζουμε το ιδιάζον φαινόμενο της νομικής ισχύος των συνθηκών ειρήνης. 

Οι συνθήκες αυτές συνήθως συνάπτονται μετά από μακροχρόνιους και 

αιματηρούς πολέμους. Έτσι, συναινώντας σε συνθήκες που επιβάλλονται από 

τους νικητές στους ηττημένους, το διεθνές δίκαιο, αντίθετα με το εθνικό, 

αναγνωρίζει σιωπηρά τη χρήση βίας ως μέσου που επιφέρει την νόμιμη αλλαγή. 

Μέχρι πρότινος, το διεθνές δίκαιο είχε συνήθως συντηρητικό 

προσανατολισμό. Για παράδειγμα, μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές του είναι ότι 

τα κράτη πρέπει να συμπεριφέρονται στο μέλλον όπως συμπεριφέρονταν εθιμικά 

στο παρελθόν. Η αρχή αυτή προσδίδει στο διεθνές σύστημα συνέχεια, 

σταθερότητα και γενικά ικανότητα πρόβλεψης. Οι κοινωνίες όμως, εθνικές, 

περιφερειακές ή και παγκόσμια δεν είναι στατικές. Οι αλλαγές με την πάροδο του 

χρόνου γίνονται αναπόφευκτες. Τίθεται λοιπόν το δίλλημα, να βρεθούν ειρηνικά 

μέσα για την επίλυση των διαφορών που δημιουργούνται μετά από σημαντικές 

εξελίξεις στην πολιτική, οικονομική και τεχνολογική βάση του διεθνούς 

στερεώματος. Όμως, οι διεθνείς κανόνες και οι πρακτικές των κρατών δεν έχουν 

αποδειχθεί πολύ παραγωγικές από αυτή την άποψη. Στην πραγματικότητα δύο 

από τις πιο σημαντικές αρχές του διεθνούς δικαίου φαίνονται να δρουν προς 

αντίθετες κατευθύνσεις. Η πρώτη από αυτές, η pacta sunt servanda (τα 

συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται), υποστηρίζει ότι οι συνθήκες δεν πρέπει να 

παραβιάζονται. Η δεύτερη όμως αρχή, rebus sic stantibus (όσο τα πράγματα 

παραμένουν αμετάβλητα), παρέχει μια ρήτρα διαφυγής με το να θεωρεί ως 
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δεδομένο ότι οι συμβάσεις μπορούν να αναθεωρηθούν όταν οι καταστάσεις που 

οδήγησαν στην καθιέρωση και υιοθέτησή τους έχουν μεταβληθεί ριζικά. Έτσι 

βλέπουμε περιπτώσεις, όπου το ένα από τα  συμβαλλόμενα μέρη είναι 

ικανοποιημένο από την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων και υποστηρίζει 

σθεναρά την αρχή pacta sunt servanda, ενώ το άλλο μέρος πιστεύει ότι βλάπτεται 

από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και επικαλείται την αρχή rebus sic stantibus.86 

4. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 (X) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ 

 Το status quo 

του Γιβραλτάρ, 

όπως αναφέρθηκε 

και στο 1ο κεφάλαιο, 

είναι η κληρονομιά 

των δυναστικών 

φιλοδοξιών για 

διατήρηση μιας 

ισορροπίας 

δυνάμεων στις 

ευρωπαϊκές 

υποθέσεις, μεταξύ 

των γαλλικών 

Βουρβόνων, των 

αυστριακών Αψβούργων και του βρετανικού ιμπεριαλισμού. Για να διατηρήσουν 

την ισορροπία δυνάμεων, οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν ως στόχο να 

αποτρέψουν την ένωση της Γαλλίας και της Ισπανίας κάτω από τη δυναστεία των 

Βουρβόνων. Η πηγή της διαφοράς πάνω στην κυριαρχία του Γιβραλτάρ, μεταξύ 

Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, είναι το Άρθρο 10 (X) της Συνθήκης της 

Ουτρέχτης, το οποίο μεταφρασμένο μεταφέρεται, παρακάτω:87 

                                                            

86 Θ. Κουλουμπής. Διεθνείς Σχέσεις, Ισχύς και Δικαιοσύνη. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2008. σ.355,356. 
87  Η  μετάφραση  ανήκει  στο  συγγραφέα  και  συνεπώς  κάθε  παράλειψη  ή  σφάλμα  βαρύνουν  αυτόν.  Το 
επίμαχο  άρθρο  στην  αγγλική  γλώσσα  μπορεί  να  διαβαστεί  από  την  ιστοσελίδα: 
https://en.wikisource.org/wiki/Peace_and_Friendship_Treaty_of_Utrecht_between_Spain_and_Great_Brit
ain#ARTICLE_X (Πρόσβαση 8.11.2017). 
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 “Ο Καθολικός Βασιλιάς της Ισπανίας, για τον εαυτό του, τους κληρονόμους 

και διαδόχους του, αποδίδει στο στέμμα της Μεγάλης Βρετανίας την πλήρη και 

ολόκληρη αρμοδιότητα της πόλης και του κάστρου του Γιβραλτάρ, μαζί με το λιμάνι, 

τις οχυρώσεις και τα οχυρά που ανήκουν σε αυτό και παραιτείται από την εν λόγω 

αρμοδιότητα να κρατά και να απολαμβάνει απόλυτα με κάθε είδους δικαίωμα, για 

πάντα, χωρίς καμία εξαίρεση ή εμπόδιο απολύτως. Όμως, οι καταχρήσεις και οι 

απάτες μπορούν να αποφευχθούν με την εισαγωγή οποιουδήποτε είδους αγαθών, 

ο Καθολικός βασιλιάς επιθυμεί και κατανοεί ότι η προαναφερθείσα αρμοδιότητα 

πρέπει να παραδοθεί στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς καμία τοπική δικαιοδοσία και 

χωρίς ανοικτή επικοινωνία μέσω ξηράς με τη γύρω χώρα. Ωστόσο, η επικοινωνία 

μέσω της θάλασσας με την ακτή της Ισπανίας δεν μπορεί πάντοτε να είναι ασφαλής 

ή ανοιχτή και, κατά συνέπεια, μπορεί να συμβεί η φρουρά και οι άλλοι κάτοικοι του 

Γιβραλτάρ να οδηγηθούν σε μεγάλες αποστάσεις και όπως είναι η πρόθεση του 

Καθολικού Βασιλιά, μόνο οι παράνομες εισαγωγές αγαθών πρέπει, όπως 

προαναφέρθηκε, να παρεμποδιστούν από τις εσωτερικές επικοινωνίες. 

Προβλέπεται επομένως ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι νόμιμη η αγορά, 

με μετρητά χρήματα, στα γειτονικά εδάφη της Ισπανίας, για προμήθειες και άλλα 

αναγκαία για τη χρήση της φρουράς, των κατοίκων και των πλοίων που βρίσκονται 

στο λιμάνι. Αλλά εάν οποιαδήποτε εμπορεύματα βρεθούν εισαγόμενα μέσω του 

Γιβραλτάρ, είτε με ανταλλαγή αγαθών είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσχημα, τα ίδια 

θα κατασχεθούν και θα γίνει καταγγελία για αυτά τα πρόσωπα που ενήργησαν 

αντίθετα προς την πίστη αυτής της Συνθήκης και θα τιμωρούνται αυστηρά. Και η 

Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας, κατόπιν αιτήματος του Καθολικού Βασιλιά, 

συναινεί και συμφωνεί ότι δεν θα δοθεί άδεια υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε στους 

Εβραίους είτε στους Μαυριτανούς, να διαμένουν ή να έχουν τις κατοικίες τους στην 

εν λόγω πόλη του Γιβραλτάρ και ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει καταφύγιο ή άσυλο 

σε οποιοδήποτε μαυριτανικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της εν λόγω πόλης, μέσω 

του οποίου η επικοινωνία μεταξύ Ισπανίας και Ceuta μπορεί να εμποδιστεί ή οι 

ακτές της Ισπανίας να μαστίζονται από τις εκδρομές των Μαυριτανών. Όμως, ενώ 

οι συνθήκες φιλίας και η ελευθερία και η επαφή του εμπορίου είναι μεταξύ των 

βρετανικών και ορισμένων περιοχών που βρίσκονται στις ακτές της Αφρικής, 

πρέπει πάντα να γίνει κατανοητό ότι οι Βρετανοί δεν μπορούν να αρνηθούν τους 

Μαυριτανούς και τα πλοία τους να εισέλθουν στο λιμάνι του Γιβραλτάρ 

αποκλειστικά για λογαριασμό των εμπορευμάτων. Η Αυτού Μεγαλειότητα η 
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βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας υποσχέθηκε περαιτέρω ότι η ελεύθερη άσκηση 

της θρησκείας θα επιδοθεί στους Ρωμαιοκαθολικούς κατοίκους της 

προαναφερθείσας πόλης. Σε περίπτωση που, στη συνέχεια, το Στέμμα της 

Μεγάλης Βρετανίας θελήσει να χορηγήσει, να πωλήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο 

να αποξενωθεί από αυτήν την αρμοδιότητα της εν λόγω πόλης του Γιβραλτάρ, 

συμφωνείται και καταλήγετε ότι η προτίμηση της πώλησης πρέπει πάντα να είναι το 

Στέμμα της Ισπανίας πριν από οποιαδήποτε άλλη’’. 

5. ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

Από την αρχή, η Συνθήκη της Ουτρέχτης προκάλεσε πολλές 

αμφισβητήσεις. (Μαδρίτη 13 Ιουνίου 1721, Σεβίλλη 9 Νοεμβρίου 1729, Άαχεν 18 

Οκτωβρίου 1748, Παρίσι 10 Φεβρουαρίου 1763, Βερσαλλίες 3 Σεπτεμβρίου 1783). 

Η Ισπανία δήλωνε περιστασιακά ότι οι βρετανικές παραβιάσεις της Συνθήκης της 

Ουτρέχτης, όπως το λαθρεμπόριο, η παρουσία Εβραίων και Αράβων στο έδαφος 

του Γιβραλτάρ και η επέκταση του βρετανικού ελέγχου πέρα από τη φρουρά, 

ακύρωναν τη συνθήκη. Κάποιες φορές, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε να 

επιστρέψει το Γιβραλτάρ σε αντάλλαγμα μιας συμμαχίας, εδαφικών 

παραχωρήσεων στον Νέο Κόσμο ή για την ισπανική ουδετερότητα κατά τη 

διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς όμως αποτελέσματα.88 

5.1 Ισπανική Θέση 

Η ισπανική θέση παραδοσιακά βασίζεται στην εδαφική ακεραιότητα, 

σύμφωνα με το ψήφισμα 1514 (XV) (1960) του ΟΗΕ, το οποίο σύμφωνα με την 

Ισπανία συμπληρώνει και περιορίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης: "Κάθε 

προσπάθεια με στόχο τη μερική ή ολική διακοπή της εθνικής ενότητας και η 

εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις αρχές 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών’’.89  

                                                            

88 Michael Waibel, Gibraltar . Article. University of Cambridge. August 2011  
https://www.researchgate.net/publication/228227881_Gibraltar (Πρόσβαση 8.11.2017) 
89https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_1514 (Πρόσβαση 
8.11.2017).  
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Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών ψήφισε πέντε ψηφίσματα σχετικά με το θέμα (2231 (XXI), "Ερώτημα του 

Γιβραλτάρ"90 και 2353 (XXII), "Ερώτημα του Γιβραλτάρ"91. Τα ψηφίσματα σχετικά 

με την αποαποικιοποίηση του Γιβραλτάρ επικεντρώθηκαν στα "συμφέροντα" και 

όχι στις "επιθυμίες" των κατοίκων του Γιβραλτάρ. Το τελευταίο ψήφισμα αναφέρει 

ότι:  

“κάθε αποικιακή κατάσταση που καταστρέφει εν μέρει ή εντελώς την εθνική 

ενότητα και εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς 

και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα με την παράγραφο 6 

της απόφασης 1514 (XV) της Γενικής Συνέλευσης [...]. Καλεί τις κυβερνήσεις της 

Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις που 

προβλέπονται στα ψηφίσματα 2070 (XX) και 2231 (XXI) της Γενικής Συνέλευσης, 

με σκοπό τον τερματισμό της αποικιοκρατικής κατάστασης του Γιβραλτάρ και για 

την προστασία των συμφερόντων του πληθυσμού”.  

Από την άποψη αυτή, οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ θεωρούνται απλοί 

"άποικοι" από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και μόνο τα συμφέροντά 

τους, όχι οι επιθυμίες τους (όπως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης συνεπάγεται), πρέπει 

να διασφαλιστούν. Η άποψη ότι ήταν άποικοι υποστηρίζεται από το γεγονός ότι 

μετά από την κατάληψη του Γιβραλτάρ από τα αγγλο-ολλανδικά στρατεύματα το 

1704, μόνο 70 από τους αρχικούς 5.000 Ισπανούς κατοίκους επέλεξαν να 

παραμείνουν στο Γιβραλτάρ.92 Ως εκ τούτου, η Ισπανία επέμεινε ότι η διαμάχη στο 

Γιβραλτάρ είναι καθαρά διμερές ζήτημα με το Ηνωμένο Βασίλειο και αγνόησε το 

ρόλο και τη θέληση των Γιβραλταριανών.  

                                                            

90 https://documents‐dds‐
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/34/IMG/NR000534.pdf?OpenElement (Πρόσβαση 8.11.2017). 
91 https://documents‐dds‐
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/236/88/IMG/NR023688.pdf?OpenElement (Πρόσβαση 8.11.2017). 
92 Frederick, Sayer. The history of Gibraltar and of its political relation to events in Europe. Chapman and 
Hall. (1865).p.116 
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Η πρώτη επίσημη πρόταση για τον τρόπο επίτευξης της επιστροφής του 

Γιβραλτάρ στην Ισπανία, έγινε στις 18 Μαΐου 1966 από τον Ισπανό Υπουργό 

Εξωτερικών, Φερνάντο Καστιέλα . Η πρόταση περιελάβανε τρεις ρήτρες :93 94   

α. Την ακύρωση της Συνθήκης της Ουτρέχτης και την επακόλουθη 

επιστροφή του Γιβραλτάρ στην Ισπανία.  

β. Την παραμονή της βρετανικής βάσης στο Γιβραλτάρ, η χρήση της 

οποίας να υπόκειται σε συγκεκριμένη αγγλο-ισπανική συμφωνία.  

γ. Ένα ειδικό καθεστώς για τους κατοίκους του Γιβραλτάρ, υπό την 

εγγύηση των Ηνωμένων Εθνών, προστατεύοντας το πολιτιστικό, κοινωνικό και 

οικονομικό τους συμφέρον στο Γιβραλτάρ ή οπουδήποτε αλλού στην Ισπανία, 

συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής τους εθνικότητας.  Θα έπρεπε επίσης να 

συμφωνηθεί μια «κατάλληλη ... διοικητική φόρμουλα».  

Η πρόταση απορρίφθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση και από τους 

κατοίκους του Γιβραλτάρ, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ψήφισαν να παραμείνουν υπό 

βρετανική κυριαρχία σε δημοψήφισμα το 1967 (12.138 υπέρ, 44 κατά).  

Ως αποτέλεσμα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την 23η 

σύνοδο, της 2429 συνεδρίασης του 1968 (XXIII), κατήγγειλε το δημοψήφισμα του 

1967 και ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να μην καθυστερήσει τις 

διαπραγματεύσεις.95  

Για τα επόμενα σαράντα χρόνια, δεν επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος για 

τους ισπανικούς ισχυρισμούς. Ως εκ τούτου, η ισπανική θέση φαίνεται να έχει 

μαλακώσει και να είναι προσανατολισμένη προς κάποια μορφή προσωρινής ή 

μόνιμης ρύθμισης για την επίτευξη κοινής κυριαρχίας, που προτάθηκε από την 

Ισπανία και συζητήθηκε με τη βρετανική κυβέρνηση. Μια τέτοια πρόταση 

κατατέθηκε από τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών, Fernando Morán , το 1985. Οι 

λεπτομέρειες της πρότασης δεν δημοσιοποιήθηκαν, αλλά οι πληροφορίες που 

                                                            

93 George, Hills. Rock of Contention. A History of Gibraltar. London: Robert Hale. (1974).  p.456. 
94 United Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs. Gibraltar talks with Spain (May–October 1966). 
Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign Affairs by Command of Her Majesty. London: 
Her Majesty's Stationery Office (1966).  p. 36. 
95 http://www.refworld.org/docid/3b00f05654.html (Πρόσβαση 8.11.2017). 
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διέρρευσαν έδειξαν ότι υπήρχε μια προσφορά για μια συνθήκη με το Ηνωμένο 

Βασίλειο προκειμένου να "επανενσωματωθεί" το Γιβραλτάρ στην Ισπανία, 

διατηρώντας τον τρόπο ζωής του Γιβραλταριανών. Θα κρατούσαν τη βρετανική 

τους εθνικότητα, καθώς και τα υφιστάμενα πολιτικά και εργασιακά τους 

δικαιώματα, αυτοδιοίκηση και θεσμούς. Ο Morán πρότεινε να συμφωνηθεί μια 

συγκυριαρχία ή μια συμφωνία μίσθωσης, για περίοδο 15 ή 20 ετών.96 Η πρόταση 

αυτή δεν απορρίφθηκε επίσημα από τον Douglas Hurd, τον Βρετανό Υπουργό 

Εξωτερικών, μέχρι το 1993.  

Το 1997, υποβλήθηκε δεύτερη πρόταση από τον Ισπανό υπουργό 

εξωτερικών Abel Matutes, όπου προβλεπόταν μια δεκαετή περίοδο κοινής 

κυριαρχίας του Γιβραλτάρ, πριν από την οριστική μεταφορά του στην Ισπανία.97 

Παρόμοια διάταξη συμφωνήθηκε προσωρινά μεταξύ της ισπανικής και της 

βρετανικής κυβέρνησης την άνοιξη του 2002, αλλά τελικά εγκαταλείφθηκε, μετά τη 

διαρκή αντιπολίτευση των Γιβραλταριανών που περιλάμβανε το δημοψήφισμα 

κυριαρχίας του Γιβραλτάρ το 2002 και με ποσοστό 98,97% απάντησαν όχι στη 

συγκυριαρχία Βρετανίας και Ισπανίας επί του Γιβραλτάρ. 

5.2 Βρετανική Θέση 

 Σε ομιλία του, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 

του Ηνωμένου Βασιλείου το 2008, ο Jim Murphy, Υπουργός για τα θέματα της 

Ευρώπης, δήλωσε:   

«Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να συνάψει συμφωνία για την 

κυριαρχία χωρίς τη συμφωνία της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ και του λαού του. 

Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε μια διαδικασία χωρίς 

αυτή τη συμφωνία. Η λέξη «ποτέ» στέλνει μια ουσιώδη και σαφή δέσμευση και έχει 

χρησιμοποιηθεί για κάποιο σκοπό. Έχουμε παραδώσει αυτό το μήνυμα με 

αυτοπεποίθηση στους λαούς και τις κυβερνήσεις του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας. 

Είναι ένα σημάδι της ωριμότητας της σχέσης μας τώρα που αυτό είναι αποδεκτό 

ως η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου».  

                                                            

96 Peter, Gold. Gibraltar: British or Spanish? Routledge (2005). p.66. 
97 ό.π. p.180. 
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Η βρετανική κυβέρνηση έχει αποκλείσει την ανεξαρτησία του Γιβραλτάρ, 

που αναφέρεται στη Συνθήκη της Ουτρέχτης, καθώς σύμφωνα με τη βρετανική 

άποψη, αυτό θα απαιτούσε ισπανική συγκατάθεση και ενσωμάτωση του 

Γιβραλτάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 

27 Μαρτίου 2006, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Jack 

Straw : 98 

«Θα σημειώσω ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας, 

το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του Γιβραλτάρ δεν περιορίζεται από τη Συνθήκη της 

Ουτρέχτης παρά μόνο στο βαθμό που το άρθρο 10, δίνει στην Ισπανία το 

δικαίωμα άρνησης εάν ποτέ η Βρετανία παραιτηθεί από την κυριαρχία του 

Γιβραλτάρ. Έτσι, η ανεξαρτησία θα ήταν μόνο μια επιλογή με ισπανική 

συγκατάθεση».  

Τονίζεται ότι, η επιλογή της ενσωμάτωσης απορρίφθηκε στις 26 Ιουνίου 

1976, όταν η βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε το μνημόνιο του Hattersley99, 

αποκλείοντας την ενσωμάτωση του Γιβραλτάρ, προκειμένου να «αποφευχθούν 

καινοτομίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράταση των περιορισμών 

των συνόρων που επέβαλε η Ισπανία».100 

 

                                                            

98 https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/vo060327/wmstext/60327m02.htm 
(Πρόσβαση 8.11.2017). 
99 Το Μνημόνιο της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας σχετικά με την έκθεση της Συνταγματικής 
Επιτροπής ή το Μνημόνιο Hattersley εν συντομία (από τον Υπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου Roy Hattersley ) της 26ης Ιουνίου 1976 ήταν η απάντηση του Εργατικού Κόμματος. Η 
βρετανική κυβέρνηση πρότεινε συνταγματικές αλλαγές στο Γιβραλτάρ αποκλείοντας τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης του Γιβραλτάρ με το Ηνωμένο Βασίλειο .  
Τον Σεπτέμβριο του 1975, ο Roy Hattersley (Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας ) επισκέφθηκε το 
Γιβραλτάρ και κατέστησε σαφές ότι η ένταξη με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν επιλογή για το Γιβραλτάρ. 
Ωστόσο, στις αρχές του 1976, μια Γνωμοδοτική Επιτροπή Συντάγματος του Γιβραλτάρ άρχισε να 
επεξεργάζεται μια πρόταση συνταγματικών αλλαγών που αφορούσαν την περαιτέρω ενσωμάτωση του 
Γιβραλτάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια αντιπροσωπεία της Συνταγματικής Επιτροπής επισκέφθηκε το 
Λονδίνο τον Ιούνιο του 1976 αλλά δεν μπόρεσε να πείσει την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου η 
οποία, ως απάντηση, εξέδωσε υπόμνημα με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1976 για την απόρριψη των 
προτάσεων. Το μνημόνιο απέκλεισε την επιλογή ενσωμάτωσης του Γιβραλτάρ με το Ηνωμένο Βασίλειο.  
Εκτός από την κατάργηση μιας τέτοιας δυνατότητας από τη συνταγματική και πολιτική εξέλιξη του 
Γιβραλτάρ, ουσιαστικά διέλυσε το Κόμμα Ένταξης με τη Βρετανία , το οποίο είχε αναλάβει καθήκοντα από 
το 1969 έως το 1972 και ήταν ο κύριος υποστηρικτής της ένταξης του Γιβραλτάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
100 Written answer of Mr. Hattersley to Mrs. Hart, 3 August 1976.  
http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1976/aug/03/gibraltar (Πρόσβαση 8.11.2017). 
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5.3 Θέση του Γιβραλτάρ 

 Το Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι οι ισπανικές αξιώσεις είναι αβάσιμες, 

υποδεικνύοντας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης όλων των λαών, που διασφαλίζεται 

και κατοχυρώνεται από τον ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Στο 1ο άρθρο του ορίζει ότι : «Οι Σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι ... να 

αναπτύξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών με βάση το σεβασμό της αρχής των 

ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών».101 

Στο τμήμα 2 του ψηφίσματος 1514 (XV) αναφέρεται: «Όλοι οι λαοί έχουν το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, με βάση το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το 

πολιτικό τους καθεστώς και ασκούν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική τους ανάπτυξη».102 

Επιπλέον, το ίδιο το ψήφισμα 2231 (ΧΧΙ) υπενθυμίζει και απαιτεί την 

εφαρμογή του ψηφίσματος 1514 (XV) (που εγγυάται το δικαίωμα του Γιβραλτάρ 

στην αυτοδιάθεση) και ως εκ τούτου πιστεύει ότι η ισπανική απαίτηση για εδαφική 

ακεραιότητα (που δεν θα επηρεαστεί από την αποαποικιοποίηση του Γιβραλτάρ) 

δεν μπορεί να αλλάξει ή να εξαλείψει τα δικαιώματα του λαού του Γιβραλτάρ βάσει 

της απόφασης 1514 (XV) ή του Χάρτη. Από την άποψη αυτή, κάθε πρόσθετο 

δικαίωμα που η Ισπανία θα μπορούσε να απαιτήσει εν δυνάμει της ρήτρας 

«επιστροφής» της κυριαρχίας που περιέχεται στη Συνθήκη της Ουτρέχτης, 

ανατρέπεται και ακυρώνεται βάσει του άρθρου 103 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών : «Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των υποχρεώσεων των Μελών των 

Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τον παρόντα Χάρτη και τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία, υπερισχύουν οι 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα Χάρτη ».103  

  Το Γιβραλτάρ υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν υπάρχει αρχή στο Διεθνές 

Δίκαιο ή στο δόγμα του ΟΗΕ που να μπορεί να εκτοπίσει το αναφαίρετο δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης. Από αυτή την άποψη, το 2008, η 4η Επιτροπή του ΟΗΕ απέρριψε 

                                                            

101 http://www.un.org/en/sections/un‐charter/chapter‐i/index.html (Πρόσβαση 8.11.2017). 
102 https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_1514 (Πρόσβαση 
8.11.2017). 
103 http://www.un.org/en/sections/un‐charter/chapter‐xvi/index.html (Πρόσβαση 8.11.2017). 
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τον ισχυρισμό ότι μια διαμάχη για την κυριαρχία επηρέασε την αυτοδιάθεση, 

επιβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.104 

Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Γιβραλτάρ είναι 

βρετανικό έδαφος και επομένως δεν είναι αναπόσπαστο μέρος άλλου κράτους, 

υπονοώντας ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας δεν μπορεί να επηρεαστεί 

από οτιδήποτε συμβαίνει στο Γιβραλτάρ: «Ακόμη και αν απαιτηθεί η ενσωμάτωση 

μιας περιοχής σε ένα ενδιαφερόμενο κράτος, αυτό δεν θα μπορούσε να είχε 

συμβεί χωρίς να διαπιστωθεί η ελευθέρα εκφρασμένη βούληση των ανθρώπων, το 

πολύ sine qua non105 (θεμελιώδες) όλων των  αποαποικιοποιήσεων».  

Έτσι σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Γιβραλτάρ τον 

Σεπτέμβριο του 2002, οι ψηφοφόροι του Γιβραλτάρ απέρριψαν ακόμη και μερική 

ισπανική κυριαρχία.106  

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του 

Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο του 2008, ο Peter Caruana, Πρωθυπουργός του 

Γιβραλτάρ, σημείωσε:  

«Η Ισπανία δεν αμφισβητεί ότι το Γιβραλτάρ είναι ορθά και κατά νόμο, 

βρετανικό έδαφος. Ως εκ τούτου, αυτό δεν είναι αμφιλεγόμενη γη. Η Ισπανία έχει 

μια πολιτική θέση για επιστροφή της κυριαρχίας του Γιβραλτάρ, αλλά δεν 

αμφισβητεί το γεγονός ότι στο ισχύων διεθνές δίκαιο, παραχώρησε την εθνική 

κυριαρχία στη Βρετανία για πάντα και επομένως είναι αδιαμφισβήτητο βρετανικό 

κυρίαρχο έδαφος.107 

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ φαίνεται ότι παραμένουν δύσπιστοι προς την 

κυβέρνηση της Ισπανίας, παρά τις μεταξύ τους βελτιωμένες σχέσεις.108 109 110  

                                                            

104 http://www.un.org/press/en/2008/gaspd406.doc.htm (Πρόσβαση 8.11.2017). 
105  Conditio  sine  qua  non  (η  απαραίτητη  προϋπόθεση)  ήταν  αρχικά  μια  λατινική  νομική  έκφραση  που 
σήμαινε «χωρίς  το οποίο δεν είναι  δυνατόν να».  Σε πολλές  γλώσσες,  όπως  τα αγγλικά,  τα γαλλικά ή  τα 
ιταλικά,  η  έκφραση  χρησιμοποιείται  σε  κάθε  τομέα,  πέραν  της  νομικής  και  της  οικονομίας,  ενώ  στην 
ελληνική γίνεται αντίστοιχη χρήση της έκφρασης "εκ των ων ουκ άνευ". Sine qua non : 
που είναι απαραίτητος, θεμελιώδης, προϋπόθεση για κάτι. 
106 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2400673.stm (Πρόσβαση 8.11.2017). 
107 https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/147/8030502.htm (Πρόσβαση 
8.11.2017). 
108 Charlotte, Simmonds. "Football is the most political of all sports". (23 May 2014). New Statesman. 
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5.4 «Μεταφράζοντας» το Άρθρο 10 

 Παρακάτω επιχειρείτε από το συγγραφέα, να καταγραφεί μια άποψη των 

γραφθέντων στο περιβόητο άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουτρέχτης. Γίνεται 

δηλαδή προσπάθεια, μέσα από την εμπειρία, γνώση, σημερινά τεκταινόμενα αλλά 

και τη διαίσθηση του υποφαινόμενου, να αναλυθεί σε σύγχρονη γλώσσα το εν 

λόγω άρθρου της 13ης Ιουλίου 1713. 

 Η ανάλυση θα γίνει αρχικά αναφέροντας μια παράγραφο του άρθρου σε 

πλάγια γραφή (Italic) και στη συνέχεια θα ακολουθεί το σχόλιο του συγγραφέα για 

τη συγκεκριμένη παράγραφο. 

 α. «Ο Καθολικός Βασιλιάς της Ισπανίας, για τον εαυτό του, τους 

κληρονόμους και διαδόχους του, αποδίδει στο στέμμα της Μεγάλης Βρετανίας την 

πλήρη και ολόκληρη αρμοδιότητα της πόλης και του κάστρου του Γιβραλτάρ, μαζί 

με το λιμάνι, τις οχυρώσεις και τα οχυρά που ανήκουν σε αυτό και παραιτείται από 

την εν λόγω αρμοδιότητα να κρατά και να απολαμβάνει απόλυτα με κάθε είδους 

δικαίωμα, για πάντα, χωρίς καμία εξαίρεση ή εμπόδιο απολύτως».  

Σε αυτή την παράγραφο αποτυπώνεται το μοναδικό σημείο της Συνθήκης 

που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, ότι το Γιβραλτάρ είναι Βρετανικό 

για πάντα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις Συνθήκες του Παρισίου το 1763111 και 

των Βερσαλλιών το 1783112.  

β. «Όμως, οι καταχρήσεις και οι απάτες μπορούν να αποφευχθούν με 

την εισαγωγή οποιουδήποτε είδους αγαθών, ο Καθολικός βασιλιάς επιθυμεί και 

κατανοεί ότι η προαναφερθείσα αρμοδιότητα πρέπει να παραδοθεί στη Μεγάλη 

                                                                                                                                                                                    

https://www.newstatesman.com/gibraltar/newstatesman‐gibraltar/2014/05/football‐most‐political‐all‐
sports (Πρόσβαση 8.11.2017). 
109 Kirsten, Sparre. "UEFA makes Gibraltar wait for membership after Spanish intervention". (13 October 
2006). PlaytheGame. 
http://www.playthegame.org/news/news‐articles/2006/uefa‐makes‐gibraltar‐wait‐for‐membership‐after‐
spanish‐intervention/  (Πρόσβαση 8.11.2017). 
110 "Caruana repeats the same promises almost every New Year message 
http://www.panorama.gi/localnews/headlines.php?action=view_article&article=5427&offset=0 (Πρόσβαση 
9.11.2017). 
111 https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1763) (Πρόσβαση 13.11.2017). 
112   Lawrence S. Kaplan, "The Treaty of Paris, 1783: A Historiographical Challenge," International History 
Review, Sept 1983, Vol. 5 Issue 3, p.431‐442. 
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Βρετανία χωρίς καμία τοπική δικαιοδοσία και χωρίς ανοικτή επικοινωνία μέσω 

ξηράς με τη γύρω χώρα». 

Δηλώνεται ότι, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην γύρω περιοχή (Campo) 

του Γιβραλτάρ από ξηράς, δήθεν για την πρόληψη του λαθρεμπορίου. Το παρόν 

μέρος της Συνθήκης δεν ισχύει πια αφού αντικαταστάθηκε από τη νομοθεσία και 

τις οδηγίες του ΟΗΕ και της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου. 

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από την Ισπανία ως δικαιολογία για 

να συγκρατήσει την κυκλοφορία και το εμπόριο στα σύνορα.  

γ. «Ωστόσο, η επικοινωνία μέσω της θάλασσας με την ακτή της 

Ισπανίας δεν μπορεί πάντοτε να είναι ασφαλής ή ανοιχτή και, κατά συνέπεια, 

μπορεί να συμβεί η φρουρά και οι άλλοι κάτοικοι του Γιβραλτάρ να οδηγηθούν σε 

μεγάλες αποστάσεις και όπως είναι η πρόθεση του Καθολικού Βασιλιά, μόνο οι 

παράνομες εισαγωγές αγαθών πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να παρεμποδιστούν 

από τις εσωτερικές επικοινωνίες. Προβλέπεται επομένως ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι νόμιμη η αγορά, με μετρητά χρήματα, στα γειτονικά 

εδάφη της Ισπανίας, για προμήθειες και άλλα αναγκαία για τη χρήση της φρουράς, 

των κατοίκων και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι».  

Βασικά τροποποιεί τα παραπάνω, δηλώνοντας ότι τα εμπορεύματα και οι 

προμήθειες μπορούν νομίμως να αγοραστούν στην Ισπανία. Αυτό αναδεικνύει μια 

επιχειρηματική λογική. Όμως η σημερινή ισπανική κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται 

και τόσο σοφά με το να «αχρηστεύει» την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, τόσο του 

Γιβραλτάρ όσο και της Ισπανίας. Η πρώτη καταγεγραμμένη παραβίαση αυτού του 

τμήματος της συνθήκης έγινε τον Ιούλιο του 1714, όταν εκδόθηκε εντολή από την 

Ισπανία, να απαγορεύεται το εμπόριο με το Γιβραλτάρ, υπό την απειλή της 

απέλασης ή της αποστολής στα κάτεργα, στους παραβάτες.113 Αυτή η συνεχής 

έλλειψη καλής πίστης εκ μέρους της Ισπανίας, είναι ένας από τους κύριους λόγους 

για τους οποίους οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ δεν επιθυμούν να γίνουν Ισπανοί 

πολίτες.  

δ. «Αλλά εάν οποιαδήποτε εμπορεύματα βρεθούν εισαγόμενα μέσω του 

Γιβραλτάρ, είτε με ανταλλαγή αγαθών είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσχημα, τα ίδια 
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θα κατασχεθούν και θα γίνει καταγγελία για αυτά τα πρόσωπα που ενήργησαν 

αντίθετα προς την πίστη αυτής της Συνθήκης και θα τιμωρούνται αυστηρά».   

Ουσιαστικά, αναφέρεται ότι μόνο με μετρητά χρήματα μπορούν να γίνουν 

δοσοληψίες για το εμπόριο με την Ισπανία όπως απεικονίζεται στην παραπάνω 

παράγραφο και μάλιστα απειλεί τους μη συμμορφωθέντες, με βαριά τιμωρία, με 

ξεκάθαρο σκοπό την αποτροπή.  

ε. «Και η Αυτής Μεγαλειότητας της Βρετανίας, κατόπιν αιτήματος του 

Καθολικού Βασιλιά, συναινεί και συμφωνεί ότι δεν θα δοθεί άδεια υπό οποιαδήποτε 

μορφή, είτε στους Εβραίους είτε στους Μαυριτανούς, να διαμένουν ή να έχουν τις 

κατοικίες τους στην εν λόγω πόλη του Γιβραλτάρ και ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει 

καταφύγιο ή άσυλο σε οποιοδήποτε μαυριτανικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της εν 

λόγω πόλης, μέσω του οποίου η επικοινωνία μεταξύ Ισπανίας και Ceuta μπορεί να 

εμποδιστεί ή οι ακτές της Ισπανίας να μαστίζονται από τις εκδρομές των 

Μαυριτανών». 

Αυτό δεν ισχύει σήμερα, αφού και Εβραίοι και Άραβες (Μαυριτανοί) ζουν 

αρμονικά μαζί με τους άλλους κάτοικους του Γιβραλτάρ, μέσα στα σημερινά τείχη 

της πόλης114. Η εξαίρεση των Εβραίων και Μαυριτανών εξηγείται λόγω του φόβου 

που είχε η Ισπανία ότι μπορεί να κατακτηθεί ξανά από τους Άραβες και ότι η 

Ισπανία είχε τότε αναθέσει σε μη Καθολικούς την ευθύνη της Ιεράς Εξέτασης.  

Η απαγόρευση εμπορίου με τους Εβραίους και Μαυριτανούς δεν 

επιβλήθηκε ποτέ, εξαιτίας της παραβιάσεως (γ) παραγράφου από την Ισπανία και 

ουσιαστικά οι Εβραίοι και Άραβες έμποροι από το Μαρόκο, ήταν οι μοναδικοί που 

προμήθευαν τρόφιμα το Γιβραλτάρ. 

στ. «Όμως, ενώ οι συνθήκες φιλίας και η ελευθερία και η επαφή του 

εμπορίου είναι μεταξύ των βρετανικών και ορισμένων περιοχών που βρίσκονται 

στις ακτές της Αφρικής, πρέπει πάντα να γίνει κατανοητό ότι οι Βρετανοί δεν 

μπορούν να αρνηθούν τους Μαυριτανούς και τα πλοία τους να εισέλθουν στο 

λιμάνι του Γιβραλτάρ αποκλειστικά για λογαριασμό των εμπορευμάτων».  

                                                                                                                                                                                    

113 Charles, Caruana. Rock Under a Cloud. Published by Silent Books Ltd. Cambridge, United Kingdom (1989). 
114https://www.gibraltar.gov.gi/new/sites/default/files/HMGoG_Documents/Statistics/Downloads/Abstract
_of_Statistics_2012.pdf (Πρόσβαση 14.11.2017). 
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Από την παραπάνω παράγραφο φαίνεται ξεκάθαρα πως επιτρέπεται το 

εμπόριο του Γιβραλτάρ με τους Μαυριτανούς.  

ζ. «Η Αυτού Μεγαλειότητα η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας 

υποσχέθηκε περαιτέρω ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκείας θα επιδοθεί στους 

Ρωμαιοκαθολικούς κατοίκους της προαναφερθείσας πόλης».  

Υπάρχει εγγύηση της θρησκευτικής ελευθερίας για τους κατοίκους του 

Γιβραλτάρ που παρέμειναν και ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Τονίζεται ότι και σήμερα ο 

Ρωμαιοκαθολικισμός εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη θρησκεία115 και αυτό 

αντικρούει τους αβάσιμους ισχυρισμούς από μερικούς Ισπανούς πως έγινε 

εθνοκάθαρση στο Γιβραλτάρ.  

η. «Σε περίπτωση που, στη συνέχεια, το Στέμμα της Μεγάλης Βρετανίας 

θελήσει να χορηγήσει, να πωλήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να αποξενωθεί από 

αυτήν την αρμοδιότητα της εν λόγω πόλης του Γιβραλτάρ, συμφωνείται και 

καταλήγετε ότι η προτίμηση της πώλησης πρέπει πάντα να είναι το Στέμμα της 

Ισπανίας πριν από οποιαδήποτε άλλη». 

Είναι γεγονός, ότι η παραπάνω παράγραφος αυτομάτως ακυρώνεται από 

τις αρχές του ΟΗΕ για την αποαποικιοποίηση των λαών, η οποία υποστηρίζει την 

αρχή του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό άλλωστε ξεκάθαρα υποστηρίζεται και στο 

προοίμιο του Συντάγματος του Γιβραλτάρ116.  

Τώρα όσον αφορά, τα ισπανικά αιτήματα για "εδαφική ενσωμάτωση" του 

Γιβραλτάρ, αυτά στην πραγματικότητα ακυρώνονται από τη συνθήκη, καθώς το 

Γιβραλτάρ διαχωρίστηκε επίσημα από την Ισπανία από τη στιγμή της υπογραφής 

της. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις της Ισπανίας, 

οδηγούν σε σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του Γιβραλταριανών, στην 

αυτοδιάθεση. Επίσης, κυρίως λόγω της κακομεταχείρισης των κατοίκων του 

Γιβραλτάρ από την ισπανική πλευρά, τις τελευταίες δεκαετίες, οι Γιβραλταριανοί 

δεν επιθυμούν να γίνουν Ισπανοί. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του Γιβραλτάρ στην 

Ισπανία, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο εάν το Ηνωμένο Βασίλειο 

                                                            

115 Δες 113 
116 http://www.parliament.gi/images/constitution2006.pdf (Πρόσβαση 14.11.2017). 
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αποφάσιζε να «απαλλαγεί» από το Γιβραλτάρ - κάτι που μέχρι στιγμής έχει 

αρνηθεί να κάνει.  

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο λαός του Γιβραλτάρ δεν έχει υπογράψει τη 

Συνθήκη. Επομένως, επίσημα, οι Γιβραλταριανοί δεν μπορούν να την 

τροποποιήσουν, παρά το γεγονός ότι έχουν επηρεαστεί περισσότερο από αυτή. 

Άτυπα, μερικοί κάτοικοι του Γιβραλτάρ μιλάνε για μη δέσμευση σε αυτή τη 

συνθήκη. Ίσως μια απόφαση του ΟΗΕ για το θέμα αυτό, θα έλυνε το πρόβλημα 

αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτής της Συνθήκης έχει αντικατασταθεί από  

μεταγενέστερες συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. 

6. ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

 Υπάρχουν τρία κύρια σημεία τριβής μεταξύ των σχέσεων Βρετανίας και 

Ισπανίας, όσον αφορά το θέμα του Γιβραλτάρ. Αυτά είναι: ο ισθμός117, τα χωρικά 

ύδατα και η οικονομία. Παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση για το καθένα ώστε να 

κατανοηθούν οι πτυχές του προβλήματος. 

6.1 Ο Ισθμός  

 Η επικράτεια του Γιβραλτάρ περιλαμβάνει σήμερα ένα τμήμα μήκους 800 

μέτρων (2.625 πόδια) του ισθμού που συνδέει τον Βράχο με την ηπειρωτική 

Ισπανία. Η Ισπανία δεν αναγνωρίζει την βρετανική κυριαρχία στο Γιβραλτάρ πέρα 

από την οχυρή περίμετρο της πόλης από το 1704. Το Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικεί 

το νότιο τμήμα του ισθμού με βάση τη συνεχή κατοχή του για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.118  

                                                            

117 Ο ισθμός είναι στενή λωρίδα εδάφους που χωρίζει δύο όχθες (συνήθως θαλασσών) και με τη σειρά του 
συνδέει δύο μεγαλύτερες μάζες εδάφους. 
118 Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο , είναι μεταβίβαση της κυριαρχίας μιας περιοχής, όταν ο νέος ιδιοκτήτης 
καταπατά την περιοχή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και ενεργεί ως κυρίαρχος, χωρίς να υπάρχει 
διαμαρτυρία ή άλλη διεκδίκηση από τον αρχικό κυρίαρχο. Η θεωρία αυτή νομιμοποιεί de jure την de facto 
μεταφορά κυριαρχίας που προκαλείται εν μέρει από την εκτεταμένη αμέλεια ή / και την παραμέληση της 
εν λόγω περιοχής.  
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Εκτός από 

το αεροδρόμιο, 

υπάρχουν δύο 

σημαντικά 

συγκροτήματα 

κατοικιών, ένα 

αθλητικό στάδιο, 

ένα γυμνάσιο, μια 

μαρίνα και μια 

παραλία σε αυτή 

την περιοχή, η 

οποία αποτελεί de 

facto 

αναπόσπαστο 

μέρος της 

επικράτειας του 

Γιβραλτάρ. 

Μία από τις 

πηγές της 

διαμάχης είναι η 

έλλειψη 

κατάλληλων 

διευκρινήσεων για 

το τι πράγματι 

παραχωρήθηκε 

στη Μεγάλη 

Βρετανία. Η Συνθήκη της Ουτρέχτης δεν περιλάμβανε κανένα χάρτη ή 

συγκεκριμένη περιγραφή των παραχωρημένων, με αποτέλεσμα το άρθρο 10 της 

Συνθήκης να υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες από κάθε πλευρά. Σύμφωνα με 

το άρθρο 10 της συνθήκης της Ουτρέχτης, παραχωρείται κυριαρχία πάνω στην 

πόλη και το κάστρο του Γιβραλτάρ, μαζί με το λιμάνι, τις οχυρώσεις και τα οχυρά 

που ανήκουν σε αυτό. 
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6.1.1 Θέση της Ισπανίας 

 Η Ισπανία δεν 

αναγνωρίζει τη βρετανική 

κυριαρχία στο Γιβραλτάρ, 

καθώς θεωρεί ότι το μόνο 

μέρος που 

παραχωρήθηκε ήταν η 

οχυρωμένη περίμετρος 

της πόλης και το 

υπόλοιπο δεν είχε εδαφική 

δικαιοδοσία (η φράση της 

Συνθήκης στο άρθρο 10 

είναι : «ο Καθολικός 

βασιλιάς επιθυμεί και 

κατανοεί ότι η 

προαναφερθείσα 

αρμοδιότητα πρέπει να 

παραδοθεί στη Μεγάλη 

Βρετανία χωρίς καμία 

τοπική δικαιοδοσία». 

Επομένως, η Συνθήκη δεν 

παραχώρησε κανένα 

μέρος του ισθμού. Η 

Ισπανία θεωρεί ότι μια 

τέτοια περιοχή 

καταλαμβάνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο από τον 19ο αιώνα (1815) και μια τέτοια 

«κατοχή του ισθμού (από το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι παράνομη και ενάντια στις 

αρχές του Διεθνούς Δικαίου».119 Για τον προαναφερθέντα λόγο, η βρετανική 

κυριαρχία δεν αναγνωρίζεται από την Ισπανία, αντίθετα θεωρείται ότι η Ισπανία 

είναι o ιδιοκτήτης της επικράτειας (εικόνα  ).  

                                                            

119 Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Spain. "La cuestión de Gibraltar" (in Spanish). January 
2008. 
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Οι Βρετανοί ενημέρωσαν την Ισπανία για την πρόθεσή τους να 

κατασκευάσουν στρατώνες στο ουδέτερο έδαφος του ισθμού το 1815 κατά τη 

διάρκεια μιας επιδημίας κίτρινου πυρετού120 στο Γιβραλτάρ και η Ισπανία 

συμφώνησε με σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Τα κτίρια 

στη συνέχεια παρέμειναν. Το αεροδρόμιο χτίστηκε μονομερώς από τους 

Βρετανούς σε άλλο τμήμα του ουδέτερου εδάφους, το 1938, ενώ η Ισπανία 

πολεμούσε στον εμφύλιο πόλεμο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο το 

αρχικό μέγεθος του ουδέτερου εδάφους.  

Αναφορικά με την τρέχουσα οριοθέτηση του ισθμού, η ισπανική επίσημη 

ορολογία, πάντα χρησιμοποιεί τη λέξη «φράχτη» (verja στα ισπανικά) αντί για 

«σύνορο», αφού δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα να έχει σύνορα με αυτό που η 

Ισπανία θεωρεί δική της έδαφος. Ωστόσο, ιστορικά αναφέρεται συχνά ως σύνορο, 

στα επίσημα έγγραφα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εποχής του Φράνκο.  

6.1.2 Θέση της Βρετανίας και του Γιβραλτάρ 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε de facto επιχειρήματα κατοχής με 

μεταβίβαση κυριαρχίας121 σε σχέση με το νότιο τμήμα του ισθμού122, καθώς 

υπήρξε "συνεχής κατοχή (του ισθμού) για μεγάλο χρονικό διάστημα".123 

Στις 2 Δεκεμβρίου 1987, σε κοινή αγγλο-ισπανική διακήρυξη για τη χρήση 

του αεροδρομίου καθώς και σε πολλές πράξεις της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο 

αναγνώρισε ότι η Ισπανία αμφισβητεί την κυριαρχία του ισθμού : «Οι ... ρυθμίσεις 

... θεωρείται ότι δεν θίγουν τις αντίστοιχες νομικές θέσεις της Ισπανίας και του 

                                                            

120 Ο κίτρινος πυρετός είναι ιογενές λοιμώδες νόσημα που μεταδίδεται στον άνθρωπο με τα τσιμπήματα 
των κουνουπιών.  
Εμφανίζονται (τις περισσότερες περιπτώσεις) με ξαφνικά ρίγη και πυρετό. Ακολουθεί κεφαλαλγία, πόνος 
στην πλάτη, πόνοι σε όλο το σώμα, ναυτία, εμετός και κοκκίνισμα των ματιών. Ακολουθούν τρεις ημέρες 
όπου  τα  κλινικά  συμπτώματα  παρουσιάζουν  ύφεση  αλλά  κατά  50%  τα  συμπτώματα  επιστρέφουν  κι  η 
πορεία  του  νοσήματος  περνά  στην  δεύτερη  φάση.  Ο  πυρετός  επανέρχεται,  εμφανίζεται  ίκτερος, 
αιμορραγίες,  κυρίως  αιματέμεση,  υπνηλία,  αδυναμία  της  λειτουργίας  της  ουροδόχου  κύστεως  και 
βραδυκαρδία. Ακολουθούν παραλήρημα, καταπληξία, κώμα, τα οποία οδηγούν το 50% των ασθενών που 
θα νοσήσουν στο θάνατο. 
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον κίτρινο πυρετό. 
121 Δες 110. 
122 Peter, Gold. Gibraltar: British or Spanish? Routledge (2005). p.4 
123 Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου (1999) 
https://web.archive.org/web/20051213211855/http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/OT13.pdf  (Πρόσβαση 
9.11.2017). 
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Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη διαφορά κυριαρχίας πάνω στο έδαφος στο 

οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο»,124 μολονότι απορρίπτουν τη βάση της διαφοράς.  

Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ απορρίπτει το επιχείρημα της Ισπανίας στο 

σύνολό της. Υπογραμμίζουν ότι καθώς η Συνθήκη της Ουτρέχτης παραχώρησε 

την πόλη και το κάστρο του Γιβραλτάρ μαζί με το λιμάνι, τις οχυρώσεις και τα 

οχυρά που ανήκουν σε αυτό και υπήρχαν τέτοιες οχυρώσεις και οχυρά κατά μήκος 

της γραμμής των σημερινών συνόρων, επομένως και αυτή η περιοχή 

συμπεριλήφθηκε στην παραχώρηση.  

Επιπλέον, υποστηρίζουν, η τότε διεθνής πρακτική ήταν ότι όλες οι εδαφικές 

παραχωρήσεις περιλάμβαναν μια εκτεταμένη περιβάλλουσα περιοχή που 

ισοδυναμούσε με το μήκος δύο βολών από κανόνι.125 Όταν η Συνθήκη της 

Σεβίλλης ολοκληρώθηκε μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της 

Ισπανίας το 1729, ακολούθησε μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ της 

Ισπανίας και της Βρετανίας ως προς το πόσο βόρεια το «αναμφισβήτητο 

δικαίωμα» της Βρετανίας, επεκτάθηκε από τη βόρεια πλευρά του Βράχου του 

Γιβραλτάρ. Τελικά έγινε αποδεκτό ότι μια απόσταση 600 Toise (περίπου 1.100 

μέτρα),126 που είναι περισσότερο από δύο βολών κανονιού απόσταση, μεταξύ των 

βρετανικών όπλων και των ισπανικών όπλων, θα θεωρείται "το ουδέτερο 

έδαφος".127 Σε κάθε περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζει επιπλέον τον 

ισχυρισμό του, σε αυτό που θεωρείται νομικά ως μεταβίβαση κυριαρχίας. Δηλαδή 

η Βρετανία ισχυρίζεται ότι της έχουν χορηγηθεί δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια 

περιοχή που συνεχώς είναι υπό την κατοχή της και χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

από αυτήν, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στην πράξη, το έδαφος του 

ισθμού αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειας του Γιβραλτάρ 

από τη μία πλευρά και παρομοίως από την ισπανική πλευρά και παρόλο που 

μπορεί να υπάρχει μια γραμμή στο χάρτη, δεν υφίσταται πλέον καμία ένδειξη για 

το όριο του "ουδέτερου εδάφους".  

                                                            

124 Gibraltar Airport Agreement. Λονδίνο, 2 Δεκεμβρίου 1987 
https://en.wikisource.org/wiki/Gibraltar_Airport_Agreement (Πρόσβαση 9.11.2017). 
125 Robert, Walpole. The Observations on the Treaty of Seville Examined. London: R. Francklin. (1730). p.26 
126 Toise ονομάζεται στα γαλλικά η οργιά. Είναι μονάδα μέτρησης μήκους και ισούται με 6 πόδια (feet) ή 
1,8288 μέτρα (meter). 
127 "The Status of the Neutral Territory". Research by The Europa Historical Society 
http://www.gibnet.com/library/neutral.htm (Πρόσβαση 9.11.2017). 
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 Ο χάρτης στην 

εικόνα, δείχνει την 

χρονολογική εξέλιξη της 

βρετανικής κατοχής του 

ισθμού. Με γαλάζιο χρώμα, 

νότια του αεροδρομίου, που 

σύμφωνα με την κυβέρνηση 

του Γιβραλτάρ ήταν μέρος 

των οχυρών που 

παραχωρήθηκαν από τη 

Συνθήκη της Ουτρέχτης. 

Πρακτικά, το 

Γιβραλτάρ ξεκινά στα 

σύνορα/φράχτη. Το 

«ουδέτερο έδαφος» προς 

στο νότο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του 

Γιβραλτάρ και αυτό προς το  

βορρά έχει ενσωματωθεί 

στην ισπανική πόλη της La 

Linea.  

6.2 Χωρικά Ύδατα 

 Η συνθήκη της Ουτρέχτης δεν παρείχε χωρικά ύδατα επειδή η Ισπανία 

παραχώρησε αποκλειστικά το κάστρο και την πόλη του Γιβραλτάρ.128  

Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ισπανία έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (ή Συνθήκη του 

Montego Bay),129 η οποία διέπει τις διεκδικήσεις των χωρών στα χωρικά ύδατα. 

                                                                                                                                                                                    

 

128 http://www.mgar.net/docs/utrech.htm (Πρόσβαση 9.11.2017). 
129 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ονομάζεται επίσης Σύμβαση για το 
δίκαιο της θάλασσας ή  Συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας ή πιο γνωστή ως Συνθήκη του Montego Bay. Η 
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Και οι δύο χώρες έκαναν δηλώσεις σχετικά με το Γιβραλτάρ κατά την επικύρωση 

της Σύμβασης. Η ισπανική δήλωση ήταν:  

«Κατά την επικύρωση της Σύμβασης, η Ισπανία επιθυμεί να γνωστοποιήσει 

ότι η πράξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αναγνώριση δικαιωμάτων ή 

καθεστώτος σχετικά με τον θαλάσσιο χώρο του Γιβραλτάρ, που δεν 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 της Συνθήκης της Ουτρέχτης, της 13ης Ιουλίου 

1713, που ολοκληρώθηκε μεταξύ του στέμματος Ισπανίας και Μεγάλης Βρετανίας. 

Επιπλέον, η Ισπανία δεν θεωρεί ότι το ψήφισμα ΙΙΙ της τρίτης διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας εφαρμόζεται στην αποικία του 

Γιβραλτάρ, που υπόκειται σε διαδικασία αποαποικιοποίησης, στην οποία μόνο τα 

σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι 

εφαρμόσιμα».130 

Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε στην ισπανική δήλωση με τη δική της, ως 

εξής :  

«Όσον αφορά τη δήλωση που έγινε κατά την επικύρωση της σύμβασης από 

την Ισπανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αμφιβάλλει 

για την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Γιβραλτάρ, συμπεριλαμβανομένου 

των χωρικών υδάτων του. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ως 

διαχειριστική αρχή του Γιβραλτάρ, επέκτεινε την προσχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου στη σύμβαση και την επικύρωση της συμφωνίας για το Γιβραλτάρ. Ως 

εκ τούτου, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτει ως αβάσιμη τη 

δήλωση της ισπανικής διακήρυξης.131  

Ωστόσο, τα άρθρα 309 και 310 της Σύμβασης ορίζουν ότι "δεν επιτρέπεται 

να υπάρξουν επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν ρητά 

επιτρέπεται από άλλα άρθρα της παρούσας Σύμβασης" και ότι εάν ένα 

                                                                                                                                                                                    

σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας , είναι διεθνής συμφωνία και ορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες 
των εθνών σε σχέση με τη χρήση των παγκόσμιων ωκεανών, καθορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιχειρήσεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση των θαλάσσιων φυσικών πόρων . Η σύμβαση, υπογράφτηκε 
το 1982, στο Montego Bay της Τζαμάικας. Από τον Ιούνιο του 2016  , 167 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσχώρησαν στη Σύμβαση. 
130https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#Spain%20Upon%
20signature (Πρόσβαση 9.11.2017) 
131https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#UK%20Upon%20a
ccession (Πρόσβαση 9.11.2017). 
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συμβαλλόμενο κράτος προβεί σε δήλωση κατά την επικύρωσή του, αυτή η 

δήλωση πρέπει "να μην έχει πρόθεση να αποκλείσει ή να τροποποιήσει το νομικό 

αποτέλεσμα των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης κατά την εφαρμογή τους" 

προς το εν λόγω κράτος.132  

Ερωτήματα που τέθηκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανίας σχετικά 

με τα χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ, έχουν απαντηθεί ως εξής:  

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν το δικαίωμα, αλλά δεν 

απαιτείται, να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα έως το μέγιστο πλάτος των 12 

ναυτικών μιλίων. Όταν οι ακτές δύο κρατών είναι απέναντι ή γειτονικές, ο γενικός 

κανόνας είναι ότι ούτε δικαιούνται, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, να 

επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα πέρα από τη διάμεση γραμμή. Η κυβέρνηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι ένα όριο τριών ναυτικών μιλίων είναι επαρκές 

στην περίπτωση του Γιβραλτάρ.»  

Η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει οικονομική ή κοινωνική ανάγκη για περισσότερα από τρία ναυτικά μίλια 

ως χωρικά ύδατα.  

Στο τέλος του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε τα περισσότερα 

από τα χωρικά ύδατα που περιβάλλουν το Γιβραλτάρ κάτω από μια θαλάσσια 

προστατευόμενη περιοχή γνωστή ως "Estrecho Oriental" (Ανατολικό Στενό) που 

θα συντηρείται από την Ισπανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε νομικές 

διαδικασίες με τη στήριξη του Γιβραλτάρ, οι οποίες απορρίφθηκαν αρχικά από το 

Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ,133 για διαδικαστικούς λόγους. Μια προσφυγή του 2011 

                                                            

132 https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part17.htm (Πρόσβαση 
10.11.2017). 
133  Το  Γενικό  Δικαστήριο,  αποτελεί  συστατικό  δικαστήριο  του  Δικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
Ακροάται ενέργειες που ασκούνται εναντίον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ιδιώτες και κράτη 
μέλη,  αν  και  ορισμένα  θέματα παραχωρούνται  στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Στις  αποφάσεις  του  Γενικού 
Δικαστηρίου μπορούν να ασκηθούν προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου, αλλά μόνο σε νομικά ζητήματα. 
Πριν  από  την  έναρξη  ισχύος  της  Συνθήκης  της  Λισαβόνας  την  1η  Δεκεμβρίου  2009,  ήταν  γνωστό  ως  
Πρωτοδικείο. 
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απορρίφθηκε, πάλι για διαδικαστικούς λόγους.134 Επίσης, το 2012, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο και πάλι αποφάνθηκε κατά αυτής της προσφυγής.135 

Τον Μάιο του 2009, σημειώθηκαν αρκετές είσοδοι από ισπανικά περιπολικά 

σκάφη στα, ισχυριζόμενα από τη Βρετανία, χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ, 

συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους του ισπανικού ναυτικού προστασίας των 

ψαράδων. Τα παραπάνω οδήγησαν στην παρέμβαση της αστυνομίας και σε 

διπλωματική διαμαρτυρία του Ηνωμένου Βασιλείου.136 137 

 Επίσης, το 2013, η διαμάχη για τα χωρικά ύδατα αναζωπυρώθηκε, μετά 

από μια αλιευτική εμπλοκή στον κόλπο της Algeciras.138 

 Τέλος, κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να γίνει ιδιαίτερη μνεία για το 

καθεστώς του στενού του Γιβραλτάρ. Το στενό αυτό που έχει πλάτος 14,6 χλμ., 

επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ Μεσογείου και Ατλαντικού και είναι ανοικτό στη 

διεθνή ναυσιπλοΐα κατά εφαρμογή του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Τα 

ενδιαφερόμενα κράτη της περιοχής, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία που κατέχει το 

ακραίο σημείο του βράχου του Γιβραλτάρ, η Ισπανία που διεκδικεί το Γιβραλτάρ 

και το Μαρόκο που βρίσκεται στην αντίπερα αφρικανική ακτή, έχουν 

επανειλημμένα διακηρύξει την ελευθερία αυτή.139 

 

                                                            

134 «EU Court dismisses Gibraltar waters case». EL PAÍS, Madrid, 2 June 2011. 
https://elpais.com/elpais/2011/06/02/inenglish/1306992047_850210.html (Πρόσβαση 10.11.2017). 
135  «EU  Court  of  Justice  confirms  Spain  has  a  listed  nature  site  in  Gibraltar  waters».  MercoPress.  South 
Atlantic News Agency. Montevideo, 30 November 2012. 
http://en.mercopress.com/2012/11/30/eu‐court‐of‐justice‐confirms‐spain‐has‐a‐listed‐nature‐site‐in‐
gibraltar‐waters (Πρόσβαση 10.11.2017). 
136  «Angry  UK  reaction  to  Spanish  navy  incident  in  Gibraltar  waters». MercoPress.  South  Atlantic  News 
Agency. Montevideo, 23 Μαy 2009. 
http://en.mercopress.com/2009/05/23/angry‐uk‐reaction‐to‐spanish‐navy‐incident‐in‐gibraltar‐waters 
(Πρόσβαση 10.11.2017). 
137 Gabriel, Milland . «Return of the Armada as Spain ‘invades’ Gibraltar». EXPRESS, Home of the Daily and 
Sunday Express, 23 May 2009. 
http://www.express.co.uk/news/weird/102828/Return‐of‐the‐Armada‐as‐Spain‐invades‐Gibraltar 
(Πρόσβαση 10.11.2017). 
138   «Spain threatens Court of Justice suit over Gibraltar fishing dispute». UPI News. 16 September 2013. 
https://www.upi.com/Business_News/Energy‐Industry/2013/09/16/Spain‐threatens‐Court‐of‐Justice‐suit‐
over‐Gibraltar‐fishing‐dispute/UPI‐38241379325600/ (Πρόσβαση 10.11.2017). 
139 Εμμανουήλ, Ρούκουνας. Διενές Δίκαιο ΙΙ, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1982. σ.167. 
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6.3 Οικονομία 

 Η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει140 ότι τα φορολογικά καθεστώτα του 

Γιβραλτάρ βλάπτουν την ισπανική οικονομία. Τον Ιανουάριο του 2005, ο 

Ευρωπαίος Επίτροπος Ανταγωνισμού ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο (αρμόδιο 

για τις εξωτερικές σχέσεις του Γιβραλτάρ) να καταργήσει το καθεστώς απαλλαγής 

φόρου για το Γιβραλτάρ έως το τέλος του 2010 (το αργότερο) πάνω στη βάση ότι 

αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, που θα μπορούσε να νοθεύσει τον 

ανταγωνισμό.141  

Σε αντίθεση με άλλους φορολογικούς παραδείσους όπως η Ανδόρα , το 

Γιβραλτάρ δεν έχει υπογράψει αμοιβαία συμφωνία με την Ισπανία για την 

ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, μολονότι μια τέτοια συμφωνία έχει 

προσφερθεί από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ, αλλά η Ισπανία αρνήθηκε να την 

αποδεχθεί διότι δεν θεωρεί το Γιβραλτάρ ως διπλωματικό ομόλογό του.142  

Μια άλλη ανησυχία της ισπανικής κυβέρνησης είναι ότι καθημερινά, χιλιάδες 

Ισπανοί αγοράζουν αγαθά σε χαμηλότερες τιμές στο Γιβραλτάρ λόγω των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και την έλλειψη ΦΠΑ, συμβάλλοντας έτσι στην 

οικονομία του Γιβραλτάρ αντί της Ισπανίας. 

Η ισπανική κυβέρνηση θέλει να αυξήσει την ανταλλαγή φορολογικών 

πληροφοριών,143 προκειμένου να αποτρέψει τις τράπεζες του Γιβραλτάρ να 

χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Η Εξεταστική 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, έχει 

διευθύνει μια έρευνα όπου σε αυτή προσδιορίζεται ότι το Γιβραλτάρ, πάντα 

συμμορφώνεται με όλες τις διεθνείς και κοινοτικές απαιτήσεις, για την πρόληψη 

τέτοιων δραστηριοτήτων. Στην έρευνα αναφέρεται ότι : 

                                                            

140 Duva, Jesús, Gómez, Luis. "España Pedirá que Gibraltar Vuelva a la Lista Negra de Paraísos Fiscales". El 
País, 16 March 2008.   
https://elpais.com/diario/2008/03/16/economia/1205622001_850215.html (Πρόσβαση 11.11.2017). 
141 http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐05‐201_en.htm (Πρόσβαση 11.11.2017). 
142  http://www.apreblanc.com/noticias/48‐gibraltar‐el‐agujero‐negro‐de‐la‐hacienda‐espanola  (Πρόσβαση 
11.11.2017). 
143 Δες 132. 
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«Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σειρά των ισχυρισμών της Ισπανίας 

εναντίον του Γιβραλτάρ, φαίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου να είναι χωρίς ουσία. Σε 

πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ, αλλά και η 

βρετανική κυβέρνηση, που συκοφαντείτε. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι 

καταγγελίες στερούνται βάση πραγματικότητας. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα 

στοιχεία των ατασθαλιών, η βρετανική κυβέρνηση θα ενεργήσει άμεσα για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά εφόσον οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, η 

βρετανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να τους αντικρούει άμεσα και 

αποφασιστικά».144 

Επιπλέον, υπήρξαν ισχυρισμοί ότι μηχανοκίνητα σκάφη του Γιβραλτάρ 

εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο καπνού.145 Ωστόσο, από 

το 1996, υπάρχει νομοθεσία στο Γιβραλτάρ για τον έλεγχο των αδειών ιδιοκτησίας 

των ταχυπλόων κατά την είσοδό τους στο Γιβραλτάρ, που απαγορεύει την είσοδο 

σκαφών χωρίς άδεια, στα νερά του Γιβραλτάρ. Το 2014, επιθεωρητές της ΕΕ, από 

το γραφείο υπεύθυνο για την απάτη, προέτρεψαν την ισπανική κυβέρνηση για 

έρευνα στο λαθρεμπόριο καπνού, μετά τις αποκαλύψεις ότι το Γιβραλτάρ, με 

πληθυσμό μικρότερο των 30.000, εισάγαγε 117 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων το 

2013.146 Το 2015, οι ισπανικές αρχές διέλυσαν μια μεγάλη επιχείρηση 

λαθρεμπορίας καπνού. Συγκεκριμένα, κατάσχεσαν 65.000 πακέτα τσιγάρα, πέντε 

σκάφη, δύο πυροβόλα όπλα, εξοπλισμό επικοινωνιών και 100.000€ σε μετρητά. 

Οι ισπανικές αρχές υπολόγισαν ότι η ομάδα των λαθρεμπόρων εισήγαγε στην 

Ισπανία, 150.000 πακέτα λαθραίων προϊόντων καπνού την εβδομάδα.147 

 

 

                                                            

144 https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmfaff/366/36606.htm (Πρόσβαση 
11.11.2017). 
145 Phil, Davison. “Fears grow over Gibraltar's drug‐runners. Independent”, 14 December 1994. 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/fears‐grow‐over‐gibraltars‐drug‐runners‐
1389531.html (Πρόσβαση 11.11.2017). 
146 Bill, Bond. “Gibraltar accused of being tobacco smuggling haven as Spanish government says if its 
imports were legal every citizen would be on 180 a day”. MailOnline,  11 August 2014. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article‐2721942/Gibraltar‐accused‐tobacco‐smuggling‐haven‐Spanish‐
government‐says‐imports‐legal‐citizen‐180‐day.html (Πρόσβαση 11.11.2017). 
147  Patricia Ortega Dolz,  “Spanish  police  crack  down  on Gibraltar  cigarette  smugglers”,  El  País,  26 March 
2015. https://elpais.com/elpais/2015/03/26/inenglish/1427360372_935685.html  (Πρόσβαση 11.11.2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Είναι γεγονός ότι η φιλονικία μεταξύ Ισπανίας και Βρετανίας για το ζήτημα 

του Γιβραλτάρ έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο 

αφού η διεθνής πολιτική (international politics), περιγράφει σχέσεις ισχύος, δηλαδή 

σχέσεις πολιτικές και στρατιωτικές μεταξύ των κρατών.148 Μιλώντας για πολιτική, 

αναπόφευκτα προεκτείνεται η σκέψη μας στις διεθνείς σχέσεις δηλαδή τις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών. Αυτές οι σχέσεις ονομάστηκαν υψηλής πολιτικής (high 

politics) για σχέσεις κυρίως πολιτικές και στρατιωτικές και χαμηλής πολιτικής (low 

politics) για σχέσεις οικονομικές.149 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις έννοιες των Διεθνών Σχέσεων και των 

κυριότερων θεωρήσεων150, της διεθνούς πολιτικής καθώς και του Διεθνούς 

Συστήματος των κρατών. Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρχει το κατάλληλο 

υπόβαθρο, που στη συνέχεια θα προσφέρει πληρέστερη εικόνα στον αναγνώστη 

αλλά και συνάμα θα δικαιολογεί στα μάτια του, τις πολιτικές δράσεις των 

εμπλεκόμενων κρατών στο ζήτημα του Γιβραλτάρ.  

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη γεωπολιτική και στη 

γεωστρατηγική αξία του Γιβραλτάρ αφού εκτιμάτε ότι είναι μια από τις κύριες αιτίες 

της διαμάχης μεταξύ των Βρετανών και Ισπανών. 

Τελειώνοντας το παρόν κεφάλαιο, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής της  

πολιτικής στάσης, γύρω από το ζήτημα του Γιβραλτάρ, των σημαντικότερων 

δρώντων του σύγχρονου διεθνούς συστήματος όπως καταγράφεται στη διεθνή 

σκηνή. 

 

                                                            

148 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ.21.  
149 Παναγιώτης, Ήφαιστος. Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εκδ. Ποιότητα, Αθήνα, 1999, 

σ.256. 
150 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. σ.57. 
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2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 Είναι ξεκάθαρο ότι οι Διεθνείς Σχέσεις αναφέρονται σαφώς στις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των εθνών 

μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές όπως οι πολιτικές σχέσεις, οι οικονομικές 

σχέσεις, οι πολιτιστικές σχέσεις, η στρατιωτικοτεχνική συνεργασία και πολλά άλλα. 

Έτσι, οι Διεθνείς Σχέσεις περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές των σχέσεων μεταξύ των 

κρατών. Στη διεθνή σκηνή, τα κράτη θεωρούνται οι σημαντικότεροι δρώντες. Ενώ 

η μελέτη των Διεθνών Σχέσεων εξετάζει αυτούς τους δεσμούς, συμπεριλαμβάνει 

επίσης την εξωτερική πολιτική των εθνών. Με απλά λόγια, αναφέρεται στις 

εξωτερικές υποθέσεις των εθνών. 

Δεδομένου των ταχέων αλλαγών στο διεθνές σύστημα σήμερα, οι Διεθνείς 

Σχέσεις περιλαμβάνουν επίσης τις σχέσεις μεταξύ κρατών και διεθνών 

οργανισμών όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Διεθνείς Σχέσεις δεν μπορούν να 

μελετηθούν ή να εξεταστούν μεμονωμένα. Συνδέονται με άλλους τομείς, όπως η 

ιστορία, το διεθνές δίκαιο, η διεθνής οικονομία και η χρηματοδότηση, η πολιτική 

επιστήμη και η γεωγραφία. Ως εκ τούτου, οι Διεθνείς Σχέσεις καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα, με τα έθνη να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την ακαδημαϊκή 

σκοπιά, οι Διεθνείς Σχέσεις επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 

διαμορφώνουν και υλοποιούν τους στόχους εξωτερικής πολιτικής τους και ποια 

είναι τα κίνητρα και οι στόχοι που παρακινούν τη συμπεριφορά τους, μέσα στο 

διεθνές σύστημα. 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Αναφέρθηκε παραπάνω ότι οι Διεθνείς Σχέσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

πεδίο, στο τι εξετάζει μέσα σε όλο το διεθνές σύστημα των κρατών. Στο νου μας 

λοιπόν πρέπει να έχουμε τη Διεθνή Πολιτική, ως συστατικό στοιχείο αυτού του 

ευρέος φάσματος. Ως εκ τούτου, είναι μια πολύ στενότερη έννοια, που 

εμπεριέχεται στις Διεθνείς Σχέσεις. Ο όρος Διεθνής Πολιτική χρησιμοποιείται 

συνώνυμα με τους όρους «παγκόσμια πολιτική» (world or global politics). Πολλές 

φορές μάλιστα, οι ορισμοί για καθέναν από αυτούς τους όρους συχνά δεν βοηθούν 

και τείνουν να μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. 
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Η Διεθνής Πολιτική ασχολείται με την πρακτική πραγματικότητα της 

αλληλεπίδρασης ενός κράτους με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη. Στο ακαδημαϊκό 

τώρα πεδίο, χρησιμοποιείται στην αξιοποίηση των θεωριών των Διεθνών Σχέσεων 

και την εφαρμογή τους στα σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς συστήματος. Έτσι, τα 

ζητήματα στο διεθνές σύστημα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη Διεθνή 

Πολιτική. Το πιο σημαντικό, η έννοια της ισχύος, είναι το κλειδί για την κατανόηση 

της διεθνούς πολιτικής. Η ισχύς μπορεί να είναι είτε σκληρή είτε μαλακή (hard or 

soft power)151 ή και συνδυασμός αυτών (έξυπνη ισχύς, smart power).152 Η σκληρή 

ισχύς σημαίνει κυρίως στρατιωτική αλλά και οικονομική δύναμη, ενώ η μαλακή 

ισχύς είναι πιο έμμεση, όπως πχ μπορεί να είναι η πολιτιστική δύναμη. Η Διεθνής 

Πολιτική ουσιαστικά μελετά πώς και γιατί τα κράτη χρησιμοποιούν αυτά τα είδη 

ισχύος, για να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Ας σκεφτούμε τη Διεθνή Πολιτική, ως μια πρωταρχική αντιμετώπιση των 

πολιτικών σχέσεων των κρατών. Έτσι, οι πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των 

κρατών, οι λόγοι πίσω από αυτές τις συγκρούσεις, η επίλυση των συγκρούσεων 

και η προώθηση της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου, όλα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεθνούς Πολιτικής. 

Τονίζεται ότι στις μέρες μας, η Διεθνής Πολιτική περιλαμβάνει επίσης και το ρόλο 

των μη κρατικών φορέων, όπως οι τρομοκρατικές οργανώσεις, και των 

πολυεθνικών εταιρειών καθώς και τον αντίκτυπό τους στις πολιτικές σχέσεις των 

κρατών. 

4. ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Οι θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων που 

εκφράζουν δογματικά απόψεις περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των 

                                                            

151 Soft power, αναπτύχθηκε ως έννοια to 1990, από τον Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ, Joseph Nye. 
Δες, Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (1990) και Soft Power: The Means 
to Success in World Politics. (2004). 
152 THE BLOG «Smart Power» by Joseph Nye, 11/29/2007, Updated May 25, 2011. 
https://www.huffingtonpost.com/joseph‐nye/smart‐power_b_74725.html (Πρόσβαση 19.11.2017). 
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σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν εν συντομία, οι τρεις κυριότερες από αυτές.153 

4.1 Κλασικός Ρεαλισμός 

 Οι ρίζες της θεώρησης του κλασικού ή πολιτικού ρεαλισμού (classical or 

political realism) ή και αναφερόμενη ως «παραδοσιακή» θεώρηση, φθάνουν ως 

τον Θουκυδίδη, Μακιαβέλι, Χομπς και τον Κλαούζεβιτς. Στον 20ο αιώνα οι 

επιφανέστεροι ρεαλιστές είναι οι Ε. Η. Carr,  Ν. Spykman,  Hans Morgenthau,  

Raymond Aron,  Henry Kissinger,  Z. Brzezinski, S. Huntington  Ο κλασικός 

ρεαλισμός χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω αξιώματα:  

 α. Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί (μοναδικοί για ορισμένους) 

παράγοντες (δρώντες) του διεθνούς συστήματος. 

 β. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο με συνέπεια την ανταγωνιστικότητα 

των κρατών. 

 γ. Τα κράτη λειτουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον. 

 δ. Υπέρτατο εθνικό συμφέρον, είναι η ασφάλεια του κράτους δηλαδή η 

επιβίωσή του. 

 ε. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος και μάλιστα της 

στρατιωτικής ισχύος. 

στ. Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ, αποτιμούν τα συμφέροντά τους στη 

βάση αποκλειστικά της ισχύος και μέσω αυτής αποσκοπούν στην ικανοποίηση του 

«εθνικού συμφέροντος». 

 ζ. Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο όχι από λάθος εκτιμήσεις αλλά 

για να εξυπηρετήσουν σαφή συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς.  

η. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν παίζουν κανέναν ρόλο, παρά 

μόνο εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών.  

                                                            

153 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. σ.58‐76. 
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θ. Στον κλασικό ρεαλισμό, οι διεθνείς οργανισμοί είναι δημιουργήματα 

και εργαλεία στα χέρια των ισχυρών. Τόσο οι διεθνείς οργανισμοί όσο και οι 

συμμαχίες υπάρχουν για όσο υφίστανται σταθερά κοινά συμφέροντα και ανάλογα 

με την ισχύ των κρατών-μελών. Η ισχύς αυτή και η ικανότητα επηρεασμού της 

εξωτερικής πολιτικής των κρατών μεταξύ τους, είναι αποτέλεσμα πρόσκαιρων 

αθροισμάτων και όχι μονιμότερων ενδοδυναμικών συνδυασμών που προκύπτουν. 

4.2 Δομικός Ρεαλισμός ή Νεορεαλισμός 

Ο Kenneth Waltz,154 εξελίσσοντας τον κλασικό ρεαλισμό, παρουσίασε και 

διαμόρφωσε τον δομικό ρεαλισμό (structural realism), που είναι γνωστός και ως 

νεορεαλισμός (neorealism).  

Ο δομικός ρεαλισμός, όπως και ο κλασικός, κατανοεί τη συμπεριφορά των 

κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας, 

αποδεχόμενος την «προσωποποίηση» του «λογικού» (ορθολογικού) κράτους και 

την προϋποτιθέμενη γενική έννοια του «εθνικού συμφέροντος». Προσθέτει όμως 

τη διάσταση του διεθνούς συστήματος. Ένα διεθνές σύστημα υπάρχει, όταν 

πληρούνται δύο όροι: 

α. Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι 

ώστε αλλαγές στο ένα μέρος του συστήματος να δημιουργούν αλλαγές σε άλλα 

μέρη του. 

β. Η συνολική συμπεριφορά του συστήματος να διαφέρει από τη 

συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του.  

Το διεθνές σύστημα παραμένει, όπως στον κλασικό ρεαλισμό, άναρχο και 

λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από αυτούς του 

διεθνούς δικαίου, καθώς απορρέουν από την κατανομή της ισχύος. Σε αυτό το 

σύστημα, η κατάσταση του άκρατου ανταγωνισμού των κρατών, στη βάση 

                                                            

154 Ο Kenneth Neal Waltz  (8  Ιουνίου 1924 ‐ 12 Μαΐου 2013) ήταν Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας και 
μέλος της σχολής τόσο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας όσο και στο Πανεπιστήμιο Columbia και ένας 
από  τους  σημαντικότερους  μελετητές  στον  τομέα  των  διεθνών  σχέσεων.    Ήταν  βετεράνος  του  Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και του Κορεατικού πολέμου. Ο Waltz, ήταν  ιδρυτής του νεορεαλισμού ή δομικού 
ρεαλισμού στη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Το έργο του: Man, the State, and War, Columbia University 
Press. New York: 1959, θεωρείται ένα από τα κλασικά στις Διεθνείς Σχέσεις. 
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συσχετισμού δυνάμεων, με σκοπό την εξασφάλιση πλεονεκτημάτων για 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους, είναι σταθερή και δεν μειώνεται. 

Ο δομικός ρεαλισμός προσφέρει στο διεθνές σύστημα και έναν ρόλο. Η 

συμπεριφορά ή οι αλλαγές στη συμπεριφορά των κρατών, δεν οφείλονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή στις εσωτερικές διεργασίες μέσα από τις οποίες 

προσδιορίζουν τα συμφέροντά αλλά στις πιέσεις της δομής (κατανομής ισχύος) 

του διεθνούς συστήματος. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζουν οι νεορεαλιστές, είναι : 

α. Τα κράτη αποτελούν ταυτόσημες λειτουργικές οντότητες μέσα σε ένα 

άναρχο διεθνές σύστημα. 

β. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος (ανεξαρτήτως αριθμού πόλων) 

υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη συμπεριφορά και στις σχέσεις μεταξύ των 

κρατών που απορρέουν από τη δομή του.  

γ. Οι διεθνείς θεσμοί δεν είναι όπως στον ρεαλισμό αποτέλεσμα 

συγκυριακής σύμπτωσης συμφερόντων των κρατών, αλλά φανερώνουν την 

κατανομή ή τους συσχετισμούς της ισχύος στο διεθνές σύστημα και είναι εργαλεία 

στα χέρια των ισχυρών του διεθνούς συστήματος. 

δ. Οι αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών δεν αλλάζουν τις (δομικές) 

σχέσεις μεταξύ τους.  

Τέλος, ο δομικός ρεαλισμός δεν εξετάζει ούτε μπορεί να εξετάσει τον ρόλο 

των αμιγών εθνικών συμφερόντων όπως αυτά διαμορφώνονται και 

τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Επίσης, αγνοεί τελείως 

την όποια δυναμική των διεθνών οργανισμών και το πώς αυτοί οι οργανισμοί 

επηρεάζουν το διεθνές ή περιφερειακό γίγνεσθαι λόγω των νομικών, πολιτικών και 

οικονομικών δεσμών που δημιουργούν και των συνεπειών που έχει στις εξελίξεις 

αυτή και μόνη η ύπαρξη τους.  

Η φιλοσοφία «φετίχ» των νεορεαλιστών, που επηρέασε το γίγνεσθαι στη 

γηραιά ήπειρο και στο παγκόσμιο επίπεδο, είναι η φιλοσοφία της σταθερότητας, 

της ειρήνης και του μη πολέμου.  
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4.3 Πλουραλισμός 

Η πλουραλιστική θεώρηση (pluralism), που είναι γνωστή και ως διεθνική 

(transnational), διακυβερνητική (transgovernmental), φιλελεύθερη (liberal) ή και ως 

ιδεαλισμός (idealism), είναι αποτέλεσμα αφενός των αδυναμιών που 

παρατηρήθηκαν και της κριτικής που ασκήθηκε στον κλασικό ρεαλισμό και 

αφετέρου της σύγκλισης συμπερασμάτων από διαφορετικά πεδία της επιστήμης 

των Διεθνών Σχέσεων και από όλα τα ρεύματα που ουσιαστικά εκφράζουν τα 

παραπάνω διαφορετικά ονόματα της θεώρησης.  

Ο πλουραλισμός, δεν διαθέτει την εσωτερική συνοχή, οργάνωση και 

πειθαρχία αξιωμάτων που έχει ο κλασικός και ο δομικός ρεαλισμός. Η θεώρηση 

αυτή, στην πρώτη της μορφή, τον ιδεαλισμό, που τοποθετείται στην αρχή του 20ου 

αιώνα και που σήμερα στο εσωτερικό της έχει μάλλον περιθωριοποιηθεί ως 

ρεύμα, απορρίπτει την παραδοσιακή μορφή της πολιτικής που εκφράζεται μέσα 

από τη διεκδίκηση ισχύος, τις ισορροπίες δυνάμεων και τη χρήση βίας. 

Αντιπροτείνει την ανάγκη σεβασμού του δικαίου με στόχο την επίτευξη της 

ειρήνης, την ανάγκη ύπαρξης των διεθνών οργανισμών και σε κάποιες ακραίες 

μορφές της το ξεπέρασμα της εθνοκεντρικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας 

με τη δημιουργία υπερεθνικών δομών (world government, federalism). 

Σήμερα, η πλουραλιστική θεώρηση απέχει από το να είναι απλώς 

ιδεαλιστική. Δέχεται την ύπαρξη των κρατών ως παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος, αλλά προσθέτει στην κατηγορία των παραγόντων και τους διεθνείς 

κυβερνητικούς και μη οργανισμούς καθώς και τις μορφές περιφερειακής 

οργάνωσης και ολοκλήρωσης (integration). Επίσης, απορρίπτει την ενοποιημένη, 

ορθολογική και πάντα αυξητική συμπεριφορά των κρατών και καταγγέλλει το 

αφηρημένο και το αξιωματικό, της έννοιας του «εθνικού» συμφέροντος. 

Επιπλέον, αμφισβητεί ότι υπάρχουν μόνο ανταγωνιστικές σχέσεις στα 

πλαίσια του διεθνούς συστήματος, λόγω της παράλληλης ύπαρξης της διεθνούς 

(κυρίως οικονομικής και πολιτικής) συνεργασίας, που αυξάνοντας την 

αλληλεξάρτηση (interdependence), μειώνει τις πιθανότητες συγκρούσεων. Δηλαδή 

στην ώριμη πλουραλιστική θεώρηση, ναι μεν δεν αποκλείεται ο ρόλος της ισχύος 

(στρατιωτικής και επιπλέον οικονομικής, θεσμικής), θεωρείται όμως ότι το διεθνές 
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σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση διαρκών συγκρούσεων αλλά αντίθετα, 

διακατέχεται από τάξη ή εμφανίζει μία σχετική τάξη λόγω ακριβώς της ύπαρξης 

διεθνών οργανισμών και καθεστώτων που ρυθμίζουν και παγιώνουν τις διάφορες 

μορφές συνεργασίας.  

 Τέλος, δέχεται τον καταλυτικό ρόλο των διεθνών οργανισμών και των 

διεθνών καθεστώτων (international regimes)155 στις εξελίξεις. Τα συμμετέχοντα 

κράτη δεν λειτουργούν αυτόνομα και ελεγχόμενα μόνο από τις κατανομές 

(στρατιωτικής) ισχύος, αλλά επηρεάζονται από τους διεθνείς οργανισμούς και τα 

διεθνή καθεστώτα, που δημιουργούν παράλληλα διαφορετικές πηγές ισχύος από 

αυτές που αποδέχονται οι ρεαλιστές. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να 

αγνοείται παντελώς ότι, στην Ευρώπη εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΔΕΕ 

και το ΝΑΤΟ υπάρχει μία πληθώρα περιφερειακών οργανισμών και θεσμών με 

πολυδιάστατο χαρακτήρα. Έτσι, κατά τον πλουραλισμό: 

α. Το διεθνές σύστημα αποτελείται από κράτη και διεθνείς οργανισμούς. 

β. Το διεθνές σύστημα παραμένει άναρχο και ανταγωνιστικό, όμως δεν 

επικρατεί πλήρης αταξία λόγω της ύπαρξης μορφών συνεργασίας. 

γ. Ο ορθολογισμός και η ενότητα των κρατών καταργούνται 

μεθοδολογικά, οι πολιτικές συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα σύνθετων εσωτερικών 

διεργασιών. 

δ. Η έννοια του «εθνικού» συμφέροντος είτε καταργείται είτε 

τροποποιείται, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα συμφέροντα εκτός της εθνικής 

ασφάλειας, όπως συμφέροντα οικονομικής φύσης. 

                                                            

155  Τα  διεθνή  καθεστώτα  συχνά  διαμορφώνονται  ως  απάντηση  στην  ανάγκη  συντονισμού  της 
συμπεριφοράς  μεταξύ  των  χωρών  γύρω  από  ένα  θέμα.  Το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο,  η  Σύμβαση 
Βιολογικών Όπλων και το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι παραδείγματα διεθνών καθεστώτων. Ο αριθμός των 
διεθνών  καθεστώτων  αυξήθηκε  δραματικά  από  τον  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο  και  σήμερα  τα  καθεστώτα 
καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές των διεθνών σχέσεων που ενδέχεται να απαιτούν συντονισμό μεταξύ 
των  χωρών,  από  ζητήματα  ασφάλειας  (όπως  μη  διάδοση  όπλων  ή  συλλογική  άμυνα  ),  εμπόριο,  τις 
επενδύσεις,  την  πληροφόρηση  και  την  επικοινωνία,  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  το  περιβάλλον  και  τη 
διαχείριση του εξωτερικού χώρου.  
Δες και, Stephen D. Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. 
In International Regimes, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1983. 
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ε. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται από διαφορετικές μορφών ισχύος και 

συνεργασίας που επιδιώκουν τα κράτη. 

στ. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου λαμβάνονται υπόψη και επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά των κρατών. 

ζ. Οι διεθνείς οργανισμοί είναι αποτέλεσμα συνεργασιών μεταξύ των 

κρατών. 

Αν τέλος χρειαζόταν μία εικόνα, που ως παρομοίωση θα περιέγραφε τον 

κόσμο των πλουραλιστών, αυτή θα ήταν η εικόνα ενός δικτύου ή ενός ιστού. 

5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Το Διεθνές Σύστημα είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος όρος των 

Διεθνών Σχέσεων. Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να ορίσουν αυτόν τον όρο με 

διάφορους τρόπους σε όλη την ιστορία. Μερικοί από αυτούς, όπως ο Morton 

Kaplan, Hugo Grotius, ο Karl Deutsch, ο Charles Mc Cleland, ο J. David Singer, ο 

Kenneth Boulding, ο David Easton και ο Anatole Rapport συνέβαλαν στη θεωρία 

της έννοιας του διεθνούς συστήματος. 

Ο σπουδαίος νομικός φιλόσοφος Hugo Grotius156, απεικόνισε τη «μεγάλη 

κοινωνία των κρατών» ως το θεμέλιο της διεθνούς τάξης157. Ο Joseph Frankel 

ανέφερε ότι το Διεθνές Σύστημα είναι "μια συλλογή από ανεξάρτητες πολιτικές 

ενότητες, οι οποίες αλληλεπιδρούν με κάποια κανονικότητα."158 

Ο Kaplan159 θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς οπαδούς του Διεθνούς 

Συστήματος. Παρόλο που επιμένει στην ισορροπία ισχύος που διατηρεί την τάξη 

                                                            

156 Hugo Grotius (10 Απριλίου 1583 ‐ 28 Αυγούστου 1645), ήταν ολλανδός νομικός και έθεσε τα θεμέλια για 
το διεθνές δίκαιο  , βασισμένο στον φυσικό νόμο. Θεωρείται ότι ήταν ένας από τους πρώτους που όρισε 
ρητά  την  ιδέα  μιας  κοινωνίας  των  κρατών  που  διέπεται  όχι  από  τη  βία  ή  τον  πόλεμο  αλλά  από  τους 
πραγματικούς νόμους και την αμοιβαία συμφωνία για επιβολή τους νόμους αυτούς.  
157 Όπως δήλωσε το 1990 η Hedley Bull  : «Η ιδέα της διεθνούς κοινωνίας που ο Grotius πρότεινε δόθηκε 
συγκεκριμένη  έκφραση  στην  ειρήνη  της  Βεστφαλίας  και  ο  Grotius  μπορεί  να  θεωρηθεί  πνευματικός 
πατέρας αυτού του πρώτου γενικού ειρηνικού διακανονισμού της σύγχρονης εποχής». 
Δες:  Hedley Bull, Adam Roberts and Benedict Kingsbury. Hugo Grotius and International Relations. Oxford 
University Press, 1990.  
158 Joseph, Frankel. International Relations in a Changing World. Oxford University Press, 4th edition, 1988.  
159 Ο Morton A. Kaplan (9 Μαΐου 1921 ‐ 26 Σεπτεμβρίου 2017) ήταν διακεκριμένος Καθηγητής Πολιτικών 
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Ο Kaplan εισήγαγε ένα νέο αναλυτικό εργαλείο στη μελέτη των 
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μέσα στο σύστημα, ο Kaplan ορίζει ένα Σύστημα ως "μια ομάδα καθορισμένων 

σημείων που σχετίζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, έτσι ώστε η αλλαγή ή η 

αφαίρεση οποιουδήποτε πράγματος στην ομάδα αυτή, θα επιφέρει μια αλλαγή στα 

άλλα πράγματα μέσα στο σύστημα". Κατά συνέπεια, τα κράτη δεν επιτρέπουν σε 

ένα κράτος να γίνει «υπερβολικά ηγεμονικό» ή σε ένα κράτος να απορριφθεί 

τελείως από τα άλλα. 

Για τους δομικούς ρεαλιστές, όπως ο John Mearsheimer,160 για το Διεθνές 

Σύστημα ισχύει ότι: 

α. Το Διεθνές Σύστημα είναι άναρχο χωρίς την ύπαρξη κάποιας 

ανώτερης αρχής. 

β. Όλα τα κράτη διαθέτουν κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα και 

το κάθε κράτος έχει την ισχύ να βλάψει κάποιο γειτονικό του κράτος. 

γ. Τα κράτη δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουρα για τις προθέσεις των 

άλλων κρατών. 

δ. Κύριος στόχος των κρατών είναι η επιβίωση. 

ε. Τα κράτη είναι ορθολογικοί παράγοντες (δρώντες). 

Παρόλα αυτά, δεν είναι εύκολο να δοθεί κάποιος ακριβής ορισμός του 

Διεθνούς Συστήματος. Όμως, ένα τέτοιο σύστημα πιστεύεται ότι υπάρχει ήδη από 

το 1648. 

Κατά την ανάλυση της εξέλιξης του διεθνούς πολιτικού συστήματος, μερικοί 

μελετητές πιστεύουν ότι ξεκίνησε τον 17ο αιώνα με την υπογραφή της Συνθήκης 

                                                                                                                                                                                    

διεθνών σχέσεων, την ανάλυση συστημάτων. Χρησιμοποίησε την ανάλυση συστημάτων ώστε να διακρίνει 
μεταξύ  τους,  τους  διαφόρους  τύπους  των  διεθνών  συστημάτων  των  κρατών,  όπως:  το  σύστημα 
"ισορροπίας  ισχύος",  το  χαλαρό  διπολικό  σύστημα,  το  σφιχτό  διπολικό  σύστημα,  το  παγκόσμιο  διεθνές 
σύστημα,  το  ιεραρχικό  διεθνές  σύστημα  και  το Διεθνές  Σύστημα  του  veto  της μονάδας.  Δες: Morton A. 
Kaplan, System and Process in International Politics. John Wiley and Sons, Inc, 1957. 
160  Ο  John  Joseph  Mearsheimer  (γεννημένος  στις  14  Δεκεμβρίου  1947)  είναι  Αμερικανός  πολιτικός 
επιστήμονας.  Είναι  Καθηγητής  στο  Πανεπιστήμιο  του  Σικάγο.  Ο  Mearsheimer  πρότεινε  τη  θεωρία  του 
επιθετικού  ρεαλισμού,  που  περιγράφει  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  μεγάλων  δυνάμεων  η  οποία 
κυριαρχείται  από  μια  ορθολογική  επιθυμία  να  επιτευχθεί  ηγεμονία,  σε  έναν  κόσμο  ανασφάλειας  και 
αβεβαιότητας σχετικά με τις προθέσεις των άλλων κρατών.  
Δες: John. J. Mearsheimer, Η τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
2006. Μετάφραση: Κ. Κολιόπουλος Επιστημονική επιμέλεια: Π. Ήφαιστος‐Ηλ. Κουσκουβέλης. 
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της Βεστφαλίας το 1648.161 Από το διάστημα αυτό μέχρι την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης το 1989, το Διεθνές Σύστημα υποβλήθηκε σε πέντε (5) 

εξελικτικές περιόδους. Διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των 

φάσεων, βασίζονται στην ισορροπία ισχύος και στα σημαντικά γεγονότα που 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Το ιδιαίτερο γεγονός κατά τις 

τρεις πρώτες φάσεις στην εξέλιξη του διεθνούς συστήματος (από την ειρήνη της 

εποχής της Βεστφαλίας του 1648 έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 

1945) είναι ότι βασίστηκαν στο πολυπολικό σύστημα. Όμως, ήταν τα κύρια 

χαρακτηριστικά όπως ο ευρω-κεντρισμός, ο ιμπεριαλισμός, η άνοδος του 

εθνικισμού και οι νέες δυνάμεις καθώς και η ιδεολογική διαίρεση, αυτά που 

επηρέασαν κυρίως την εξέλιξη του συστήματος μέσα σε αυτές τις τρεις φάσεις. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα συζητηθούν ξεχωριστά παρακάτω.  

5.1 Κλασική Περίοδος (1648-1815) 

Η πρώτη φάση του διεθνούς συστήματος ξεκινά με την Ειρήνη της 

Βεστφαλίας (1648) στο συνέδριο της Βιέννης (1815). Η Συνθήκη της Βεστφαλίας 

υπογράφηκε μετά από θρησκευτικούς πολέμους στην Ευρώπη, γνωστούς και ως 

«Τριαντακονταετής» πόλεμος, μεταξύ των καθολικών και προτεσταντικών κρατών 

και αναπτύχθηκε το σύγχρονο σύστημα των κρατών. 

Αυτό περιλάμβανε ένα μακροχρόνιο πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών για θρησκευτικούς λόγους, που ανέδειξε τον Πάπα ως θρησκευτικό ηγέτη 

στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, αναδείχθηκε η έννοια του κυρίαρχου και σύγχρονου 

κράτους. Ως εκ τούτου, τα έθνη-κράτη έμαθαν την ανάγκη της ενεργούς σχέσης 

                                                            

161  Η  Συνθήκη  της  Βεστφαλίας  αποτέλεσε  στην  πραγματικότητα  μία  σειρά  ειρηνευτικών 
διαπραγματεύσεων,  οι  οποίες  έλαβαν  χώρα  το  1648,  στις  πόλεις  του  Όσναμπρυκ  και  του  Μύνστερ. 
Αποτέλεσμα της εν λόγω συνθήκης ήταν η λήξη του Τριαντακονταετούς Πολέμου  (1618‐1648) στην Αγία 
Ρωμαϊκή  Αυτοκρατορία,  καθώς  και  η  λήξη  του  Ογδοηκονταετούς  Πολέμου  (1568‐1648)  μεταξύ  της 
Ισπανίας και της Ολλανδικής Δημοκρατίας. 
Σε διπλωματικό επίπεδο, η Συνθήκη της Βεστφαλίας λειτούργησε ως εφαλτήριο μιας νέας δυναμικής στην 
πολιτική σκηνή της κεντρικής Ευρώπης, η μετέπειτα λεγόμενη Βεστφαλιανή κυριαρχία, δυναμική η οποία 
εστιάζει στη συνύπαρξη κυρίαρχων κρατών. Βάσει αυτού, οι όποιες εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους 
αφορούν  το  ίδιο  το  κράτος  και  συνεπώς  οι  παρεμβάσεις  από  τρίτους  αποτελούν  σφάλμα.  Καθώς  η 
ευρωπαϊκή πολιτική λογική εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο, τα Βεσταφαλιανά αυτά ιδεώδη, ειδικότερα δε η 
ιδέα  του  κυρίαρχου  κράτους,  αποτέλεσαν  κεντρικό  πυλώνα  του  διεθνούς  δικαίου  και  της  ανερχόμενης 
τάξης πραγμάτων. 
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τους με άλλα κράτη του διεθνούς συστήματος και κυρίως την ισορροπία της 

εξουσίας, η οποία διατηρείται από κάθε κυρίαρχη οντότητα στο σύστημα. 

Αυτό μπορεί δίκαια να θεωρηθεί ως η έναρξη του διεθνούς συστήματος. 

Από αυτό το στάδιο, το διεθνές σύστημα δημιουργείται με τις σχέσεις μεταξύ των 

εθνών - κρατών και δημιουργεί το πολιτικό υπόβαθρο για τις σχέσεις των κρατών. 

Αυτή η περίοδος είναι επίσης αξιοσημείωτη, για την κοινωνικοπολιτική 

επανάσταση, όπως η βιομηχανική επανάσταση και η Γαλλική επανάσταση. Οι 

κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις αυτών των επαναστάσεων στις σχέσεις των 

κρατών ήταν σημαντικές. Η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε το διεθνές σύστημα, 

με καινοτόμες τεχνολογίες για τη γρήγορη μετακίνηση και το εμπόριο. 

Η βιομηχανική επανάσταση που άλλαξε την οικονομική δομή και 

δημιούργησε την άνοδο του καπιταλισμού στον κόσμο, που οδήγησε έπειτα στον 

ιμπεριαλισμό. Η ιμπεριαλιστική επέκταση άλλαξε όλες τις πτυχές στο σύνολο του 

διεθνούς συστήματος, δημιουργώντας τους παγκόσμιους πολέμους. 

Κατά τη διάρκεια της κλασικής περιόδου, η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η 

Αυστρία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Τουρκία, οι Κάτω Χώρες και η Πρωσία ήταν τα 

ισχυρότερα κράτη στο πολυπολικό σύστημα ισχύος όπου το διεθνές σύστημα ήταν 

κυρίως ευρωκεντρικό. 

5.2 Μετακλασική Περίοδος (1815-1914) 

Η μετακλασική περίοδος κράτησε έναν αιώνα, από το Συνέδριο της 

Βιέννης162 (1815) μέχρι την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914. Ακόμα 

και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα κύρια χαρακτηριστικά της Κλασικής 

                                                            

162 Το Συνέδριο της Βιέννης που διεξήχθη το 1814‐1815 ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά συνέδρια στην 
Ιστορία της Ευρώπης, που αποτέλεσε και σταθμό στην ιστορία του Διεθνούς Δικαίου. 
Σκοπός  του  συνεδρίου αυτού  ήταν αφενός μεν η αναζήτηση  ενός πραγματικού  συστήματος  ισορροπίας 
μεταξύ των Δυνάμεων που είχαν εμπλακεί και από τις δύο πλευρές στους Ναπολεόντειους πολέμους και 
αφετέρου η δικαία ρύθμιση  των  χωροταξικών προβλημάτων που είχαν αναδυθεί μεταξύ των Βασιλικών 
Οίκων της Ευρώπης, της περιόδου εκείνης. 
Ως γεγονός το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του γεωπολιτικού 
χάρτη της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις που συμμετείχαν, η Αγγλία, η Πρωσία, η 
Αυστρία,  η  Ρωσία  αλλά  και  η  ηττημένη  Γαλλία,  είχαν  ως  στόχο  την  εξυπηρέτηση  των  γεωπολιτικών 
σκοπιμοτήτων  τους  αλλά  και  τις  προτεραιότητες  που  τέθηκαν  από  τους  νικητές  των  Ναπολεόντειων 
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περιόδου παρέμειναν αμετάβλητα. Η Ευρώπη θεωρήθηκε ως το ισχυρό κέντρο 

του κόσμου, η ισορροπία της ισχύος στο Σύστημα ήταν Πολυπολική και οι μεγάλες 

μονάδες του Διεθνούς Συστήματος ήταν τα ευρωπαϊκά κράτη, αν και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) αναδύονταν ως παγκόσμια δύναμη. Ωστόσο, τα 

σημαντικά και νέα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν η άνοδος του εθνικισμού στην Ευρώπη, η 

οποία εμφανίστηκε ως μια ισχυρή δύναμη, επιτρέποντας στα κράτη να γίνουν όλο 

και πιο ισχυρά. 

Επίσης, ο ιμπεριαλισμός αύξησε τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κατεύθυναν το ενδιαφέρον τους, 

στην εξωτερική τους επέκταση. Έτσι, κατά την περίοδο 1870-1914, τα ευρωπαϊκά 

έθνη, οι Η.Π.Α. καθώς και η Ιαπωνία οδηγήθηκαν σε μια κούρσα αποικιοκρατίας. 

Αυτός ο εθνικισμός και ο ιμπεριαλισμός μεταξύ των κρατών, αύξησαν την 

όρεξή τους για επιπλέον εδάφη, ωθώντας τους δυνατότερους για επιβίωση, 

κυριαρχώντας επί των αδυνάμων.  

Τελικά, ήταν αυτός ο ιμπεριαλισμός που οδήγησε τα ευρωπαϊκά κράτη να 

διαιρεθούν και στη συνέχεια να ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

5.3 Μεταβατική Περίοδος (1914-1945) 

Η μεταβατική περίοδος είναι πολύπλοκη, έχοντας πολλά γεγονότα με την 

έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η μαζική καταστροφή που σημειώθηκε από τον Α΄ ΠΠ, ενθάρρυνε τους μελετητές 

και τους πολιτικούς να επικεντρωθούν στο διεθνές σύστημα, αναζητώντας τις 

λύσεις για τέτοιες συγκρούσεις. Πολλοί από αυτούς επηρεάστηκαν από τους 

ιδεαλιστές όπως ήταν ο Kant, ο Rousseau και ο Hugo Grotius, με αποτέλεσμα ο 

τότε Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson,163 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της 

                                                                                                                                                                                    

πολέμων, δηλαδή από τις  τέσσερις πρώτες που είχαν και  το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του τελικού 
διακανονισμού. 
163 Ο Τόμας Γούντροου Ουίλσον ( Thomas Woodrow Wilson, 28 Δεκεμβρίου 1856 ‐ 3 Φεβρουαρίου 1924) 
ήταν  ο  28ος  Πρόεδρος  των  ΗΠΑ.  Κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  του  στράφηκε  ενάντια  στα  μεγάλα 
οικονομικά  κεφάλαια  με  διάφορα  νομοθετικά  μέτρα.  Η  εξωτερική  του  πολιτική  σημαδεύτηκε  από  την 
συνέχιση της επεκτατικής πολιτικής των Η.Π.Α. στην λατινική Αμερική και από την είσοδο των Η.Π.Α. στον 
Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ήταν από τους πρωτεργάτες της Κοινωνίας των Εθνών αλλά 
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Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ).164 Ωστόσο, αργότερα η ΚτΕ, απέτυχε να εκπληρώσει 

τους στόχους της και κατέρρευσε. Αυτή η περίοδος δημιούργησε επίσης, τον 

ανταγωνισμό εξοπλισμών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, τη συγκρότηση 

συμμαχιών δυνάμεων, μυστικές συνθήκες και διάφορες επιθετικές εκστρατείες, οι 

οποίες τελικά οδήγησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπου έγινε και χρήση 

πυρηνικών όπλων. 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η δομή του Διεθνούς 

Συστήματος, έμοιαζε να αλλάζει. Αν και η ισορροπία ισχύος παρέμενε ακόμα 

πολυπολική, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση αναδύονταν ως οι δύο κύριες 

υπερδυνάμεις, οι οποίες ήταν πιθανό να αλλάξουν την υφιστάμενη ισορροπία 

ισχύος. Αυτή η αλλαγή της δομής ισχύος πρόσθετε νέα κράτη στο διεθνές 

σύστημα. 

Ως σημαντικές αλλαγές αυτής της περιόδου μπορούν να αναφερθούν: η 

μεταλλαγή της παλιάς Ρωσίας στη νέα Σοβιετική Ένωση, η δημιουργία της 

σύγχρονης Ιαπωνίας, η άνοδος του μιλιταρισμού, κυρίως με την ανάπτυξη 

                                                                                                                                                                                    

παρ'  όλες  τις προσπάθειες  του,  δεν  κατάφερε  να πείσει  το Κογκρέσο  να ψηφίσει  την  ένταξη  της  χώρας 
στην ΚτΕ. Ουσιαστικά η άρνηση του Κογκρέσου σήμανε και την διάλυση της Κοινωνίας των Εθνών. 

164  Η  Κοινωνία  των  Εθνών  (ΚτΕ,  League  of  Nations)  ήταν  Διεθνής  Οργανισμός  ‐  Σύνδεσμος  που 
ιδρύθηκε  το  1919,  αμέσως  μετά  τον  Α΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  στο  Παρίσι.  Ιδρύθηκε  ως  αποτέλεσμα  της 
Συνθήκης  των  Βερσαλλιών  κατόπιν  αμερικανικής  πρωτοβουλίας  και  σημείωσε  σταθμό  στην  εξέλιξη  των 
διεθνών  σχέσεων,  καθώς  υπήρξε  η  πρώτη  προσπάθεια  για  συνεννόηση  όλων  των  κρατών  πάνω  στα 
προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Στο απόγειό του, μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου 1934 και έως 
τις 23 Φεβρουαρίου 1935, είχε 58 χώρες‐μέλη. 

Οι  στόχοι  του  Συνδέσμου  περιλάμβαναν  τον  αφοπλισμό,  την  πρόληψη  του  πολέμου  μέσω  της 
συλλογικής ασφάλειας, τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των χωρών μέσω των διαπραγματεύσεων και 
της  διπλωματίας  και  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  παγκόσμια.  Η  φιλοσοφία  της  διπλωματίας  του 
Συνδέσμου αποτέλεσε θεμελιώδη αλλαγή στη σκέψη από αυτή που επικρατούσε τα προηγούμενα εκατό 
χρόνια.  Ο  Σύνδεσμος  δεν  διέθετε  δική  του  στρατιωτική  δύναμη  και  έτσι  εξαρτάτο  από  τις  Μεγάλες 
Δυνάμεις για να επιβάλει τα ψηφίσματά του, τις οικονομικές κυρώσεις που αποφάσιζε, ή για την παροχή 
στρατευμάτων,  όταν  χρειάζονταν  από  τον  Σύνδεσμο.  Ωστόσο,  οι  Μεγάλες  Δυνάμεις  ήταν  συχνά 
απρόθυμες  να  διαθέσουν  στρατεύματα  για  αυτούς  τους  σκοπούς.  Η  επιβολή  των  κυρώσεων  του 
Συνδέσμου μπορούσε  να βλάψει  τα συμφέροντα  των μελών που αναλάμβαναν  την  τήρησή  τους  και  με 
δεδομένη  την  φιλειρηνική  ψυχολογία  που  ακολούθησε  τον  Α΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  οι  χώρες  ήταν 
απρόθυμες  να  αναλάβουν  στρατιωτική  δράση.  Ο  Μπενίτο  Μουσολίνι,  ηγέτης  της  Ιταλίας,  δήλωσε 
χαρακτηριστικά  ότι  «Ο  Σύνδεσμος  είναι  πολύ  καλός  στο  να  επιβάλλεται  όταν  οι  σπουργίτες  φωνάζουν, 
αλλά εντελώς αδύνατος όταν κυνηγούν οι αετοί». 

Μετά από μια σειρά από αξιοσημείωτες επιτυχίες αλλά και ορισμένες αποτυχίες στις αρχές  της 
δεκαετίας  του  1920,  ο  Σύνδεσμος  τελικά  αποδείχθηκε  ανίκανος  να  εμποδίσει  την  επιθετικότητα  των 
Δυνάμεων  του Άξονα κατά  τη δεκαετία  του 1930. Η έναρξη  του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου απέδειξε ότι ο 
Σύνδεσμος είχε αποτύχει στον πρωταρχικό σκοπό  του, που ήταν η αποφυγή κάθε Παγκόσμιου Πολέμου 
στο μέλλον. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
θα αντικαταστήσει  τον  Σύνδεσμο  της  Κοινωνίας  των  Εθνών,  που  καταργήθηκε  επίσημα  το  1946,  και  θα 
κληρονομήσει μια σειρά από φορείς και οργανισμούς που ιδρύθηκαν από τον Σύνδεσμο. 
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πυρηνικών όπλων και βομβών. Ακόμα, ο ιδεολογικός διαχωρισμός μεταξύ 

δημοκρατίας, φασισμού και κομμουνισμού ήταν μια άλλη σημαντική αλλαγή. 

Ωστόσο, κατά την ανάλυση της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος μέχρι τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σαφώς φάνηκε ότι η ισορροπία ισχύος παρέμεινε 

πολυπολική. Στη συνέχεια όμως μετατράπηκε σε διπολική, με τα δύο στρατόπεδα 

υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 

Όλες οι ιστορικές αλλαγές συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των 

περιόδων, κάτω από ένα πολυπολικό κόσμο και όπως ο Kenneth Waltz 

περιέγραψε ένα τέτοιο διεθνές σύστημα είναι αποκεντρωμένο και άναρχο. Τόνισε 

επίσης, ότι ο ανταγωνισμός στο πολυπολικό σύστημα είναι πιο περίπλοκος. 

Δίνοντας έμφαση ο Waltz, έλεγε: "Στον παλιό πολυπολικό κόσμο, ο πυρήνας μιας 

συμμαχίας συνίστατο σε ένα μικρό αριθμό κρατών με συγκρίσιμες δυνατότητες. Οι 

συνεισφορές τους στην ασφάλεια του ενός στον άλλο, ήταν κρίσιμης σημασίας 

επειδή ήταν παρόμοιου μεγέθους".165 Ο Waltz ισχυρίστηκε ότι μια διπολική δομή 

που κυριαρχείται από δύο μεγάλες δυνάμεις είναι πιο σταθερή από μια 

πολυπολική δομή που κυριαρχείται από τρεις ή περισσότερες μεγάλες δυνάμεις. 

Κάτω από την πολυπολικότητα, τα κράτη βασίζονται σε συμμαχίες για να 

διατηρήσουν την ασφάλειά τους. Αυτό είναι εγγενώς ασταθές, αφού «υπάρχουν 

τόσο πολλές δυνάμεις ώστε κάποια κράτη από αυτά δυσκολεύονται να έχουν 

σαφείς και σταθερές αποστάσεις μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων».166 

Μετά τους καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους μέχρι σήμερα, το 

διεθνές σύστημα πέρασε άλλες δύο σημαντικές περιόδους. 

 

 

                                                            

165 Kenneth N. Waltz. «Structural Realism after the Cold War». The MIT Press, International Security, Vol. 25, 
No. 1, (Summer, 2000), p.5‐41. 
http://www.svt.ntnu.no/iss/Indra.de.Soysa/POL2003H05/waltz_structuralrealism.pdf (Πρόσβαση 
21.11.2017) 
166Kenneth Ν. Waltz. «The Spread of Nuclear Weapons: More May Better». Adelphi Papers, Number 171, 
London: International Institute for Strategic Studies, 1981. 
http://home.sogang.ac.kr/sites/jaechun/courses/Lists/b6/Attachments/39/5.%20The%20spread%20of%20
nuclear%20weapons.pdf  (Πρόσβαση 21.11.2017). 
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5.4 Περίοδος Ψυχρού Πολέμου (1945-1989) 

Στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, συντελέστηκε μια πραγματική μεταμόρφωση μέσα στο διεθνές σύστημα η 

οποία κράτησε μέχρι την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Μετά την ήττα της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, στον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νικητές χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα: το δυτικό 

δημοκρατικό στρατόπεδο, με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ και το σοσιαλιστικό 

στρατόπεδο υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Η περίεργη σχέση ανάμεσα 

στα δύο στρατόπεδα ονομάστηκε Ψυχρός Πόλεμος. Αυτή η σχέση ονομάστηκε 

από τον Joseph Frankel ως "ένας πόλεμος χωρίς να πέσει ούτε ένας 

πυροβολισμός".167  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα δύο στρατόπεδα είχαν ιδεολογικές 

συγκρούσεις, με την έντονη κούρσα των εξοπλισμών, τόσο συμβατικών όσο και 

πυρηνικών. Ακόμα λάβανε μέρος οι πόλεμοι μεσολάβησης των δύο 

υπερδυνάμεων όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ και ο πόλεμος της Κορέας. 

Δεδομένου ότι υπήρχαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η ισορροπία ισχύος ήταν 

διπολική με δύο υπερδυνάμεις. Ξεκίνησε με μια «σφιχτή» ισορροπία αλλά 

αργότερα έγινε «χαλαρή». 

5.5 Σύγχρονη Περίοδος (1989 έως σήμερα) 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η υπερδύναμη που 

ισορρόπησε την ισχύ στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Ο μετασχηματισμός αυτός προκλήθηκε από την οικονομικά 

αδύναμη Σοβιετική Ένωση και από την παγκοσμιοποίηση. Οι παγκόσμιες 

οικονομικές και πολιτιστικές δυνάμεις έχουν μετατρέψει τις «σχέσεις» ή τις 

υποθέσεις, σε πιο παγκόσμιες από διεθνείς. Ενώ πολλοί μελετητές αποκαλούν 

αυτό τον κόσμο μονοπολικός, μερικοί διατηρούν τις αμφιβολίες τους 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να διαδίδουν 

ότι πρωταρχική τους φιλοδοξία είναι να επεκτείνουν την υπεροχή, την εξουσία και 
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την ηγεμονία τους παγκόσμια. Αυτή η ηγεμονία των ΗΠΑ είχε δύο πλεονεκτήματα 

στην πρώιμη εποχή: την στρατιωτική και την οικονομική υπεροχή, καθώς δεν 

υπήρξε άλλη μεγάλη δύναμη για να την αμφισβητήσει, μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, στις εξελίξεις που συνέβησαν στη διεθνή ατζέντα τα 

τελευταία χρόνια (τρομοκρατία, ISIS, πόλεμος Συρίας κ.α) μπορούμε να δούμε 

ορισμένες αλλαγές στο διεθνές σύστημα που διαφέρουν από το μονοπολικό 

σύστημα. Ίσως είναι η ώρα να υποστηρίξουμε τη μετατροπή του διεθνούς 

συστήματος, σε πολυπολικό. 

6. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

 Το Γιβραλτάρ παρόλο ότι είναι μια λιλιπούτεια αποικία της Μεγάλης 

Βρετανίας, έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία, καθώς επιτηρεί τη δυτική πύλη 

της Μεσογείου. Αυτή η στρατηγική αξία του Γιβραλτάρ υπήρξε πάντοτε πολύ 

σημαντική. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους πανάρχαιους χρόνους, όπως έχει 

αναφερθεί και στο 1ο κεφάλαιο, πολλές δυνάμεις έχουν διεκδικήσει αυτό το μικρό 

ακρωτήριο. 

 Σε κάθε περίοδο της ιστορίας έπαιξε και ένα διαφορετικό σημαντικό ρόλο. 

Έτσι, ενώ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε ορμητήριο για τη διεξαγωγή του 

ανθυποβρυχιακού αγώνα στη Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς με το συσχετισμό δυνάμεων 

που διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 40, και μετά τη σχεδόν αμαχητί 

κατάρρευση της Γαλλίας και την ουδετερότητα της Ισπανίας,168 βρέθηκε να είναι το 

μοναδικό σημείο της Ν.Δ. Ευρώπης που ελεγχόταν από συμμαχικές δυνάμεις. 

 Η γεωστρατηγική αξία αυτού του μικροσκοπικού «Βράχου» στην είσοδο της 

Μεσογείου αποδείχτηκε τέτοια, ώστε η αδυναμία κατοχής του από τις δυνάμεις του 

Άξονα, στοίχισε στο Χίτλερ την απώλεια του θαλασσίου ελέγχου στη Μεσόγειο, την 

οργανωμένη απόβαση ενισχύσεων των συμμάχων (Eπιχείρηση «Torch»)169 και 

τελικά την ήττα στο Βορειοαφρικανικό μέτωπο. Το παράδοξο βέβαια είναι, πως 

                                                                                                                                                                                    

167 Joseph Frankel, International relations in a changing world. Oxford University Press 1979. 
168John, Keegan, The Second World War, Wilmington Manor Penguin Books 1989,.p.131‐133.  
169 Δες υποσημείωση 41. 
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υπήρξαν Βρετανοί αξιωματούχοι στο Λονδίνο που κατά την έκρηξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου θεωρούσαν ότι το Γιβραλτάρ δεν είχε καμία αξία! 

 Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών και με την έναρξη του ψυχρού πολέμου, το 

Γιβραλτάρ εντάσσεται στους κόλπους του ΝΑΤΟ, όπου θα φανεί ιδιαίτερα η αξία 

του ως σημείο ανάσχεσης (Choke Point)170, για την προσπάθεια της Σοβιετικής 

Ένωσης να εξέλθει στις θερμές θάλασσες και να επικρατήσει.  Άλλωστε, οι 

Αμερικάνοι θεωρητικοί της Στρατηγικής και της Γεωπολιτικής εξακολουθούν να 

υποστηρίζουν την αγγλοσαξονική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος της 

«Καρδιάς της Γης» (Land power of Heartland) έχει τη δυναμική να γίνει ο 

κυρίαρχος του κόσμου εφόσον συντρέχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις 

(ναυτική ισχύς, έξοδος στις θερμές θάλασσες, κλπ).171 

 Μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ θα επαναπροσδιοριστεί ο 

ρόλος του «Βράχου». Η στρατηγική του αξία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ παραμένει η 

ίδια, δεδομένου ότι δεν έχει παύσει ποτέ να θεωρείται η Ρωσία σαν ο Μεγάλος 

Εχθρός. Ωστόσο, στη μεταβατική αυτή περίοδο της «αναζήτησης» ενός πιθανού 

εχθρού, αναγνωρίζεται η αξία του ως η πιο κοντινή σε θέματα διατήρησης του 

“status quo”,172 της συντήρησης δυνάμεων και της επαγρύπνησης για τον 

εντοπισμό των πιθανών ταραξιών της διεθνούς ισορροπίας.173 

Το νέο δόγμα των ΗΠΑ, που είναι και ο κύριος εκφραστής των θέσεων και 

επιδιώξεων του ΝΑΤΟ, “Forward from the Sea”,174 προϋποθέτει ισχυρή ναυτική 

παρουσία και αξιοσημείωτη ικανότητα για τη διασφάλιση των θαλασσίων οδών 

                                                            

170  Στη  στρατιωτική  στρατηγική,  ένα  σημείο  ανάσχεσης  είναι  ένα  γεωγραφικό  χαρακτηριστικό  μιας 
περιοχής,  όπως  μια  κοιλάδα,  μια  πεδιάδα  ή  μια  γέφυρα  και  στη  θάλασσα,  όπως  ένα  στενό,  μέσω  του 
οποίου  μερικές  φορές  αναγκάζεται  να  περάσει  μια  ένοπλη  δύναμη  για  να  επιτύχει  τον  στόχο  της,  σε 
ουσιαστικά στενότερο μέτωπο, μειώνοντας έτσι την δύναμη πυρός της. Ένα σημείο ανάσχεσης,  μπορεί να 
επιτρέψει σε μια αριθμητικά κατώτερη δύναμη υπεράσπισης, να ανακόψει έναν ισχυρότερο επιτιθέμενο 
αντίπαλο εάν αυτός ο επιτιθέμενος δεν έχει  τη δυνατότητα  να ενισχύσει  το μέτωπο με πολύ υπέρτερες 
δυνάμεις . 
171 Ι. Θ. Μάζης, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, Η θεωρία και η πράξη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2002. σ.18‐21,687. 
172 Το status quo είναι μια λατινική φράση που σημαίνει την υπάρχουσα κατάσταση. H αρχική λατινική 
φράση ήταν «in statu quo» που κυριολεκτικά σήμαινε "στην κατάσταση στην οποία", η οποία είναι η 
συντόμευση της φράσης «statu quo res er ante bellum», που σημαίνει "στην κατάσταση στην οποία τα 
πράγματα ήταν πριν από τον πόλεμο".  
173 Θ. Π. Ντόκος. «Η Στρατηγική Αξία της Μεσογείου στη Μεταψυχροπολεμική Εποχή», Περιοδικό 
Ναυτική Επιθεώρηση, Μάρτιος 1997, σ.181‐196. 
174 https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/forward‐from‐the‐sea.pdf (Πρόσβαση 
22.11.2017). 
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επικοινωνίας στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο πρωτεύοντος, και στις υπόλοιπες 

θάλασσες του πλανήτη ακολούθως. 

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ασφάλειας και ιδιαίτερα στο 

νευραλγικό χώρο της Μεσογείου, καλείται να παίξει το ρόλο του επιτηρητή-

χωροφύλακα σε ότι αφορά την αστάθεια, ανισότητα και ανισοκατανομή του 

πλούτου που εμφανίζεται μεταξύ πλουσίων Βορείων Ακτών της Μεσογείου και των 

φτωχών και υπανάπτυκτων λαών της Βορείου Αφρικής.175 

Η Ιστορία έχει δείξει ότι η πιο σημαντική χρήση του Γιβραλτάρ είναι ο 

στρατιωτικός έλεγχος του στενού του Γιβραλτάρ, αφού επέτρεπε στη Βρετανία να 

υπερασπιστεί τις εμπορικές ναυτιλιακές γραμμές της προς την Ανατολή. Μάλιστα, 

ο Βρετανός ναύαρχος Λόρδος Fisher176  δήλωσε ότι: «το Γιβραλτάρ ήταν ένα από 

τα πέντε κλειδιά που κλείδωνε τον κόσμο, μαζί με το Ντόβερ, την Αλεξάνδρεια, το 

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και τη Σιγκαπούρη»,177 τα οποία κάποτε 

ελέγχονταν από τη Βρετανία,  δείχνοντας έτσι τη σημαντικότητα του Γιβραλτάρ. 

Όμως, η στρατιωτική σημασία του Γιβραλτάρ έχει μειωθεί μετά την 

κατασκευή το 1953, της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης Ρότα178  (η μεγαλύτερη 

βάση των Συμμάχων στην περιοχή, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά 

από το Γιβραλτάρ) και με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Πάντως ακόμα 

εξακολουθεί να είναι μια σημαντική θέση αφού κάτι περισσότερο από το ένα 

τέταρτο της παγκόσμιας ναυτιλιακής κυκλοφορίας περνά μέσω του στενού, κάθε 

χρόνο.179  

Ο έλεγχος του στενού είναι ζωτικής σημασίας για το ΝΑΤΟ. Το έργο του 

ελέγχου του πορθμού έχει παραδοσιακά ανατεθεί από το ΝΑΤΟ στο Ηνωμένο 

                                                            

175 Π. Ήφαιστος, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση,  Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1994. 
176 Δες υποσημείωση 32. 
177 Nicholas, A. Lambert, Sir John Fisher's Naval Revolution. Columbia: University of South Carolina Press 
(1999). 
178 Η Ναυτική Βάση Rota  , γνωστή και ως NAVSTA Rota  , είναι μια ισπανική ναυτική βάση που διοικείται 
από  έναν  Ισπανό  ναύαρχο  και  χρηματοδοτείται  πλήρως  από  τις  ΗΠΑ.  Βρίσκεται  στην  πόλη  Rota  της 
ισπανικής επαρχίας Cádiz , κοντά στην πόλη El Puerto de Santa María. Η NAVSTA Rota είναι η μεγαλύτερη 
αμερικανική στρατιωτική βάση στην  Ισπανία και στεγάζει προσωπικό από το αμερικανικό ναυτικό και το 
αμερικανικό σώμα  των πεζοναυτών.  Υπάρχει  επίσης  μικρός αριθμός από προσωπικό    του αμερικανικού 
στρατού και  της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη βάση. 
179 Aldo, Premoli. ‘’The evolving role of maritime straits’’  Guest Post , 13 December 2016. 
https://globalriskinsights.com/2016/12/the‐evolving‐role‐of‐maritime‐straits/ (Πρόσβαση 2.12.2017). 
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Βασίλειο. Όμως η πρόσφατη πρόοδο που η Ισπανία έχει επιδείξει στις ένοπλες 

δυνάμεις και στις στρατιωτικές βάσεις της, έχει κάνει το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει 

αυτό το θέμα.180  Παρόλα αυτά, οι τεταμένες σχέσεις που η Ισπανία είχε με την 

αμερικανική κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους και η ειδική φιλία των ΗΠΑ με το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προκαλέσει το ΝΑΤΟ να λάβει μια πιο ευνοϊκή θέση 

προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαρόκο για τον έλεγχο του πορθμού.181 

Είναι ξεκάθαρο ότι η αξία του Βράχου επικεντρώνεται πλέον στον 

οικονομικό τομέα. Ο λιμένας του έχει ζωηρότατη κίνηση, καθώς εκατοντάδες πλοία 

κάθε εθνικότητας σταθμεύουν για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα και κάθε είδους 

προμήθειες. Ως γνωστόν, αποτελεί φορολογικό παράδεισο μέσα στην ίδια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η σπουδαιότητα της θέσης του, αναβαθμίζεται όλο και 

περισσότερο με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από την Αλγερία προς 

την Ιβηρική χερσόνησο, μέσω του Βράχου. 

 Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί, είναι να υποβαθμιστεί 

η αξία του, όπως συνέβη στις αρχές του 1940. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πόλεμοι 

πλέον είναι κατά κανόνα οικονομικών συμφερόντων, χωρίς υποχρεωτικά να 

χύνεται αίμα. Η θέση του Βράχου είναι τέτοια, που θα αποτελεί πάντα κομβικό 

σημείο μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 

 Παρακάτω γίνεται μια καταγραφή της πολιτικής στάσης των συμμετεχόντων 

στο ζήτημα του Γιβραλτάρ. Συνάμα θα δοθεί έμφαση και στη στάση των πιο 

ισχυρών δρώντων του σημερινού Διεθνούς Συστήματος. Επειδή κρίνεται ως 

ορόσημο η απόφαση της Βρετανίας για το Brexit και επηρεάζει σε σημαντικό 

βαθμό τις εξελίξεις στο Γιβραλτάρ, θα γίνει αναφορά για πολιτικές πριν και για 

πολιτικές μετά την απόφαση του Brexit. Ουσιαστικά θα εξεταστεί κυρίως η χρονική 

περίοδος μετά το 2000 έως και σήμερα ώστε να δοθεί περισσότερο έμφαση στη 

                                                            

180 "Cumbre de la OTAN en Madrid" La Fogata. 25 May 2003. 
http://www.lafogata.org/003euro/euro5/e07.htm (Πρόσβαση 2.12.2017). 
181 Paloma Cervilla. "España cede el control del Estrecho" . ABC.es. 
http://www.abc.es/20090309/nacional‐nacional/espana‐cede‐control‐estrecho‐20090309.html  (Πρόσβαση 
2.12.2017). 
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πρόσφατη πολιτική αντιπαράθεση του ζητήματος του Γιβραλτάρ, μέσα από τα 

σημαντικότερα γεγονότα που έπληξαν τις σχέσεις Βρετανίας και Ισπανίας.. 

7.1 Προ Brexit Εποχή 

 To 2000, η επισκευή του βρετανικού πυρηνοκίνητου υποβρύχιου, HMS 

Tireless (S88),182 στο Γιβραλτάρ, αποτέλεσε θέμα φιλονικίας με πολιτικές 

προεκτάσεις μεταξύ Ισπανίας και Βρετανίας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας εξέφρασε 

την ανησυχία της για την αποτελεσματική ασφάλεια των κατοίκων του Γιβραλτάρ 

καθώς και εκείνων των Ισπανών που ζουν στην ευρύτερη και παρακείμενη 

περιοχή του Γιβραλτάρ (περίπου 250.000 άνθρωποι). 

Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, θεώρησαν αυτή την επισκευή ως ένα 

γεγονός που θα αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές εργασίες επισκευής στο 

Γιβραλτάρ και όχι σαν μία έκτακτη περίπτωση, όπως υποστήριζε η βρετανική 

κυβέρνηση (κανένα άλλο πυρηνικό υποβρύχιο μέχρι τότε δεν είχε επισκευαστεί 

στο Γιβραλτάρ). Από την άλλη, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ κατηγόρησε την 

Ισπανία ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο γεγονός ως δικαιολογία για να δικαιώσει 

το προ αιώνων (300 χρόνια) αίτημα κυριαρχία της, στο Γιβραλτάρ. Παρά τις 

πολλές διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ επέτρεψε τις επισκευαστικές 

εργασίες που έπρεπε να γίνουν στο υποβρύχιο, μετά τη χρήση των δικών της 

εμπειρογνωμόνων, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν αυτές οι εργασίες με ασφάλεια.183 Το υποβρύχιο ήταν στο 

Γιβραλτάρ για ένα περίπου χρόνο πριν από την αναχώρησή του, κατά τη διάρκεια 

του οποίου οι επισκευές ολοκληρώθηκαν χωρίς κάποιο περιστατικό. 

Μετά από αυτό, Ισπανοί πολιτικοί διαμαρτύρονταν σε κάθε επίσκεψη 

πυρηνικού υποβρυχίου στο Γιβραλτάρ και προσπάθησαν ανεπιτυχώς να πάρουν 

                                                            

182 Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, HMS Tireless (S88), ήταν το τρίτο πυρηνικό υποβρύχιο κλάσης «Trafalgar» 
του Βρετανικού Ναυτικού . Το Tireless είναι το δεύτερο υποβρύχιο του Βρετανικού Ναυτικού που φέρει 
αυτό το όνομα. Η ναυπήγησή του ξεκίνησε  το Μάρτιο του 1984 και τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 
τον Οκτώβριο του 1985. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το Tireless χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε 
περιπολίες ανθυποβρυχιακού πολέμου στον Ατλαντικό Ωκεανό. Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, το Tireless 
αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Αρκτικού Ωκεανού, της Μεσογείου και του 
Ειρηνικού Ωκεανού.  
183http://www.largeassociates.com/LA%20reports%20&%20papers/3044%20Tireless/Nuclsub%20v4.pdf 
(Πρόσβαση 24.11.2017). 
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διαβεβαιώσεις ότι αυτές οι επισκέψεις θα σταματήσουν εντελώς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι δεν υπήρξε καμία περαιτέρω διαμαρτυρία πολιτών, εναντίον των 

πυρηνικών υποβρυχίων στο Γιβραλτάρ. Μάλιστα, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ 

σχολιάζοντας, δήλωσε ότι: «Οι επισκέψεις πυρηνικών υποβρυχίων στο Γιβραλτάρ 

είναι ένα ζήτημα που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ. Επισκέψεις 

για επιχειρησιακούς λόγους ή λόγους αναψυχής είναι ευπρόσδεκτες από την 

κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ... Απ' όσο γνωρίζουμε, η παρούσα αλλά και 

οποιασδήποτε προηγούμενη ισπανικής κυβέρνηση, δεν είναι αντίθετη με τις 

επισκέψεις πυρηνικών υποβρυχίων»184 

Εντός του 2002 και στους μήνες που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος 

σχετικά με τη συμφωνία κοινής κυριαρχίας του Γιβραλτάρ από Ισπανία και 

Βρετανία,185 οι διαφωνίες που προέκυψαν μπορούν κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

α. Η Ισπανία επιθυμούσε να ελέγχει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 

περιοχής του Γιβραλτάρ ακόμη και στην περίπτωση κοινής κυριαρχίας. Αυτή η 

απαίτηση θεωρήθηκε απαράδεκτη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. 

β. Τόσο η ισπανική και η βρετανική κυβέρνηση δήλωσαν ότι το 

δημοψήφισμα δεν είχε καμία νομική ισχύ, παρά μόνο έδειχνε καθαρά τη 

δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση του λαού του Γιβραλτάρ να «μην γίνουν 

Ισπανοί». Έτσι, αφού η βρετανική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι σέβεται αυτή την 

επιθυμία των κατοίκων του Γιβραλτάρ, η ιδέα μιας συμφωνίας κοινής κυριαρχίας 

εγκαταλείφθηκε.186 

Το 2004, η επίσκεψη της Βρεττανής Πριγκίπισσας Άννας τον Ιούνιο,187 το 

σύντομο αγκυροβόλιο του βρετανικού υποβρυχίου HMS Tireless τον Ιούλιο,188 στο 

ναύσταθμο του Γιβραλτάρ καθώς και οι εορτασμοί των Γιβραλταριανών για τα 300 

                                                            

184 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/885449.stm (Πρόσβαση 24.11.2017). 
185 Δες υποσημείωση 105. 
186 Δες υποσημείωση 70. 
187 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1465696/Disappointed‐Gibraltar‐welcomes‐Princess.html 
(Πρόσβαση 25.11.2017). 
188 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/1466682/Return‐of‐British‐sub‐renews‐
row‐with‐Spain.html (Πρόσβαση 25.11.2017). 
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χρόνια κατάληψης του «βράχου» από τη Βρετανία,189 ήταν τα γεγονότα που 

καταγγέλθηκαν έντονα από την ισπανική κυβέρνηση. 

Τον Οκτώβριο του 2004, προτάθηκε ένας γύρος συνομιλιών πάνω σε μια 

τριμερή βάση (Βρετανία - Ισπανία - Γιβραλτάρ), με θέμα συζήτησης την 

περιφερειακή συνεργασία τους. Οι πρώτες συζητήσεις έλαβαν χώρα, τον 

Φεβρουάριο του 2005, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη 

Μάλαγα Ισπανίας και στη συνέχεια στην Πορτογαλία και στο Λονδίνο. 

Τα κύρια θέματα των συνομιλιών ήταν μια νέα συμφωνία για το αεροδρόμιο, 

οι συντάξεις των Ισπανών εργαζομένων που εργάζονταν στο Γιβραλτάρ κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’60 καθώς και η άρση των ισπανικών περιορισμών 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών του Γιβραλτάρ.190 Τα παραπάνω ζητήματα 

διευθετήθηκαν με επιτυχία, τον  Σεπτέμβριο του 2006, στη συμφωνία της 

Κόρδοβα.191 Η διαδικασία συνεχίζεται. Τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι ήταν ένα 

πρώτο σημάδι της επίσημης αναγνώρισης της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ. 

Το 2009, προβλήθηκε από τα πρωτοσέλιδα του Ηνωμένου Βασιλείου και 

μάλιστα σε έντονο ύφος, οι «εσκεμμένες» είσοδοι από ισπανικά μέσα, στα 

ισχυριζόμενα ως βρετανικά χωρικά ύδατα.192 Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 

2009, τέσσερις ένοπλοι αξιωματικοί της Ισπανικής Πολιτοφυλακής συνελήφθησαν 

από τις αρχές του Γιβραλτάρ, όταν μετά την καταδίωξη δύο υπόπτων για 

διακίνηση λαθρεμπορίου, εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ. Ο Ισπανός 

υπουργός Εσωτερικών Αλφρέντο Pérez Rubalcaba, τηλεφώνησε προσωπικά στον 

Πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ, Peter Caruana, ζητώντας συγγνώμη και 

δηλώνοντας ότι δεν υπήρχε «καμία πολιτική πρόθεση» πίσω από το περιστατικό  

και ο Πρωθυπουργός το αποδέχθηκε. Οι εμπλεκόμενοι με το περιστατικό Ισπανοί 

πολιτοφύλακες, την επομένη μέρα αφέθηκαν ελεύθεροι από την αστυνομία του 

Γιβραλτάρ, η οποία αστυνομία δήλωσε ότι: «Μετά από έρευνες, διαπιστώθηκε ότι 

                                                            

189 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/1466682/Return‐of‐British‐sub‐renews‐
row‐with‐Spain.html (Πρόσβαση 25.11.2017). 
190 https://www.un.org/press/en/2005/gacol3119.doc.htm (Πρόσβαση 25.11.2017). 
191 Δες υποσημείωση 71. 
192 Milland, Gabriel. "Return of the Armada". Express.co.uk. 23 May 2009. 
https://www.express.co.uk/news/weird/102828/Return‐of‐the‐Armada‐as‐Spain‐invades‐Gibraltar 
(Πρόσβαση 25.11.2017). 
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η Ισπανική Πολιτοφυλακή εισήλθε κατά λάθος στα Χωρικά Ύδατα του Γιβραλτάρ 

κατά τη διάρκεια καταδίωξης και έχουν ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό.»193  

Το 2012, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε τα σχέδια του ταξιδιού 

της στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 60 

χρόνια από την ενθρόνιση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ (Diamond Jubilee).194 Η 

ακύρωση αυτή, ουσιαστικά ήταν μια διαμαρτυρία, σε απάντηση της 

προγραμματισμένης επίσκεψης στο Γιβραλτάρ από τον Πρίγκηπα Εδουάρδου, 

κόμη του Έσσεξ (Wessex) , την οποία διαμαρτυρία και επίσημα κατέθεσε η 

ισπανική κυβέρνηση. Οι σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας φέρεται να 

«επέστρεψαν σε μια κατάσταση αυξανόμενης αντιπαράθεσης» μετά και την εκλογή 

του Ισπανού Πρωθυπουργού Mariano Rajoy195 του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, 

τον Δεκέμβριο του 2011.196 Εκ μέρους τώρα του Γιβραλτάρ, σχεδιάστηκε να 

πλεύσει ένας στολίσκος 100 πλοίων γύρω από τη χερσόνησο για τον εορτασμό 

της Βασίλισσας ‘’Diamond Jubilee’’, ως «μια επίδειξη περιφρόνησης κατά της 

Ισπανίας.»197 Επιπλέον, ισπανικές διαμαρτυρίες ακολούθησαν τον Αύγουστο του 

2012, όταν το Γιβραλτάρ ακύρωσε μια συμφωνία, που επέτρεπε σε ισπανικά 

αλιευτικά σκάφη να εργάζονται στα νερά του.198 

                                                            

193 https://www.thinkspain.com/news‐spain/17394/guardia‐civil‐officers‐officers‐detained‐by‐gibralatar‐
police (Πρόσβαση 25.11.2017). 
194 Το Diamond Jubilee (Διαμαντένιος Εορτασμός) της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ήταν μια πολυεθνική εορτή 
για όλο το 2012, που σηματοδότησε την 60η  επέτειο από την ενθρόνιση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, στις 6 
Φεβρουαρίου του 1952. Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι βασιλεύει σε 16 κυρίαρχα κράτη, γνωστά ως Βασίλεια 
της Κοινοπολιτείας, περιλαμβάνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μόνη άλλη φορά, στη βρετανική ιστορία, 
όπου ένας μονάρχης γιόρτασε ένα Diamond Jubilee, ήταν της βασίλισσα Βικτώριας το 1897.  
195 Ο Μαριάνο Ραχόι (Mariano Rajoy Brey), γεννημένος στις 27 Μαρτίου 1955) είναι Ισπανός πολιτικός. 
Είναι πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011. Έγινε ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος το 2004 και 
πρωθυπουργός το 2011, μετά τη νίκη του Λαϊκού Κόμματος στις γενικές εκλογές του έτους, καθιστώντας 
‘έτσι τον 6ο Πρόεδρο της Ισπανικής Δημοκρατίας. Το κόμμα του έχασε την πλειοψηφία του στις γενικές 
εκλογές του 2015 , αλλά οι εκλογές αυτές κατέληξαν σε ακυβερνησία. Οι δεύτερες εκλογές του 2016, 
επέτρεψαν στον Rajoy να επανεκλεγεί πρωθυπουργός ως επικεφαλής μιας μειονοτικής κυβέρνησης. 
196 Giles Tremlett, «Spanish queen's jubilee snub over Prince Edward's Gibraltar visit», the guardian, 16 May 
2012. 
https://www.theguardian.com/uk/2012/may/16/spanish‐queen‐jubilee‐snub‐gibraltar (Πρόσβαση 
25.11.2017). 
197 Tom Worden, "Defiant Gibraltar ignores Spanish protests over The Rock and will celebrate Jubilee with 
100 boat flotilla". The Daily Mail. 31 May 2012. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article‐2152761/Defiant‐Gibraltar‐ignores‐Spanish‐protests‐The‐Rock‐
celebrate‐Jubilee‐100‐boat‐flotilla.html  (Πρόσβαση 25.11.2017). 
198 «Spain protests about Gibraltar stance on fishing»  Typically Spanish.com. 18 August 2012. 
https://web.archive.org/web/20121010220104/http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_35
558.shtml  (Πρόσβαση 25.11.2017). 
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Τον Ιούλιο του 2013, διαφωνίες μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ισπανίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου ήρθαν εκ νέου στην επιφάνεια, μετά την απόφαση της 

κυβέρνησης του Γιβραλτάρ να τοποθετήσει μια σειρά από τσιμεντόλιθους στα 

ανοικτά της θάλασσας των ακτών του Γιβραλτάρ, με σκοπό να σχηματίσουν ένα 

τεχνητό ύφαλο. Η ισπανική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε, δηλώνοντας ότι αυτή η 

ενέργεια εκ μέρους του Γιβραλτάρ, είχε αρνητικό αντίκτυπο για την αλιεία στην 

περιοχή, περιορίζοντας την πρόσβαση των ισπανικών αλιευτικών σκαφών. Μετά 

από αυτό, στο τέλος Ιουλίου, η ισπανική κυβέρνηση εισήγαγε επιπλέον ελέγχους 

στα χερσαία σύνορα Γιβραλτάρ - Ισπανίας, για τους ανθρώπους που 

μπαινοβγαίνουν στο Γιβραλτάρ. Τότε, η βρετανική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε 

καθώς οι επιπλέον αυτοί έλεγχοι, προκαλούσαν μεγάλες καθυστερήσεις στον 

πληθυσμό που περίμενε να περάσει τα σύνορα, που έφταναν και τις 7 ώρες. 

Μάλιστα, στις 2 Αυγούστου, κλήθηκε ο Ισπανός πρέσβης στο Βρετανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο για να συζητήσουν αυτές 

τις εξελίξεις.199 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας José Manuel Garcia-Margallo 

δίνοντας μία συνέντευξη στην Ισπανία τον Αύγουστο του 2013, ανακοίνωσε τα 

πιθανά σχέδια για την εισαγωγή τέλους αξίας 50 ευρώ, για τη διέλευση των 

συνόρων από τους ανθρώπους που πηγαίνουν από και προς το Γιβραλτάρ, ως 

απάντηση στη δημιουργία του τεχνητού υφάλου από το Γιβραλτάρ. Επίσης 

αναφέρθηκε σε σχέδια ώστε να κλείσει ο ισπανικός εναέριος χώρος για τις πτήσεις 

που εξυπηρετούν το Γιβραλτάρ, όπως και σε σχέδια για τη διεξαγωγή έρευνας 

από τις ισπανικές φορολογικές αρχές, στην ιδιοκτησία που ανήκει σε περίπου 

6.000 κατοίκων του Γιβραλτάρ και βρίσκεται στις γειτονικές περιοχές της Ισπανίας. 

Ακόμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας εξετάζει σχέδια για αλλαγές στο 

νόμο για βρετανικές εταιρείες online τυχερών παιχνιδιών με έδρα το Γιβραλτάρ, οι 

οποίες θα πρέπει να έχουν ως servers εξυπηρέτησης  στην Ισπανία, κάτι που 

σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες θα υποστούν το φορολογικό καθεστώς της 

Ισπανίας.200 

                                                            

199 «Britain summons Spanish ambassador over Gibraltar border checks». The Telegraph, 2 August 2013. 
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/gibraltar/10219694/Britain‐summons‐Spanish‐
ambassador‐over‐Gibraltar‐border‐checks.html (Πρόσβαση 25.11.2017). 
200 Dominique Searle, ‘’ Spain studies measures to pressure Gibraltar’’ Reuters, 4 August 2013. 
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Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στα παραπάνω σχόλια, με 

μια λιτή, πολιτική και γεμάτο νόημα δήλωση: «Ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει 

σαφές ότι η βρετανική κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις συνταγματικές δεσμεύσεις 

προς το λαό του Γιβραλτάρ , χωρίς κανένα συμβιβασμό επί της κυριαρχίας.»201 

Από την πλευρά της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ, απάντησε ο 

Πρωθυπουργός Fabian Picardo, κατηγορώντας την Ισπανική Κυβέρνηση ότι 

συμπεριφέρεται όπως επί εποχής Φράνκο, υπονοώντας ότι τα μέτρα που 

σχεδιάζει να εφαρμόσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας λειτουργούν ως 

αντίποινα για τους κατοίκους του Γιβραλτάρ.202 

Το 2015, ο Πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ Fabian Picardo, δήλωσε ότι το 

Γιβραλτάρ θα προσπαθήσει να παραμείνει μέλος της ΕΕ, σε περίπτωση που το 

Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αφήσει την ΕΕ203 αλλά επιβεβαίωσε ότι 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το έδαφος του Γιβραλτάρ θα παραμείνει ένα 

βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.204 Επίσης, σε επιστολή του προς την Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ζήτησε να ληφθεί υπόψη το 

Γιβραλτάρ στις διαπραγματεύσεις μετά από ένα πιθανό Brexit.205 

7.2 Οι Επιδράσεις του Brexit στο Γιβραλτάρ από το τρίγωνο: Βρετανία -  

Ισπανία - ΕΕ 

 Για το Γιβραλτάρ, η απόφαση του Brexit είναι σημαντική όσον αφορά το 

καθεστώς του, μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

                                                                                                                                                                                    

https://www.reuters.com/article/uk‐gibraltar‐spain/spain‐studies‐measures‐to‐pressure‐gibraltar‐
idUKBRE97304V20130804 (Πρόσβαση 25.11.2017). 
201 «Gibraltar row will be resolved, says UK Foreign Office» BBC News, 4 August 2013. 
http://www.bbc.com/news/uk‐23567982 (Πρόσβαση 25.11.2017). 
202 Rob, Williams , ‘’ Minister says Spain 'acting like North Korea' and 'sabre rattling' in row over Gibraltar’’ 
Independent, 5 August 2013. 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/minister‐says‐spain‐acting‐like‐north‐korea‐and‐sabre‐
rattling‐in‐row‐over‐gibraltar‐8746152.html (Πρόσβαση 25.11.2017). 
203 Steven, Swinford, "Gibraltar suggests it wants to stay in EU in the event of Brexit". The Daily Telegraph. 
14 April 2015.  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/gibraltar/11534580/Gibraltar‐
suggests‐it‐wants‐to‐stay‐in‐EU‐in‐the‐event‐of‐Brexit.html (Πρόσβαση 25.11.2017). 
204 Fabian Picardo, Chief Minister, ‘’Happy Birthday, Your Majesty’’, PANORAMA daily GIBRALTAR,  21‐04‐
16. http://gibraltarpanorama.gi/15209/191011/a/happy‐birthday‐your‐majesty (Πρόσβαση 25.11.2017). 
205 ‘’Britain must include Gibraltar in post‐Brexit negotiations’’, Gibraltar Chronicle, 17 March 2016. 
http://chronicle.gi/2016/03/britain‐must‐include‐gibraltar‐in‐post‐brexit‐negotiations‐report‐says/ 
(Πρόσβαση 25.11.2017). 
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Ένωση (ΕΕ). Το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να εγκαταλείψει την ΕΕ στο 

δημοψήφισμα του 2016 και κοινοποίησε επισήμως στην ΕΕ την πρόθεσή του να 

αποσυρθεί τον Μάρτιο του 2017.206 Το Γιβραλτάρ δεν είναι μέλος του Ηνωμένου 

Βασιλείου αλλά ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, θα πάψει να αποτελεί μέρος 

της ΕΕ μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Το Γιβραλτάρ έλαβε μέρος στο δημοψήφισμα κα με συντριπτικό ποσοστό 

(95,91%) οι κάτοικοί του επέλεξαν την παραμονή στην ΕΕ. Μάλιστα  και τα τρία 

κόμματα που εκπροσωπούνταν στο νομοθετικό σώμα του Γιβραλτάρ, 

υποστήριξαν την παραμονή στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος207,208. 

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, που οδήγησε στο εθνικό δημοψήφισμα 

του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το αν θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η ισπανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποφάσιζε να αποχωριστεί την ΕΕ, η Ισπανία θα πίεζε ώστε να ανακτήσει τον 

έλεγχο του Γιβραλτάρ.209 Επίσης ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών José Μanuel 

García-Margallo δήλωσε ότι, στην περίπτωση επιλογής του Brexit, το Γιβραλτάρ 

δεν θα είχε πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, εκτός και εάν συμφωνείτο μια 

μεταβατική περίοδος συγκυριαρχίας. Ο Πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ Fabian 

Picardo προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι το Brexit αποτελεί απειλή για την 

ασφάλεια του Γιβραλτάρ.210 

Μία ημέρα μετά το αποτέλεσμα του Brexit, ο Ισπανός υπουργός 

Εξωτερικών José Μanuel García-Margallo, δήλωσε ότι: «η σημαία της Ισπανίας 

πάνω στον «Βράχο» είναι πιο κοντά από ποτέ πριν», και ανανέωσε τις εκκλήσεις 

                                                            

206 Δες υποσημείωση 175. 
207 "Feetham urges joint strategies with Govt on key issues". Gibraltar Chronicle. 19 January 2016. 
http://chronicle.gi/2016/01/feetham‐urges‐joint‐strategies‐with‐govt‐on‐key‐issues/ (Πρόσβαση 
26.11.2017). 
208 "Garcia flags constitutional reform and Brexit in New Year message". Gibraltar Chronicle. 5 January 2016. 
http://chronicle.gi/2016/01/garcia‐flags‐constitutional‐reform‐and‐brexit‐in‐new‐year‐message/ 
(Πρόσβαση 26.11.2017). 
209Jennifer, Williams). " The Brexit vote result has reignited a 300‐year‐old fight between Britain and Spain" 
Vox, 24 June 2016. 
https://www.vox.com/2016/6/23/12005364/brexit‐vote‐gibraltar‐britain‐spain (Πρόσβαση 26.11.2017). 
210 Matt, Dathan, ‘’Spain would demand control of Gibraltar the 'very next day after Brexit' ’’, MailOnline, 7 
March 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article‐3480292/Spain‐demand‐control‐Gibraltar‐day‐
Brexit‐warns‐foreign‐minister‐sparks‐fresh‐row‐Rock.html (Πρόσβαση 26.11.2017). 
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για κοινό ισπανικό-βρετανικό έλεγχο της χερσονήσου.211 Αυτές οι δηλώσεις 

απορρίφθηκαν έντονα από τον Πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ212 αλλά και από την 

βρετανική πλευρά.213 

Η θέση του Γιβραλτάρ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Brexit από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζει μοναδικά ζητήματα κατά τις διαπραγματεύσεις. 

Το Γιβραλτάρ δεν έχει άμεσο λόγο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27). 

Συγκεκριμένα, η διεκπεραίωση των εξωτερικών υποθέσεων, της άμυνας και  της 

εσωτερικής ασφάλειας του Γιβραλτάρ, είναι καθήκον και ευθύνη του  Ηνωμένου 

Βασίλειου.214 

Ο Robin Walker, Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Εξωτερικών, του 

Τμήματος Εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκέφθηκε το Γιβραλτάρ τον 

Μάρτιο του 2017 για να συζητήσει το Brexit με τον Πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ 

Fabian Picardo και τον Αναπληρωτή Υφυπουργό του Γιβραλτάρ Τζόζεφ 

Γκαρσία.215 

Έχοντας τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit, η Βρετανική Βουλή 

των Λόρδων παρουσίασε μια έκθεση με τίτλο: "Brexit: Γιβραλτάρ".216 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σειρά κατευθυντήριων γραμμών για την 

ΕΕ των 27 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Στο πλαίσιο αυτών των 

κατευθυντήριων γραμμών, η βασική αρχή με αριθμό 22, δηλώνει ότι: "Μετά την 

                                                            

211 ‘’Brexit: Spain calls for joint control of Gibraltar’’, BBC News, 24 June 2016. 
http://www.bbc.com/news/world‐europe‐36618796 (Πρόσβαση 26.11.2017). 
212 Joe, Duggan. "Chief Minister Fabian Picardo says 'British Means British' at National Day political rally. The 
Gibraltar Olive Press, 12 September 2016. http://www.gibraltarolivepress.com/2016/09/12/chief‐minister‐
fabian‐picardo‐says‐british‐means‐british‐at‐national‐day‐political‐rally/ (Πρόσβαση 26.11.2017). 
213Sam, Jones. ‘’Britain rejects Spain's talk of joint sovereignty for Gibraltar’’, The Guardian, 24 June 2016. 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/24/britain‐gibraltar‐rejects‐spains‐talk‐joint‐sovereignty 
(Πρόσβαση 26.11.2017). 
214 ‘’Gibraltar: UK Government must get off the fence’’, 1 July 2014. 
https://www.parliament.uk/business/committees/committees‐a‐z/commons‐select/foreign‐affairs‐
committee/news/gibraltar‐report‐substantive/ (Πρόσβαση 26.11.2017). 
215 ‘’UK Brexit Minister To Visit Gibraltar’’, Your Gibraltar TV, 15 March 2017. 
https://www.yourgibraltartv.com/politics/13994‐mar‐15‐uk‐brexit‐minister‐to‐visit‐
gibraltar?fb_comment_id=1367974226588460_1368228609896355#fcdc6fc28 (Πρόσβαση 26.11.2017). 
216 ‘’Brexit: Gibraltar’’, HOUSE OF LORDS, European Union Committee, 13th Report of Session 2016‐17, 1 
March 2017. 
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/116/116.pdf (Πρόσβαση 26.11.2017). 
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έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, καμία συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 

και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επικράτεια του 

Γιβραλτάρ, χωρίς τη συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου".217  

Πάνω σε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρχαν πολλές 

έντονες και επικριτικές δηλώσεις, από πλευράς Βρετανίας. Ο βρετανός βουλευτής 

των Συντηρητικών, Jack Lopresti δήλωσε ότι είναι επαίσχυντο το γεγονός ότι η ΕΕ 

προσπαθεί να επιτρέψει στην Ισπανία το δικαίωμα να έχει βέτο για το μέλλον της 

βρετανικής κυριαρχίας στην επικράτεια του Γιβραλτάρ, αγνοώντας τη βούληση του 

λαού του Γιβραλτάρ.218 Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Μπόρις 

Τζόνσον, επανέλαβε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για το Γιβραλτάρ.219  

Υπήρχαν μάλιστα και πιο ακραίες αντιδράσεις. Έτσι, κύκλοι του 

κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος απείλησαν ακόμα και με «πόλεμο» για την 

προστασία του «Βράχου», όπως έκανε κάποτε η Μάργκαρετ Θάτσερ για τη 

βρετανική εξ χώρια κυριαρχία στα νησιά Φώκλαντ, στη διαμάχη με την Αργεντινή. 

«Πριν από 35 χρόνια, μια άλλη γυναίκα πρωθυπουργός μας, έστειλε στρατό στην 

άλλη άκρη του κόσμου για να υπερασπιστεί την ελευθερία ενός άλλου μικρού 

πληθυσμού Βρετανών, εναντίον μιας άλλης ισπανόφωνης χώρας. Είμαι απολύτως 

βέβαιος ότι η νυν πρωθυπουργός μας θα δείξει την ίδια αποφασιστικότητα 

στηρίζοντας τον λαό του Γιβραλτάρ»220 είπε ο Μάικλ Χάουαρντ, γνωστός βρετανός 

συντηρητικός πολιτικός και μέλος της Βουλής των Λόρδων. Επισήμως, η 

κυβέρνηση της Theresa Μay δεν σχολίασε τις δηλώσεις του και φρόντισε να 

αφήσει να διαρρεύσει ότι τα περί πολέμου «είναι υπερβολές». Αλλά η Downing 

                                                            

217 ‘’Draft guidelines following the United Kingdom's notification under Article 50 TEU’’, Council of the 
European Union, Brussels, 31 March 2017. 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/31_03_17_eu_draft_guidelines.pdf (Πρόσβαση 26.11.2017). 
218 Michael, Settle. "EU leaders attacked over "shameful" Brexit talks move to give Spain veto over 
Gibraltar's future". The Herald, 31 March 2017. 
http://www.heraldscotland.com/news/15196509.EU_leaders_attacked_over__quot_shameful_quot__Brex
it_talks_move_to_give_Spain_veto_over_Gibraltar__39_s_future/ (Πρόσβαση 26.11.2017). 
219 Tom, Peck. "UK will 'stand up for Gibraltar' in Brexit row with Spain, says Boris Johnson". Independent. 1 
April 2017. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/gibraltar‐brexit‐uk‐boris‐johnson‐spain‐
a7661471.html (Πρόσβαση 26.11.2017). 
220 Tom, Peck. ‘’ Lord Howard: May will show Thatcher‐like resolve over Gibraltar’’ Independent. 2 April 
2017. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit‐gibraltar‐falklands‐war‐senior‐conservatives‐
fallon‐howard‐a7662656.html (Πρόσβαση 26.11.2017). 
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Street221 αποκάλυψε ότι η πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε στο τηλέφωνο με 

τον Φαμπιάν Πικάρντο, ηγέτη του Γιβραλτάρ, για να τον διαβεβαιώσει ότι «το 

Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει απολύτως αφοσιωμένο στη στήριξη του Γιβραλτάρ, 

του λαού και της οικονομίας του».222 Επίσης, η Theresa Μay απαντώντας στον 

Donald Tusk, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι: « Το Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν διαπραγματεύεται την κυριαρχία του Γιβραλτάρ».223 

Ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ, με τη σειρά του,  επέκρινε τον πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για την πρόθεση να χορηγηθεί 

δικαίωμα βέτο στην Ισπανία σχετικά με την διαμόρφωση της μελλοντικής σχέσης 

ανάμεσα στον βρετανικό θύλακα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ. Μάλιστα δήλωσε ειρωνικά ότι: «Ο κ. Τουσκ, ο 

οποίος εννοεί να προσφεύγει στις αναγωγές με το διαζύγιο και την αγωγή 

διαζυγίου, συμπεριφέρεται σαν απατημένος σύζυγος που εκμεταλλεύεται τα 

παιδιά». Ο Πικάρντο θεωρεί ότι η Ισπανία προσπαθεί να τρομοκρατήσει το 

Γιβραλτάρ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση της επιτρέπει να το κάνει, ενώ διακηρύσσει 

ότι ο βρετανικός θύλακας δεν θα επιτρέψει να γίνει διαπραγματευτικό όπλο στις 

διαπραγματεύσεις για το Brexit. Μάλιστα, δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε να 

μεταβληθούμε σε διαπραγματευτικό χαρτί και να γίνουμε θύμα του Brexit αφού δεν 

είμαστε οι υπαίτιοι του Brexit: ψηφίσαμε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, άρα το να γίνουμε στόχος ισοδυναμεί με το να επιτραπεί στην Ισπανία να 

συμπεριφέρεται ως νταής». Ο Πικάρντο ζήτησε την αφαίρεση της αναφοράς στο 

Γιβραλτάρ από το σχέδιο των οδικού χάρτη των διαπραγματεύσεων. «Η αφαίρεση 

της αναφοράς στο Γιβραλτάρ θα ήταν ένδειξη καλής πίστης και καλής θέλησης», 

είπε.224 

                                                            

221 Η Downing Street είναι ένας δρόμος στο Λονδίνο, γνωστός για τη στέγαση των επίσημων κατοικιών και 
γραφείων του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η "Downing 
Street" χρησιμοποιείται ως μετονομασία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου . 
222 Patrick, Christys. “Theresa May calls Gibraltar leader to pledge support and say sovereignty NOT up for 
debate’’ Express, 2 April 2017. https://www.express.co.uk/news/uk/786886/Theresa‐May‐Gibraltar‐EU‐
Brexit‐trade‐deal‐Donald‐Tusk‐Picardo‐Spain (Πρόσβαση 27.11.2017). 
223 Rowena, Mason. ‘’ UK won't negotiate away Gibraltar sovereignty, May tells Tusk’’ The Guardian, 6 April 
2017. https://www.theguardian.com/world/2017/apr/06/gibraltar‐sovereignty‐not‐up‐for‐negotiation‐
theresa‐may‐tells‐donald‐tusk  (Πρόσβαση 27.11.2017). 
224 Guy, Faulconbridge.  “Gibraltar leader says EU chief Donald Tusk 'behaving like a cuckolded husband'” 
Independent, 3 April 2017. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/gibraltar‐leader‐fabian‐
picardo‐donald‐tusk‐eu‐council‐president‐cuckolded‐husband‐british‐territory‐a7664001.html (Πρόσβαση 
27.11.2017). 
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Από πλευράς Ισπανίας, θέση στο μείζον, όπως αποδεικνύεται ζήτημα, πήρε 

και ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Αλφόνσο Ντάστις, που κάλεσε τη Μεγάλη 

Βρετανία να ηρεμήσει και να ρίξει τους τόνους σχετικά με το Γιβραλτάρ. Μάλιστα, 

εξέφρασε την έκπληξή του για τις δηλώσεις του Βρετανού πρώην υπουργού 

λόρδου Χάουαρντ ότι η κυβέρνηση της Μέι θα ήταν έτοιμη να καταφύγει ακόμη και 

σε πόλεμο για να υπερασπιστεί τη βρετανική κτήση, που βρίσκεται στο νοτιότερο 

ευρωπαϊκό σημείο του ισπανικού εδάφους. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ΥΠΕΞ, 

μιλώντας από τη Μαδρίτη, δήλωσε : «Η ισπανική κυβέρνηση είναι έκπληκτη από 

το πλήθος σχολίων που προέρχονται από τη Μ. Βρετανία, μια χώρα που είναι 

γνωστή για την ψυχραιμία της».225 

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών 

Μπερτ Κέντερς, δηλώνοντας: «Ας ηρεμήσουμε και ας συνεχίσουμε, ας 

μη χρησιμοποιούμε σκληρή γλώσσα. Ας διαπραγματευτούμε, αυτό είναι το πιο 

σημαντικό», τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit είναι ήδη δύσκολες 

και δεν χρειάζεται να γίνουν ακόμη πιο περίπλοκες.226 

Θέλοντας να ρίξει και άλλο τους πολιτικούς τόνους από τη μεριά της 

Ισπανίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της, δήλωσε ότι: «Η Ισπανία δεν θα θέσει σε 

κίνδυνο τη συμφωνία του Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγκάζοντας την 

αλλαγή του καθεστώτος του Γιβραλτάρ.»227 

Όμως στη συνέχεια, σε επίσκεψή του σε ισπανικές περιοχές που 

συνορεύουν με το Γιβραλτάρ, απάντησε, στους φόβους και τις ανησυχίες που 

προκαλεί το Brexit, στους Ισπανούς πολίτες που ζουν στις γειτονικές περιοχές και 

εξαρτώνται οικονομικά από το καθεστώς του Γιβραλτάρ, ότι: «η Ισπανία ελπίζει να 

επιλύσει την μη ομαλή κατάσταση της ύπαρξης μιας αποικίας πάνω στο έδαφος 

                                                            

225Claudi, Pérez. Miguel, González . “There is no reason to lose one’s cool over Gibraltar:” Spanish foreign 
minister. El Pais. 3April 2017. https://elpais.com/elpais/2017/04/03/inenglish/1491206946_322778.html 
(Πρόσβαση 27.11.2017). 
226 ‘’Sovereignty of Gibraltar remains unchanged: Britain's Johnson’’ Reuters, 3 April 2017. 
https://www.reuters.com/article/us‐britain‐eu‐gibraltar‐johnson/sovereignty‐of‐gibraltar‐remains‐
unchanged‐britains‐johnson‐idUSKBN1750QX?il=0 (Πρόσβαση 27.11.2017). 
227 Bryan,  Kenza. ‘’ Spain won't seek to recover Gibraltar in Brexit talks, says foreign minister’’ Independent, 
7 August 2017. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/gibraltar‐brexit‐spain‐deal‐uk‐
territory‐eu‐talks‐sovereign‐alfonso‐datis‐foriegn‐minister‐a7881201.html (Πρόσβαση 27.11.2017). 
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της»228 και ότι «ποτέ δεν θα παραιτηθούμε των απαιτήσεών μας για το Γιβραλτάρ» 

κατηγορώντας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι «παραβιάζει την επικράτειά μας», 

ρίχνοντας ξανά λάδι στη φωτιά της διαμάχης με τη Βρετανία. Επίσης για πρώτη 

φορά παραδέχτηκε ότι «καταλαβαίνει» γιατί οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ δεν 

επιθυμούν να γίνουν Ισπανοί, υπονοώντας οικονομικούς λόγους.229 

Επιπρόσθετα, η Σύμβουλος Υπουργού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της 

Ισπανίας στον ΟΗΕ, Francisca Pedrós, δήλωσε με στόμφο για το Γιβραλτάρ, ότι: 

«η ακεραιότητα της ισπανικής επικράτειας εξακολουθεί δυστυχώς να επηρεάζεται 

από την ύπαρξη μιας αποικίας στη χώρα μας. Η Ισπανία δεν έχει σταματήσει να 

ζητά την επιστροφή αυτού του εδάφους και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι την 

αποικιοποίησή της.» και ακόμα ότι: «Το διεθνές δίκαιο, οι αρχές των Ηνωμένων 

Εθνών και η λογική της εποχής, έχουν υποστηρίξει τη θέση της Ισπανίας για 

περισσότερα από 50 χρόνια, παρόλα αυτά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στην 

αποικιοποίηση αυτής της περιοχής».230 

Ανεξάρτητοι αναλυτές πάντως, εκτιμούν ότι «η ΕΕ χορήγησε τώρα, στην 

Ισπανία δικαίωμα άσκησης βέτο για τη μελλοντική σχέση Γιβραλτάρ και ΕΕ έπειτα 

από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, σε μια απόφαση 

που ενδεχομένως να διευκολύνει τις συνομιλίες για το Brexit αλλά παράλληλα να 

εξανεμίσει τις ελπίδες του Γιβραλτάρ να εξασφαλίσει ένα ειδικό οικονομικό 

καθεστώς».231 

Είναι γεγονός ότι με την έναρξη της επίσημης διαδικασίας της Βρετανικής 

Κυβέρνησης για αποχώρηση από την ΕΕ, στις 29 Μαρτίου 2017, η συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασίλειου (και συνεπώς του Γιβραλτάρ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 

                                                            

228 Oli, Smith. ‘’ 'We depend on the British' Spanish citizens WARN leaders 'not to mess' with Gibraltar’’ 
Express, 16 September 2017. https://www.express.co.uk/news/world/854939/Spanish‐Foreign‐Minister‐
Gibraltar‐border‐Brexit (Πρόσβαση 27.11.2017). 
229 Oli, Smith. 'We will NEVER drop claim on Gibraltar' Spain accuses UK of 'violating our territory' Express, 
16 September 2017. https://www.express.co.uk/news/world/860791/Spanish‐foreign‐minister‐Cataluyna‐
Spain‐Gibratlar‐Brexit (Πρόσβαση 27.11.2017). 
230 ‘’ Oct 04 – Spain At The UN: Gibraltar’s 1967 Referendum Is “Nothing To Celebrate”. Your Gibraltar TV, 4 
October 2017. https://www.yourgibraltartv.com/politics/15590‐oct‐04‐spain‐at‐the‐un‐gibraltar‐s‐1967‐
referendum‐is‐nothing‐to‐celebrate (Πρόσβαση 27.11.2017). 
231 Ειρήνη, Μητροπούλου. ‘’ Ο «Βράχος» στις συμπληγάδες του Brexit’’ Το Βήμα, 12 Απριλίου 2017. 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=873567 (Πρόσβαση 27.11.2017). 
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παύσει να υφίσταται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019 (εκτός αν όλα τα μέρη 

συμφωνήσουν διαφορετικά).  

Το ζήτημα της μακρόχρονης απαίτησης της Ισπανίας έναντι του Γιβραλτάρ 

απείλησε να αποτελέσει εμπόδιο σε μια συμφωνία για το Brexit, όταν η ΕΕ δήλωσε 

τον Απρίλιο του 2017 ότι το Γιβραλτάρ θα παραμείνει έξω από οποιαδήποτε 

εμπορική συμφωνία εάν δεν υπάρχει συμφωνία με τη Μαδρίτη για το καθεστώς 

του. Οποιαδήποτε συμφωνία για το Brexit "πρέπει να δουλέψει για το Γιβραλτάρ", 

δήλωσε η Downing Street, όταν πηγές της ισπανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι 

αυτή η περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αποκλειστεί από οποιαδήποτε 

μεταβατική ρύθμιση, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για το μελλοντικό της 

καθεστώς.232 

8. ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

 Εστιάζοντας στην πολιτική αντιπαράθεση, γύρω από το ζήτημα του 

Γιβραλτάρ, κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες και με σημείο καμπής την απόφαση 

του Brexit από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 

την κυριαρχία του πολιτικού ρεαλισμού στις σχέσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων 

πλευρών. Έτσι, έχοντας ως εφόδιο και υποστηρικτικό υλικό τα προλεγόμενα στο 

παρόν κεφάλαιο περί της θεωρίας των θεωρήσεων των διεθνών σχέσεων καθώς 

επίσης της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος των κρατών, μπορούμε να 

κατανοήσουμε τη συμπεριφορά αλλά και τη λειτουργία των σημαντικών δρώντων. 

 Αβίαστα μπορούμε να εξάγουμε ως πολιτικό απότοκο αυτής της διαμάχης, 

τον ορθολογικό χαρακτήρα των κρατών που ως σημαία τους κραδαίνουν το 

συμφέρον τους. Μάλιστα, η αναγνώριση από όλους της σημαντικότητας και της 

σπουδαιότητας που κατέχει το Γιβραλτάρ στον ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο 

χάρτη, οξύνει ακόμα περισσότερο τις προστριβές (Ισπανίας και Βρετανίας) που ως 

τρόπαιο τελικά θα έχουν την κυριαρχία του πολυπόθητου Βράχου. Αυτή η 

φιλονικία των δύο αντίπαλων παικτών του διεθνούς συστήματος, έφτασε μάλιστα 

και στην λεκτική απειλή πολέμου εκ μέρους της Βρετανίας, προκειμένου να 

                                                            

232 Peter,  Walker. ‘’ Brexit deal 'must work for Gibraltar', says Downing Street’’. The Guardian, 23 November 
2017. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/23/brexit‐deal‐must‐work‐for‐gibraltar‐says‐
downing‐street (Πρόσβαση 27.11.2017). 
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υπερασπιστεί τα συμφέροντά της (και την ηγεμονία της) με την κατοχή του 

Γιβραλτάρ αλλά και την τιμή της σαν μεγάλη δύναμη, θυμίζοντάς μας τον 

Θουκυδίδη που έγραφε ότι : «η τιμή, ο φόβος και το συμφέρον είναι οι λόγοι 

άρνησης της ηγεμονίας».233 

 Ακόμα και το μικροσκοπικό σε μέγεθος Γιβραλτάρ, βλέπουμε να κοιτά το 

συμφέρον του ως κρατικός δρώντας, ορθώνοντας το ανάστημά του και τη φωνή 

του, στηριζόμενο χωρίς αμφιβολία στην ισχύ της Βρετανίας αλλά ταυτόχρονα και 

στη δική του οικονομική ισχύ και γεωστρατηγική θέση που κατέχει παγκοσμίως. 

Ως αντίπαλο, ξεκάθαρα έχει την ισπανική κυβέρνηση, η οποία με πείσμα κυνηγά 

την κυριαρχία επί του Βράχου. Όμως οι «Γιανίτος»234 ( προσωνυμία των κατοίκων 

του Γιβραλτάρ), επουδενί δεν επιθυμούν να περιέλθουν υπό την κυριαρχία της 

Ισπανίας, βλέποντας την κακή οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην ισπανική 

μεριά των συνόρων και συγκρίνοντάς με την δική τους ευμάρεια και οικονομική 

θέση. Χαρακτηριστικά είναι τα λεγόμενα του Φρανθίσκο Λινάρες, ενός κάτοικου 

του Σαν Ρόκε, μιας μικρής ισπανικής πόλης που ιδρύθηκε σε απόσταση 10 

χιλιομέτρων από τον Βράχο, από εκδιωχθέντες κάτοικους του Γιβραλτάρ το 1704: 

«Μόλις ένας Γιανίτο περάσει τα σύνορα, διαπιστώνει αμέσως τη διαφορά του 

επιπέδου ζωής και αναρωτιέται τι μπορεί να του προσφέρει η Ισπανία. Η 

κυβέρνησή μας πρέπει να πάψει να θεωρεί τον Βράχο εχθρό και να ασχοληθεί με 

τη βελτίωση της ζωής στην περιοχή, για να την κάνει πιο ελκυστική στα μάτια των 

κατοίκων του Γιβραλτάρ».235 

 

  

 

 

 

                                                            

233 Θουκυδίδη, Ιστορία, Α 76. Μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2011. σελ.125. 
234 Σημαίνει, άνθρωποι της πεδιάδας, καμπίσιοι. 
235 Lola Parra Craviotto and Γιάννης Χρυσοβέργης (μετάφραση), ‘’ Γιβραλτάρ: Οι Βρετανοί που λατρεύουν 
τις Βρυξέλλες’’, LE MONDE diplomatique, 27 Noεμβρίου 2016. http://monde‐diplomatique.gr/?p=1670 
(Πρόσβαση 07.12.2017). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Σε ένα γενικό επιλογικό συμπέρασμα, θα ήταν σκόπιμο να υποστηριχθεί 

πως, ακόμα κι αν το Γιβραλτάρ δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί πολιτική ανεξαρτησία, 

δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει επιτύχει μία υψηλού βαθμού οικονομική 

αυτονομία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με την ταυτότητα των 

κατοίκων του, αλλά και το αίσθημα του ανήκειν που έχει παγιωθεί πλήρως υπέρ 

της βρετανικής πλευράς. Μπορεί τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας το Γιβραλτάρ να 

αποτελούσε ένα αδιάφορο κομμάτι για το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως πλέον 

αποτελεί κάτι πολύ παραπάνω από απλή αποικία του. 

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, ο λαός του Γιβραλτάρ έχει επιδείξει μία 

ιδιαίτερη αγάπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένοντας δικό του κομμάτι σε κάθε 

μεγάλη ευκαιρία επιλογής. Ακόμη και σε στατιστικές έρευνες, μάλιστα, που 

πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, όχι μόνο το Γιβραλτάρ, αλλά και ένα μεγάλο 

μέρος της Ισπανίας επιθυμούν την επικράτηση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης. 

Ο “συμβιβασμός” αυτός, βέβαια, παρατηρείται εντονότερα στις νεαρότερες 

ηλικίες.236  

Επίσης, είναι φανερό ότι η απόφαση των κατοίκων να παραμείνουν κάτω 

από βρετανική διοίκηση έχει να κάνει με ρεαλιστική αποτίμηση των συμφερόντων 

τους. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε Βρετανός πολιτικός πρέπει να 

εκμεταλλεύεται την ανασφάλεια τους, για πολιτικούς «λεονταρισμούς». Το ό,τι 

επέλεξαν τη Βρετανία από την Ισπανία, σίγουρα οφείλεται στα ειδικά προνόμια 

που απολαμβάνουν από την κυβέρνηση του Λονδίνου και στην έλλειψη 

εμπιστοσύνης στην ισπανική οικονομία.  

Όπως και να έχει το ζήτημα, είναι απογοητευτικό να αναζωπυρώνονται 

εθνικισμοί σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από παρατεταμένη κρίση οικονομίας και 

δημοκρατίας. Είναι πλέον, σαφές ότι κανείς ηγέτης δε χάνει την ευκαιρία να θυμίσει 

στις εθνικές κοινωνίες του πόσο έτοιμος είναι να υπερασπιστεί τα «ιερά» και τα 

«όσια» της φυλής. Είναι σαν να προτρέπει τους ομοεθνείς του να ζήσουν με 

επεκτατικά «όνειρα» ή με την εσωστρέφεια των κλειστών κοινωνιών, προκειμένου 

να μην εκτεθούν στη μόλυνση των υπόλοιπων Ευρωπαίων.   

                                                            

236 Javier, Noya. ‘’Gibraltar and public opinion in the UK and Spain’’. Elcano Royal Institute, ARI 36/2013. 
https://www.files.ethz.ch/isn/169412/ARI36‐2013‐Noya‐Gibraltar‐public‐opinion‐UK‐Spain.pdf  (Πρόσβαση 
08.12.2017). 
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Η Ευρώπη όμως, είναι κοινότητες πολιτών και όχι «ενορίτες» που 

ετοιμάζονται να κλειστούν σε ναούς για προστασία. Οι Ευρωπαίοι είναι ενταγμένοι 

σε ένα τεράστιο υπερεθνικό σύστημα επειδή πίστεψαν σε ενώσεις συμφερόντων 

και όχι σε πολιτικάντικες λαϊκίστικες κορώνες. Κάθε φορά που μία χώρα έμπαινε 

στην Ένωση, ένας ηγέτης υπέγραφε τη συνθήκη εισόδου, γνωρίζοντας καλά ότι 

πρώτα θα έρθουν τα δύσκολα και οι απογοητεύσεις. Έβλεπε όμως, ότι ο 

πολιτισμός και η εξέλιξη των κοινωνιών δεν φτιάχνονται με μικροσυμφέροντα αλλά 

με μεγάλες ενώσεις κοινών συστημάτων.  

Στο σχέδιο της κοινής θέσης της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις του Brexit, 

υπογραμμίζεται ότι: "Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ένωση, καμία συμφωνία μεταξύ ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ισχύει για την 

περιοχή του Γιβραλτάρ, χωρίς την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της 

Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου".237 

Επί της ουσίας αυτή η διατύπωση δίνει το δικαίωμα στην Ισπανία να 

προχωρήσει σε νέες διαπραγματεύσεις για κοινή κυριαρχία στο "Βράχο", ενώ η 

όλη κουβέντα γίνεται διαπραγματευτικό "όπλο" στα χέρια της Ένωσης, που 

ενδέχεται να ζητήσει ανταλλάγματα από τους Βρετανούς κατά το στάδιο της 

αποχώρησης τους. Η δε κυβέρνηση του Γιβραλτάρ έχει τονίσει ότι επιθυμεί να 

διαπραγματευθεί ένα "ειδικό καθεστώς" με την ΕΕ έπειτα από την Brexit, σε ό,τι 

αφορά την οικονομική σχέση, κάτι που η Ισπανία ανέφερε ότι είναι έτοιμη να 

συζητήσει. 

Με όλα τα θέματα της διαπραγματευτικής ατζέντας για την υλοποίηση του 

Brexit ανοιχτά, το μόνο βέβαιο είναι πως το μέλλον του διαφιλονικούμενου βράχου 

παραμένει υπό συζήτηση. 

Θα μπορούσε, λοιπόν, να θεωρηθεί πως το μεγάλο αυτό αγκάθι της 

κυριαρχίας στο Γιβραλτάρ, θα εξακολουθήσει να υπάρχει για πολλά χρόνια, καθώς 

η αλλαγή κυριαρχίας της περιοχής κρίνεται πραγματικά αμφίβολη, ως και 

αδιανόητη. 

 
 

 

                                                            

237 Δες υποσημείωση 217. 
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