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της Ελλάδας στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 
της ΕΕ έντεκα κράτη μέλη της έστειλαν βοήθεια, ενώ 
της δόθηκε και επιπλέον χρηματοδότηση από την Επι-
τροπή. 

3 Δεκεμβρίου 2020
Η Επιτροπή στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς 
παρουσίασε διάφορες πρωτοβουλίες με σκοπό την 
ενίσχυση της δημοκρατίας, της ισότητας και του 
σεβασμού των ΔτΑ, όπως εξήγγειλε και στις Πο-
λιτικές Οδηγίες της η Πρόεδρος Von der Leyen. Το 
Δεκέμβριο του 2020, ανακοίνωσε και το Σχέδιο Δρά-
σης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία για την πενταετία 
2019-2024, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με 
το Μηχανισμό για το κράτος δικαίου και τη Στρατηγική 
για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες δράσεις του Σχεδί-
ου, η προώθηση των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών 
με προτάσεις όπως η αναθεώρηση των κανόνων για 
τη χρηματοδότηση των κομμάτων, προτάσεις για δια-
φάνεια χρηματοδοτούμενου πολιτικού περιεχομένου, 
η ενδυνάμωση των ΜΜΕ με τη μελλοντική Σύσταση 
για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, και μέτρα για 
τη στήριξη του πλουραλισμού και τελευταία η αντι-
μετώπιση της παραπληροφόρησης με τη δημιουργία 
νέων εργαλείων για την καταπολέμηση ξένων παρεμ-
βάσεων. Στον τομέα των ΜΜΕ, το Σχέδιο λειτουργεί 
συνδυαστικά μαζί με το Σχέδιο Δράσης για τα ΜΜΕ 
και τα Οπτικοακουστικά Μέσα. 
Το προηγούμενο Σχέδιο συμπληρώνεται όπως προα-
ναφέρθηκε από άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες με 
σημαντικότερη ίσως το μηχανισμό για το κράτος δι-
καίου. Ο μηχανισμός αυτός έχει ως βάση του τις Εκθέ-
σεις της Επιτροπής -με πρώτη αυτή του Σεπτεμβρίου 
του 2020- για το κράτος δικαίου και αποσκοπεί να 
αποτελέσει ως “προληπτικό μέτρο για τον εντοπισμό 
τυχόν προβλημάτων στα κράτη μέλη”, ενώ αποτελεί 
παράλληλα ένα forum διαλόγου και συζήτησης με-
ταξύ κοινοτικών και εθνικών οργάνων και της κοι-
νωνίας των πολιτών. Η ετήσιες Εκθέσεις καλύπτουν 
συγκεκριμένους τομείς όπως το δικαστικό σύστημα, 
τα μέτρα για τη διαφθορά, το πλουραλισμό στα ΜΜΕ 
μεταξύ άλλων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοι-
χεία για την Ελλάδα, εφόσον παρα την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στους υπό εξέταση τομείς εντοπίζο-
νται και αρνητικά σημεία. Συγκεκριμένα σημειώνεται 
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το θέμα της “αποδοτικότητας και ποιότητας” του δι-
καστικού συστήματος παρά τις μεταρρυθμίσεις που 
έχουν προωθηθεί. Επιπλέον αναφέρεται το ζήτημα 
που είχε ανακύψει με την αναθεώρησή της ποινικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ποινικοποίηση της δια-
φθοράς, γεγονός που σημειώνεται και στην Έκθεση 
της GRECO του ΣοΕ, του αρμόδιου δηλαδή οργάνου 
για τη διαφθορά. Ακόμη τα κενά στη νομοθεσία για 
την προστασία των μαρτύρων δημόσιας κατηγορίας 
και για την άσκηση επιρροής από ομάδες συμφερό-
ντων (lobbying) προκαλούν προβληματισμό. Επιπλέ-
ον εντοπίζονται ανεπάρκειες στην αποτελεσματικότη-
τα των κανόνων για τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των ΜΜΕ. Τέλος, είναι εμφανείς και οι αρ-
νητικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και 
στη νομιμοποιητική διαδικασία.

Δεκέμβριος 2020
Μετά από επτά χρόνια διαπραγματεύσεων ευοδώθη-
κε η συνομολόγηση μίας αρχικής Συμφωνίας Επεν-
δύσεων μεταξύ Κίνας και ΕΕ. Αντικείμενό της είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων στην κινεζική αγορά, μέσω δεσμεύσεων για 
τις κρατικές επιχειρήσεις, διαφάνειας για τις επιδοτή-
σεις, και κανόνες απαγόρευσης αναγκαστικής μετα-
φοράς τεχνολογίας. Με την οριστικοποίηση της Συμ-
φωνίας, η Κίνα αναλαμβάνει και επιπλέον δεσμεύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πα-
ρισίων και της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική 
Αλλαγή) αλλά για εργασιακά δικαιώματα με δεσμεύ-
σεις για την εφαρμογή των Συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας καθώς και την κύρωση των 
Συμβάσεων της για την εξαναγκαστική εργασία. Μά-
λιστα προβλέπεται η δημιουργία ενός Πάνελ Εμπει-
ρογνωμόνων για το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης 
με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών. Η 
εξέλιξη αυτή παρά την κριτική που έχει ασκηθεί στην 
ΕΕ είναι σημαντική αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί 
που υφίστανται οι επιχειρήσεις στην Κίνα, ενώ αποτε-
λεί και μία προσπάθεια αντιμετώπισης της πολιτικής 
της Κίνας να διαπραγματεύεται ξεχωριστά με τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ.
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21 Ιανουαρίου 2021 
Ενώ η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
υπερεθνική δομή της ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου 2021, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερι-
κών αρνείται να αναγνωρίσει στην αντιπροσωπεία της 
ΕΕ το καθεστώς διπλωματικών ασυλιών και προνομί-
ων που δικαιούνται οι διπλωματικές αντιπροσωπείες 
τρίτων Κρατών και αρκείται να αναγνωρίσει στους 
ευρωπαίους αξιωματούχους το καθεστώς λειτουργι-
κών ασυλιών και προνομίων που απολαμβάνουν οι 
λειτουργοί Διεθνών Οργανισμών. Πριν την θέση σε 
εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου από την ΕΕ, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ 
απολάμβαναν διπλωματικές ασυλίες και προνόμια, 
όπως προβλεπόταν στο ενωσιακό δίκαιο (Πρωτόκολ-
λο 7 για ασυλίες και προνόμια), ενώ μετά την αποχώ-
ρηση δεν δεσμεύεται για τη συνέχιση της πρακτικής 
αυτής. Η ΕΕ εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες της για 
αυτή την εξέλιξη και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να 
εξισώνεται με ένα τυπικό Διεθνή Οργανισμό, λόγω 
του ειδικού χαρακτήρα της, καθώς περιλαμβάνει δικό 
της νόμισμα, δικονομικό σύστημα και νομοπαραγωγι-
κή εξουσία.

3 Απριλίου 2021
Μετά από μία δύσκολη κατά γενική ομολογία διαδι-
κασία διαβουλεύσεων, υπογράφηκε και η Συμφωνία 
Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ). H Συμφωνία αυτή καλύπτει τους το-
μείς του εμπορίου δημιουργώντας μία ιδιότυπη και 
ιδιαίτερα ενισχυμένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου, την 
ασφάλεια των πολιτών για μία στενή συνεργασία και 
δημιουργεί ένα ενιαίο -μετά από επιμονή της ΕΕ- ορι-
ζόντιο πλαίσιο διακυβέρνησης για την εφαρμογή αυ-
τών. Αναφορικά με το εμπόριο η Συμφωνία Ελεύθε-
ρου Εμπορίου καλύπτει αγαθά, υπηρεσίες αλλά και τη 
συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, και οι μεταφο-
ρές. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία ιδιαίτερα ενισχυ-
μένη Συμφωνία συγκριτικά με αντίστοιχες Συμφωνίες 
που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες, στο κομμά-
τι του εμπορίου εφόσον για τα αγαθά προβλέπονται 
μηδενικοί δασμοί και δασμολογικές ποσοστώσεις, εν 
αντιθέσει για παράδειγμα με τη Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου με την Ιαπωνία, αλλά και με το στόχο των 
διαπραγματεύσεων για Συμφωνία με τη Νέα Ζηλαν-

BREXIT
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δία. Ωστόσο απαγορεύονται τα περιττά μόνο τεχνικά 
εμπόδια στα εμπορεύματα. Η διαδικασία ελέγχου των 
εμπορευμάτων είναι σαφώς απλοποιημένη. Σχετι-
κά με τις υπηρεσίες κι εδώ η Συμφωνία παρέχει ένα 
καθεστώς πιο ενισχυμένο σε σχέση με τη GATS του 
ΠΟΕ, βέβαια εν συγκρίσει με το κοινοτικό καθεστώς 
των υπηρεσιών σαφώς είναι και περιορισμένο.
Αναφορικά με άλλους τομείς ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει ο τομέας της αλιείας που προβλέπει ένα νέο πλαί-
σιο κοινής διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, 
ενώ για ένα διάστημα 5 χρόνων περίπου οι ψαράδες 
της ΕΕ θα έχουν την ίδια πρόσβαση στη θάλασσα του 
ΗΒ με ενώ μετά προβλέπεται η ετήσια διαβούλευση. 
Σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίστηκαν 
κάποια οφέλη (όπως οι συντάξεις) για τους προσω-
ρινά διαμένοντες πολίτες και των δύο από το 2021. 
Ταυτόχρονα θα εφαρμοστούν από κοινού κοινωνικά, 
εργασιακά, περιβαλλοντικά πρότυπα. Τέλος σχετικά 
με το ενεργειακό δημιουργείται ένα νέο μοντέλο για 
την αυξημένη διασύνδεση στη βάση του ανοιχτού και 
δίκαιου ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα προβλέπεται και 
η συνεργασία στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλ-
λαγής ενώ για την πυρηνική ενέργεια θα υπάρξει ξε-
χωριστή Συμφωνία.
Οι δεσμεύσεις για την επιβολή του νόμου και τη δι-
καστική συνεργασία σε ποινικά και αστικά ζητήματα 
παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον. Τα δύο μέρη της 
Συμφωνίας αρχικά δεσμεύονται να τηρούν τα πρότυ-
πα για την προστασία των ΔτΑ της ΕυρΣΔΑ (παρόλο 
που η ΕΕ δεν την έχει κυρώσει). Η συνεργασία αστυ-
νομικών και δικαστικών αρχών (και με τη EUROPOL 
και EUROJUST) είναι ενισχυμένη υφίσταται ωστόσο 
η δυνατότητα άρνησης παράδοσης των εγκληματι-
ών. Επιπλέον το ΗΒ πλέον δεν έχει άμεση πρόσβαση 
στα συστήματα δεδομένων της ΕΕ που διαχειρίζεται 
η eu-LISA, όπως το SIS, το Σύστημα Πληροφόρησης 
Σένγκεν, όμως υπάρχει ειδική ρύθμισή για τον έλεγχο 
επιβατών εναέριας κυκλοφορίας (λχ. Prum data).
Τέλος, όπως και σε άλλες αντίστοιχες Συμφωνίες, π.χ. 
με την Ελβετία, έτσι και στην περίπτωση με το ΗΒ δη-
μιουργείται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για την εφαρ-
μογή των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με αυτό θα δη-
μιουργηθεί ένα Όργανο “Joint Partnership Council” 
αποτελούμενο και από τα δύο μέρη, ως forum για την 
εφαρμογή, ερμηνεία αλλά και την διευθέτηση διαφο-
ρών, ενώ η “Joint Committee” το αντίστοιχο forum της 
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Συμφωνίας με την Ελβετία έχει καθαρά ερμηνευτικό 
ρόλο. Σε περίπτωση που αυτό δεν κατορθώσει να επι-
λύσει μία διαφορά τότε υπάρχει η δυνατότητα δημι-
ουργίας ενός ανεξάρτητου Διαιτητικού Δικαστηρίου, 
εν αντιθέσει με την Συμφωνία με την Ελβετία η δια-
φορά διευθετείται στο Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο. 
Επίσης σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων 
της Συμφωνίας το μέρος που ζημιώθηκε δύναται να 
κατ’ αναλογία να ανταποδώσει. Το Δικαστήριο της ΕΕ 
δεν έχει δικαιοδοσία επί της Συμφωνίας παρά μόνο 
στο κομμάτι της έρευνας όπου το ΗΒ εξακολουθεί να 
συμμετέχει σε σχετικά Προγράμματα (π.χ. Horizon). 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

9 Μαρτίου 2021 
Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απο-
φάσισε να δώσει το όνομα του Μανώλη Γλέζου σε 
αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Altierο Spinelli 
ως φόρο τιμής για τη σημαντική προσωπικότητα της 
εθνικής αντίστασης κατά του φασισμού. Ο Μανώλης 
Γλέζος απεβίωσε στις 30 Μαρτίου 2020.

9 Μαρτίου 2021 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει την άρση της 
ασυλίας του πρώην Προέδρου της Καταλονίας Carles 
Puigdemont και των δυο υπουργών του (Ponsatν και 
Comνn), για τους οποίους εκκρεμεί ένταλμα σύλλη-
ψης από την Ισπανία με την κατηγορία της εξέγερσης 
που δημιούργησαν με το δημοψήφισμα για την από-
σχιση της Καταλονίας του 2017. Το 2017 οι τρεις τους 
είχαν διαφύγει στο Βέλγιο για να αποφύγουν τη σύλ-
ληψη. Το 2018 τα βελγικά δικαστήρια απέρριψαν την 
έκδοση εντάλματος σύλληψης καθώς η κατηγορία 
της εξέγερσης δεν προβλεπόταν στο εσωτερικό τους 
δίκαιο. Μάλιστα, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου του 2019, οι τρεις εξελέγησαν με αποτέλε-
σμα να απολαμβάνουν την ασυλία που προβλέπεται 
για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Τα Ισπανικά Δι-
καστήρια υπέβαλαν προδικαστικό ερώτημα στο Δικα-
στήριο ΕΕ για το κατά πόσο μπορεί ο Puigdemont να 
είναι ευρωβουλευτής, εφόσον δεν έχει παρευρεθεί 
στην τελετή ορκωμοσίας αμέσως μετά τις ισπανικές 
εκλογές. Το ΔΕΕ αποφάσισε ότι δεν είναι απαραίτη-
τες οι εσωτερικές διαδικασίες για να αποκτά κάποιος 

Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο:  
Τιμή για τον 

Μανώλη Γλέζο

Απόσχιση της 
Καταλονίας - 

εξελίξεις

την ιδιότητα του ευρωβουλευτή, μετά την εκλογή του 
(2019). Όμως, σήμερα το σώμα αποφάσισε να άρει 
αυτή την ασυλία, με αποτέλεσμα να επαφίεται στα 
βελγικά και τα σκωτσέζικα (για την Ponsatν) δικαστή-
ρια να αποφανθούν για το αν πρόκειται να εκδοθούν 
στην Ισπανία.

Οργανισμός Θεμελιωδών  
Δικαιωμάτων (FRA)
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κα-
θόλη τη διάρκεια του 2020 υπήρξε ιδιαιτέρως δρα-
στήριος, είτε σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος ΔτΑ 
είτε σε ζητήματα που ανέκυψαν με την πανδημία.

Πανδημία
Αρχικά η πανδημία βρέθηκε στο επίκεντρο της FRA, 
εφόσον από τον Απρίλιο του 2020 εξέδωσε Bulletin 
που άπτονται γενικών ζητημάτων ΔτΑ σε σχέση με 
τις συνέπειες της πανδημίας. Συγκεκριμένα η πρώτη 
σχετική έκδοση ήταν και το πρώτο γενικό εισαγωγικό 
κείμενο με θεματικές την παραπληροφόρηση, τις φυ-
λετικές διακρίσεις, ενδεδειγμένα μέτρα για τον περι-
ορισμό του ιού που να μετριάζουν τις συνέπειες του 
στην κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, το 
άσυλο, τη μετανάστευση καθώς κι οι συνέπειες των 
ληφθέντων μέτρων σε συγκεκριμένες- αν και δεν 
τις χαρακτηρίζει ως τέτοιες- ευάλωτες ομάδες (λχ 
άστεγοι, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι). Το δεύτερο κείμενο της 
FRA που επανέλαβε κάποιες θεματικές και προσέθε-
σε και στο θέμα της κήρυξης κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης, πως εφαρμογές κι άλλες τεχνολογίες δύ-
νανται να επηρεάσουν αρνητικά θεμελιώδη ζητήμα-
τα, να σημειωθεί πως πληροφορίες για αυτούς τομείς 
ανανεώνονται με τα επόμενα Bulletins. Ενδιαφέρον 
ωστόσο παρουσιάζουν το  τρίτο, το πέμπτο και έκτο  
Βulletin, που ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με τις συνέπει-
ες στην ομάδα των ηλικιωμένων, καθώς και των Ρομά 
και Ταξιδευτών, και τις συνέπειες στα κοινωνικά δι-
καιώματα αντιστοίχως. Η σημασία αυτών των εκδό-
σεων είναι μεγάλη, εφόσον περιλαμβάνουν στοιχεία 
επικαιροποιημένα για τα κμ της ΕΕ,  αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα και τυχόν προβληματισμούς για τη σχέση 
ΔτΑ και πανδημίας.
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Μετανάστευση - άσυλο
Στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, η 
FRA  κατ’ αντιστοιχία με την πανδημία εξέδωσε σχε-
τικά Bulletin παρέχοντας πληροφορίες για την κατά-
σταση στα κράτη μετά από συνεντεύξεις που διενερ-
γήθησαν μεταξύ άλλων πηγών, ενώ παράλληλα ειδική 
μνεία γινόταν σε τυχόν εξελίξεις στη σχετική νομο-
λογία του ΔΕΕ αλλά και των εθνικών δικαστηρίων, 
καθώς και καταγραφή διασυνοριακών περιστατικών, 
με βάση κυρίως δημοσιεύματα. Ως θετική μπορεί να 
θεωρηθεί η συμβολή αυτών των Bulletin στο κομμάτι 
της πληροφόρησης, ιδίως για τις εξελίξεις στη νομο-
λογία ωστόσο η χρήση δημοσιογραφικών πηγών για 
την καταγραφή περιστατικών μπορεί να είναι επισφα-
λής. Εκτός του πρώτου bulletin τα υπόλοιπα θίγουν 
ζητήματα αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας, 
την προστασία ανηλίκων μεταξύ άλλων. Η FRA, δημο-
σίευσε επιπλέον και handbook, το Δεκέμβριο με τις 
εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο στον τομέα του ασύ-
λου, των συνόρων και της μετανάστευσης που άπτο-
νται όχι μόνο της νομολογίας του ΔΕΕ αλλά και του 
ΕΔΔΑ. Επιπροσθέτως η FRA με βάση τις τελευταίες 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβάθμισε τον 
ενημερωτικό πίνακα για τα πλοία ΜΚΟ που εμπλέκο-
νται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο. 

ΛΟΑΤΚΙ 
Τέλος πέραν της συστηματικής ενασχόλησης με 
την πανδημία και την μετανάστευση, ο Οργανισμός 
ασχολήθηκε και με θεματικές μελέτες και έρευνες. 
Η πρώτη εξ αυτών του Μαϊου, αφορούσε την τρί-
τη μελέτη για την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 
στην ΕΕ, αναδεικνύοντας τη μικρή πρόοδο που έχει 
γίνει από την πρώτη παρόμοια έρευνα του 2012.  Η 
δεύτερη κατά σειρά μελέτη διερευνά την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, εξετάζοντας  τις εμπειρίες 
και τις απόψεις των πολιτών για το Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η μελέτη του 
Αυγούστου εμπεριέχει πληροφορίες για τις απόψεις 
και εμπειρίες των πολιτών σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη δημοκρατική κοινωνία, και τη συμμε-
τοχή των πολιτών μεταξύ άλλων αλλά και για τις δη-
μόσιες υπηρεσίες.

Έρευνα 
Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή του 
Ιουλίου για τις απόψεις των πολιτών για ποικίλες πτυ-
χές της ασφάλειας όπως το έγκλημα, η τρομοκρατία, 
κι οι διαδικτυακές απάτες. Ιδιαίτερης σημασίας είναι 
κι η μελέτη με επίκεντρο τα θύματα παραβιάσεων δι-
καιωμάτων του ανθρώπου από τις επιχειρήσεις και 
των ένδικων μέσων που διαθέτουν για να τις αντι-
μετωπίσουν. Η μελέτη του Δεκεμβρίου για τη σχέση 
Τεχνητής Νοημοσύνης και δικαιωμάτων του ανθρώ-
που -μίας θεματικής που βρίσκεται στο επίκεντρο τα 
τελευταία χρόνια- προσέφερε μία γενική επισκόπηση 
του θέματος και ιδιαιτέρως στη δημιουργία ενός ερ-
γαλείου εκτίμησης των συνεπειών της ΤΝ στα θεμελι-
ώδη δικαιώματα. Τέλος έρευνα διενεργήθηκε και για 
τους εθνικούς θεσμούς δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
όχι μονο σε κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και σε τρίτες 
χώρες, με σκοπό την ανάδειξη των προκλήσεων, την 
εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους αλλά και τη 
πρόταση μέτρων για την εξέλιξή τους. 
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Δικαιώματα του Ανθρώπου 4

22 Απριλίου 2020
Το Σουδάν ποινικοποιεί δια νόμου τον Γενετή-
σιο Ακρωτηριασμό των Γυναικών (Female Genital 
Mutilation/FGM). Μέχρι τότε, το 87% των γυναικών 
του Σουδάν ηλικίας 14-49 έχουν υποστεί κλειτοριδε-
κτομή. Πρακτικές κλειτοριδεκτομής συμβαίνουν ακό-
μη σήμερα σε περίπου 30 Κράτη της Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής σύμφωνα με τη UNICEF.

23 Οκτωβρίου 2020 
Η Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και 
Πολιτικών Δικαιωμάτων εξέτασε την ατομική αναφο-
ρά (αριθ. 2728/2016) ενός κατοίκου του νησιωτικού 
Κράτους του Κιριμπάτι, το οποίο απειλείται με εξα-
φάνιση λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας 
που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Ο προσφεύγων 
(Ioane Teitiora) και η οικογένεια του αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και υπέβαλαν αίτηση 
αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα στη Νέα Ζηλαν-
δία με το αιτιολογικό ότι κινδυνεύει η ζωή του λόγω 
των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
στη χώρα του. Η αίτηση του απορρίφθηκε και αφού 
εξάντλησε τα εσωτερικά ένδικα μέσα (New Zealand 
Immigration and Protection Tribunal (2013), High 
Court (2013) and Supreme Court (2015)), η Νέα Ζη-
λανδία αποφάσισε να τον απελάσει το 2015. Εν συνε-
χεία, κατέθεσε αναφορά στην Επιτροπή δυνάμει του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου 
που επιτρέπει τις ατομικές αναφορές. Στην απόφασή 
της (views), η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, αναφέρει: 
“‘[W]ithout robust national and international efforts, 
the effects of climate change in receiving states [of 
returned climate-induced asylum seekers] may ex-
pose individuals to a violation of their rights under 
articles 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering 
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Γυναικών
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the non-refoulement obligations of sending states”. 
Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση στη γενικότερη 
συζήτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος 
κλιματικού πρόσφυγα.

2 Νοεμβρίου 2020 
Κατόπιν υποβολής ατομικής αναφοράς λόγω της 
άρνησης της Γαλλίας να επαναπατρίσει παιδιά ξέ-
νων μαχητών, που υποστήριξαν το Ισλαμικό Κράτος, 
η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνω-
μένων Εθνών έκρινε παραδεκτή την υπόθεση L.H. 
et al v. France, communications No.79/2019 and No. 
109/2019). Σύμφωνα με την Επιτροπή η Γαλλία έχει 
δικαιοδοσία επί (και συνεπώς ευθύνη για την προ-
στασία) των παιδιών που έχουν γαλλική ιθαγένεια 
και βρίσκονταν στα ελεγχόμενα από τους Κούρδους 
στρατόπεδα στη Συρία λόγω της εμπλοκής των γο-
νέων τους στις επιχειρήσεις του Ισλαμικού Κράτους 
(ISIS). Παρά το γεγονός ότι τα στρατόπεδα βρίσκο-
νται υπό τον έλεγχο μη κρατικών ενόπλων δυνάμεων 
(Κούρδων), η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η 
Γαλλία έχει τη θετική υποχρέωση για προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ευάλωτης ομάδας 
των παιδιών. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
φροντίζει για τον επαναπατρισμό αυτών των παιδιών. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή εξέφρασε την 
ίδια γνώμη και για την παρόμοια υπόθεση F.B. et al v 
France (CRC/C/86/D/R.77/2019). Υπογραμμίζεται ότι 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που επιτρέπει την 
υποβολή ατομικών αναφορών για εξέταση από την 
Επιτροπή τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2014.

7 Δεκεμβρίου 2020 
Υιοθετείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1998 ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Δεκεμβρίου 2020 για το νέο 
καθεστώς για τα περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών 
παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, το οποίο θα προβλέπει κυρώσεις σε βά-
ρος κρατικών και μη κρατικών δρώντων, που ευθύνο-
νται για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου σε παγκόσμια βάση, ανεξαρτήτως του τό-
που όπου βρίσκεται ο δράστης ή του τόπου τέλεσης 
των παραβιάσεων. Πρόκειται για ένα μέσο πολιτικής 
πίεσης, που η ΕΕ ασκεί συνδυαστικά με τον πολιτικό 
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διάλογο και τις πολυμερείς συμπράξεις. Ο νέος μηχα-
νισμός κυρώσεων προσδιορίζει και το καθ’ύλην πεδίο 
εφαρμογής του, που αφορά το έγκλημα της γενοκτο-
νίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανι-
στήρια ή άλλες περιπτώσεις απάνθρωπης και ταπει-
νωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, το δουλεμπόριο, 
εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, 
εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ατόμων και αυθαίρετες 
συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και άλλες πράξεις 
που συνιστούν παραβιάσεις ευρείες, συστηματικές ή 
εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, όπως προβλέπουν οι 
στόχοι της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (trafficking, σεξουαλικά και γενε-
τήσια εγκλήματα, παραβιάσεις δικαιώματος συνέρχε-
σθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερίας της έκφρασης 
και θρησκευτικής ελευθερίας). Τα είδη των κυρώσεων 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοχευμένα 
ατομικά μέτρα: απαγόρευση εισόδου σε κράτη μέλη 
της ΕΕ, πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του δρά-
στη, που βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ένωσης και 
απαγόρευση προς κάθε ευρωπαίο να διαθέσει χρη-
ματοδότηση στους δράστες. Μάλιστα στον Κανονισμό 
επισημαίνεται πως πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 
εφαρμογή τους πέραν του Καταστατικού της Ρώμης, 
διεθνείς Συμβάσεις ΔτΑ όπως το Διεθνές Σύμφωνο 
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ενώ γίνεται 
λόγος και για την ΕυρΣΔΑ. Επιπλέον, έχει προβλε-
φθεί και καθεστώς εξαιρέσεων για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, με την υιοθέτηση τριών 
ψηφισμάτων στις 11 Φεβρουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί για την ενεργοποίηση του νέου μη-
χανισμού κυρώσεων για την περίπτωση της μετεκλο-
γικής βίας στην Ουγκάντα, την εξαναγκαστική εξαφά-
νιση του προασπιστή δικαιωμάτων του ανθρώπου Paul 
Rusesabagina -η ιστορία του οποίου παρουσιάζεται 
στην ταινία Hotel Rwanda- και τις αυθαίρετες συλλή-
ψεις και κρατήσεις πολιτικών κρατουμένων και εξα-
φανίσεις ακτιβιστών και μελών της αντιπολίτευσης, 
στις οποίες προβαίνει το Καζακστάν. Η ενδιαφέρουσα 
αυτή εξέλιξη καταδεικνύει τη διάσταση που έχει λά-
βει η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
εξωτερική πολιτική και την εξωτερική δράση της ΕΕ 
και ανοίγει την πόρτα για νέες εξωεδαφικές εφαρμο-
γές του ενωσιακού δικαίου και διαδικασιών με μερι-
κές δόσεις οικουμενικής δικαιοδοσίας.

Μάρτιος 2021
Το νέο αυτό Καθεστώς κυρώσεων ενεργοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στις αρχές του Μαρτίου του 2021 
κατά τεσσάρων αξιωματούχων της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας για παραβιάσεις ΔτΑ και συγκεκριμένα για 
αυθαίρετες συλλήψεις και κρατησεις (συμπεριλαμβα-
νομένου και του Alexei Navalny) καθώς και για συ-
στηματική και διαδεδομένη καταστολή των ειρηνικών 
διαδηλώσεων. Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει πως 
και στις 22 Μαρτίου επιβλήθηκαν κυρώσεις υπό αυτό 
το Καθεστώς συνολικά σε έντεκα φυσικά πρόσωπα 
και τέσσερις οντότητες σε Κίνα (Ουιγούροι), Ρωσία 
(Τσετσενία) Λιβύη, Νότιο Σουδάν, Ερυθραία, Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κορέας. Επομένως διαφαίνεται η 
βούληση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει το εργαλείο για 
το σεβασμό των ΔτΑ, ιδίως μετά από την κριτική που 
είχε δεχθεί για τη σύναψη Επενδυτικής Συμφωνίας με 
την Κίνα παραβλέποντας το ζήτημα των Ουιγούρων. 
Να σημειωθεί ακόμη πως το Καθεστώς αυτών των κυ-
ρώσεων δεν αποτελεί μία καινοτομία της ΕΕ, εφόσον 
προέρχεται από το αμερικανικής εμπνεύσεως Global 
Magnitsky Act, από το όνομα του Ρώσου γιατρού 
Sergei Magnitsky, o οποίος ήταν μάρτυρας δημόσιας 
κατηγορίας- του 2016 και το οποίο ενέπνευσε αντί-
στοιχα και άλλα κράτη (όπως ο Καναδάς). Μάλιστα η 
Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ΔτΑ της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης του ΣοΕ, παρότρυνε τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν τέτοιους αντίστοιχους νόμους, 
με αφορμή την ανάγκη δίωξης των υπεύθυνων για τις 
παραβιάσεις ΔτΑ στη Λευκορωσία. 

Ενεργοποίηση 
νέου Παγκοσμίου 

Καθεστώτος 
Κυρώσεων για 

παραβιάσεις ΔτΑ
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23 Ιανουαρίου 2020
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάσισε ομό-
φωνα τη λήψη προσωρινών μέτρων στην Υπόθεση 
Εφαρμογής της Σύμβασης της Γενοκτονίας (Γκάμπια 
κατά Μυανμάρ). Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διέταξε 
τη Μυανμάρ: α) να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την πρόληψη της τέλεσης πράξεων που στοιχει-
οθετούν το έγκλημα της Γενοκτονίας σε βάρος των 
Rohingyas, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ της Σύμβασης 
του 1948, β) να διασφαλίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις 
της ή άλλες παραστρατιωτικές μονάδες υπό τον έλεγ-
χο ή την καθοδήγηση της και ιδιώτες υπό τον έλεγχο 
ή την επιρροή της δεν θα προβούν σε πράξεις, που 
να στοιχειοθετούν γενοκτονία, ούτε θα υποκινηθούν 
προς αυτό, γ) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 
εμποδίσει την καταστροφή του αποδεικτικού υλικού 
που ενδεχομένως στοιχειοθετεί το έγκλημα της γε-
νοκτονίας και δ) να υποβάλλει εκθέσεις με τα μέτρα 
που λαμβάνει κάθε έξι μήνες έως ότου να εκδοθεί η 
τελική απόφαση. Το ΔΔ για την διάταξη προσωρινών 
μέτρων, βασίστηκε σε εκθέσεις των επιτροπών δια-
πίστωσης περιστατικών (fact-finding commissions) 
του ΟΗΕ. Στην εν λόγω υπόθεση, η Γκάμπια κατηγο-
ρούσε τη Μυανμάρ ότι διαπράττει γενοκτονία σε βά-
ρος της ομάδας των μουσουλμάνων Rohingyas, την 
οποία και θεωρούσε “μία εθνική, φυλετική και θρη-
σκευτική ομάδα εύκολα διακριτή και η οποία κατοι-
κεί κυρίως στην επαρχία Rakhine (στη Μυανμάρ)”. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν prima facie αρμόδιο να 
επιληφθεί της υπόθεσης, απορρίπτοντας τους ισχυρι-
σμούς της Μυανμάρ ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 
των δύο μερών, δεδομένου ότι η Γκάμπια δεν έδρασε 
στο πλαίσιο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. 
Επίσης, το Δικαστήριο θεώρησε ότι βάσει της Σύμ-

Διεθνής Δικαιοσύνη 5

Διεθνές Δικαστήριο (ICJ)

βασης του 1948, τα κράτη μέρη διαθέτουν ένα κοινό 
συμφέρον (“common interest”) να εξασφαλίσουν την 
πρόληψη και καταστολή πράξεων που στοιχειοθετούν 
το συγκεκριμένο έγκλημα, στο οποίο θεμελιώνεται 
και η erga omnes υποχρέωσή τους. Τα στοιχεία αυτά 
θεωρήθηκαν επαρκή από το ΔΔ, προκειμένου να δι-
αγνώσει την prima facie αρμοδιότητά του και να δια-
τάξει προσωρινά μέτρα. Λιγότερο γνωστή πτυχή της 
υπόθεσης αφορά την προσφυγή της Κυβέρνησης της 
Γκάμπια κατά της εταιρείας Facebook στο Περιφε-
ρειακό Δικαστήριο της Columbia των ΗΠΑ με αίτημα 
να δοθούν χρήσιμες πληροφορίες για την υπόθεση, 
ώστε να διαβιβαστούν στο ΔΔ.  

14 Ιουλίου 2020
Το Δικαστήριο έκλεισε δύο υποθέσεις κατά του Κα-
τάρ. Στην μεν πρώτη, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Αί-
γυπτος και ΗΑΕ κατά Κατάρ σχετικά με την αρμοδιό-
τητα του Συμβουλίου του ICAO κατά το άρθρο 84 της 
Σύμβασης του Σικάγο για τη Διεθνή Πολιτική Αερο-
πορία. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι το Συμβού-
λιο του Οργανισμού ήταν αρμόδιο να εξετάσει την 
προσφυγή του Κατάρ για τα μέτρα περιορισμού των 
χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών επικοινωνιών 
που έλαβαν τα εν λόγω κράτη, επικαλούμενα παραβί-
αση από καταρινής πλευράς διεθνών υποχρεώσεων 
που απέρρεαν από τις μεταξύ τους Συμβάσεις. Ομοί-
ως αποφάσισε και στη δεύτερη προσφυγή των Μπα-
χρέιν, Αιγύπτου και ΗΑΕ κατά Κατάρ αναφορικά με 
την αρμοδιότητα του Συμβουλίου του ICAO κατά το 
άρθρο ΙΙ του δεύτερου μέρους της International Air 
Services Transit Agreement του 1944, με την οποία 
έβαλλαν κατά της απόφασης του Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού επί παρεμφερούς προσφυγής.

11 Δεκεμβρίου 2020
Εκδίδεται απόφαση του ΔΔ στην υπόθεση Ασυλίες 
και Ποινικές Διαδικασίες (Ισημερινή Γουινέα κατά 
Γαλλίας). Η υπόθεση αφορά προσφυγή της Ισημερινής 
Γουινέας για διαφορά που σχετίζεται με την «ασυλία 
από ποινική δικαιοδοσία του Δεύτερου Αντιπροέδρου 
της Ισημερινής Γουινέας αρμοδίου για ζητήματα Άμυ-
νας και Ασφάλειας του Κράτους (Teodoro Nguema 
Obiang Mangue) και με το νομικό καθεστώς του κτη-
ρίου που εδράζει η Πρεσβεία της Ισημερινής Γουινέας 

Γκάμπια/Μυανμάρ

Σαουδική Αραβία, 
Μπαχρέιν, Αίγυπτος, 

ΗΑΕ/Κατάρ

Μπαχρέιν, Αίγυπτος, 
ΗΑΕ/Κατάρ

Ισημερινή Γουινέα/
Γαλλίας
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στη Γαλλία. Μετά από προσφυγή του γαλλικού κλάδου 
της ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια στα γαλλικά δικαστήρια 
για καταγγελίες σχετικά με οικειοποίηση δημοσίου 
χρήματος, κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων και ξεπλύ-
ματος χρήματος εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βά-
ρος του Αντιπροέδρου της Γουινέας. Το ΔΔ στην από-
φαση επί της αρμοδιότητας επιβεβαίωσε την ένσταση 
αρμοδιότητας της Γαλλίας αναφορικά με τη Σύμβαση 
του ΟΗΕ για το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, την 
οποία επικαλέστηκε η Ισημερινή Γουινέα και θεώρησε 
ότι έχει αρμοδιότητα μόνο για το ζήτημα του νομικού 
καθεστώτος του κτηρίου ως εγκατάσταση της πρε-
σβείας της Ισημερινής Γουινέας βάσει του Προαιρε-
τικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βιέννης για τις 
Διπλωματικές Σχέσεις. Στην απόφαση επί της ουσίας, 
το ΔΔ αποφάνθηκε ότι στο εν λόγω κτήριο ποτέ δεν 
χορηγήθηκε το καθεστώς «εγκαταστάσεις της [διπλω-
ματικής] αποστολής», σύμφωνα με το Άρθρο 1 (i) της 
Σύμβασης της Βιέννης. Το Δικαστήριο διατύπωσε τον 
κανόνα ότι οι έγκαιρες, μη αυθαίρετες και διακρίνου-
σες αντιρρήσεις του κράτους υποδοχής να αποδεχτεί 
την πρόσδοση αυτού ακριβώς του καθεστώτος. Ωστό-
σο, η κρίση σε κάθε περίπτωση εξετάζεται ad hoc. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, το ΔΔΧ, συνεκτιμώντας τα 
στοιχεία που προσκόμισαν οι δύο πλευρές, έκρινε ότι 
ο εν λόγω γενικός κανόνας πράγματι πληρούται. Συ-
νεπώς, η Γαλλία δεν είχε παραβιάσει υποχρεώσεις της

21 Δεκεμβρίου 2020 
Το Διεθνές Δικαστήριο δια της υιοθέτησης του νέου 
Άρθρου 11 της Εσωτερικής Δικονομικής Πρακτικής 
αναβάθμισε τον εποπτικό του ρόλο στο πεδίο της πα-
ρακολούθησης της συμμόρφωσης των διαδίκων με τα 
προσωρινά μέτρα που διατάζει. Συγκεκριμένα, κάθε 
φορά που θα διατάζονται προσωρινά μέτρα, το ΔΔ θα 
συστήνει μια ad hoc επιτροπή με 3 δικαστές, η οποία 
θα συνδράμει στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
τους. Η Επιτροπή θα λαμβάνει πληροφόρηση από 
τους διαδίκους και στη συνέχεια θα υποβάλει εκθέ-
σεις προς το Δικαστήριο με συστάσεις, προκειμένου 
να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες του.

3 Φεβρουαρίου 2021
Το ΔΔ εξέδωσε την απόφαση επί του παραδεκτού 
στην υπόθεση Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατά 

Νέα ρύθμιση  
για τα  

προσωρινά μέτρα

Κατάρ/ΗΑΕ

Γκαμπόν/Ισημερινή 
Γουινέα

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με 
πιθανολογούμενες παραβιάσεις της διμερούς Συμ-
φωνίας Φιλίας, Οικονομικών Σχέσεων και Προξενι-
κών Δικαιωμάτων (του 1955). Το Δικαστήριο, αφού 
απέρριψε όλες τις προδικαστικές ενστάσεις των ΗΠΑ 
τόσο σε σχέση με την αρμοδιότητά του, όσο και με το 
παραδεκτό της προσφυγής, την έκρινε παραδεκτή και 
προχωρεί την εξέταση της ουσίας της.

4 Φεβρουαρίου 2021
Το ΔΔ εξέδωσε απόφαση επί της αρμοδιότητας του 
στην υπόθεση που αφορά την Εφαρμογή της Διεθνούς 
Συμβάσεως Εξάλειψης Όλων των Μορφών Φυλετικών 
Διακρίσεων (Κατάρ κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των). Το 2018 το Κατάρ υπέβαλε την προσφυγή του ζη-
τώντας από το ΔΔ να αναγνωρίσει την παραβίαση των 
Άρθρων της εν λόγω Σύμβασης εκ μέρους των ΗΑΕ 
δια της θέσπισης και εφαρμογής μέτρων διακρίνου-
σας μεταχείρισης που στρέφονταν σε βάρος κατοίκων 
ιθαγένειας Κατάρ λόγω της εθνικότητας τους, τα οποία 
οδήγησαν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. Το ΔΔ απέρριψε την προσφυγή του Κατάρ κα-
θώς θεώρησε ότι η διαφορά εκπίπτει του υλικού πεδίου 
εφαρμογής της CERD. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο 
της διαμάχης των χωρών του Κόλπου (Κατάρ εναντίον 
Αιγύπτου – ΗΑΕ – Μπαχρέιν – Σαουδικής Αραβίας), που 
ξεκίνησε το 2013, έχουν γίνει πολλές προσφυγές σε 
δικαιοδοτικά και ημι-δικαιοδοτικά όργανα. Εκτός από 
το ΔΔ, το Κατάρ προσέφυγε με διακρατική αναφορά 
στη CERD κατά των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, 
στο Συμβούλιο του ICAO κατά των 4 κρατών, το οποίο 
παρέπεμψε την υπόθεση στο ΔΔ και διαδικασίες στον 
ΠΟΕ για παραβιάσεις διατάξεων στης GATT, GATS και 
TRIPS. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση 
(UPU) αποφάσισε στις 2 Μαρτίου 2020 τη σύσταση δι-
αιτητικού οργάνου που θα εκδικάσει τις 4 προσφυγές 
που κατέθεσε το Κατάρ αναφορικά με την αναστολή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ως μέρος του συνεχιζόμε-
νου αποκλεισμού του Κατάρ από τα 4 Κράτη. 

5 Μαρτίου 2021
Η Γκαμπόν και η Ισημερινή Γουινέα κατέθεσαν στη 
Γραμματεία του ΔΔ συνυποσχετικό προκειμένου να 
αποφανθεί κατά πόσο οι νομικοί τίτλοι, οι διεθνείς 
συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται 

Ιράν/ΗΠΑ
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τα μέρη διέπουν νομικά τις σχέσεις μεταξύ των δυο 
μερών σε ότι αφορά την οριοθέτηση των κοινών θα-
λασσίων και χερσαίων συνόρων και την κυριαρχία 
επί των νήσων Mbanιi/Mbare, Cocotiers/Cocoteros 
and Conga. Συγκεκριμένα, η Γκαμπόν επικαλείται 
την ειδική σύμβαση οριοθέτησης των γαλλικών και 
ισπανικών κτήσεων στη Δυτική Αφρική, τις ακτές της 
Σαχάρας και τον Κόλπο της Γουινέας (1900) και τη 
Σύμβαση χάραξης οροθετικών γραμμών των χερσαί-
ων και θαλασσίων ορίων της Ισημερινής Γουινέας και 
τη Γκαμπόν (1974). Η Ισημερινή Γουινέα επικαλείται 
μόνο την ειδική Σύμβαση του 1900, ενώ αμφότεροι 
οι διάδικοι επιφυλάσσονται της επίκλησης άλλων 
νομικών τίτλων. Το συνυποσχετικό είχε υπογραφεί 
από τα δυο μέρη το 2016, κατόπιν υπόδειξης του Γε-
νικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon στο πλαίσιο 
της διαμεσολάβησης, που του είχε ζητηθεί. Αναφο-
ρικά με τη διαχρονική στάση των διαδίκων στο ΔΔ, 
υπενθυμίζεται ότι η Ισημερινή Γουινέα έχει αποδεχτεί 
την προαιρετική ρήτρα υποχρεωτικής δικαιοδοσίας 
του Δικαστηρίου και έχει εμφανιστεί ενώπιον του το 
1999 υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασης στην υπόθε-
ση Χερσαία και Θαλάσσια Σύνορα μεταξύ Καμερούν 
και Νιγηρίας και ως ενάγον Κράτος το 2016 καταθέ-
τοντας προσφυγή κατά της Γαλλίας στην υπόθεση 
Ασυλιών και Ποινικών Διαδικασιών (βλ. ανωτέρω). Η 
Γκαμπόν δεν έχει αναγνωρίσει την υποχρεωτική δι-
καιοδοσία του ΔΔ.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

Συνολικά εξετάστηκαν καταγγελίες για πέντε καταστάσεις οι εκ των οποίων 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: 

- Οι πρώτες καταγγελίες αφορούν την Ουγκάντα και συγκεκριμένα τα γεγο-
νότα στο Κασέσε, το Νοέμβριο του 2016. Στις καταγγελίες που έγιναν για τις 
δολοφονίες από τις ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των εκεί αναταρα-
χών, συμπεριλαμβάνονταν κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. To “Γραφείο”, τελικά, κατέληξε πως από τις 
πληροφορίες προκύπτει πως μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά το συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα διαφαίνεται πως τέλεσαν “ανθρωποκτονίες από πρό-
θεση”. Όμως, δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει εάν πρόκειται για πράξεις, που 
τελέστηκαν στο πλαίσιο μίας “πολιτικής ενός κράτους ή οργάνωσης”. Συνεπώς, 
οι πράξεις δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου.
Η δεύτερη ομάδα καταγγελιών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον 
πρόκειται για καταγγελίες σε βάρος της Αυστραλίας για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Οι αιτιάσεις αναφέρονται σε πράξεις των αρχών κατά τη με-
ταφορά και τη κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε παράκτιες εγκα-
ταστάσεις στα νησιά Ναούρου και Μάνους, από το 2001, με απάνθρωπες συν-
θήκες διαβίωσης. Μάλιστα, στις πράξεις αυτές των αυστραλιανών αρχών υπο-
στηρίζεται πως συμμετείχαν και οι αρχές του Ναούρου και της Παπούα Νέας 
Γουινέας, αλλά και ιδιωτικές οντότητες. Το “Γραφείο” ανέφερε πως από τις 
πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης αυτές δύνανται να συνιστούν απάν-
θρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, αλλά και δεδομένης της κράτησης μπορεί 
να θεωρηθούν φυλάκιση (λόγω διάρκειας). Επιπλέον έκρινε πως η απέλαση 
κι η μεταφορά μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε τρίτες χώρες δεν συνιστά 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αναφέροντας πως μετά από ανάλυση δεν 
ήταν σίγουρο ότι υπήρχε νόμιμη βάση ότι βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα. Τέλος, 
εξαιτίας της ανεπαρκούς πληροφόρησης, το “Γραφείο” κατέληξε πως η μετα-
χείρισή τους δε φαίνεται να είναι μέρος μίας κρατικής πολιτικής.
Άλλη καταγγελία, την ίδια περίοδο, αφορούσε πράξεις που συνιστούν γενοκτο-
νία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις κινεζικές αρχές κατά των 
Ουιγούρων  σε περιοχές του Τατζικιστάν και της Καμπότζης. To βασικό πρό-
βλημα που έπρεπε να εξετάσει η Εισαγγελία ήταν κατά πόσο οι καταγγελίες 
εμπίπτουν στο πεδίο της δικαιοδοσίας της ratione loci, εφόσον η Κίνα δεν έχει 
επικυρώσει το Καταστατικό του ΔΠΔ. To “Γραφείο” τόνισε πως, αν και οι απε-
λάσεις από την Καμπότζη και το Τατζικιστάν μπορεί να δημιουργούν ανησυχίες, 
δεν συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για το έγκλημα της απέλασης.

- Στη δεύτερη Φάση -ratione materiae εξέταση- συνολικά, στη διάρκεια του 
2020, εξετάστηκαν οι παραπομπές για τις καταστάσεις σε Βολιβία και τη Βε-
νεζουέλα. Το Σεπτέμβριο του 2020, η προηγούμενη Κυβέρνηση της Βολιβίας 
παρέπεμψε την κατάσταση στη χώρα, σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρω-
πότητας που τελέστηκαν τον Αύγουστο του 2020 από μέλη και οργανώσεις 
που σχετίζονται με το  Movimiento al Socialismo. Συγκεκριμένα, η παραπομπή 
έγινε για την παρεμπόδιση αποστολής βοήθειας, των μεταφορών και της επι-
κοινωνίας σε διάφορες περιοχές της χώρας κατα τη διάρκεια της πανδημίας 

Α. Δραστηριότητες της Εισαγγελέως
- Το 2020 αποτέλεσε μία χρονιά έντονης δραστηριότητας του ΔΠΔ. Ιδιαίτερη 
πρόοδος σημειώθηκε στην προκαταρκτική εξέταση καταστάσεων. Η  Εισαγγε-
λέας Fatou Bensouda είχε υποσχεθεί το 2019 ενώπιον της Συνέλευσης των 
κρατών-μερών πως θα κατέληγε σε συμπεράσματα για όλες τους, έως τη λήξη 
της θητείας της. Το Γραφείο του Εισαγγελέα έχει εγκαθιδρύσει μία διαδικασία 
με την οποία ταξινομεί τις καταγγελίες σε τέσσερις Φάσεις, εξετάζοντας σε 
κάθε μία από αυτές τις προϋποθέσεις του Καταστατικού. 
Την εν λόγω περίοδο, η Εισαγγελέας εξέτασε καταγγελίες για πέντε καταστά-
σεις στην πρώτη Φάση -αναφορικά με τη σοβαρότητα των πληροφοριών- ενώ 
για το 2021 θα οριστικοποιηθούν τα συμπεράσματα για την Κύπρο (κατεχόμενα 
εδάφη), την Υεμένη (υποθέσεις κατά εξαγωγέων όπλων), την Καμπότζη (απώ-
λεια ιδιοκτησιών) και την Συρία/Ιορδανία (απέλαση). 
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με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και το θάνατο 
πολιτών. Το “Γραφείο” από τη στιγμή που έλαβε την παραπομπή αυτή συνέλεξε 
πληροφορίες, ώστε να ολοκληρώσει την αξιολόγησή του για την δικαιοδοσία 
του το 2021, όπως αντίστοιχα και στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Σχετικά 
με τη Βενεζουέλα (II), η παραπομπή προήλθε από την τωρινή  Κυβέρνησή της 
για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και αφορά τις συλλογι-
κές κυρώσεις σε βάρος τις ΗΠΑ. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν το 2014 και 
-σύμφωνα με τις κατηγορίες της Βενεζουέλας- είχαν ως συνέπεια την αύξηση 
του ποσοστού θνησιμότητας σε ανήλικους και ενήλικους και την παραβίαση 
ΔτΑ. Επιπλέον, η Βενεζουέλα υποστήριξε πως ο σκοπός των κυρώσεων είναι η 
αλλαγή του καθεστώτος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που οδήγησε σε μα-
ζική μετανάστευση του πληθυσμού, ενώ αναφέρθηκε και σε παρεμπόδιση αε-
ροσκάφους αερογραμμών Βενεζουέλας. Το “Γραφείο” πέραν της διερεύνησης 
των πληροφοριών, συναντήθηκε και με εκπροσώπους της χώρας.
- Στην Τρίτη Φάση αξιολόγησης, εξετάζονται η αρχή της συμπληρωματικότητας 
και η βαρύτητα των καταγγελιών. Οι εξεταζόμενες για το 2020 καταστάσεις 
σε αυτήν την φάση αφορούν την Κολομβία, τη Γουινέα, τις Φιλιππίνες και τη 
Βενεζουέλα (I). 
Στην περίπτωση της Κολομβίας, το “Γραφείο” συμμετείχε σε συζητήσεις με τις 
εθνικές αρχές, με ΜΚΟ και διακυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να εξακριβώ-
σει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι υποθέσεις ενώπιον των αρμόδιων εθνι-
κών δικαιοδοτικών οργάνων, ενώ έκρινε πως συγκριτικά με το 2019 οι αρχές 
της Κολομβίας έχουν κάνει αξιόλογες προσπάθειες να διώξουν συμπεριφορές 
που ανάγονται σε εγκλήματα του ΚατΔΠΔ. Σε μία προσπάθεια να εμπλέξει πιο 
αποφασιστικά τόσο τις εθνικές αρχές, όσο και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 
το “Γραφείο” συνεχίζει τις προσπάθειες δημιουργίας ενός συστήματος, ενός 
“πλαισίου δεικτών” βάσει του οποίου θα μπορεί να αξιολογεί αν μπορεί να εκκι-
νήσει διαδικασίες διερεύνησης μίας υπόθεσης ή να αποστεί υπέρ των εθνικών 
μηχανισμών και διαδικασιών.
Το “Γραφείο”, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση παλαιότερα (το 2009) για 
τη Γουινέα αναφορικά με τα γεγονότα της “Σφαγής της 28ης Σεπτεμβρίου” του 
2009, έπειτα από διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής χούντας. Το “Γραφείο” με 
βάση τα  στοιχεία που έλαβε κατέληξε πως φαίνεται πως διαπράχθηκαν εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα στις εθνικές διαδικασίες ήταν 
και παραμένουν πολλά, όπως η αργοπορία στην κατασκευή Δικαστηρίου. Όπως 
και στην περίπτωση της Κολομβίας, πολύ περισσότερο εδώ -λογω των δυσκολι-
ών που έχουν προκύψει- θα καταρτίσει ένα πλαίσιο με δείκτες για το παραδε-
κτό των ατομικών καταγγελιών, ώστε να έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Αντίστοιχα και για τις Φιλιππίνες υπολογίζεται πως το “Γραφείο” θα ολοκληρώ-
σει την προκαταρκτική του εξέταση εντός του 2021. Το ζήτημα των Φιλιππίνων 
έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το ΔΠΔ εξαιτίας της ανακοίνωσης αποχώρησης της 
χώρας από το Καταστατικό, τον Αύγουστο 2018, ενώ η προκαταρκτική εξέτα-
ση είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο του ίδιου έτους. To ΔΠΔ, ωστόσο, διατηρεί 
τη δικαιοδοσία του -ratione temporis- για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
οι Φιλιππίνες ήταν μέρος του Καταστατικού, δηλαδή έως το Μάρτιο 2019. H 
κατάσταση αυτή αφορά τον “πόλεμο κατά  των ναρκωτικών” της Κυβέρνησης 
Duterte για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών ουσιών 

από το 2016. Οι κατηγορίες αφορούν εξωδικαστικές δολοφονίες πολιτών από 
την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ το “Γραφείο” κα-
τέληξε πως υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει λάβει το “Γραφείο” και το 2020, μόνο 
ένας μικρός αριθμός ερευνών και διώξεων έχει ξεκινήσει από τις αρχές.
Ως προς την κατάσταση στη Βενεζουέλα (Ι), αφορά το χρονικό διάστημα από 
το 2017 με την εξέταση από το “Γραφείο” να ξεκινά το 2018. H έρευνα του “Γρα-
φείου” έχει εστιάσει στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και, συγκεκριμένα, 
φυλάκιση ή στέρηση της ελευθερίας, βιασμούς, βασανιστήρια και δίωξη κατά 
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ομάδας ή κοινότητας για πολιτικούς λόγους. 
Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, δράστες των εγκλημάτων είναι εθνικές 
αρχές, μέλη των ενόπλων δυνάμεων και ιδιώτες υποστηρικτές της Κυβέρνη-
σης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σχετική Έκθεση της ΓΓ4 του Οργανισμού 
Αμερικανικών Κρατών στην οποία ασκείται δριμύτατη κριτική κατηγορώντας το 
μάλιστα για την αργοπορία του αλλά και θέτοντας ζητήματα αμεροληψίας. Το 
Γραφείο αντέκρουσε 

- Στις ολοκληρωμένες διαδικασίες, αρχικά πρέπει να σημειωθεί ως προς την 
Παλαιστίνη πως με Δήλωσή της το 2015 αποδέχθηκε τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, 
παραπέμποντας την κατάσταση στα κατεχόμενα εδάφη και την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ (από το 2014). Η προκαταρκτική εξέταση ολοκληρώθηκε το 2019, 
με την Εισαγγελέα να καταλήγει πως φαίνεται να έχουν τελεστεί εγκλήματα πο-
λέμου στην περιοχή από μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ενώ εντό-
πισε και την πιθανότητα εγκλημάτων πολέμου και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. 
Τον Ιανουάριο 2020, η Εισαγγελέας έχοντας επίγνωση των αμφισβητήσεων για 
τη δικαιοδοσία επί των Κατεχόμενων εδαφών αιτήθηκε -υπό το άρθρο 19 παρ. 
3- να αποφανθεί σχετικά το Τμήμα Προδικασίας, υποστηρίζοντας πως εφόσον 
η Παλαιστίνη έγινε μέρος του Καταστατικού, δεν έχει κανένα λόγο να αξιολο-
γήσει διαφορετικά το ζήτημα. Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες προσπάθει-
ες της Εισαγγελέα δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική Απόφαση, με αποτέλεσμα 
η Εισαγγελέας να υποστηρίξει τη θέση της περί της δικαιοδοσία του ΔΠΔ και 
τον Απρίλιο 2020, μετά από τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν τα μέρη στη σύ-
γκρουση.

- Στη διάρκεια του 2020 η Εισαγγελέας αποφάσισε επίσης να κλείσει την προ-
καταρκτική εξέταση για το Ιράκ -που είχε ανοίξει εκ νέου το 2014, έπειτα από 
νέες πληροφορίες- χωρίς να προωθήσει την υπόθεση στο Τμήμα Προδικασίας. 
Η κατάσταση αυτή είχε απασχολήσει ιδιαίτερα λόγω του όγκου και της δημοσι-
ότητας των καταγγελιών. Πρέπει να σημειωθεί πως το Ιράκ δεν είναι συμβαλλό-
μενο μέρος του ΚατΔΠΔ, κι η υπόθεση αφορά εγκλήματα που τελέστηκαν από 
Βρετανούς στρατιώτες -εφόσον το Ην. Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος 
του ΚατΔΠΔ- και συγκεκριμένα κατά κρατουμένων. Η Εισαγγελέας σημείωσε 
πως υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις τέλεσης εγκλημάτων πολέμου από Βρετανούς 

4.   OAS, “Fostering Impunity: The Impact of the Failure of the Prosecutor of the International 
Criminal Court to open an investigation into the possible commission of crimes against 
humanity in Venezuela”,2 December 2020.
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στρατιώτες, και εξέτασε ενδελεχώς την αποτελεσματικότητα της διερεύνησης 
των καταγγελιών από τους μηχανισμούς που δημιούργησε το Ην. Βασίλειο. Επι-
σημαίνεται, σε αυτό το σημείο, πως, εντός του 2020, το “Γραφείο” δημιούργησε 
μία ειδική Μονάδα που ασχολούνταν  με τις καταγγελίες που είχαν γίνει στον 
τύπο για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Παρά τις ανησυχείς για τον τρό-
πο  λήψης αποφάσεων αυτών των μηχανισμών η Εισαγγελέας κατέληξε χαρα-
κτηριστικά πως “η μοναδική επαγγελματικά ορθή απόφαση σε αυτό το στάδιο 
είναι να κλείσει την προκαταρκτική εξέταση”, εφόσον δεν ήταν μπορούσε να 
διαπιστωθεί προσπάθεια συγκάλυψης.

- Πέραν του Ιράκ, το Δεκέμβριο του 2020, η Εισαγγελέας εξέδωσε και Έκθεση 
για τη Νιγηρία, καταλήγοντας πως πληρούνται οι καταστατικές προϋποθέσεις, 
για να ανοίξει η έρευνα. Πέραν των εγκλημάτων (κατά της ανθρωπότητας και 
πολέμου) μη κρατικών δρώντων (Boko Haram) και παρακλάδων της, η Εισαγ-
γελέας τόνισε πως υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση εγκλημάτων και από 
τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Νιγηρίας συμπεριλαμβανομένης και της Μονά-
δας καταπολέμησης της Boko Haram. Πέραν των εγκλημάτων στο πλαίσιο της 
εσωτερικής σύγκρουσης, η Εισαγγελέας σημειώνει πως υπάρχουν ενδείξεις για 
τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από το 2009 στο πλαίσιο μίας ευ-
ρείας και συστηματικής επίθεσης σε βάρος εκείνων που θεωρούνταν “άπιστοι” 
και υποστηρικτές της Κυβέρνησης. Επιπλέον, δικαιολόγησε τη μακρόχρονη δια-
δικασία διερεύνησης -από το 2010- από μέρους της, εξαιτίας της στήριξης που 
παρείχε το “Γραφείο” της στις εθνικές αρχές για τη διερεύνηση και δίωξη των 
εγκλημάτων αυτών, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. 

- Το Δεκέμβριο του 2020, η Εισαγγελέας, μετά την εξέταση των πληροφοριών 
για την Ουκρανία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να παραπεμφθεί η κα-
τάσταση στο Τμήμα Προδικασίας, εφόσον είτε δεν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο 
έρευνα για συγκεκριμένα άτομα είτε η διερεύνηση δεν είναι δυνατή. Επιση-
μαίνεται πως η Ουκρανία δεν είναι κράτος συμβαλλόμενο μέρος του ΚατΔΠΔ 
και είχε παραπέμψει πρώτη φορά το 2014 την κατάσταση στην επικράτειά της 
για τα γεγονότα από το 2013 σε διαδηλώσεις στην πλατεία Maidan. To 2015, με 
δεύτερη Δήλωσή της παρέπεμψε την κατάσταση στα εδάφη της -και ιδίως σε 
Κριμαία και Ανατολική Ουκρανία- από το 2014 χωρίς καταληκτική ημερομηνία. 
Το “Γραφείο” εντόπισε το ενδεχόμενο τέλεσης εγκλημάτων πολέμου στην Ανα-
τολική Ουκρανία, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στα κατεχόμενα εδάφη 
της Κριμαίας, καθώς και εγκλημάτων πολέμου.

Β. Αποφάσεις ΔΠΔ
- To Σεπτέμβριο του 2020, το Τμήμα Προδικασίας απέρριψε το αίτημα των 
νήσων Κομόρες, για δικαστικό έλεγχο της Απόφασης του Εισαγγελέα με την 
οποία δεν παραπέμψε την υπόθεση του 2010 για τα σκάφη των νήσων Κομό-
ρες, της Ελλάδας και της Καμπότζης (Flotilla Incident). Συγκεκριμένα η υπό-
θεση αφορά την επιχείρηση του Ισραήλ κατά των εν λόγω σκαφών που μετέ-
φεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας. Αρχικά 
η κατάσταση απορρίφθηκε από τον τότε Εισαγγελέα -Moreno Ocampo-(2013), 

ελλείψει επαρκούς βαρύτητας, ενώ το Τμήμα Προδικασίας είχε ζητήσει την 
επανεξέταση αυτής του της Απόφασης, δύο φορές (2015 και 2018). Στην Από-
φαση του Τμήματος το 2020, παρά το γεγονός πως κατέληξε πως ο Εισαγ-
γελέας και τις δύο φορές δεν είχε επανεξετάσει με τη δέουσα επιμέλεια την 
υπόθεση και μάλιστα κάνοντας λάθη, ανέφερε ωστόσο πως οι οδηγίες από το 
Τμήμα Εφέσεων δεν ήταν ξεκάθαρες ώστε να ζητήσει την επανεξέταση της 
Απόφασης του. 

- Τo Μάρτιο το Τμήμα Εφέσεων αποφάσισε ομόφωνα, ανατρέποντας την Από-
φαση του Τμήματος Προδικασίας, υπέρ της διερεύνησης εγκλημάτων που τελέ-
στηκαν στο Αφγανιστάν από το 2003. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας επισήμανε 
πως πιθανόν να έχουν τελεστή εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας από τους Ταλιμπάν (και το Haqqani Network), εγκλήματα πολέμου 
από τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τις δυνάμεις των ΗΠΑ αλλά και 
τη CIA σε μυστικά κέντρα κράτησης. Να σημειωθεί πως το Τμήμα Προδικασίας 
είχε υποστηρίξει πως μία έρευνα δεν θα ήταν προς το συμφέρον της δικαιο-
σύνης, μετά από το σχετικό αίτημα από την Εισαγγελέα το 2017. Σύμφωνα με 
το Τμήμα Εφέσεων, το Τμήμα Προδικασίας έπρεπε μόνο να εξετάσει αν όντως 
υπήρχε βάση ότι είχαν τελεστεί εγκλήματα και αν το Δικαστήριο θα είχε δικαι-
οδοσία κι εφόσον όντως το εντόπισε να μην κάνει αναφορά στο συμφέρον της 
δικαιοσύνης. 

- Στο μέρος των ατομικών Αποφάσεων οι εξελίξεις δεν ήταν τόσες πολλές. Το 
Τμήμα Εφέσεων απέρριψε την έφεση του Al Hassan κατά της Απόφασης του 
Τμήματος Προδικασίας σχετικά με τη βαρύτητα της υπόθεσής του. Το Τμήμα 
Εφέσεων τόνισε τα ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της 
βαρύτητας, επιβεβαιώνοντας τελικά το Τμήμα Προδικασίας. Λίγο αργότερα, τον 
Απρίλιο, το Τμήμα Προδικασίας έκανε δεκτό το αίτημα της Εισαγγελέως για 
τροποποίηση του κατηγορητηρίου του, προσθέτοντας επιπλέον εγκλήματα πο-
λέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επισημαίνεται πως ο Al Hassan 
κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (2012-2013)στο Τιμπου-
κτού όντας μέλος της ομάδος Ansar Eddine και de facto αρχηγός της ισλαμικής 
αστυνομίας.
Κατ αντιστοιχία, το Μάρτιο του 2020, το Τμήμα Εφέσεων αποφάνθηκε υπέρ του 
παραδεκτού της υπόθεσης  Saif Al-Islam Gaddafi, απορρίπτοντας την έφεσή 
του. Το Τμήμα κατέληξε πως η Απόφαση του Λιβυκού Δικαστηρίου του 2015, 
είχε εκδοθεί ερήμην και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική, ενώ πα-
ράλληλα συμφώνησε με το Τμήμα Προδικασίας ότι η αμνηστία που παρέχει ο 
λιβυκός νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα εγκλήματα που κατηγορείται. 
O Saif Al-Islam Gaddafi κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
που τελέστηκαν το Φεβρουάριο του 2011, στη Λιβύη, ενώ το 2013, το Τμήμα 
Προδικασίας απέρριψε το επιχείρημα της Λιβύης κατά της δικαιοδοσίας του 
ΔΠΔ. 

- Στις 18 Μαΐου 2020, το Τμήμα Προδικασίας του ΔΠΔ απέρριψε το αίτημα του 
Jean Pierre Bemba Gombo για αποζημίωση για αποτυχία απονομής δικαιοσύ-
νης (miscarriage of justice) και για καταστροφή και βλάβη που υπέστη η πε-
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ριουσία του, ενόσω κρατείτο στα κέντρα κράτησης του ΔΠΔ στην Ολλανδία 
στο διάστημα από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του ΔΠΔ με ποινή 
18 ετών κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της Ανθρωπό-
τητας στην Κεντρο-Αφρικανική Δημοκρατία (2016) και την ανατροπή της εν 
λόγω απόφασης από το Εφετείο (2018). Το Τμήμα Προδικασίας ισχυρίστηκε 
ότι η πρόβλεψη του άρθρου 85 (3) του Καταστατικού της Ρώμης αφορά μόνο 
τη βλάβη χρηματοοικονομικής φύσης που επήλθε λόγω «σοβαρής και έκδηλης 
αποτυχίας απονομής δικαιοσύνης» και εν προκειμένω δεν στοιχειοθετείτο τέ-
τοια περίπτωση.

- Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε, στις 6 Μαΐου 2021, τον Dominic 
Ongwen για την τέλεση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της Αν-
θρωπότητας στην Ουγκάντα την περίοδο Ιούλιος 2002-Δεκέμβριος 2005. Κα-
ταδικάστηκε μεταξύ άλλων για επιθέσεις κατά αμάχων και εσωτερικώς εκτο-
πισμένων προσώπων, σεξουαλικά και γενετήσια εγκλήματα κατά γυναικών και 
κοριτσιών και στρατολόγηση και χρήση παιδιών σε εχθροπραξίες.

Γ. Άλλες Εξελίξεις
- Στα αξιοσημείωτα καταγράφεται η δημοσιοποίηση από την Εισαγγελέα -τον 
Οκτώβριο 2020- των “Οδηγιών για τις Συμφωνίες για την Ομολογία της Ενο-
χής”, ώστε να διασαφηνιστούν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε 
αυτές τις περιπτώσεις, με στόχο τη διαφάνεια. Πέραν τις προβλέψεις του Κα-
ταστατικού του ΔΠΔ, και την εξέταση του πλαισίου των ίδιων των Συμφωνιών, 
οι Οδηγίες επικεντρώνονται και σε άλλους τομείς που δυνητικά επηρεάζει η 
ομολογία (πχ ποινές). Τέλος, ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε μετά τις οικονομι-
κές κυρώσεις του Σεπτεμβρίου από τις ΗΠΑ έναντι της Εισαγγελέως του ΔΠΔ 
και ενός μέλους του “Γραφείου” της. Η κυβέρνηση Trump περιορίστηκε, για να 
δικαιολογήσει το μέτρο πως το ΔΠΔ στοχοποιούσε Αμερικανούς πολίτες.

11 Φεβρουαρίου 2020 

Σουδάν

Η Κυβέρνηση του Σουδάν αποφάσισε να παραδώσει τον εκθρονισμένο Πρόε-
δρο Omar Al Bashir στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει εκδώσει διεθνές 
ένταλμα σύλληψης για την τέλεση του εγκλήματος της γενοκτονίας και εγκλη-
μάτων κατά της Ανθρωπότητας από το 2003-2008 στο Νταρφούρ. Έτσι, απα-
λείφεται ένα μόνιμο στοιχείο κριτικής για το ΔΠΔ που αφορούσε την αδυναμία 
του να τον συλλάβει κατά τις περιοδείες του Προέδρου Al Bashir σε διάφορες 
χώρες, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης (βλ. και πρό-
σφατη απόφαση δευτεροβάθμιου τμήματος ΔΠΔ για άρνηση συνεργασία Υεμέ-
νης στην έκδοση του Omar Al Bashir (2019)).

16 Μαΐου 2020 

Ρουάντα

Σε προάστιο του Παρισιού συλλαμβάνεται ο Felicien Kabuga, ένας εκ των τε-
λευταίων φυγόδικων για τους οποίους το ad hoc Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
για τη Ρουάντα είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή τους στη γε-
νοκτονική πολιτική των Χούτου. To Δικαστήριο έχει από το 2014 ολοκληρώσει 
τις εργασίες του και συνεπώς ο Kabuga εμπίπτει στο International Residual 
Mechanism for Criminal Tribunals, ο οποίος συστάθηκε για να εκδικάσει όσους 
φυγόδικους συλληφθούν. 

Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε - Ειδικός  
Μηχανισμός Ολοκλήρωσης
1. Το 2020, ο Ειδικός Μηχανισμός Ολοκλήρωσης ασχολήθηκε κυρίως με την 
υπό όρους πρόωρη αποφυλάκιση του Augustine Gbao. Ο Gbao καταδικάσθη-
κε από το Ειδικό Δικαστήριο μαζί με άλλα δύο μέλη του Revolutionary United 
Front το 2009 σε είκοσι πέντε χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα πολέμου και 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που τελέστηκαν στη Λιβερία κατά τη διάρ-
κεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Gbao συμμετείχε σε μία σειρά από επιδρομές με 
σκοπό τον εκφοβισμό του πληθυσμού -συμπεριλαμβανομένων και εγκλημάτων, 
όπως η σεξουαλική δουλεία και οι καταναγκαστικοί γάμοι5- ενώ είχε απαλλαγεί 
με Απόφαση του Εφετείου, τον Οκτώβριο του 2009, για την απαγωγή και ομη-
ρία προσωπικού της επιχείρησης των ΗΕ UNAMSIL το 1999, μετά τη σύναψη της 
Συνθήκης Ειρήνης του Λομέ. 
2. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο σε Δήλωσή του (Νοέμβριο 
του 2020) τόνισε πως δεν ισχύουν οι πληροφορίες για κακομεταχείριση των 
φυλακισμένων. Σε αυτό το σημείο, το Δικαστήριο υποστήριξε πως η παραπλη-
ροφόρηση αυτή έχει προκύψει μεταξύ άλλων και από τους ίδιους τους φυλακι-
σμένους, ενώ ανέφερε πως την εποπτεία των συνθηκών διαβίωσής τους έχουν 
αναλάβει Οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Ακόμη 
επεσήμανε πως η αποφυλάκιση του γίνεται μετά από Απόφαση του Προέδρου 
του Δικαστηρίου με βάση το Καταστατικό και τους Κανόνες Διαδικασίας και 
Αποδείξεων. Ο Πρόεδρος Jon Kamanda αξιολόγησε πως με βάση τη συμπε-
ριφορά του Gbao (γραπτή συγγνώμη προς τα θύματά του, το σεβασμό που 
επέδειξε στη διαδικασία, τη συμμετοχή του στα προγράμματα εντός φυλακής 
κ.λπ.) δεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία και δεδομένου ότι έχει εκτίσει τα ⅔ 
της ποινής του, του επετράπη η πρόωρη αποφυλάκισή του. Βασική προϋπόθεση 
για την αποφυλάκισή του ήταν η δημόσια απολογία του, με την οποία εξέφραζε 
μεταμέλεια και μεταδόθηκε μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

5.   Επρόκειτο για την πρώτη φορά που εκδικάστηκαν τέτοιας φύσεως υποθέσεις σε διεθνές 
δικαστήριο.
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Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο 
Τον Αύγουστο του 2020, ύστερα από έξι χρόνια από την έναρξη της διαδικα-
σίας, εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Απόφαση Ayyash et al. που αφορούσε τη 
βομβιστική επίθεση στο Λίβανο το 2005 που είχε ως αποτέλεσμα το θάνα-
το είκοσι δύο ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του τότε Πρωθυπουργού 
Rafik Hariri. To Ειδικό Δικαστήριο δημιουργήθηκε με την Απόφαση  1757 (υπό 
το Κεφάλαιο VII του Χάρτη) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ακριβώς για τη 
διερεύνηση -και μόνο- αυτού του περιστατικού, το 2007, μετά από σχετικό αί-
τημα του Πρωθυπουργού του Λιβάνου. Βασικός στόχος του είναι η διερεύνηση 
της δολοφονίας Hariri ως πράξης τρομοκρατίας, με την εντολή του Δικαστηρί-
ου να λήγει το 2021. Οι κατηγορούμενοι ήταν πέντε αρχικά και τέσσερις μετά 
τον θάνατο του Badreddine το 2016, εκ των οποίων οι τρεις είναι αγνοούμενοι.
Τελικά, το Δικαστήριο εκδίκασε, το 2020, την υπόθεση in absentia (για τους 
τρεις κατηγορούμενους) με βάση το δίκαιο του Λιβάνου, καταλήγοντας πως ο 
Samil Jamil Ayyash είναι ένοχος πέραν πάσης αμφιβολίας  για συμμετοχή σε 
συνομωσία τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ αθωώθηκαν οι  Merhi,  Oneissi 
και Sabra. Στη διαδικασία συμμετείχαν και θύματα της επίθεσης -σε αντίθεση 
με άλλα υβριδικά (Σιέρρα Λεόνε) και ad hoc Δικαστήρια (Ρουάντα και πρώην 
Γιουγκοσλαβίας)- με ποικίλους τρόπους μέσω των εκπροσώπων τους (εξέταση 
μαρτύρων, κ.λπ.), καθώς και τη δυνατότητα κατάθεσης αποδεικτικών στοιχείων 
viva voce και γραπτών δηλώσεων ύστερα από εξουσιοδότηση του Πρωτοβάθμι-
ου Τμήματος (“Victim’s Case”). Ακόμη έγινε εκτενής ανάλυση στο κεφάλαιο ΙΙΙ 
του ιστορικού και πολιτικού υπόβαθρου της επίθεσης, αν και θεωρείται ελλιπής 
η προσέγγισή του, ιδίως σε σχέση με την εμπλοκή της Hezbollah και της Συρίας. 
Η Απόφαση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και εξαιτίας του 
κατηγορητηρίου που περιελάμβανε το έγκλημα της τρομοκρατίας, εφόσον δεν 
υπάρχει σχετικό προηγούμενο στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Βεβαίως, το γε-
γονός πως δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός σχετικός ορισμός, και το έγκλημα 
δεν προβλέπεται στο Καταστατικό της Ρώμης και στην Αναθεώρηση της Κα-
μπάλας, προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις σχετικά με την ερμηνεία του από το 
Δικαστήριο, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Το Τμήμα Εφέσεων μετά 
από σχετικό προδικαστικό ερώτημα του Πρώτου Τμήματος κλήθηκε να εξετά-
σει και τον ορισμό του εγκλήματος της τρομοκρατίας, σύμφωνα με  το εθνικό 
δίκαιο του Λιβάνου, υπό το φως ωστόσο διεθνών κανόνων6. Τελικά, κατέληξε 
στον εξής ορισμό: “the volitional commission of an act or the credible threat of 
an act  through means that are likely to pose a public danger with the special in-
tent to cause a state of terror”. Το πιο αμφιλεγόμενο μέρος της Απόφασης του 
Τμήματος Εφέσεων, όμως, είναι ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως αν και δεν 
υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός του εγκλήματος, τούτος έχει “αναδυθεί 
σταδιακά” (such definition has gradually emerged), ενώ υφίσταται ως έγκλημα η 
τρομοκρατία σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο σε περιόδους ειρήνης τουλάχιστον. 
Αναφορικά με τις ένοπλες συρράξεις, μετά από ενδελεχή έρευνα -και των 
εθνικών πρακτικών- για τον εντοπισμό της opinio juris του Τμήματος, ανέφερε 

6.   Να σημειωθεί πως εξετάστηκαν η Αραβική Σύμβαση για την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας του 1998 (που ο Λίβανος έχει επικυρώσει) και το σχετικό εθιμικό διεθνές δίκαιο. 

πως υπάρχει η πεποίθηση πως “αναδύεται κανόνας -in statu nascendi- που θα 
απαγορεύει τις τρομοκρατικές πράξεις κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων”. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως η συλλογιστική αυτή του Τμήματος 
Εφέσεων, προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο 
και από το Πρώτο Τμήμα, όπως διαφαίνεται στη Διιστάμενη Γνώμη της Δικαστού 
Janet Nosworthy. Γενικότερα, ωστόσο, στο Δικαστήριο έχει ασκηθεί αυστηρή 
κριτική ήδη από τα αρχικά στάδια της λειτουργίας του (αναφορικά με το κόστος 
λειτουργίας του, την αδυναμία του να βρει τις απαραίτητες αποδείξεις κλπ), και 
ιδίως για την εκδίκαση in absentia της υπόθεσης Ayyash et al., εφόσον επιτρέπεται 
και από λιβανέζικο νόμο7. Το Τμήμα Εφέσεων, μάλιστα, είχε αποφανθεί και 
σχετικά για το θέμα αυτό, το 2012, μετά από Απόφαση του Πρωτοβάθμιου 
Τμήματος, καταλήγοντας πως οι κατηγορούμενοι έπρεπε να έχουν γνώση για τις 
σε βάρος τους κατηγορίες.  Πέραν αυτού, καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
του Δικαστηρίου, έχει αντιμετωπίσει και εσωτερικά ζητήματα, όπως η αποχώρηση 
Δικαστών, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων ενός εκ των συνηγόρων.

Ειδικά Τμήματα για το Κόσοβο
Λαμβάνοντας υπόψη τη στασιμότητα που είχε παρατηρηθεί στη λειτουργία των 
Ειδικών Τμημάτων για το Κόσοβο, που ιδρύθηκαν το 2015, το 2020, σηματοδο-
τεί μία θετική εξέλιξη γι’αυτά. Πράγματι, το Νοέμβριο, συνελήφθησαν οι Hashim 
Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi και Jakup Krasniqi και την ίδια ακριβώς ημέ-
ρα δημοσιεύθηκε το σε βάρος τους κατηγορητήριο. Οι εν λόγω δικαιοδοτικοί 
μηχανισμοί δημιουργήθηκαν με αφορμή Έκθεση του 2011 του Εισηγητή της Επι-
τροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτι-
κής  Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Dick Marty Report), έπειτα από 
κατηγορίες από την τότε Εισαγγελέα του ad hoc Ποινικού Δικαστηρίου για την 
πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), Carla del Ponte, για την τέλεση εγκλημάτων (με-
ταξύ αυτών και παράνομη εμπορία οργάνων) από τον Απελευθερωτικό Στρα-
τό του Κοσόβου (KLA). Το Δικαστήριο αποτελεί ένα ιδιότυπο διεθνοποιημένο 
ποινικό δικαστήριο, εφόσον η ίδρυσή τους έγινε μετά από αναθεώρηση του 
Συντάγματος της χώρας από το Κοινοβούλιο -ύστερα από εξωτερικές πιέσεις- 
με τη χρηματοδότηση της ΕΕ, με διεθνείς δικαστές και έδρα τη Χάγη.8 Γενικώς, 
παρατηρείται μικρή -σχεδόν μηδαμινή- υποστήριξη τόσο από την Κυβέρνηση 
του Κοσόβου, και το πολιτικό σύστημα εν γένει όσο και από την κοινή γνώμη, 
που εκλαμβάνονται τα Τμήματα αυτά ως μεροληπτικά (όπως αντίστοιχα είχαν 
θεωρηθεί και τα Πάνελ Δικαστών). 
Τη στασιμότητα αυτού του πλαισίου μετέβαλε η δημοσίευση του κατηγορητηρί-
ου. Στις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, περιλαμβάνονται εγκλήματα πολέμου 
και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανι-
στήρια, κλπ) από τα προαναφερθέντα μέλη του KLA και έπειτα από την Μετα-
βατική Κυβέρνηση στα πλαίσια μίας συστηματικής και διαδεδομένης επίθεσης 
κατά αμάχων και συγκεκριμένα ατόμων που θεωρήθηκαν ύποπτοι για συνερ-

7.   Επισημαίνεται πως το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο είναι το δεύτερο (μετά το Δικαστή-
ριο της Νυρεμβέργης) που δικάζει in absentia στο πεδίο της διεθνούς ποινικής δικαιοσύ-
νης. 

8.   Να σημειωθεί πως τότε Πρωθυπουργός του Κοσόβου ήταν ο Hashim Thaci. 
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γασία με ομάδες αντιφρονούντων (μάλιστα, αναφέρονται π.χ. Σέρβοι, Ρομά και 
Καθολικοί). Τα εγκλήματα αυτά, αφορούν την περίοδο από το Μάρτιο 1998 έως 
τον Σεπτέμβριο 1999 στο Κόσοβο και σε περιοχές της βόρειας Αλβανίας. Οι 
αντιδράσεις ξεκίνησαν από τον Ιούλιο, όποτε και ανακοινώθηκε το κατηγορη-
τήριο, με διαδηλώσεις στην Πρίστινα. 
Πέραν όμως αυτού, το Δεκέμβριο του 2020 το Πάνελ Εφέσεων εξέδωσε Από-
φαση με την οποία απέρριπτε την έφεση του Husny Gucati σχετικά με τη σύλ-
ληψη και κράτησή του μετά από Απόφαση του Δικαστού Nicolas Guillou, για 
παρακώλυση της δικαιοσύνης. To Πάνελ τόνισε, πως αδικήματα που θίγουν τη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης είναι σοβαρά και πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Ακόμη το Πάνελ για να εξετάσει τη νομιμότητα 
της κράτησης του,  εφάρμοσε το τεστ της αναλογικότητας του μέτρου προς τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του ΕΔΔΑ, ενώ εξέτασε και κείμενα ΔτΑ, όπως ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Tελικά, το Πάνελ έκρινε πως παρά το γεγονός της 
δίμηνης κράτησής του χωρίς την απαγγελία κατηγοριών, το μέτρο ήταν αναλο-
γικό, και ο Δικαστής είχε τη δυνατότητα να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, αν και 
βασίστηκε σε λάθος άρθρο. 

Έκτακτο Τμήμα Δικαστηρίου για την Καμπότζη
Τον Οκτώβριο του 2020, γράφτηκε ο επίλογος μετά από δεκατρία περίπου 
χρόνια στο θέμα της έναρξης των διαδικασιών κατά του Ao An, από το Ανώ-
τατο Τμήμα του Δικαστηρίου για την Καμπότζη9. Η υπόθεση του Ao An ήδη 
εν τη γένεση του -το 2008- είχε παρουσιάσει προβλήματα εφόσον υπήρξε 
διαφωνία μεταξύ των δύο Εισαγγελέων(εθνικού και διεθνή) για την έναρξη 
διαδικασιών διερεύνησης, με το Τμήμα Προδικασίας να αποφαίνεται το 2009 
πώς ελλείψει της απαραίτητης πλειοψηφίας, πρέπει να υποβάλλει την τρίτη 
κατάθεση της διεθνούς Εισαγγελέως με την οποία ζητούσε την διερεύνηση 
του Αο Αn για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία. 
To 2017 οι δύο Δικαστές (εθνικός και διεθνής) και έπειτα από σχετική διερεύ-
νηση κατέληξε σε αντίθετες Αποφάσεις με τον Εθνικό Δικαστή, να απορρίψει 
την υπόθεση εναντίον του Ao An. O εθνικός Εισαγγελέας υποστήριξε πως η 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου περιορίζεται στους “senior leaders and persons 
most responsible”, εφόσον λοιπόν ο Αο An υπήρξε μεσαίο στέλεχος της Κε-
ντρικής Ζώνης10, και τελούσε υπό διαταγές ανωτέρων, δεν υφίσταται λοιπόν 
ratione personae δικαιοδοσία. Η διεθνής Εισαγγελέας κατέφυγε για αυτήν 
Απόφαση στο Τμήμα Προδικασίας για να αποφανθεί σχετικά. Σε αυτό το ση-

9.   Το Όργανο αυτό δημιουργήθηκε, το 2003, ύστερα από αίτημα της Κυβέρνησης της Κα-
μπότζης (1997) και αφορά εγκλήματα που τελέστηκαν επί καθεστώτος Ερυθρών Χμέρ την 
περίοδο 1975-1979. Συνολικά διερευνά τέσσερις υποθέσεις αξιωματούχων της -τότε- “Δη-
μοκρατίας της Καμπουτσέας” και οι κατηγορίες αφορούν εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Βέβαια, του έχει ασκηθεί κριτική με κατηγορίες για 
παρεμβάσεις στο έργο του, για αδιέξοδα στις διαδικασίες. Περράκης Σ, Μαρούδα Ν.Μ. 
Διεθνής Δικαιοσύνη: Θεσμοί, Διαδικασίες, Εφαρμογή Διεθνούς Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018.

10.   Σύμφωνα με το διεθνή Εισαγγελέα ο Ao An συμμετείχε στην “επανεκπαίδευση” αντι-
φρονούντων, σε  εξαναγκαστικούς γάμους, στοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων, μεταξύ 
άλλων. 

μείο εντοπίζεται το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα της υπόθεσης -που την οδήγη-
σε και ενώπιον του Ανώτατου Τμήματος-, εφόσον το Τμήμα Προδικασίας, ενώ 
ενημέρωσε πως κατέληξε (2019), σε PTC Considerations, το 2020 υποστήριξε 
πως αυτές δεν αποτελούσαν εφαρμόσιμη Απόφαση, ελλείψει ομοφωνίας.
Είναι ενδιαφέρον ότι το Ανώτατο Τμήμα εξέτασε τις αντικρουόμενες Αποφάσεις 
μεταξύ των Εισαγγελέων, καταλήγοντας πως δεν προβλέπεται τέτοια περίπτω-
ση στο Καταστατικό του Δικαστηρίου, επομένως και οι δύο Εισαγγελείς έδρασαν 
αντίθετα προς αυτό. Δεύτερον, έκρινε πως η Ανακοίνωση του Τμήματος Προδικα-
σίας δεν αποτελεί επίσημη Απόφαση, εφόσον το Τμήμα δεν είχε αναλάβει επίση-
μα την υπόθεση. Το Ανώτατο Τμήμα κατέληξε πως εφόσον δεν υπήρξε ομοφωνία 
για τον Ao An έπειτα από δεκατρία χρόνια και ελλείψει κατηγορητηρίου, η υπόθε-
σή του τερματίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί πως ο 
τερματισμός της υπόθεσης αυτής δύναται -όπως άλλωστε επεσήμανε το Ανώτατο 
Τμήμα- να επηρεάσει την εξέλιξη κι άλλων αντίστοιχων υποθέσεων (003 για τον 
Meas Muth και 004 για Im Chaem και Yim Tith), εφόσον υπάρχουν κοινά σημεία 
στις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας

Το Ειδικό Τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΔΔΔΘ) 
εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση για τη διαφορά που σχετίζεται με την οριοθέ-
τηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Μαυρικίου και Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεα-
νό (Μαλδίβες/Μαυρίκιος). Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο της διαιτητικής 
απόφασης υπό το Παράρτημα VII της UNCLOS για το ζήτημα των Θαλασσίων 
Προστατευόμενων Περιοχών στο Αρχιπέλαγος Chagos (Μαυρίκιος κ. Ην. Βασι-
λείου) (2015) και της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τις 
Έννομες Συνέπειες του Αποχωρισμού του Αρχιπελάγους Chagos από το Μαυρί-
κιο το 1965, που εκδόθηκε το 2019. Και τα δυο δικαιοδοτικά όργανα υποστήριξαν 
ότι «η διαδικασία από-αποικιοποίησης στο Μαυρίκιο δεν είχε ολοκληρωθεί νό-
μιμα, κατά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του και ότι το Ην. Βασίλειο έχει την 
υποχρέωση να τη διοίκηση του Αρχιπελάγους Chagos κατά το δυνατόν γρηγο-
ρότερο» και φυσικά ότι «η ανακήρυξη Θαλάσσιας Προστατευόμενης Ζώνης στο 
Chagos από τον Ην. Βασίλειο είναι παράνομη, καθώς παραβλέπει τα δικαιώματα 
του Μαυρικίου». Το Δικαστήριο απέρριψε της προδικαστικές ενστάσεις που ήγει-
ραν οι Μαλδίβες και αποφάσισε να εξετάσει την υπόθεση επί της ουσίας. Ιδιαίτε-
ρα σημαντικό είναι το dictum του ITLOS, που αναφέρεται στο νομικό αποτέλεσμα 
της γνωμοδότησης του ΔΔ, λέγοντας: “… necessary to draw a distinction between 
the binding character and the authoritative nature of an advisory opinion of the 
ICJ … judicial determinations made in advisory opinions carry no less weight and 
authority than those in judgments because they are made with the same rigour 
and scrutiny by the “principal judicial organ” of the United Nations” (203). Σε 
κάθε περίπτωση πρόκειται για μια δικονομική διαμάχη που αναδεικνύει αφενός 
μεν το ευρύ forum shopping δικαιοδοτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών και 
αφετέρου την προσθετική αξία του δια-δικαιοδοτικού διαλόγου.
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21 Φεβρουαρίου 2020 
Διαιτητικό Δικαστήριο που συστάθηκε υπό το Πα-
ράρτημα VII της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θά-
λασσας εξέδωσε ομόφωνη απόφαση (award) για 
τις προδικαστικές ενστάσεις της Ρωσίας στην υπό-
θεση των Δικαιωμάτων των Παράκτιων Κρατών στη 
Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Azov και τα Στενά 
Kerch (Ουκρανία κ. Ρωσίας). Το Διαιτητικό Δικαστή-
ριο, που ως δικαιοδοτικό όργανο διαθέτει αυτοδικαί-
ως την αρμοδιότητα της αρμοδιότητας, έκανε δεκτή 
την ένσταση αναρμοδιότητας της Ρωσίας αναφορι-
κά με το ζήτημα της παράκτιας περιοχής της Κριμαί-
ας, καθώς ενέχει ζητήματα κυριαρχίας. Ως προς τη 
Θάλασσα του Azov και τα στενά του Kerch, τα οποία 
η Ρωσία θεωρεί εσωτερικά της ύδατα -που περιλαμ-
βάνουν μάλιστα ιστορικούς κόλπους-, το διαιτητικό 
όργανο θεώρησε ότι «δεν έχει αποκλειστικά προδι-
καστικό χαρακτήρα» και αποφάσισε να το εξετάζει 
στη διαδικασία επί της ουσίας. Όλες οι υπόλοιπες 
προδικαστικές ενστάσεις της Ρωσίας απορρίφθηκαν. 
Η απόφαση είναι ομόφωνη, που σημαίνει και ο διο-
ρισμένος εκ της Ρωσίας διαιτητής υπερψήφισε, ενώ 
η ρωσική πλευρά δήλωσε «ικανοποίηση που η από-
φαση λαμβάνει υπόψη το βασικό της επιχείρημα» και 
εξήγγειλε ότι θα συμμετέχει και στη διαδικασία επί 
της ουσίας. Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 ως σήμε-
ρα η Ουκρανία έχει εκκινήσει διαδικασίες σε βάρος 
της Ρωσίας σε πολλά δικαιοδοτικά και μη όργανα 
(βλ. ΔΔ, ΕυρΔΔΑ, ITLOS).

21 Μαΐου 2020 
Διαιτητική πενταμελής σύνθεση του Διαρκούς Διαιτη-
τικού Δικαστηρίου εξέδωσε απόφαση για το περιστα-
τικό Enrica Lexie του 2012, από το όνομα πετρελαιο-
φόρου ιταλικής σημαίας, το οποίο έπλεε 20 ναυτικά 
μίλια έξω από τις ακτές της Ινδίας και οι πυροβολι-
σμοί κατά των επιβαινόντων Ινδών επιβαινόντων του 
αλιευτικού St. Antony, που έπλεε πλησίον του Enrica 
Lexie, στάθηκε η αφορμή για τη σύλληψη και την πα-
ραπομπή σε ινδικά δικαστήρια δυο Ιταλών μελών των 
ενόπλων δυνάμεων, για τους οποίους τέθηκε ζήτημα 
ετεροδικίας. Tο διαιτητικό όργανο υποστήριξε ότι έχει 
αρμοδιότητα να το εξετάσει ως παρεμπίπτον ζήτημα 

απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Τελικά, 
έκρινε ότι η Ινδία, ναι μεν είχε συντρέχουσα δικαιο-
δοσία για το περιστατικό, όμως παραβίασε την ετερο-
δικία των Ιταλών στρατιωτικών.

30 Οκτωβρίου 2020
Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε δύο φο-
ρές την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η πρώτη υπό-
θεση αφορά τη διαφορά που παρατηρείται στη φορο-
λόγηση εισοδήματος για την αναγνώριση απώλειας 
εισοδήματος στην Ελλάδα και σε κράτη μέλη της ΕΕ, 
η οποία και αντιβαίνει διατάξεις πρωτογενούς δικαίου 
της ΕΕ. Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία παράβα-
σης το 2018, ενώ γνωμοδότησε σχετικά το 2019.

3 Δεκεμβρίου 2020
Η εν λόγω υπόθεση αφορά την Οδηγία του 2008, εξαι-
τίας της κακής ποιότητας του αέρα λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης PM10 (αιωρούμενα σωματίδια) στη 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Επιτροπή η Ελλάδα 
δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση 
των σωματιδίων αυτών, και παρά τις δεσμεύσεις της 
παρατηρείται συστηματικά η αυξημένη συγκέντρωση 
τους. Η Επιτροπή μάλιστα αναφέρεται και στην Πράσι-
νη Συμφωνία τονίζοντας πως για την επίτευξή της είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για την ποιότητα του αέρα. To ζήτημα της ποιότητας 
του αέρα είχε απασχολήσει την Επιτροπή και το 2019 
όμως αναφορικά με την μόλυνση από εργοστάσια. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Απόφαση του Δικαστηρί-
ου που αφορά την περιβαλλοντική μόλυνση, ωστόσο 
των υδάτων, λίγο πριν την παραπομπή αυτή. Σύμφω-
να με την Απόφαση αυτή η Ελλάδα έλαβε εκπρόθε-
σμα μέτρα για την παράβαση που είχε διαπιστωθεί σε 
προηγούμενη Απόφαση (2015) της Οδηγίας του 1991, 
με αποτέλεσμα να πρέπει να καταβάλει κατ’ αποκο-
πή ποσό στην Επιτροπή. Επισημαίνεται πως η Οδηγία 
αφορούσε Προγράμματα Δράσης στις ευπρόσβλητες 
ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, 
που δεν είχαν υλοποιηθεί έως το 2019 (ημερομηνία 
έναρξης εκτέλεσης της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης), μάλιστα η Επιτροπή είχε υποστηρίξει την γενικευ-
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μένη παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας στο θέμα 
της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου

Στην υπόθεση Stavropoulos and Others v. Greece, το 
ΕυρΔΔΑ, κατόπιν αιτήματος των γονέων, έκρινε ότι η 
σημείωση σε ληξιαρχικό βιβλίο της αναφοράς “ονομα-
τοδοσία” δίπλα στην καταχώριση του τέκνου συνιστά 
παρέμβαση στην άσκηση της ελευθερίας εκδήλωσης 
θρησκευτικών πεποιθήσεων κατά το μέτρο που αφήνει 
να εννοηθεί ότι οι γονείς επέλεξαν να μην βαπτισθεί 
το τέκνο. Οι γονείς ισχυρίσθηκαν ότι η συχνή χρήση 
του πιστοποιητικού γεννήσεως εγκυμονούσε κινδύ-
νους διακρίνουσας μεταχείρισης σε βάρος του τέ-
κνου της από πλευράς διοικητικών αρχών. Έκρινε ότι 
ναι μεν υπάρχει η δυνατότητα ονοματοδοσίας, όμως η 
αναγραφή της πρακτικής που ακολουθήθηκε, μολονότι 
διαδεδομένη στα ληξιαρχεία, δεν αποτελεί ρητή προ-
ϋπόθεση του νόμου και, σε κάθε περίπτωση, συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 9 παρ.1 ΕυρΣΔΑ.

Η Ολλανδία κατέθεσε προσφυγή στο ΕυρΔΔΑ κατά 
της Ρωσίας για την πτώση του αεροσκάφους των Μα-
λαισιανών αερογραμμών πτήσης MH17 από Άμστερ-
νταμ σε Κουάλα Λουμπούρ, το οποίο καταρρίφθηκε 
το 2014 και προσέκρουσε στο έδαφος της Ανατο-
λικής Ουκρανίας. Το Δεκέμβριο του 2020, το Δικα-
στήριο αποφάσισε να συνεκδικάσει την προσφυγή 
της Ολλανδίας με τις δυο διακρατικές προσφυγές 
της Ουκρανίας κατά Ρωσίας (no. 43800/14 και no. 
8019/16). Συνεπώς, εκκρεμεί μόνο μια ατομική προ-
σφυγή (Ayley and others v. Russia) αναφορικά με τη 
μοιραία πτήση των Μαλαισιανών Αερογραμμών.

Το Λιχτενστάιν κατέθεσε διακρατική προσφυγή κατά 
της Τσεχίας για παραβιάσεις αρκετών δικαιωμάτων, 
κυρίως περιουσιακών, πολιτών ιθαγένειας Λιχτενστά-
ιν, που καταγράφηκαν από την Τσεχία ως έχοντες την 
γερμανική ιθαγένεια κατ’εφαρμογή των Διαταγμάτων 

Μπένες, που προέβλεπαν την κατάσχεση περιουσια-
κών στοιχείων Γερμανών και Ούγγρων μετά τη λήξη 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Λιχτενστάιν, μάλιστα, 
αναφέρεται και σε προηγούμενες συναφείς διαδικα-
σίες, μία κατά του Ιδρύματος Prince of Liechtenstein, 
που κληρονόμησε το σύνολο της περιουσίας του 
Πρίγκιπα Φραγκίσκου Ιωσήφ ΙΙ, αλλά και ατομικές 
προσφυγές πολιτών, μεταξύ άλλων και του Πρίγκιπα 
Hans-Adam II.

Η Αρμενία κατέθεσε στο ΕυρΔΔΑ αίτηση λήψης προ-
σωρινών μέτρων κατά του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα 
με το Άρθρο 39 των Κανόνων του Δικαστηρίου. Συ-
γκεκριμένα, ζήτησε από το ΕυρΔΔΑ να διατάξει την 
παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος μη 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τον τερματισμό των 
αδιάκριτων επιθέσεων και την στοχοποίηση του άμα-
χου πληθυσμού. Το Δικαστήριο, στις 29 Σεπτεμβρίου, 
δυνάμει του άρθρου 39 του Κανονισμού του, κάλεσε 
τα δύο μέρη να απέχουν από κάθε πράξη που μπορεί 
να οδηγήσει σε παραβίαση των κατοχυρωμένων από 
την ΕυρΣΔΑ δικαιωμάτων των αμάχων (ιδιαίτερα της 
ζωής και της υγείας) και να σεβαστούν τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από τα άρθρα 2 και 3 ΕυρΣΔΑ. 

Το ΕυρΔΔΑ, έχοντας ήδη λάβει νέο αίτημα λήψης 
προσωρινών μέτρων της Αρμενίας κατά της Τουρκίας 
(43517/20), επεξέτεινε το πεδίο εφαρμογής, καλώ-
ντας πλέον όλα τα άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα 
μέρη (άρα, και την Τουρκία) να μεριμνήσουν σχετικά.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση στην υπόθεση Sabuncu 
and others v. Turkey, που αφορούσε σε προσφυγή 10 
Τούρκων δημοσιογράφων ή διευθυντών στην εφημε-
ρίδα Cumhuriyet, οι οποίοι το 2016 προφυλακίστηκαν 
λόγω της φερόμενης συμμετοχής τους στις δράσεις 
της εφημερίδας στην διασπορά “προπαγανδιστικών 
ειδήσεων” υπέρ φιλοκουρδικών και όχι μόνο οργα-
νώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι κατά διαστήματα αιτού-
νταν την αποφυλάκισή τους. Ωστόσο, όλα απορρί-
πτονταν. Υπέβαλαν και ατομικά προσφυγές ενώπιον 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ισχυριζόμενοι πα-
ραβίαση των δικαιωμάτων στην προσωπική ελευθε-
ρία και την ασφάλεια, αλλά και την ελευθερία της 
έκφρασης. Το ΕυρΔΔΑ, αφού απέρριψε ως απαρά-
δεκτες τις προσφυγές όσων είχαν δικαιωθεί από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο, έκρινε ότι τα περιστατικά 

25 Ιουνίου 2020

Συστήματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

10 Ιουλίου 2020

19 Αυγούστου 2020

28 Σεπτεμβρίου 2020

6 Οκτωβρίου 2020

10 Νοεμβρίου 2020
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που επικαλούνταν η τουρκική Κυβέρνηση δεν οδη-
γούσαν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι υπήρχε 
εύλογη υποψία ενοχής των προσφευγόντων, διαπι-
στώνοντας παραβίαση του άρθρου 5 παρ.1 ΕυρΣΔΑ. 
Ακόμα, έκρινε ότι στοιχειοθετούνταν και παραβίαση 
του άρθρου 10 ΕυρΣΔΑ, καθώς η προφυλάκισή τους 
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αφορούσε σε 
πράξεις που συνδέονταν με τη δημοσιογραφική τους 
ιδιότητα.

Άρση προσωρινών μέτρων κατά της Τουρκίας, μετά 
από αίτημα της τελευταίας να επανεξετασθεί η υπό-
θεση, λαμβανομένης υπόψη και της από 9 Νοεμβρίου 
συμφωνίας Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας για 
λήξη των εχθροπραξιών. Την 1η Δεκεμβρίου, το Δικα-
στήριο έκανε δεκτό αυτό το αίτημα της Τουρκίας.

Το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του ΕυρΔΔΑ εξέδωσε 
την απόφαση του για τη διακρατική προσφυγή Σλοβε-
νία κ. Κροατίας, που είχε υποβληθεί το 2016 και αφο-
ρούσε ληξιπρόθεσμα και μη εξοφληθέντα χρέη που 
οφείλουν κροατικές εταιρείες στη Ljubljanska Banka, 
μετά τη διάλυση της Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας. Η Σλοβενία 
κατηγόρησε την Κροατία για παραβίαση του δικαιώ-
ματος σε δίκαιη δίκη της Ljubljanska Banka (άρθρο 
6). Το 2015 το ΕυρΔΔΑ είχε απορρίψει την ατομική 
προσφυγή που έκανε η ίδια η Ljubljanska Banka, με 
το αιτιολογικό ότι δεν αποτελεί ούτε ιδιώτη, ούτε μη 
κυβερνητική οργάνωση, κατά την έννοια του άρθρου 
34 ΕυρΣΔΑ. Ως εκ τούτου, η Σλοβενία επιχείρησε 
να ασκήσει διπλωματική προστασία και υπέβαλε την 
προσφυγή για να προστατεύσει τα δικαιώματα της 
Ljubljanska Banka. Το Δικαστήριο τόνισε ότι, καθώς η 
ΕυρΣΔΑ είναι εκ φύσεως σύμβαση για την προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όλες οι προσφυγές 
-ακόμη και οι διακρατικές- πρέπει να αφορούν κατά 
τρόπο άμεσο ή έμμεσο άτομα που έχουν θιγεί από 
πράξεις ή παραλείψεις ενός ή περισσοτέρων Κρατών-
μερών. Όμως, έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή της 
Σλοβενίας, καθώς μόνο ιδιώτες, ομάδες ιδιωτών και 
νομικές οντότητες που αποτελούν μη κυβερνητικές 
οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 34 μπορούν 
να είναι φορείς δικαιωμάτων υπό την ΕυρΣΔΑ, ενώ η 
Ljubljanska Banka δεν κατείχε ικανοποιητικό βαθμό 
θεσμικής και επιχειρησιακής εξάρτησης από τον κρα-
τικό μηχανισμό της Σλοβενίας και άρα δεν μπορούσε 
να θεωρηθεί ως ΜΚΟ. 

Το ΕυρΔΔΑ εξεδωσε απόφαση στην υπόθεση 
Selahattin Demirtaş v. Turkey (no. 2), τουρκικής ιθαγέ-
νειας και μέλους του HDP με φιλοκουρδικές τάσεις. Η 
Ευρεία Σύνθεση, μετά από παραπομπή της υπόθεσης 
από τις δύο αντίδικες πλευρές, έκρινε ότι πράγματι 
υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 ΕυρΣΔΑ, αφενός 
γιατί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας δεν πλη-
ρούσε το στοιχείο της “προβλεψιμότητας”, αφετέρου 
διότι το εθνικό δικαστήριο προχώρησε σε μία ευρεία 
ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας, εξισώνοντας την 
ελευθερία της έκφρασης με την συμμετοχή/ίδρυση/
διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης και, μάλιστα, 
χωρίς κανένα απτό στοιχείο ή σύνδεσμο. Επιπλέον, 
έκρινε ότι δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για την 
ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των πράξεων/λόγων του 
προσφεύγοντος και των σχετικών με τρομοκρατία κα-
τηγοριών, με αποτέλεσμα να μην θεμελιώνεται εύλο-
γη υποψία κατ’άρθρο 5 παρ.1 & 3, που αποτελεί sine 
qua non προϋπόθεση της νομιμότητας της κράτησης 
(επαναφέρεται εδώ η Merabishvili v. Georgia). Άρα, 
υπήρξε παραβίαση των συγκεκριμένων διατάξεων 
τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συνδυασμό με το άρθρο 
18 ΕυρΣΔΑ. Διαγνώσθηκε, ακόμα, παραβίαση του άρ-
θρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, στο 
μέτρο που οι εθνικές δικαστικές αρχές δεν έλαβαν 
υπόψη τους ούτε τη βουλευτική ιδιότητα του προ-
σφεύγοντος, ούτε την ιδιότητά του ως αρχηγού της 
αντιπολίτευσης, που αμφότερες απαιτούσαν υψηλή 
προστασία.

Δημοσιεύτηκε η επί του παραδεκτού απόφαση της 
Ευρείας Σύνθεσης του ΕυρΔΔΑ στη διακρατική 
προσφυγή Ουκρανίας κατά Ρωσίας (20958/14 και 
38334/18, που συνενώθηκαν στις 11 Ιουνίου 2018) 
σχετικά με τη συστηματική παραβίαση δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη 
από το Φεβρουάριο του 2014 και έπειτα. Είναι σημα-
ντικό το γεγονός ότι το Δικαστήριο αναγνώρισε τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της Ρωσίας στο έδαφος της 
Κριμαίας -δίχως να αποφανθεί για το ζήτημα της κυ-
ριαρχίας- και θεώρησε ότι η Ρωσία ήταν δεσμευόταν 
από τις υποχρεώσεις της ΕυρΣΔΑ τόσο κατά τη διάρ-
κεια της προσάρτησης, όσο και μερικές εβδομάδες 
πριν. Μάλιστα, το Δικαστήριο αποκάλυψε ευρεία διοι-
κητική πρακτική παραβιάσεων των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου εκ μέρους της Ρωσίας.  

10 Νοεμβρίου 2020
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Δημοσιεύτηκε η απόφαση Καργάκης κατά Ελλάδος. Ο 
προσφεύγων, με σοβαρά σωματικά και ψυχικά προ-
βλήματα υγείας, ισχυρίστηκε ότι τόσο σε στάδιο προ-
σωρινής κράτησης, όσο και κράτησης στο κατάστημα 
Διαβατών υποχρεώθηκε να μοιραστεί ένα μικρό κελί 
με άλλους 4 κρατουμένους, σε ανθυγιεινές συνθή-
κες, που δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες ενός 
ατόμου με αναπηρίες (στερούνταν και προαυλισμού). 
Ο προσφεύγων κίνησε τις απαραίτητες εθνικές διαδι-
κασίες, χωρίς όμως κανένα άμεσο αποτέλεσμα. Στη 
βάση αυτών των πραγματικών περιστατικών, προ-
σέφυγε στο ΕυρΔΔΑ, ισχυριζόμενος παραβίαση του 
άρθρο 3 ΕυρΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης ή υπο-
τιμητικής μεταχείρισης) για τις συνθήκες κράτησης, 
του άρθρου 13 (απουσία αποτελεσματικής ένδικης 
προστασίας, αλλά και του άρθρου 5 παρ. 4, στο μέτρο 
που δεν ελήφθη απόφαση για τη νομιμότητα της σύλ-
ληψής του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Δικαστή-
ριο έκρινε πράγματι παραβίαση του άρθρου 3 αυτοτε-
λώς, αλλά και σε συνδυασμό με το άρθρο 13, αλλά όχι 
του άρθρου 5 παρ. 4, επιδικάζοντας συνολικά 4.900 
ευρώ (δίκαιη ικανοποίηση και δικαστικά έξοδα). Αξί-
ζει να σημειωθεί πως το Δικαστήριο δεν έκανε καμία 
αναφορά στη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες.

Το ΕυρΔΔΑ έλαβε τη διακρατική προσφυγή Αζερμπα-
ϊτζάν κατά Αρμενίας (47319/20). Περιέχει κατηγορίες 
για φερόμενες ευρείες παραβιάσεις της Σύμβασης 
στη διάρκεια των τελευταίων εχθροπραξιών, που με-
ταξύ άλλων περιλαμβάνουν επιθέσεις σε αμάχους και 
μη στρατιωτικούς στόχους κατά παράβαση της αρ-
χής της διάκρισης, εκτελέσεις, κακομεταχείριση και 
ακρωτηριασμούς μαχητών και αμάχων, αιχμαλωσίες 
και συνεχιζόμενες κρατήσεις αιχμαλώτων πολέμου, 
αναγκαστικές μετακινήσεις αμάχων. Το δέ Αζερμπα-
ϊτζάν, επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η Αρμενία είναι υπεύ-
θυνη για παραβιάσεις της ΕυρΣΔΑ στην περιοχή ήδη 
από το 1992, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπίσεων 
Αζέρων από τις κατοικίες και τις περιουσίες τους, των 
εξαφανίσεων και η διεξαγωγής κατάλληλων ερευνών, 
αλλά και των καταστροφών στοιχείων πολιτιστικής 
και θρησκευτικής φύσεως.

Το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του ΕυρΔΔΑ εξέδωσε 
την απόφαση του για τη δεύτερη διακρατική προσφυ-
γή Γεωργία κατά Ρωσίας, αναφορικά με τις εχθρο-

πραξίες του 2008. Το ΕυρΔΔΑ έκρινε τη Ρωσία υπεύ-
θυνη για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, που τελέστηκαν χρονικά μετά την 12η Αυγούστου 
2008, ημερομηνία που συμφωνήθηκε ανακωχή μετα-
ξύ των εμπολέμων με μεσολάβηση της ΕΕ. Το Δικα-
στήριο αποφάσισε να μην ασχοληθεί με ενδεχόμενες 
παραβιάσεις, που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια των 
πενθήμερων «ενεργών εχθροπραξιών», καθώς πλείο-
νες δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβληθούν μέσα σε 
ένα “context of chaos”, χωρίς στην πραγματικότητα 
να το επιτυγχάνουν. Προκειμένου να στοιχειοθετήσει 
την ευθύνη της Ρωσίας, το Δικαστήριο απέδειξε ότι η 
Ρωσία ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο στις ομάδες 
αυτονομιστών στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία, 
καθώς και στις buffer zones του εδάφους της Γεωρ-
γίας, που στάθμευαν ρωσικά στρατεύματα. Παρεμπι-
πτόντως, σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2020, ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας συναντήθηκε με τον ηγέτη της 
de facto αποσχισμένης περιοχής της Αμπχαζίας και 
συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας για την επα-
ναλειτουργία του αεροδρομίου της Sokhumi, γεγονός 
που καταγγέλθηκε από τη Γεωργία ως παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου, της Συνθήκης για τον Διεθνή Οργα-
νισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της γεωργια-
νής νομοθεσίας.

Καταχωρήθηκε στο ΕυρΔΔΑ η διακρατική προσφυγή 
Αρμενίας κατά Αζερμπαϊτζάν (42521/20). Όπως και 
η διακρατική διακρατική προσφυγή του Αζερμπαϊτζάν 
περιέχει κατηγορίες για φερόμενες ευρείες παρα-
βιάσεις της Σύμβασης στη διάρκεια των τελευταίων 
εχθροπραξιών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επι-
θέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους κατά 
παράβαση της αρχής της διάκρισης, εκτελέσεις, κακο-
μεταχείριση και ακρωτηριασμούς μαχητών και αμά-
χων, αιχμαλωσίες και συνεχιζόμενες κρατήσεις αιχμα-
λώτων πολέμου, αναγκαστικές μετακινήσεις αμάχων.

Δι-Αμερικανική Επιτροπή Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου
Κατά το 2020 και κυρίως μετά την αναγωγή του 
COVID-19 σε πανδημία, η ΔιΑΕΔΑ υπήρξε ιδιαίτερα 
δραστήρια. Σημαντικότεροι σταθμοί της δράσης αυ-
τής, υπήρξαν η υιοθέτηση Ψηφισμάτων αφενός για τη 
διασφάλιση της προστασίας των ΔτΑ, αφετέρου της 
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προστασίας των διαγνωσμένων με COVID-19 προσώ-
πων. Το τελευταίο, μάλιστα, μολονότι (τυπικά) νομικά 
μη δεσμευτικό, αποτελεί μία πρώτη ρητή αποτύπωση 
της εν λόγω προβληματικής διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αξιοσημείωτες οι Διατάξεις 
προσωρινών μέτρων στην υπόθεση Members of the 
Yanomami and Ye’kwana Indigenous Peoples για την 
επίδραση του κοροναϊού στην προστασία των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου των εν λόγω αυτοχθόνων λόγω 
και της ιδιαίτερης ευαλωτότητάς τους, αλλά και στην 
υπόθεση Northwest Detention Center regarding the 
United States of America, που αφορά σε δομή φιλο-
ξενίας/κράτησης μεταναστών.

Ενδιαφέρον και σημασία παρουσιάζουν άλλα πιο 
εξειδικευμένα ζητήματα που επισημάνθηκαν στα 
κράτη-μέλη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών 
(ΟΑΚ) και συμβαλλόμενα μέρη στην Αμερικανική 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΑΣΔΑ) με 
Δελτία Τύπου (π.χ. δικαίωμα των ατόμων να θρηνή-
σουν κατά τα ήθη και έθιμά τους σε συνδυασμό με 
το δικαίωμα στην αλήθεια, ελεύθερη πρόσβαση στην 
πληροφορία, προστασία των ατόμων που στερούνται 
της ελευθερίας τους, των ατόμων με αναπηρίες, μέ-
ριμνα για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας κ.λπ.).

Δι-Αμερικανικό Δικαστήριο  
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Στη διάρκεια του 2020, το ΔιΑΔΔΑ εξακολούθησε 
να είναι ιδιαίτερα δραστήριο. Εξέδωσε συνολικά 23 
Αποφάσεις και μία Γνωμοδότηση. Στις δραστηριότη-
τες του Δικαστηρίου σχετικά με την προώθηση της 
ενημέρωσης για τη νομολογία του καταγράφεται και 
η έκδοση τριών εγχειριδίων νομολογίας που αναφέ-
ρονται κατά θέμα στη δημόσια τάξη και τη χρήση βίας 
(Cuadernillo no 25), στον περιορισμό και την αναστο-
λή των ΔτΑ (Cuadernillo no 26), αλλά και στο δικαίω-
μα στην υγεία (Cuadernillo no 28).

Caso Comunidades indígenas miembros de la 
Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. 
Argentina: Η περίπτωση της Αργεντινής ως προς την 
προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων έχει 
απασχολήσει κατά καιρούς τα διεθνή όργανα του 
ΟΑΚ. Μολονότι έχει προσχωρήσει σε αρκετές Συμβά-

σεις -διεθνούς και περιφερειακού χαρακτήρα- και σε 
συνταγματικό επίπεδο αναγνωρίζει και κατοχυρώνει 
δικαιώματα στις εν λόγω ομάδες προσώπων, προ-
βλήματα δημιουργούνται σε επίπεδο ομοσπόνδων 
κρατιδίων, αλλά και τοπικών κοινωνιών με την απου-
σία σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η διαπίστωση 
αυτή επιβεβαιώθηκε και στη συγκεκριμένη υπόθεση 
ενώπιον του ΔιΑΔΔΑ, που είχε παραπεμφθεί από το 
2018 από την Επιτροπή.

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2020, δικαίωσε κοινότητες αυτο-
χθόνων, εκπροσωπούμενων από την ένωση Lhaka 
Honhat, που παρέμεναν επί αιώνες στην περιοχή και 
είχαν αναγνωριστεί ως τέτοιες ήδη από το 1991, ανα-
γνωρίζοντας την ευθύνη της Αργεντινής για σειρά πα-
ραβιάσεων της ΑΣΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι 
το κράτος δεν εξασφάλισε μηχανισμούς προστασίας 
της κοινοτικής ιδιοκτησίας, δεν αναγνώρισε πραγμα-
τικά στις κοινότητες τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά κυρίως 
το ότι οι τελευταίες δεν ρωτήθηκαν πριν την -με κάθε 
τρόπο- παρέμβαση του κράτους στις επίδικες εκτά-
σεις. Κατ’επέκταση, δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώμα-
τά τους στην ιδιοκτησία (άρθρο 21), στη συμμετοχή 
τους στις δημόσιες υποθέσεις (άρθρο 23), αλλά και 
σε πολιτιστική ταυτότητα, σε ένα υγιεινό περιβάλλον, 
σε πόσιμο νερό και τροφή, όπως απορρέουν από το 
άρθρο 26 ΑΣΔΑ.

Το Νοέμβριο του 2020, μετά από αίτημα των θυ-
μάτων, που υποβλήθηκε κατ’άρθρο 67 ΑΣΔΑ (περί 
αιτήσεως ερμηνείας), το Δικαστήριο ερμήνευσε την 
απόφαση ουσίας/επανορθώσεων/εξόδων, επαναλαμ-
βάνοντας πως η αίτηση ερμηνείας σε καμία περίπτω-
ση δε θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένδικο μέσο 
ούτε να επιδιώκει την αλλαγή της ιστορικής και νομι-
κής βάσης της απόφασης ή τον περιορισμό ή ακόμη 
τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του διατακτικού 
της. Έκρινε ότι το αίτημα υποβλήθηκε παραδεκτά 
εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, δεδομένης και 
της αναστολής των διαδικασιών ενώπιόν του λόγω της 
πανδημίας, που ίσχυαν ήδη από τις 17 Μαρτίου 2020 
και παρατάθηκαν μία ακόμα φορά. Έχοντας, λοιπόν, 
λάβει γνώση των θέσεων των θυμάτων, της Αργεντι-
νής, αλλά και της ΔιΑΕΔΑ, το Δικαστήριο αποσαφήνι-
σε ότι τα νομοθετικά μέτρα που απαίτησε να λάβει η 
Αργεντινή σε εκτέλεση της απόφασης επί της ουσίας 
οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν και την προηγούμενη, 
ελεύθερη και καλά στοιχειωθετημένη ενημέρωση των 
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αυτοχθόνων κοινοτήτων, προκειμένου να προστατεύ-
εται πράγματι το δικαίωμα στην κοινοτική ιδιοκτησία.

Στην υπόθεση Caso Azul Rojas Marín y otra v. Perú, 
το Δικαστήριο διαπίστωσε μία γενικευμένη δυσκολία 
της κοινωνίας του Περού να αποδεχθεί τη σεξουαλι-
κή διαφορετικότητα, επ’ευκαιρία της συγκεκριμένης 
προσφυγής που ασκήθηκε από άτομο αυτοπροσδιο-
ριζόμενο αρχικώς ως gay, έπειτα ως γυναίκα. Έκρινε 
ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά της στην προσωπική 
ελευθερία, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν καμία από 
τις εθνικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις σύλληψής 
της και αποδεχόμενο το Δικαστήριο ότι η σύλληψη 
έγινε στη βάση διακριτικής μεταχείρισης λόγω του 
σεξουαλικού προσανατολισμού. Ακόμα, το Δικαστή-
ριο, συνεκτιμώντας τη βίαιη προσαγωγή της, αλλά 
και τη σωματική και σεξουαλική κακοποίησή της, διέ-
γνωσε παραβίαση της προσωπικής ακεραιότητας και 
της ιδιωτικής ζωής, ενώ παράλληλα δεν τηρήθηκαν 
οι ελάχιστες δικαστικές εγγυήσεις, όπως κατοχυρώ-
νονται στην ΑΣΔΑ και στην Διαμερικανική Σύμβαση 
για την Πρόληψη και την Τιμωρία των Βασανιστηρίων. 
Πέραν των ειδικών και εξατομικευμένων μέτρων, το 
Δικαστήριο ζήτησε τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου 
οριζόντιου νομικού πλαισίου για την προστασία των 
μελών της LGBT κοινότητας.

Caso Roche Azaña y otros v. Nicarágua: Η συγκεκρι-
μένη υπόθεση εντάσσεται στην κατηγορία των μετα-
ναστευτικών κινήσεων πληθυσμών/ατόμων, έντονου 
φαινομένου και στην αμερικανική ήπειρο. Στην προ-
σφυγή που ασκήθηκε από τους συγγενείς των θυμά-
των, που προσπάθησαν να μεταναστεύσουν από τον 
Ισημερινό στις ΗΠΑ, τραυματίστηκαν ή κατέληξαν 
αφότου αστυνομικοί της Νικαράγουα άνοιξαν πυρ 
προς το φορτηγό που επέβαιναν. Το Δικαστήριο, στο 
οποίο παρέπεμψε την υπόθεση η Επιτροπή, εξέτα-
σε την προσφυγή και κατέληξε, στις 3 Ιουνίου 2020, 
στην παραβίαση των δικαιωμάτων στη ζωή και στην 
προσωπική ακεραιότητα των θυμάτων (άρθρα 4 και 
5 ΑΣΔΑ αντίστοιχα), καθώς οι αστυνομικοί θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο παρεμβατικά 
και επικίνδυνα μέσα, προκειμένου να ακινητοποιή-
σουν το όχημα, ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός 
και θάνατος επιβαινόντων. Επιπλέον, το ΔιΑΔΔΑ δι-
έγνωσε παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, καθώς στη διαδικασία ενώπιον του εθνι-

κού δικαστηρίου παρενέβη μόνο ο Εισαγγελέας και 
δεν εκπροσωπήθηκε ο θανών -μέσω των συγγενών 
του- κυρίως λόγω του καθεστώτος του μετανάστη, 
στο οποίο βρέθηκαν, εκτεθειμένοι κατά συνέπεια σε 
μία κατάσταση ευαλωτότητας.

Caso Guzmán Albarracín y otras v. Ecuador 
(24/06/2020) Η υπόθεση αφορά την περίπτωση αυ-
τοκτονίας μίας 16χρονης μαθήτριας, η οποία επί ένα 
χρόνο και πλέον κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον 
υποδιευθυντή του σχολείου της. Το Δικαστήριο εξέτα-
σε κατόπιν προσφυγής της μητέρας και των αδελφών 
της την υπόθεση και διαπίστωσε ότι υπάρχει παρα-
βίαση της ΑΣΔΑ, της Σύμβασης Belém do Pará για 
την Πρόληψη, Καταστολή και Εξάλειψη της Βίας κατά 
των Γυναικών, αλλά και της Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού. Κατά το Δικαστήριο, η ευθύνη του 
κράτους έγκειται στη μη διασφάλιση της σωματικής 
και ψυχολογικής προστασίας της ανήλικης μαθήτρι-
ας, ενώ δεν είχε μεριμνήσει για την ύπαρξη κατάλλη-
λου νομοθετικού πλαισίου για την δίωξη υπευθύνων 
τέτοιων υποθέσεων. Παράλληλα, το ΔιΑΔΔΑ διαπί-
στωσε ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος στην 
προσωπική ακεραιότητα των συγγενών της νεαρής 
μαθήτριας, δεδομένων αφενός της παρατεταμένης 
διάρκειας της δίκης, αφετέρου της μη παροχής βο-
ήθειας στο άμεσο θύμα από το ίδιο το σχολείο, μετά 
την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Απόφαση σε υπόθεση Caso Acosta Martínez y otros 
v. Argentina. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Δικα-
στήριο στην απόφασή του διέκρινε ότι η σύλληψη 
και ο θάνατος του José Delfín Acosta Martínez έλα-
βαν χώρα σε ένα πλαίσιο γενικευμένων φυλετικών 
διακρίσεων και αστυνομικής βίας από τις Αρχές της 
Αργεντινής. Διαγνώστηκαν παραβιάσεις διαφόρων 
πτυχών του δικαιώματος στην προσωπική ελευθε-
ρία σε συνδυασμό με την παραβίαση της ισότητας 
και της αρχής της μη διάκρισης, όπως αποτυπώνο-
νται στο άρθρο 24 ΑΣΔΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η θέση του Δικαστηρίου για τα μέτρα συμμόρφω-
σης και επανόρθωσης. Πέραν των ειδικών και εξα-
τομικευμένων μέτρων, το Δικαστήριο προχώρησε 
και στην επιδίκαση γενικότερων μέτρων, όπως την 
τροποποίηση του προγράμματος σπουδών των αστυ-
νομικών σχολών, ώστε να μειωθούν τα περιστατικά 
άνιση και διακρίνουσας μεταχείρισης, αλλά και την 

12 Μαρτίου 2020
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24 Ιουνίου 2020
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πρόβλεψη ενός μηχανισμού καταγραφής τέτοιου εί-
δους περιστατικών.

δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν 26/20 Γνωμοδότηση περί 
“καταγγελίας της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και του Καταστατικού του Οργα-
νισμού Αμερικανικών Κρατών και τις επιπτώσεις της 
στις υποχρεώσεις του κράτους αναφορικά με τα Δικαι-
ώματα του Ανθρώπου” του ΔιΑΔΔΑ, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της Κολομβίας. Τα ερωτήματα που τέθηκαν 
και όπως εξειδικεύτηκαν από το Δικαστήριο είναι:

- ποιες οι υποχρεώσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
ενός κράτους-μέλους του ΟΑΚ που κατήγγειλε την 
ΑΣΔΑ;
- πώς επηρεάζονται οι ως άνω υποχρεώσεις από 
την καταγγελία του Καταστατικού του Οργανισμού;
- επί σοβαρών παραβιάσεων Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου:
- ποιες οι υποχρεώσεις των υπολοίπων κρατών-με-
ρών;
- ποιοι οι μηχανισμοί των κρατών-μελών του Οργα-
νισμού για την πραγμάτωσή τους;
- σε ποιους μηχανισμούς προστασίας μπορούν να 
προστρέξουν τα άτομα;

Ως προς το πρώτο ερώτημα, το Δικαστήριο με 
αφετηρία τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των 
Συνθηκών, υπενθυμίζει ότι η καταγγελία μίας Διε-
θνούς Συνθήκης υπόκειται στις ρυθμίσεις που η ίδια 
η Συνθήκη προβλέπει. Δεδομένης της σπουδαιότη-
τας της ΑΣΔΑ, το Δικαστήριο ήδη εκ των προτέρων 
υπογραμμίζει ότι η καταγγελία αυτής αποτελεί μία 
υπαναχώρηση από την προστασία των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου τόσο διεθνώς, όσο και πιο στενά στο 
διαμερικανικό σύστημα. Προς τούτο, θεώρησε απα-
ραίτητο να ερμηνεύσει την οικεία διάταξη της ΑΣΔΑ, 
εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις καταγγελίας. Έτσι, 
σύμφωνα με το άρθρο 78, απαιτούνται δύο διαδικα-
στικά βήματα: α) η καταγγελία να λάβει χώρα τουλά-
χιστον μετά πάροδο 5 ετών από τη θέση σε ισχύ της 
Σύμβασης και β) ενημέρωση του ΓΓ του Οργανισμού 
τουλάχιστον ένα έτος πριν, ώστε εκείνος με τη σειρά 
του, ως θεματοφύλακας της ΑΣΔΑ, να ενημερώσει 
τα υπόλοιπα κράτη-μέρη. Το Δικαστήριο επεσήμανε 
πως ανεξάρτητα από την ποικιλία των εθνικών διαδι-
κασιών, η καταγγελία μίας Διεθνούς Συνθήκης Δικαι-

ωμάτων του Ανθρώπου που εγκαθιδρύει, μάλιστα, και 
ένα δικαιοδοτικό σύστημα, είναι μείζονος σημασίας 
και θα πρέπει να είναι αντικείμενο μίας “γενικής και 
πλουραλιστικής” συζήτησης εντός του ενδιαφερόμε-
νου κράτους, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε περι-
ορισμό των δικαιωμάτων και σε προσκόμματα στην 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη.

Ωστόσο, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η καταγγε-
λία της ΑΣΔΑ δε συνεπάγεται αυτόματη αποδέσμευ-
ση του κράτους από το πλέγμα των συμβατικών υπο-
χρεώσεών του. Σε πρώτο στάδιο, όλες οι διατάξεις 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι την οριστική καταγγελία 
της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η οριστικοποίηση 
της καταγγελίας αποκλείει την εφαρμογή της ΑΣΔΑ 
μόνο ex nunc, χωρίς πάντως να επηρεάζει υποχρε-
ώσεις που έχουν αναληφθεί με την προσχώρηση σε 
και μη καταγγελία σε άλλων Συμβάσεων, ούτε φυσικά 
το minimum της προστασίας που παρέχεται από το 
Καταστατικό του Οργανισμού και την Αμερικανική Δι-
ακήρυξη του 1948 (για τα οποία υπεύθυνη εξακολου-
θεί να είναι η Διαμερικανική Επιτροπή). Σαφώς, τυχόν 
καταγγελία δεν επηρεάζει και κανόνες που δεσμεύ-
ουν το κράτος στο πλαίσιο του γενικού Δημοσίου Δι-
εθνούς Δικαίου -είτε θεωρούνται γενικές αρχές είτε 
μέρος του ius cogens.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, όταν ένα κράτος-
μέλος του ΟΑΚ αποφασίζει να καταγγείλει το Κατα-
στατικό αυτού, το Δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να 
ακολουθηθεί η αυστηρή και τυπική διαδικασία (ενη-
μέρωση ΓΓ/ΟΑΚ και τήρηση των προθεσμιών του 
άρθρου 143 του Καταστατικού), ενώ οι υποχρεώσεις 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαμορφώνονται ως 
εξής: α) κατά τη μεταβατική περίοδο οι συμβατικές 
υποχρεώσεις ισχύουν αναλλοίωτες και παύουν με την 
πλήρη εφαρμογή της, β) η καταγγελία δεν παράγει 
αναδρομικά τα αποτελέσματά της, γ) υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αποφάσεις εποπτικών ή δικαι-
οδοτικών οργάνων παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 
πλήρη συμμόρφωση του κράτους, δ) οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από άλλα συμβατικά κείμενα που δεν 
έχουν καταγγελθεί ισχύουν στο ακέραιο και ε) κα-
νόνες εθιμικής φύσεως ή γενικές αρχές του δικαίου 
ή κανόνες ius cogens συνεχίζουν να δεσμεύουν το 
ενδιαφερόμενο κράτος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν 
επηρεάζονται οι δεσμεύσεις του απέναντι στα ΗΕ.

Αυτό που σε κάθε περίπτωση τονίζεται από το Δι-
καστήριο είναι η συλλογική εγγύηση των Δικαιωμάτων 

16 Δεκεμβρίου 2020
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του Ανθρώπου, δεδομένου ότι αντανακλούν κοινές 
αξίες που κρίνονται σημαντικά για την περιφέρεια. Η 
διάσταση αυτή είναι σύμφυτη με την συνεργασία και 
την καλή γειτονία των κρατών στην περιοχή, ενώ συγ-
χρόνως μπορεί να καλύψει την ουσιαστική αδυναμία 
του ατόμου έναντι του κράτους, καθώς το καταγγέλ-
λον κράτος δεν μπορεί να αποδεσμευθεί και από το 
minimum των προστατευόμενων δικαιωμάτων. Η ίδια 
έννοια μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της κα-
ταγγελίας της ΑΣΔΑ και του Καταστατικού του ΟΑΚ 
από ένα κράτος, στο μέτρο που κατά το Δικαστήριο 
τα κράτη έχουν αναλάβει διεθνώς συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις ΔτΑ, όπως π.χ. να εκφράζουν έγκαιρα τις 
θέσεις και τυχόν ενστάσεις σε καταγγελίες, να συ-
νεργάζονται στη διερεύνηση και τιμώρηση σοβαρών 
παραβιάσεων ΔτΑ, να παρέχουν διεθνή προστασία 
στη βάση των λοιπών διεθνών υποχρεώσεών τους 
σε αιτούντες άσυλο, αλλά κυρίως να προσπαθούν να 
ευνοήσουν με διπλωματικά μέσα την επάνοδο του 
καταγγέλλοντος κράτους στο περιφερειακό σύστημα.

24 Μαρτίου 2020 
Το Μπενίν απέσυρε τη δήλωση αναγνώρισης δικαι-
οδοσίας του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Λαών (ΑΔΔΑΛ) επί εκδίκασης 
ατομικών προσφυγών. Το Άρθρο 34 (6) του Πρω-
τοκόλλου Ουαγκαντούγκου προβλέπει τη δήλωση 
κράτους που να αποδέχεται τη δικαιοδοσία του για 
την προσφυγή ιδιωτών. Είχε προηγηθεί στις 17 Μαΐου 
2020 διάταξη (order) του ΑΔΔΑΛ για αναβολή των 
κοινοτικών εκλογών στο Μπενίν κατόπιν προσφυγής 
ιδιώτη της αντιπολίτευσης. Το 2013 πρώτη αποσύρ-
θηκε η Ρουάντα από το Πρωτόκολλο, ενώ το 2019 
ακολούθησε παρόμοια δήλωση της Τανζανίας. Στις 
28 Απριλίου 2020 η Ακτή Ελεφαντοστού αποφάσισε 
να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο. Πλέον, μόνο έξι κράτη 
έχουν καταθέσει την προαιρετική δήλωση υποχρεωτι-
κής δικαιοδοσίας του ΑΔΔΑΛ επί ατομικών προσφυ-
γών (Μπουρκίνα Φάσο, Μαλάουι, Μαλί, Γκάνα, Τυνη-
σία, Γκάμπια).

Δικαστήριο της Κοινότητας και Κοινής 
Αγοράς της Καραϊβικής
Το Δικαστήριο της Κοινότητας και Κοινής Αγοράς της 
Καραϊβικής (CARICOM) εξέδωσε την πρώτη του γνω-
μοδότηση αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης με-
τακίνησης ειδικευμένων εργατών στα κράτη μέλη της 
Κοινότητας και κατά πόσο μπορούν κράτη μέλη της 
Κοινότητας (Αντιγκουα και Μπαρμπάντος και St. Kitts 
and Nevis) να εξαιρεθούν από απόφαση της Διάσκε-
ψης των Μερών, που αφορά την ελεύθερη διακίνηση 
προσώπων, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Συνθήκη 
της Chaguaramas. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η 
απόφαση της Διάσκεψης των Μερών να εξαιρέσουν 
τα συγκεκριμένα κράτη -που αναγνωρίζονται από 
τη Συνθήκη CARICOM ως ελάχιστα αναπτυσσόμενα 
Κράτη- από την απόφαση για ελεύθερη μετακίνηση 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού ήταν συμβατή με 
την Συνθήκη της CARICOM, καθώς η απόφαση εξαί-
ρεσης ήταν χρονικά (για 5 έτη) και υλικά προσδιορι-
σμένη (μόνο για εργατικό δυναμικό δυο επαγγελμα-
τικών κλάδων γεωργίας και ασφάλειας). Εν συνεχεία, 
το Δικαστήριο γνωμοδότησε ότι η αρχή της μη αμοι-
βαιότητας εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη απόφαση, 
προκειμένου οι ειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες 
των δυο αυτών χωρών να μπορούν να μετακινηθούν 
για λόγους εργασίας στις υπόλοιπες χώρες της κοι-
νότητας.

Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων  
του Ανθρώπου και των Λαών (ΑΔΔΑΛ)

Άλλα Διεθνή Δικαστήρια

18 Μαρτίου 2020
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13 Ιανουαρίου 2020
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας στην υπόθεση 
Urgenda εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η 
Ολλανδική Κυβέρνηση έπρεπε να διασφαλίσει ότι μέ-
χρι το τέλος του 2020 τα επίπεδα εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου θα είναι κατά τουλάχιστον 1/4 κάτω 
από τα επίπεδα του 1990, διαφορετικά το δικαίωμα 
στη ζωή και την ευημερία (Άρθρα 2 και 8 ΕυρΣΔΑ) 
παραβιάζεται για το λαό της Ολλανδίας. Πρόκειται για 
μια σημαντική απόφαση που προστίθεται στο νομολο-
γιακό corpus, που συνθέτει το μωσαϊκό των αποφά-
σεων των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων στο ζήτη-
μα της κλιματικής αλλαγής.

29 Ιανουαρίου 2020 
Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε 
απόφαση σχετικά με ζητήματα ετεροδικίας αξιωμα-
τούχων ξένου κράτους (υπόθεση C/09/554385 / HA 
ZA 18/647). Ο ενάγων είναι συγγενής παλαιστινίων 
θυμάτων εναέριας επίθεσης του Ισραήλ το 2014 η 
προσφυγή γίνεται κατά του Ανωτάτου Διοικητή του 
Ισραηλινού Στρατού και Αεροπορίας. Το Δικαστήριο 
κατέληξε ότι οι αξιωματούχοι απολαμβάνουν λει-
τουργικής ασυλίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
που αναλαμβάνουν κατά την εκτέλεση των επίσημων 
καθηκόντων τους. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υφίσταται 
κανόνας εθιμικού δικαίου που να αίρει τον κανόνα 
της λειτουργικής ασυλίας στην περίπτωση τέλεσης 
διεθνών εγκλημάτων. 

11 Φεβρουαρίου 2020
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κολομβίας εξέδω-
σε την απόφαση SU599/19 σχετικά με προσφυγή από 

μια γυναίκα -με το ψευδώνυμο Helena- η οποία στρα-
τολογήθηκε από τον FARC σε ηλικία 14 ετών και στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού αναπαραγωγικής στρατηγι-
κής της παραστρατιωτικής οργάνωσης, που απαγό-
ρευε στις γυναίκες να μένουν έγκυες, υποβλήθηκε 
σε εξαναγκαστική αντισύλληψη και εξαναγκαστική 
έκτρωση. Το Δικαστήριο θεώρησε αυτές τις πράξεις 
ως σεξουαλικά και αναπαραγωγικά εγκλήματα, που 
τελέστηκαν κατά μέλους της ίδιας της ομάδας (intra-
party crimes) και συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

14 Φεβρουαρίου 2020
Το Πρωτοδικείο της Columbia εξέδωσε απόφαση για 
την υπόθεση Jam v International Finance Corporation, 
που αφορά αλιείς και αγρότες της περιοχής Gujarat 
της Ινδίας. Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η κα-
τασκευή εργοστασίου καύσης χαλκού για την παρα-
γωγή ενέργειας που χρηματοδότησε η International 
Finance Corporation (IFC), επισύρει την ευθύνη της 
IFC για ρύπανση, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας 
και απειλές στην ανθρώπινη υγεία. Το 2019 το Ανώτα-
το Δικαστήριο ΗΠΑ είχε τονίσει ότι η ετεροδικία που 
απολαμβάνει ένας διεθνής οργανισμός σύμφωνα με 
το εσωτερικό της δίκαιο προσομοιάζει με την «περι-
οριστική ασυλία» (restrictive immunity) που απολαμ-
βάνουν τα τρίτα κράτη, για τα οποία η ετεροδικία παύ-
ει να ισχύει όταν πρόκειται για ενέργειες εμπορικού 
χαρακτήρα. Μάλιστα, τόνισε ότι οι αναπτυξιακές δρά-
σεις των Διεθνών Οργανισμών δεν θεωρούνται εμπο-
ρικές. Κατά παραπομπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου η 
υπόθεση έφτασε στο Πρωτοδικείο της Columbia, στο 
οποίο επιβεβαιώθηκε η ετεροδικία της IFC, με το αιτι-
ολογικό ότι οι υπό κρίσεις δράσεις της βασίζονται σε 
συμπεριφορά, που «δεν πραγματοποιήθηκε ή διεξή-
χθη» στο έδαφος των ΗΠΑ.

17 Φεβρουαρίου 2020
Υπόθεση Kadie Kalma & Ors. v. African Minerals Ltd 
And Ors [2020] EWCA Civ 144 ενώπιον Βρετανικού 
Εφετείου. Η αποκλειστική ιδιοκτησία και διαχείριση 
του μεγαλύτερου κοιτάσματος σιδήρου στη Σιέρρα 
Λεόνε (Tonkolili) από την African Minerals (“AML”), 
κατέστη η αφορμή για αναταραχή της τοπικής κοινω-
νίας και βίαιη καταστολή από τις αστυνομικές δυνά-
μεις, οι οποίες ενισχύονταν οικονομικά και λογιστικά 

Νομολογία Εθνικών Δικαστηρίων 6

Ολλανδία

Ολλανδία

Κολομβία

Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής

Μεγάλη Βρετανία
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από την εταιρεία για να καταπνίξουν τις αντιδράσεις. 
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε τις αξιώσεις 
των θυμάτων και στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και 
το δευτεροβάθμιο όργανο. Η απόφαση του Εφετείου 
ανέφερε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
αμφισβητούμενο περιβάλλον έχουν το νομικό δικαίω-
μα να ζητούν την συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων 
ασφαλείας.

28 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου Καναδά στην Υπό-
θεση Nevsun Resources Ltd v Araya, 2020 SCC 5. Η 
υπόθεση έφτασε στο Δικαστήριο Βρετανικής Κολού-
μπια από τρεις κατοίκους της Ερυθραίας, οι οποίοι 
κατήγγειλαν την εταιρεία Nevsun για παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου που τελέστηκαν από 
άλλη εταιρεία στην οποία διαθέτει το 60% των μετο-
χών. Μεταξύ άλλων, οι ενάγοντες επικαλέστηκαν και 
την παραβίαση του εθιμικού διεθνούς δικαίου προ-
στασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Ανώτατο 
Δικαστήριο του Καναδά υποστήριξε ότι παραβιάσεις 
του εθιμικούς διεθνούς δικαίου που αφορούν την 
εξαναγκαστική εργασία, τη δουλεία, την απάνθρω-
πη και εξευτελιστική μεταχείριση και τα εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας μπορεί να γίνει αντικείμενο 
επίκλησης στα καναδικά δικαστήρια, ενώ αναγνώρι-
σε ότι για παραβιάσεις του εθιμικού διεθνούς δικαίου 
μπορεί να στοιχειοθετείται και ευθύνη εταιρειών στο 
πλαίσιο της αστικής εταιρικής ευθύνης (corporate 
civil liability). 

31 Ιουλίου 2020
Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ιρλανδίας στην 
υπόθεση Friends of the Irish Environment -v- The 
Government of Ireland & Ors, σύμφωνα με την οποία 
διαπίστωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης των αερί-
ων διοξειδίου του άνθρακα της Κυβέρνησης απέτυχε 
να εξειδικεύσει τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει 
το «στόχο της εθνικής μετάβασης», που αναφέρει ο 
κλιματικός νόμος του 2015, δηλαδή στη «μετάβαση 
ως το 2050 σε μια χαμηλή σε εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, κλιματικά ευέλικτη και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη οικονομία». Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Περιβάλλον τη 
χαρακτήρισε ως απόφαση ορόσημο. 

5 Αυγούστου 2020
Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βραζιλίας 
δημιούργησε νομολογιακό προηγούμενο αναφορικά 
με το locus standi ενός κινήματος των αυτοχθόνων 
(χωρίς επίσημη νομική προσωπικότητα), συγκεκριμέ-
να του Articulation of Indigenous Peoples of Brazil 
(APIB) ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για αξιώ-
σεις που αφορούν την αναθεώρηση πράξεων και πα-
ραλείψεων της Κυβέρνησης της Βραζιλίας που δεν 
προβλέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστα-
σίας των αυτοχθόνων λαών, στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής ανάσχεσης της πανδημίας του Covid-19. 
Το Δικαστήριο θεώρησε ότι μια περιοριστική ερμη-
νεία του Συντάγματος αναφορικά με το ζήτημα της 
δικονομικής θέσης της οργάνωσης αυτής ενδεχομέ-
νως θα απέτρεπε την αποτελεσματική προστασία  των 
συλλογικών δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων των 
αυτοχθόνων. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο θεμελίωσε 
το δικαίωμα στην υγεία παραπέμποντας στην αρχή 
της πρόληψης και την αρχή της προφύλαξης, όπως 
αυτές είναι ενσωματωμένες στο εσωτερικό δίκαιο, 
ενώ υποστήριξε ότι για το ζήτημα της προστασίας των 
συλλογικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων «αναφαί-
ρετο είναι το εργαλείο του διαπολιτιστικού διαλόγου». 

5 Οκτωβρίου 2020
Το Βρετανικό Εφετείο εξέδωσε απόφαση στην υπό-
θεση Maduro Board v Guaido Board [2020] EWCA 
Civ 1249. Η πολιτική διαμάχη για τη διεκδίκηση της 
εξουσίας στην Βενεζουέλα μεταξύ του Nicolas Μα-
δούρο -ο οποίος κέρδισε στις εκλογές του 2018- και 
του Juán Guaido -ο οποίος αμφισβήτησε τα αποτε-
λέσματα των εκλογών με την κατηγορία της νοθεί-
ας και θεώρησε τον εαυτό του Προσωρινό Πρόεδρο 
σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας- έφτασε ως το 
δικονομικό σύστημα του κοινοδικαίου, με υπό εξέ-
ταση ερώτημα ποιος από τους δυο έχει το δικαίωμα 
να δίνει οδηγίες στην Τράπεζα της Αγγλίας και την 
Deutsche Bank αναφορικά με την περιουσία της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας που φυλάσσεται 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα, με την πρωτοβάθ-
μια απόφαση του High Court (2 Ιουλίου 2020), η ανα-
γνώριση του Juan Guaido ως επίσημου Προέδρου της 
Βενεζουέλας από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου και το δόγμα της διαδοχής των «πράξεων του 

Καναδάς

Ιρλανδία

Βραζιλία

Ηνωμένο Βασίλειο
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κράτους» οδήγησε σε επιβεβαίωση της εξουσίας του 
να εκπροσωπεί τη Βενεζουέλα για τα ζητήματα της 
Κεντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο 
έκανε αίτηση για έφεση και έγινε δεκτή. Το δευτερο-
βάθμιο όργανο διευκρίνισε ότι μπορεί η Κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνώρισε τον  Juan 
Guaido ως de jure Προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζου-
έλας, όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχει αναγνωρί-
σει τον Μαδούρο ως de facto Πρόεδρο της Βενεζουέ-
λας. Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο High 
Court για να αποφανθεί αν ο Guaidσ έχει αναγνωρι-
στεί ως de facto Πρόεδρος από την Κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

4 Ιανουαρίου 2021
Το Westminster Magistrates Court του Λονδίνου απο-
φάσισε να απορρίψει το αίτημα έκδοσης του Julian 
Assange, ιδρυτή των Wikileaks, στις ΗΠΑ. Αναμένεται 
η εξέλιξη στην υπόθεση με το δεύτερο βαθμό διαδι-
κασίας.

4 Σεπτεμβρίου 2020
Υπογραφή της Συμφωνίας Οικονομικών Σχέσεων 
μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου με τη μεσολάβηση του 
Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Επί της ουσίας 
πρόκειται για δυο κείμενα πανομοιότυπα τα οποία 
μονογράφησαν από τον Πρόεδρο της Σερβίας Vucic 
και τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου (Hoti) στο Λευκό 
Οίκο παρουσία του Προέδρου Trump, τα οποία ο τε-
λευταίος κράτησε ως θεματοφύλακας. Ο μυστήριος 
τύπος της συμφωνίας ενδέχεται να οφείλεται και στην 
επιθυμία της Σερβίας να αποφύγει την συναγόμενη 
αναγνώριση της κρατικής υπόστασης του Κοσόβου. 
Αλλά και το περιεχόμενο του πολιτικού αυτού κειμέ-
νου ελάχιστα ασχολείται με τις οικονομικές σχέσεις 
των μερών (συμφωνία για οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο, αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων και επαγ-
γελματικών αδειών, συμμετοχή σε Mini-Schengen) 
και περισσότερο με την απαγόρευση τεχνολογιών 5G 
από αναξιόπιστους πωλητές (βλ. κινεζική Huawei), 
την ανακήρυξη της Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης, την απονομιμοποίηση της ποινικοποίησης 
της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως και τη μεταφορά της 
πρεσβείας της Σερβίας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ 
και την αμοιβαία αναγνώριση Κοσόβου-Ισραήλ. Το 
Κόσοβο συμφώνησε σε ένα moratorium ενός έτους 
από την αίτηση απόκτησης ιδιότητας μέλους σε Δι-
εθνείς Οργανισμούς και η Σερβία συμφώνησε σε 
moratorium ενός έτους από την άμεση ή έμμεση πίε-
ση προς κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς να αναγνωρί-
ζουν ως ανεξάρτητο κράτος το Κόσοβο. 

23 Σεπτεμβρίου 2020
Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδί-
δει την απόφαση του για την υπόθεση Βασίλειο της 
Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Case T-370-

Ηνωμένο Βασίλειο

Διεθνή/Περιφερειακά  
ζητήματα - εξελίξεις 7

Κόσοβο

Γενικό Δικαστήριο 
ΕΕ και Κόσοβο
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19), εισάγοντας μια νομολογιακή εξέλιξη ιδιαίτερα 
σημαντική για την γενικότερη συζήτηση περί διεθνών 
συνθηκών και περί υποκειμένων του διεθνούς δικαί-
ου. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με 
το κατά πόσο η υπογραφή διεθνών συμφωνιών με το 
Κόσοβο και η αναγνώριση των εκπροσώπων του Κο-
σόβου στους μηχανισμούς της ΕΕ συνεπάγεται ανα-
γνώριση του Κοσόβου ως κυρίαρχου κράτους από 
την ΕΕ. Η Ισπανία προσέφυγε στο Δικαστήριο κατά 
της απόφασης της Επιτροπής να επιτρέψει τη συμ-
μετοχή της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής του Κοσόβου 
στο σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, αντιμετωπίζοντας το Κόσοβο ως «τρί-
τη χώρα» (third country) σύμφωνα με τον Κανονισμό 
2018/1971. Αρχικά, το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι στο 
ενωσιακό δίκαιο, ο όρος «τρίτη χώρα» δεν ορίζεται. 
Διαπιστώνει μάλιστα, ότι στη Συνθήκη για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), χρησιμοποιείται 
και ο όρος «τρίτη χώρα» και ο όρος «τρίτο Κράτος» 
(third state), διευκρινίζοντας ότι ο πρώτος όρος χρη-
σιμοποιείται διότι «η διεθνής κοινωνία δεν απαρτίζε-
ται μόνο από Κράτη … αλλά απαρτίζεται από ποικίλους 
δρώντες» για να καταλήξει ότι η αναφορά σε «τρίτες 
χώρες» στη ΣΛΕΕ (Άρθρα 212, 216, 218) «προβλέφθη-
κε για τη σύναψη διεθνών συνθηκών με οντότητες 
διαφορετικές από Κράτη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί να συνομολογήσει διεθνείς συμφωνίες με 
εδαφικές οντότητες που καλύπτονται από την ευέ-
λικτη έννοια της «χώρας», που έχουν τη δυνατότητα 
να συνομολογούν συνθήκες υπό το διεθνές δίκαιο, οι 
οποίες όμως δεν είναι απαραιτήτως “Κράτη” για τους 
σκοπούς του διεθνούς δικαίου» (βλ. παρ. 30). Δια-
φορετικά, θα προέκυπτε ένα νομικό κενό στις εξω-
τερικές σχέσεις της ΕΕ. Μάλιστα, το Δικαστήριο για 
να υποστηρίξει τη θέση αυτή, δεν σχολίασε τη Σύμ-
βαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, που 
θεωρεί συνθήκες υπό το διεθνές δίκαιο, μόνο όσες 
συνάπτονται από Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, 
αλλά αρκέστηκε στην αναφορά σε άλλα παραδείγμα-
τα από την πρακτική της ΕΕ (σχέσεις με Οργανισμό 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO),  το 
χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν 
και Μάτσου, την Κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής 
Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας ή ακόμη την Ειδική Διοικητική Περιοχή του 
Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αυτή είναι 
και η νομική βάση των διεθνών συμφωνιών που έχει 

συνάψει η ΕΕ με το Κόσσοβο, όπως η Συμφωνία Στα-
θερότητας και Σύνδεσης, η οποία όμως «δεν συνιστά 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως ανεξάρτητου 
κράτους από την Ένωση ούτε θίγει τις επιμέρους θέ-
σεις των κρατών μελών ως προς το καθεστώς του». 
Τελικά, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της απόφαση 
που υπέβαλε η Ισπανία. 

5 Νοεμβρίου 2020 
Ο Πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι ανακοίνωσε 
την παραίτησή του, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίω-
ση του κατηγορητηρίου του Ειδικού Δικαστηρίου Κο-
σόβου με έδρα τη Χάγη για εγκλήματα πολέμου που 
διέπραξε ως πρώην διοικητής μονάδων του αποκα-
λούμενου Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου 
(UCK) κατά την περίοδο 1998-1999. Το ειδικό αυτό 
δικαστήριο συστάθηκε το 2015, εκδικάζει υποθέσεις 
ζητημάτων πολέμου με βάση το εσωτερικό δίκαιο του 
Κοσόβου και στελεχώνεται από διεθνείς δικαστές και 
εισαγγελείς. Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, συ-
νελήφθη και οδηγήθηκε σε ειδικό κέντρο κράτησης 
στη Χάγη, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον του Ειδικού Δι-
καστηρίου του Κοσόβου. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, ο 
πρώην Πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, εμφανί-
στηκε για πρώτη φορά ενώπιον του Ειδικού Δικαστη-
ρίου του Κοσόβου.

19 Νοεμβρίου 2020 
Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αυστραλίας 
ανακοινώνει τα πορίσματα της Έκθεσης Brereton, η 
οποία σημειώνει την ύπαρξη ικανοποιητικών αποδει-
κτικών στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση της τέλεσης 
εγκλημάτων πολέμου εκ μέρους των Αυστραλιανών 
στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Μένει να διερευνηθεί 
ο τρόπος δικαίωσης των θυμάτων (τιμωρία υπεύθυ-
νων και αποζημιώσεις). 

Επιβεβαίωση 
κατηγορητηρίου 

και παραίτηση 
Θάτσι

Αυστραλία - 
Έκθεση Brereton
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Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία  
της Bουλής των Ελλήνων  

για το έτος 2020 8

Παρά το γεγονός ότι το 2020, η Ανθρωπότητα στο σύ-
νολο της ήρθε αντιμέτωπη με την παγκόσμια υγειονο-
μική κρίση της πανδημίας του Covid-19, η οποία οδή-
γησε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες σε ανα-
γκαστική περιχαράκωση και περιορισμό των διεθνών 
δραστηριοτήτων και συναλλαγών τους, οι επιλογές 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν εύστοχες 
τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επί-
πεδο, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται η θέση και ο 
ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή δικαιοταξία.
Με όρου θεσμικούς θα μπορούσαμε να διακρίνουμε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες διπλωματικών πρωτο-
βουλιών του ελληνικού κοινοβουλίου:

Α) Διπλωματικές πρωτοβουλίες του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ): Σύμφωνα με το Άρθρο 
11 (8) του Κανονισμού της ΒτΕ, ο Πρόεδρος της Βου-
λής, ως επικεφαλής του κοινοβουλευτικού θεσμού 
«εκπροσωπεί τη Βουλή στις διεθνείς σχέσεις της με 
τα Κοινοβούλια άλλων χωρών». Σε αυτό το πλαίσιο, 
ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, 
το 2020 πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με 
Αρχηγούς Κρατών (Πρόεδρο, ομολόγους του (Πρό-
εδρος Βουλής των Αντιπροσώπων Κυπριακής Δημο-
κρατίας (Φεβρουάριος 2020), Πρέσβεις άλλων Κρα-
τών στην Αθήνα (Ισραήλ (Ιανουάριος 2020)1, ΗΠΑ 

1.   Μάλιστα, το έτος 2020 συμπίπτει με την επέτειο των 30 
ετών φιλιών σχέσεων Ελλάδος – Ισραήλ, για την οποία αφι-
ερώθηκε εκδήλωση στη Βουλή των Ελλήνων και την Ισραη-
λινή Κνεσσετ το Μάιο 2020.

(Ιούνιος 2020)) και Διεθνείς Αξιωμα-
τούχους (Επίτροπος Οικονομίας Ε.Ε. 
(Φεβρουάριος 2020)). Στις συναντή-
σεις αυτές συζητήθηκαν ζητήματα της 
εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, 
ανταλλάγησαν απόψεις για τις διμε-
ρείς σχέσεις και την ενδυνάμωση της 
κοινοβουλευτικής συνεργασίας σε 
διμερή και πολυμερή βάση και υπο-
γραμμίστηκε η σημασία του κοινοβου-
λευτισμού στις σύγχρονες διεθνείς 
σχέσεις.
Μια ακόμη διπλωματική κίνηση που 
χρησιμοποιήθηκε εντατικά και κατά 
τρόπο αριστοτεχνικό από τον Πρό-
εδρο της Βουλής στη διάρκεια του 
2020 ήταν η προώθηση επιστολών 
συμπαράστασης προς τους ομολό-
γους του στα Κοινοβούλια τρίτων 
κρατών, που υπέστησαν καταστρο-
φές και μεγάλες απώλειες. Σε αυτό 
το πλαίσιο, χαρακτηριστικές ήταν οι 
επιστολές προς την Τουρκική Εθνο-
συνέλευση για το σεισμό που έπληξε 
την Τουρκία (Ιανουάριος 2020), προς 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Αυ-
στραλίας για την οικολογική κατα-
στροφή των πυρκαγιών (Ιανουάριος 
2020), προς το Κοινοβούλιο της Αυ-
στρίας για την τρομοκρατική επίθεση 
στη Βιέννη (Νοέμβριος 2020), η συλ-
λυπητήρια επιστολή προς τη Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση για την εκδημία του 
πρώην Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί 
Ζισκάρ ντ’ Εστέν (Δεκέμβριος 2020), 
καθώς και τις επιστολές προς το Ιτα-
λικό και Ισπανικό Κοινοβούλιο για τις 
μεγάλες απώλειες που προκάλεσε η 
έλευση της πανδημίας του Covid-19 
(Απρίλιος 2020).
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική κίνηση του 
ύπατου εκπροσώπου της Βουλής των 
Ελλήνων ήταν η συνυπογραφή της 
επιστολής των Προέδρων των Κοινο-
βουλίων των κρατών μελών της ΕΕ 
προς τον Πρόεδρο του Eurogroup για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας (Απρίλιος 2020), καθώς 
και ανάλογη επιστολή που είχε προ-
ηγηθεί ένα μήνα πριν ιδία πρωτοβου-
λία προς τον Πρόεδρο της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης και τους ομολόγους 
Προέδρους των Κοινοβουλίων των 
κρατών μελών του Οργανισμού του 
Στρασβούργου.
Στις κοινοβουλευτικές δράσεις της 
Ελληνικής Βουλής συμμετέχουν 
βάσει κανονισμού και οι Αντιπρόε-
δροι της Βουλής (βλ. συναντήσεις 
με Αντιπροέδρους Κοινοβουλίων 
Γερμανίας (Ιούλιος 2020) και Ουγγα-
ρίας (Οκτώβριος 2020)), καθώς και ο 
Γενικός Γραμματέας της Βουλής (βλ. 
Διάσκεψη των Γενικών Γραμματέων 
των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ιανουάριος 2020)).

Β) Διπλωματικές πρωτοβουλίες των 
Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων: 
Δυνάμει του Άρθρου 61 του Συντάγ-
ματος και του Κανονισμού της Βου-
λής, προβλέπεται η σύσταση κοι-
νοβουλευτικών επιτροπών για την 
άσκηση του νομοθετικού έργου και 
του κοινοβουλευτικού έργου ή για την 
εξέταση ειδικών θεμάτων. Οι Επιτρο-
πές που ενεπλάκησαν σε διπλωματι-
κές δραστηριότητες της Βουλής καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2020 είναι οι 
ακόλουθες:

• Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυ-
νας και Εξωτερικών Υποθέσεων : 
Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτρο-
πής πραγματοποίησε συναντήσεις 
με ομολόγους του σε Επιτροπές 
Κοινοβουλίων άλλων χωρών (Αίγυ-
πτος (Φεβρουάριος 2020), Ισπανία 
(Ιούλιο 2020), Πορτογαλία, Γαλ-
λία, Ιταλία, Αυστρία (Νοέμβριος 
2020) και Λιθουανία (Δεκέμβριος 
2020)), με Προέδρους Επιτροπών 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυ-

Χρονικό Διεθνών Γεγονότων και Καταστάσεων  
2020 & Ιαν.-Απρ. 2021

Ευάγγελος 
Παρράς

ΜΔΑ Διεθνούς Δικαίου & 
Διπλωματικών Σπουδών 

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ



254 255

Τεύχος 1ο | Απρίλιος 2021

νας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου (Νοέμβριος και Δεκέμβριος 
2020), με πρέσβεις άλλων χωρών 
(Ολλανδία (Φεβρουάριος 2020), 
Αφγανιστάν (Ιούλιος 2020) και 
Γαλλία (Νοέμβριο 2020)), καθώς 
και με τον Υπουργό Εξωτερικών της 
Σαουδικής Αραβίας (Ιανουάριος 
2020). Σε όλες αυτές τις διμερείς 
συναντήσεις συζητήθηκαν ιστο-
ρικοί δεσμοί φιλίας που ενώνουν 
τους λαούς και η κοινή πρόθεση για 
την ενδυνάμωση των διμερών σχέ-
σεων διαμέσου της διπλωματικής 
οδού, ενώ στο επίκεντρο βρισκό-
ταν το θέμα της πανδημίας, η τουρ-
κική προκλητικότητα στο Αιγαίο, 
την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση 
Ανατολή και την περιοχή του Καυ-
κάσου, το Κυπριακό, το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, η 
αμυντική συνεργασία και η γενικό-
τερη κατάσταση στην Ευρώπη, τη 
Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και 
τη Μέση Ανατολή.

• Διαρκής Επιτροπή Δημοσίας Διοί-
κησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαι-
οσύνης: Το Προεδρείο της Επιτρο-
πής προσεκλήθη από το Κοινοβού-
λιο της Τσεχίας τον Ιανουάριο 2020 
να ενημερώσει τις χώρες του Βίζε-
γκραντ για το ζήτημα της διαχεί-
ρισης των μεταναστευτικών ροών, 
ενώ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων 
για την αντιδιεθνή συμπεριφορά 
της Τουρκίας, την ένταξη των Δυτι-
κών Βαλκανίων στην ΕΕ και το σύ-
στημα ασύλου και μετανάστευσης.

• Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπα-
ϊκών Υποθέσεων: Η εν λόγω Επι-
τροπή έχει συσταθεί σε κάθε εθνι-
κό κοινοβούλιο κράτους μέλους 
του ενωσιακού οικοδομήματος, με 
σκοπό την εξέταση ζητημάτων που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόκειται για μια θεσμική πρωτο-
πορία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
έννομης τάξης, με σκοπό τον συ-
ντονισμό και τη συνδιαμόρφωση 
θέσεων των εθνικών κοινοβουλίων 
στις τρέχουσες ευρωπαϊκές υπο-
θέσεις. Τα ζητήματα που απασχό-
λησαν την Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου κατά τις συνεδριάσεις 
της με τις ομόλογες επιτροπές των 
υπόλοιπων Κοινοβουλίων των ευ-
ρωπαϊκών χωρών για το έτος 2020 
ήταν τα ακόλουθα: Προτεραιότη-
τες της Κροατικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριος 
2020), συνάντηση με τον Αντιπρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Μαργαρίτη Σχοινά (Ιανουάριος 
2020), θέματα κοινής ευρωπαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας (Σεπτέμβριος 2020), 
η μελλοντική σχέση της ΕΕ με το 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit 
(Σεπτέμβριος 2020), την Ευρωπαϊ-
κή Πράσινη Συμφωνία και την Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική (Οκτώβριος 
2020), την ευρωπαϊκή οικονομική 
διακυβέρνηση (Οκτώβριος 2020), 
Πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας (Νοέμβριος 
2020), Άσυλο και Μετανάστευ-
ση (Νοέμβριος 2020), το Μέλ-
λον της Ευρώπης (Δεκέμβριος 
2020), και αξιολόγηση των δρα-
στηριοτήτων της Eurojust για το 
έτος 2019 (Δεκέμβριος 2020). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 
Διασκέψεις των Προέδρων των 
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσε-
ων (COSAC), που αποτελούν ένα 
υψηλότερο forum κοινοβουλευ-
τικής διπλωματίας των εθνικών 
επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσε-
ων. Μάλιστα, το Σεπτέμβριο 2020, 
στην COSAC συζητήθηκε, μεταξύ 
άλλων, η προκλητική στάση της 

Τουρκίας, που θέτει προκλήσεις 
για τις αρχές και τις αξίες της Ευ-
ρώπης.

• Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακο-
λούθησης των αποφάσεων του Ευ-
ρωπαϊκού  Δικαστηρίου των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου: Σύμφωνα 
με το Άρθρο 43Α του Κανονισμού 
της Βουλής, η Βουλή των Ελλήνων 
έχει συστήσει ειδική Επιτροπή 
για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
των αποφάσεων του ΕυρΔΔΑ που 
αφορούν την Ελλάδα. Μάλιστα, το 
Φεβρουάριο 2020, για πρώτη φορά 
η Επιτροπή είχε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που Λίνο – Αλέξανδρο Σισιλιάνο, ο 
οποίος ενημέρωσε τους βουλευτές 
για τον ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων στην 
εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με 
τη νομολογία του Στρασβούργου, 
την κατάσταση της εκτέλεσης των 
καταδικαστικών αποφάσεων για 
την Ελλάδα και τις υποθέσεις που 
εκκρεμούν στο Δικαστήριο για τη 
χώρα. Σημαντική ήταν και η πρωτο-
βουλία της Επιτροπής να παρουσι-
άσει στον Πρόεδρο της Βουλής τη 
διακομματική πρόταση νόμου, για 
τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις 
αποφάσεις του ΕΔΔΑ και την προ-
σαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στη νομολογία του.

Γ) Διπλωματικές πρωτοβουλίες των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας 
(ΚΟΦ): Πρόκειται για μια πρακτική οι-
κοδόμησης θεσμοποιημένων διμερών 
κοινοβουλευτικών σχέσεων, που χρη-
σιμοποιείται ευρέως σε όλες τις χώ-
ρες του κόσμου και βασίζεται στο Κα-
ταστατικό της Δια-Κοινοβουλευτικής 
Ένωσης (Inter-Parliamentary Union/
IPU). Ειδικότερα για στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο λειτουργούν 78 ΚΟΦ με 
χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, 
της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεα-
νίας. Οι ΚΟΦ συγκροτούνται με από-
φαση του Προέδρου της Βουλής και 
εφόσον υποβληθεί πρώτα έγγραφη 
αίτηση των Βουλευτών. Επίσης, στη 
σύνθεση των ΚΟΦ πρέπει να διασφα-
λίζεται κατά το μέγιστο δυνατό βαθ-
μό εκπροσώπηση όλων των πολιτικών 
δυνάμεων του Κοινοβουλίου. Στη δι-
άρκεια του 2020 -παρά την έλευση 
της πανδημίας και τους συνακόλου-
θους περιορισμούς μετακινήσεων- οι 
ΚΟΦ της Βουλής των Ελλήνων επέ-
δειξαν σημαντική δραστηριοποίηση. 
Συγκεκριμένα, συνεδρίασαν οι ΚΟΦ 
με τις εξής χώρες: Σουηδία, Σλοβενία, 
Βουλγαρία, Ν. Αφρική (Ιανουάριος 
2020), Αζερμπαϊτζάν, Κούβα, Κουβέιτ, 
Τυνησία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Ισραήλ, 
Μαυροβούνιο, Πολωνία, Σερβία, Με-
ξικό (Φεβρουάριος 2020), Ιορδανία, 
Λετονία (Μάρτιος 2020), Ν. Κορέα, 
Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο (Ιούνιος 
2020), Κύπρος (Ιούλιος 2020), Ιράν 
(Σεπτέμβριος 2020), Χιλή, Αρμε-
νία, Παλαιστίνη, Γεωργία, Ινδονησία, 
Ολλανδία (Οκτώβριος 2020). Στη δι-
άρκεια αυτών των τηλεδιασκέψεων 
των ΚΟΦ συζητήθηκαν οι ελληνικές 
θέσεις για ζητήματα που απασχολούν 
το διεθνές πεδίο και τα πεδία αμοιβαί-
ου ενδιαφέροντος της Ελλάδος με τις 
χώρες αυτές.

Δ) Η συμμετοχή της Βουλή των 
Ελλήνων σε Διεθνείς Κοινοβουλευτι-
κούς Θεσμούς: H επιτομή της κοινο-
βουλευτικής διπλωματίας συνοψίζεται 
στη συμμετοχή του εθνικού κοινοβου-
λίου στους πολυμερείς κοινοβουλευ-
τικούς θεσμούς και fora περιφερεια-
κής ή διεθνούς εμβέλειας.
Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο 
έτος, το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκ-
προσωπήθηκε με κοινοβουλευτική 
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αντιπροσωπεία στις εργασίες των 
κοινοβουλευτικών οργάνων Διεθνών 
Οργανισμών, όπως η Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (PACE) -και μάλιστα με ει-
δικό ρόλο λόγω της ελληνικής Προ-
εδρίας του Συμβουλίου Υπουργών 
του CoE-, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ιδιαίτερα στις εκδηλώσεις μνήμης 
του Ολοκαυτώματος, τον Ιανουάριο 
2020), την Κοινοβουλευτική Συνέ-
λευση του Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(OSCE PA), της Κοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης του ΝΑΤΟ (NATO PA)2, της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασί-
ας Ευξείνου Πόντου (PABSEC), της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας 
(APF) και της Κοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης της Διαδικασίας Συνεργα-
σίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (PA SEECP). Επιπλέον, το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο συμμετείχε και 
σε ad hoc μικτές κοινοβουλευτικές 
ομαδοποιήσεις των κρατών μελών της 
ΕΕ για την άσκηση κοινοβουλευτικού 
ελέγχου της Europol και της Eurojust 
(Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 2020).
Επιπλέον, η Βουλή των Ελλήνων απέ-
στειλε κοινοβουλευτικές αντιπροσω-
πείες και σε διεθνείς θεσμούς αμιγώς 
κοινοβουλευτικής συνθέσεως, χωρίς 
θεσμική εξάρτηση από διακυβερνη-
τική δομή. Τέτοια είναι η περίπτωση 
της Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης 
(IPU), Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Μεσογείου (PAM) και της Διακοι-

2.   Αν και επισημαίνεται ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί καταστα-
τικά προβλεπόμενο όργανο του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου, όμως η θεσμική ζωή του 
Οργανισμού, οδήγησε τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να αναλάβουν 
την πρωτοβουλία να συστήσουν το εν λόγω κοινοβουλευτικό όργανο. Η έλλειψη θεσμικής 
εξάρτησης μεταξύ διακυβερνητικού οργανισμού και διακοινοβουλευτικού οργάνου διαπι-
στώνεται και από την περιστασιακή και εξωθεσμική πρόσκληση συμμετοχής της Βουλής 
των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

νοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας (ΔΣΟ), η οποία ιδρύθηκε με ελ-
ληνική πρωτοβουλία και εδρεύει στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τέλος, το Ελληνικό Κοινοβούλιο συμ-
μετείχε στις εργασίες ενός ιδιότυπου 
κοινοβουλευτικού δικτύου, το οποίο 
συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της 
ελληνικής κυβέρνησης και στο οποίο 
συμμετέχουν νυν και πρώην ελληνι-
κής καταγωγής βουλευτές νομοθετι-
κών σωμάτων της αλλοδαπής, τη λε-
γόμενη Παγκόσμια Διακοινοβουλευ-
τική Ένωση Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ).
Μάλιστα, είναι σημαντικό να σημειω-
θεί ότι σε τέσσερις από τις παραπά-
νω περιπτώσεις, η Ελλάδα είχε την 
προνομιακή θέση της φιλοξενού-
σας χώρας, καθώς η ελληνική Προε-
δρεία στο CoE, η 14η Ολομέλεια της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Μεσογείου (Φεβρουάριος 2020), η 
27η Γενική Συνέλευση της Διακοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας (Σεπτέμβριος 2020) και η 56η 
Σύνοδος Ολομέλειας της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης της Οικονομι-
κής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
(Νοέμβριος 2020) φιλοξενήθηκαν 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυ-
χώς, η συνθήκες της πανδημίας που 
έθεσαν την ανάγκη διεξαγωγής των 
παραπάνω εργασιών δια της μεθόδου 
της τηλεδιάσκεψης, αποδυνάμωσαν 
αρκετά τα διπλωματικά οφέλη που 
συνεπάγονται από το καθεστώς της 
φιλοξενούσας χώρας.
Εξίσου αξιοσημείωτη είναι η θέση της 
Βουλής των Ελλήνων στη θεσμική 

και λειτουργική όψη των παραπάνω 
διεθνών κοινοβουλευτικών θεσμών. 
Η εκλογή των επικεφαλής των ελλη-
νικών αντιπροσωπειών σε ανώτατες 
θέσεις των παραπάνω οργάνων απο-
δεικνύει περίτρανα ότι η ελληνική κοι-
νοβουλευτική διπλωματία έχει μπει σε 
μια δυναμική τροχιά. Και μπορεί στην 
περίπτωση της ΔΣΟ, η θέση του Γενι-
κού Γραμματέα να δίνετε με βάση τις 
καταστατικές προβλέψεις σε Έλληνα 
βουλευτή, όμως σε άλλες περιπτώ-
σεις οι θέσεις στην ηγεσία των εν 
λόγω οργάνων δίνονται κατόπιν ψη-
φοφορίας. Έτσι, στην Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση του ΝΑΤΟ εξελέγη 
ως Αντιπρόεδρος, η επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, κα Μαρι-
έττα Γιαννάκου (Νοέμβριος 2020), 
ενώ στις αρχές του 2021 στην Κοινο-
βουλευτική Συνέλευση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, εξελέγη στη θέση 
της Αντιπροέδρου η επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, κα Ντό-
ρα Μπακογιάννη. Οι εκλογές αυτές 
θεωρούνται ως νίκη για την ελληνική 
διπλωματία, λόγω της αναβάθμισης 
της διεθνούς εικόνας και ρόλου της 
χώρας στη διεθνή και ευρωπαϊκή δι-
καιοταξία. Παράλληλα, οι «γυναικεί-
ες» υποψηφιότητες της Ελλάδος για 
τις ηγετικές θέσεις των κοινοβουλευ-
τικών οργάνων δηλώνουν τη σταθερή 
προσήλωση της στο σεβασμό των διε-
θνών και ευρωπαϊκών προτύπων περί 
της αποτελεσματικής και ορθόνομης 
εκπροσώπησης των δυο φύλων στις 
διεθνείς και εθνικές διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων.

Ε) Άλλες διπλωματικές ενέργειες 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου: Αναμ-
φισβήτητα, η συμμετοχή της Βουλής 
των Ελλήνων στον εορτασμό και τη 
μνήμη των διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων Παγκοσμίων Ημερών αποτελεί 
μια αξιολογική ενέργεια με έντονο 

διπλωματικό συμβολισμό και προ-
σφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
μια διεθνή κοινότητα κοινών αξιών. 
Το ελληνικό κοινοβούλιο τίμησε την 
Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας (20 
Μαρτίου 2020), την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (30 
Ιουλίου 2020), την Παγκόσμια Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών (25 Νοεμβρίου 2020) και 
την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου 2020). Δι-
πλωματικό αντίκτυπο και συμβολισμό 
έχει και η τίμηση Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
(18 Μαΐου 2020) και η τίμηση της Ημέ-
ρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από 
το Τουρκικό Κράτος (14 Σεπτεμβρίου 
2020).
Τέλος, στις διπλωματικές νίκες της 
ελληνικής κοινοβουλευτικής διπλω-
ματίας του περασμένου έτους συ-
γκαταλέγεται και η έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Διδυμοποίησης 
(Twinning) με το Κοινοβούλιο της Αρ-
μενίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
με επικεφαλής το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο και βασικό εταίρο το Ιταλικό 
Κοινοβούλιο, με βασικό στόχο την 
ενίσχυση της θεσμικής συνεργασί-
ας κοινοβουλίων κρατών μελών της 
ΕΕ με κοινοβούλια άλλων χωρών και 
απώτερο σκοπό την παρακολούθηση 
της εφαρμογής και την εποπτεία συμ-
μόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημέ-
νο (Acquis). Επί της ουσίας, το ελλη-
νικό κοινοβούλιο επιλέχθηκε μεταξύ 
των συνυποψηφίων του ως πιο αρμό-
διο για να επιφορτιστεί με το έργο της 
οικοδόμησης ικανοτήτων (capacity 
building) σε ότι αφορά τη λειτουργία 
του Κοινοβουλίου της Αρμενίας, ώστε 
να προωθήσει βασικές ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και τις 
πολιτικές που αφορούν την εφαρμο-

Χρονικό Διεθνών Γεγονότων και Καταστάσεων  
2020 & Ιαν.-Απρ. 2021
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γή της «Ενισχυμένης και Ολοκληρω-
μένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης» 
μεταξύ Αρμενίας και ΕΕ (τη λεγόμενη 
CEPA). Αποδεικνύεται έμπρακτα με 
αυτό τον τρόπο η εμπιστοσύνη που 
αποπνέει το ελληνικό κοινοβούλιο 
ως έμπειρος κοινοβουλευτικός θε-
σμός στο πεδίο της διακοινοβουλευ-
τικής συνεργασίας, που βασίζεται στις 
αξίες της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου, που προάγει 
την ευημερία, τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια στις γύρω περιοχές. 
Σημειώνεται δε ότι στο παρελθόν, 
η Βουλή των Ελλήνων έχει τεθεί και 
πάλι επικεφαλής προγράμματος διδυ-
μοποίησης με τα εθνικά κοινοβούλια 
άλλων χωρών (βλ. Σερβία – Μαυρο-
βούνιο).

Συμπέρασμα: Μέσα σε ένα κλίμα «βι-
βλικής καταστροφής» και αβεβαιότη-
τας για το μέλλον της Ανθρωπότητας, 
που προκάλεσε η έλευση και διασπο-
ρά -πλανητικών διαστάσεων- της 
πανδημίας του κορωνοϊού, όπου οι 
εθνικοί και διεθνείς θεσμοί βίωσαν με 
αμηχανία ένα ισχυρό κύμα αμφισβή-
τησης ως προς την αποτελεσματικό-
τητα -ή ακόμη και την καλοπιστία- του 
έργου τους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
όχι απλώς δεν διέκοψε τη λειτουρ-
γία του και δεν έμεινε στάσιμο ως 
προς τις διπλωματικές του επαφές, 
αλλά αντιθέτως επέδειξε μια έντονη 
διπλωματική παρουσία στο διεθνές 
πεδίο, που οφείλεται στην αριστοτε-
χνική ανάπτυξη πρωτοβουλιών από 
τον Πρόεδρο της Βουλής, την άοκνη 
λειτουργία των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, την αδιάκοπη ενεργοποί-
ηση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων 
Φιλίας και την ενεργό συμμετοχή στη 
θεσμική και πολιτική όψη των Διε-
θνών Κοινοβουλευτικών Θεσμών. Η 
κοινοβουλευτική διάσταση της ελλη-

νικής εξωτερικής πολιτικής επιβεβαι-
ώνει περίτρανα την πάγια προσήλω-
ση της χώρας σε μια κουλτούρα δι-
εθνούς συνεργασίας δομημένης στο 
υπάρχον θεσμικό και δικαιοπολιτικό 
προσκήνιο.

Ευάγγελος Παρράς

27 Ιανουαρίου 2020
Έναρξη εργασιών της ετήσιας Συνόδου της Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης (Κ.Σ.Σ.Ε.)

28 Ιανουαρίου 2020
Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων στις εκδη-
λώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

14-18 Φεβρουαρίου 2020
Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων στην Ετήσια Κοι-
νοβουλευτική Ακρόαση του ΟΗΕ

19 Φεβρουαρίου 2020
Έναρξη εργασιών της 19ης Χειμερινής Συνόδου της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ

19 Φεβρουαρίου 2020
Κοινή δήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

19-21 Φεβρουαρίου 2020
Σύγκληση της 14ης Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Μεσογείου στην Αθήνα

20 Μαρτίου 2020
Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα 
Γαλλοφωνίας

Πηγή:  
Ιστοσελίδα  
της Βουλής  

των Ελλήνων

Χρονολόγιο Σημαντικών Δράσεων 
Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας  

κατά το 2020 9
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21 Μαΐου 2020
Εκδήλωση για την επέτειο 30 χρόνων 
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ισ-
ραήλ

2 Ιουλίου 2020
Δήλωση της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την προ-
στασία της Αγίας Σοφίας ως μνημείου 
παγκόσμιας κληρονομιάς

7 Ιουλίου 2020
Συμμετοχή στις εργασίες των Επιτρο-
πών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου

8 Ιουλίου 2020
Συμμετοχή της Βουλής στη συζήτηση 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του ΝΑΤΟ για την κατάσταση στη Λι-
βύη και τις εξελίξεις στην ευρύτερη 
περιοχή

20 Ιουλίου 2020
Εκπροσώπηση της Βουλής των 
Ελλήνων στην Κύπρο στις εκδηλώσεις 
μνήμης για την τουρκική εισβολή

17 Αυγούστου 2020
Σύγκληση της 5ης  Παγκόσμιας Διά-
σκεψης των Προέδρων Κοινοβουλίων 
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

8 Οκτωβρίου 2020
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας κεντρικό θέμα της τηλε-
διάσκεψης μεταξύ κοινοβουλευτικών 
αντιπροσωπειών στον Οργανισμό Συ-
νεργασίας Ευξείνου Πόντου

13 Οκτωβρίου 2020
Τηλεδιάσκεψη Κοινοβουλίων κρατών-
μελών Ε.Ε. για την ευρωπαϊκή οικονο-
μική διακυβέρνηση

5 Νοεμβρίου 2020
Εκδήλωση για τα 70 χρόνια της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου με την ολοκλήρωση 
της Ελληνικής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης

18 Νοεμβρίου 2020
Εναρκτήρια συνεδρίαση της 66ης Ετή-
σιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης ΝΑΤΟ

19 Νοεμβρίου 2020
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη Υψη-
λού Επιπέδου για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο στην Ευρώπη

30 Νοεμβρίου 2020
Έναρξη εργασιών της 64ης Διάσκεψη 
Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπα-
ϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων 
της Ε.Ε. (COSAC)

Φεβρουάριος
- 6 Φεβρουαρίου: Διεθνής Ημέρα για τη Μηδενική Ανοχή στο γυναικείο ακρω-

τηριασμό των γεννητικών οργάνων 

Μάρτιος
- 1 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα των Μηδενικών Διακρίσεων
- 3 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
- 8 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα για τη Γυναίκα
- 20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνία
- 21-27 Μαρτίου: Εβδομάδα Αλληλεγγύης με τους Λαούς που αγωνίζονται κατά 

του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων
- 21 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων
- 21 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Δασών
- 22 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Νερού
- 23 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Μετεωρολογίας
- 24 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα για το δικαίωμα στην Αλήθεια για τις σοβαρές 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων
- 25 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Δουλείας και του Δι-

ατλαντικού Εμπορίου Δούλων
- 25 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τους Κρατουμένους και Αγνο-

ουμένους Υπαλλήλους των ΗΕ

Απρίλιος
- 4 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών
- 6 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη
- 7 Απριλίου: Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Γενοκτονίας στη Ρουάντα
- 7 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
- 12 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Πτήσης στο Διάστημα
- 22 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης
- 23 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων
- 24 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα για την Πολυμέρεια και τη Διπλωματία για την 

Ειρήνη
- 25 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Μονίμων Αντιπροσώπων του ΟΗΕ 
- 26 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διεθνείς Ημέρες 10
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- 26 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης της Καταστροφής στο Τσέρνομπιλ
- 28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
- 29 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Χημικού Πολέμου

Μάιος
- 3 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου
- 5 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για την Πορτογαλική Γλώσσα
- 5 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Αφρικανικής Κληρονομιάς-UNESCO
- 8 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
- 15 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα για την Οικογένεια 
- 16 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρηνική Συμβίωση
- 16 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Φωτός 
- 17 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα για την Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πλη-

ροφορίας
- 21 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για το Διάλογο και 

την Ανάπτυξη 
- 22 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας
- 25-31 Μαΐου: Εβδομάδα Αλληλεγγύης για τους Λαούς των μη Αυτοδιοικούμε-

νων Εδαφών
- 29 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα  Κυανόκρανων 
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Διεθνές Δίκαιο και  
Διπλωματία στα χρόνια της 

Επανάστασης του 18211 1

Αντώνης  
Μπρεδήμας

Ομότιμος Καθηγητής  
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

1. Από το ομότιτλο βιβλίο του συγγραφέα «Διεθνές Δίκαιο και 
Διπλωματία στα χρόνια της Επανάστασης του 1821», Εκδό-
σεις Σάκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2021.

Η μελέτης της Επανάστασης του 1821 υπό το πρίσμα 
του διεθνούς δικαίου, θέτει το μελετητή μπροστά σ’έ-
να δίλημμα: να περιοριστεί αποκλειστικά στα θέματα 
για τα οποία υπάρχουν πλήρεις διαμορφωμένοι κα-
νόνες του διεθνούς δικαίου, όπως λ.χ. τα θέματα του 
δικαίου του πολέμου, της πειρατείας, της ουδετερό-
τητας και των θαλασσίων λειών και ορισμένων ακό-
μη· ή να επεκταθεί και σε άλλα, όπου, είτε οι κανόνες 
ήταν υπό διαμόρφωση (λ.χ. αυτοδιάθεση των λαών), 
είτε δεν υπήρχαν καν, αλλά διαμορφώθηκαν σε με-
ταγενέστερες δεκαετίες, όπως στην περίπτωση των 
κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ακό-
μα τέθηκε το ερώτημα αν το αντικείμενο της μελέτης 
θα έπρεπε να καλύψει και θέματα που παρουσιάζουν 
αναλογία με σημερινά φαινόμενα (αρπαγή ή κατα-
στροφή αρχαίων, έλεγχος μεταδοτικών ασθενειών, 
όπως, τότε, η πανώλη). Θεώρησα ότι η “ευρεία” προ-
σέγγιση ήταν η καταλληλότερη, στο βαθμό που δίνει 
στον αναγνώστη μία δυναμική ενατένιση της Επανά-
στασης, δηλαδή όχι μόνο τη στατικά, αλλά και αυτή 
στη βάση μεταγενέστερων εξελίξεων, όπως λ.χ. σε 
σχέση με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών.

Ένα πρώτο, γενικό, συμπέρασμα, είναι ότι οι Έλληνες 
επαναστάτες είχαν συναίσθηση και γνώση των δι-
αμορφωμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου της 
εποχής εκείνης, ιδιαίτερα αυτών που βάρυναν στις 
σχέσεις τους με τις Μεγάλες Δυνάμεις, όπως η ανα-
γνώρισή τους ως εμπολέμων, η ουδετερότητα, η πει-
ρατεία κ.ά. Στα πεδία αυτά επέδειξαν ιδιαίτερη ευλυ-
γισία, ήδη από την αρχή της Επανάστασης, και παρά 
τις αρχικές αρνητικές τοποθετήσεις των Δυνάμεων 
αυτών. Σ’αυτή τη γενικότερη στάση επέδρασε ασφα-

VI. Φάκελος:  
200 Χρόνια από την  

Ελληνική Επανάσταση

Σκέψεις και κείμενα  
με αφορμή την επέτειο
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λώς το γεγονός ότι στα εν λόγω ζητή-
ματα είχαν ιδιαίτερο ρόλο οι ναυτικές 
δυνάμεις της Ελλάδος (Ύδρα, Σπέ-
τσες, Ψαρά) που, λόγω του αντικειμέ-
νου τους, ευρίσκονταν σε διαρκή επα-
φή με τα τεκταινόμενα στην Εσπερία.
Αντίθετα, σε άλλα θέματα, και κυρίως 
σε αυτά που συνδέονταν με τη διεξα-
γωγή των πολεμικών συγκρούσεων 
κατά ξηράν, το επάνω χέρι είχαν οι 
αντιλήψεις των αγωνιστών που υφί-
σταντο, για ολόκληρες γενιές, το βά-
ρος της σκλαβιάς και καταπίεσης του 
ξένου, και, ιδιαίτερα, αλλόθρησκου 
κατακτητή. Κατάσταση που προκάλε-
σε την ανατίναξη της “βαλβίδας” και 
το ξέσπασμα της εκδικητικότητας, 
με αποτέλεσμα ενέργειες όπως αυ-
τές των σφαγών της Τριπολιτσάς, τον 
Απρίλιο 1821, αλλά και άλλων μεταγε-
νέστερων.
Μία δεύτερη σειρά καταληκτικών συ-
μπερασμάτων αφορά τη συμπεριφορά 
των Ελλήνων επαναστατών απέναντι 
τόσο στους Τούρκους μαχητές (αιχ-
μαλώτους), όσο και στον άμαχο μου-
σουλμανικό πληθυσμό. Δε θα επιχει-
ρήσω να συγκρίνω τις οποιεσδήποτε 
παραβιάσεις εκ μέρους των Τούρκων 
των, ηθικού χαρακτήρα, κανόνων με 
αυτή των Ελλήνων, προκειμένου να 
δικαιολογήσω τις αντίστοιχες παρα-
βιάσεις των κανόνων από τους τελευ-
ταίους. Ούτε καν να τις αιτιολογήσω, 
στη βάση τν 400 ετών σκλαβιάς και 
καταπίεσης.
Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστε-
θεί μία άλλη διαπίστωση, ότι: το μέ-
νος των Ελλήνων αγωνιστών κατευ-
θύνονταν, όχι μόνο γενικά κατά του 
μουσουλμανικού στοιχείου, αλλά και 
κατά των Τούρκων μουσουλμάνων, 
που θεωρούνταν υπεύθυνοι για τους 
αιώνες σκλαβιάς και καταπίεσης. Έτσι 
εξηγείται η σχετικά ομαλή συμβίωση 
των Ελλήνων με τους μουσουλμάνους 
Αρβανούς, είτε της Πελοποννήσου 

(βλ. τις φιλικές σχέσεις του Θ. Κολο-
κοτρώνη με τον Αλί Φαρμάκη και γε-
νικά τους Αρβανίτες του Λάλα), είτε, 
σε μικρότερο βαθμό, της Αλβανίας, 
όχι μόνο στο πλαίσιο της διαμάχης με 
τον Αλή Πασά με τον Σουλτάνο, αλλά 
και αργότερα.
Εκείνο που επισύρει την προσοχή 
του παρατηρητή είναι ότι υπάρχει μια 
διάσταση ανάμεσα στη στάση των 
υπευθύνων για την Επανάσταση (λ.χ. 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, Δημήτριος Υψη-
λάντης) και στη συμπεριφορά στο 
πεδίο των απλών αγωνιστών, με τους 
πρώτους να έχουν εξ αρχής τη συ-
νείδηση της ανάγκης σεβασμού των 
αντιπάλων (Π. Μαυρομιχάλης – Δ. 
Υψηλάντης), είτε να έχουν συνειδη-
τοποιήσει μεταγενέστερα -ιδιαίτερα 
μετά τα τεκταινόμενα στο πλαίσιο της 
Ιερής Συμμαχίας- (Θ. Κολοκοτρώνης 
και πολλοί άλλοι ηγέτες) και με τους 
δεύτερους να αφήνουν ελεύθερα τα 
ένστικτα εκδίκησης, όχι μόνο στην 
αρχή του Αγώνα, αλλά και πολύ με-
ταγενέστερα, σε αυτή την τελευταία 
περίπτωση πιθανότατα ως “αντίποινα” 
στις αγριότητες που μεσολάβησαν εκ 
μέρους των Τούρκων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί παράλληλα το γεγονός της 
διάπραξης βιαιοτήτων (σφαγών), όχι 
μόνο κατά των Μουσουλμάνων, αλλά 
και κατά των Εβραίων της Πελοπον-
νήσου (Τριπολιτσά, Βραχώρι), που 
φαίνεται να οφείλεται στην κρατού-
σα, εκείνη την εποχή, λαϊκή αντίληψη 
για τους Εβραίους ως “σταυρωτήδες” 
του Χριστού, αλλά και την αντίστοιχη 
αρνητική στάση αυτών απέναντι στο 
χριστιανικό στοιχείο, που εκδηλώθηκε 
χαρακτηριστικά με τη συμπεριφορά 
τους σε σχέση με τον απαγχονισμό 
του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄.
Δύο παρατηρήσεις μπορούν να δια-
τυπωθούν σε σχέση με τα παραπάνω: 
πρώτο, ότι η ύπαρξη παραχωρήσε-

ων εκ μέρους της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, που μείωνε το βάρος 
της υποταγής, όπως η ελευθερία της 
λατρείας, εκπαίδευσης και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και, κατά περίπτωση, 
ορισμένων προνομίων, δεν υπήρξε 
ικανή να καταλαγιάσει τον πόθο της 
ελευθερίας, ακόμα και στις πιο σκλη-
ρές στιγμές καταστολής (π.χ. Ορλω-
φικά, 1770). Ήταν ακριβώς αυτός ο 
πόθος της ελευθερίας που οδήγησε 
στην Επανάσταση, η οποία αποτέλεσε 
την πρώτη εκδήλωση του (πολιτικού) 
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των 
λαών.
Δεύτερο, πράξεις όπως αυτές της 
εξόντωσης του μουσουλμανικού στοι-
χείου, σε σχέση είτε με στρατιωτικούς 
(αιχμαλώτους), είτε με τον άμαχο 
πληθυσμό, θα πρέπει να κριθεί τόσο 
στο νομικό, όσο και στο ηθικό/πολι-
τικό επίπεδο, όχι με τα κριτήρια της 
σημερινής κοινωνίας, αλλά κάτω από 
τις περιστάσεις της εποχής εκείνης: 
στο μεν νομικό επίπεδο δεν υπήρχαν 
σχηματισμένοι, έστω και στοιχειωδώς, 
κανόνες του διεθνούς δικαίου (που 
άρχισαν να αναφαίνονται μόνο μετά 
το 1860), στο δε ηθικό/πολιτικό επίπε-
δο ήταν σύνηθες φαινόμενο η άγρια 
καταστολή στις σχέσεις κατακτητή και 
κατακτημένου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και 
αν στις Δυτικές χώρες, πράξεις όπως 
αυτή της άλωσης της Τριπολιτσάς, συ-
νετέλεσαν στο να “παγώσει” προσω-
ρινά το φιλελληνικό κίνημα, αυτό δεν 
ήταν ικανό να το σβήσει αφενός γιατί 
οι τουρκικές σφαγές ήταν πολύ συ-
χνότερες και άγριες (βλ., π.χ., σφαγές 
της Χίου/Ντελακρουά), και αφετέρου, 
γιατί υπερίσχυσε η αίσθηση υπέρ του 
δικαίου των αιτημάτων των Ελλήνων.
Και αν αυτά συνέβαιναν στο επίπεδο 
των Δυτικών κοινωνιών, διαφορετική 
ήταν η κατάσταση σε σχέση με τις κυ-
βερνήσεις τους, οι οποίες απέκρουαν 

κάθε εξέλιξη που ανέτρεπε το status 
quo. Η μόνη χώρα που αντέδρασε 
στις τουρκικές βιαιοπραγίες ήταν η 
Ρωσία, και αυτή όχι για λόγους ελευ-
θερίας -το αντίθετο ακριβώς-, αλλά 
για λόγους προστασίας των ομοθρή-
σκων. Ενδιαφέρον είναι να παρατη-
ρήσει κανείς την μετεξέλιξη της στά-
σης των κυβερνήσεων των Μεγάλων 
Δυνάμεων, με πρώτη τη Μ. Βρετανία, 
που πρώτιστα για λόγους συμφερό-
ντων, αλλά και εξαιτίας του πιο φιλε-
λεύθερου χαρακτήρα του πολιτικού 
της καθεστώτος, ξεκίνησε την αλλαγή 
στάσης απέναντι στην Ελληνική Επα-
νάσταση, συμπαρασύροντας, εξίσου 
για λόγους συμφέροντος, τις άλλες 
δύο Δυνάμεις: Γαλλία και Ρωσία, με 
αποτέλεσμα την αποφασιστική για 
την Ελλάδα Ναυμαχια του Ναβαρίνου, 
κατά την οποία δε φαίνεται να έγινε 
σεβαστό το ισχύον διεθνές δίκαιο.
Αν θέλει κανείς να διατυπώσει επι-
γραμματικά το συμπέρασμα που βγαί-
νει για το διεθνές δίκαιο και τη διπλω-
ματία στα χρόνια της Επανάστασης 
του 1821 είναι το γεγονός ότι η ηγε-
σία του Αγών σεβάσθηκε σε γενικές 
γραμμές το ισχύον τότε διεθνές δί-
καιο, ενώ στο επίπεδο της διπλωματί-
ας χρειάστηκε η παρουσία του έμπει-
ρου Ι. Καποδίστρια για να επιτευχθούν 
οι βασικοί στόχοι της ανεξαρτησίας.

Φάκελος: 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
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Ο Φουκώ στ’ Ανάπλι1 2

Κυριάκος Δ.  
Κεντρωτής

Καθηγητής, Τμήμα 
Βαλκανικών, 

Σλαβικών και 
Ανατολικών 

Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας

Έτσι πάντα 
τ’ αγάλματα κοιμούνται με τα μάτια ανοιχτά 

κι ούτε είναι να φοβάσαι όποιο όνειρο, όποιο λόγο— 
τον πιστό μάρτυρα που σου χρειάζονταν τον έχεις, 

τον ακριβόλογο κ’ εχέμυθο, γιατί, το ξέρεις, 
τ’ αγάλματα δεν προδίνουν ποτέ,  

μονάχα αποκαλύπτουν.

Γιάννης Ρίτσος, Νυχτερινό επεισόδιο 

1– Διαόλου αναθεματισμένε! Δεν φτάνει που πήγες να 
τα βάλεις με το γκουβέρνο, να κάμεις κράτος σαν το 
ξεροκέφαλό σου; Δεν φτάνει που μας έχεις καραού-
λι ολημερίς και ολονυχτίς, έχουμε τώρα και τους μου-
σαφιραίους σου στα πόδια μας; Μου θέλουν ξένους 
και τα μούτρα σου! Πανάθεμά σε, Θε μου σχώρναμε!
– Τι γένηκε κυρ αρχιδεσμοφύλαξ; Πάλι θα αριβάρουν 
ξένοι για τον γεροξιπασμένο; 
– Νέσκε ωρέ. Φραντσέζος θα ’ρθει, νοτάριος, κάτι 
από δαύτο. Του μήνυσε του γέρου με γραφή και βού-
λα πρεσβευτικιά ίσαμε την Αρβανιτιά πως θέλει να 
τον δει κι από κοντά.
– Άλλο και τούτο πάλι. Τι να νογάει μωρέ ο γέρος από 
γραφές μ’ ανάποδες περικοκλάδες; Ζουρλαθήκανε, 
μου φαίνεται, για τα καλά ούλοι ’κει πέρα στας Ευρώ-
πας απ’ τα πολλά τους νιτερέσια και δεν ξέρουνε τι 
θέλουνε και δαύτοι.
– Και τι θέλει μωρ’ τούτος ο Φραντσέζος, ωρέ γέρο; 
Τι τονε κόφτει για του λόγου μας, δεν μας λες;
– Τούτος εδώ δεν είναι σαν τους άλλους, τους διπλω-
μάτες, τους λιμοκοντόρους. Γραφιάς είναι, λέει, που 
κρατάει σε κιτάπια ούλα τα σόγια του κόσμου.
– Και τι νιτερέσια έχει τούτος για τα ξένα σόγια; Εδώ 

1.   

δεν ξέρουμε τα δικά μας. Και δαύτα 
μας λησμονήσανε. Κι αυτούνος ο κα-
λαμαράς θέλει στο χαρτί ταις χαραίς 
και ταις πομπαίς ούλου του κόσμου να 
τυλίξει;
– Όχι, μωρέ. Μη βγάζεις κρίση άστο-
χη. ’Κείνοι στα ξένα, μου γράφει ο 
Φραντσέζος, έχουνε φάει τα νιάτα 
τους να καταλάβουνε τα μυστήρια 
του κόσμου. Τέρμα θεοί και βασιλιά-
δες. Τώρα ούλοι μαζί αφεντάδες, τα 
πράματα της επιστήμης να μαθαίνου-
νε, ν’ ανοίξουνε τα μάτια του κόσμου. 
Αλλά σου λένε κιόλας: Εμείς τρελα-
θήκαμε να στα μαθαίνουμε λαουτζίκε, 
να μη σκιάζεσαι δράμι. Και τι ζητάνε 
από εμάς μωρέ; Να τους πιστεύουμε 
τούτους τους γραμματισμένους και 
’κείνοι ήσυχοι θα κάνουνε την εδική 
μας τη δουλειά.
– Τους είδαμε κι αυτούνους, ωρέ γέρο, 
τους γραμματισμένους, τους ξερό-
λες. Εσένα η πατρίς θα πρωτοεξορί-
ση, έλεγες κι αλήθευσες. Δώκαμε τα 
νιάτα μας για τη λεφτεριά της πατρί-
δας κι είναι ούλοι οι άκαπνοι τώρα οι 
πατριώτες. Ούλα πάνε να τα φέρουνε 
πάνω κάτω.
– Άστα τούτα μωρέ τώρα. Δεν πολε-
μήσαμε μήτε για των ξένων τα συγ-
χαρήκια μήτε για των μινίστρων τους 
λουφέδες. Τώρα το κράτος είναι του 
λαού κι ούλοι πρέπει να γενούνε αν-
θρώποι κανονικοί. Γι’ αυτό τους μετρά 
ούλους ο Φραντσέζος. Δεν θα κάνει 
ο καθένας ό,τι του κατεβάσει η γκλά-
βα του. Οι γραμματιζούμενοι θα μας 
μάθουνε γράμματα κι ούλοι θα υπα-
κούμε στα φιρμάνια της Διοίκησης και 
της επιστήμης. Τις παλαβομάρες που 
ξέραμε να τις ξεχάσουμε!
Εκείνη την ημέρα, ακόμη κι η τρέλα 

2.   Bicκtre. «Διαδοχικά στρατιωτικό νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, φυλακή, άσυλο, νοσοκομείο, 
στα νότια του Παρισιού. Ο πιο διάσημος «ένοικός» του ήταν ο Μαρκήσιος ντε Σαντ», 
Μ. Φουκώ (2017). Οι μη κανονικοί. Παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας, 1974-1975. (Σ. 
Σιαμανδούρας, μετάφρ.). Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της «Εστίας». Ι.Δ. Κολλάρου & 
Σίας Α.Ε., σ. 117.

είχε ξεχαστεί με τις παλαβομάρες του 
κόσμου. Δεν πίστευε στα μάτια και στ’ 
αφτιά της. Τα χέρια και τα πόδια δεν 
έλεγαν να σταματήσουν να δείχνουν 
τη χαρά τους. Κι από κοντά όλη η σκό-
νη της μεγάλης αίθουσας. Πάνε χρό-
νια τώρα πολλά που οι κόκκοι, τα παι-
διά της, είχαν να ζήσουν τέτοιο ποδο-
βολητό. Όσο για τον ήλιο, αυτός κι αν 
δεν είχε ξετρελαθεί. Είναι τόσο σπά-
νιες οι φορές που μπορεί να γίνεται 
ένα με το φως της γνώσης μέσα στο 
μεγάλο αμφιθέατρο του Κολλεγίου 
της Γαλλίας. Όλοι και όλα μέσα στην 
τρελή χαρά και να μη λέει να σταμα-
τήσει. Μόνο που ο Φουκώ δεν έδινε 
σημασία. Τελείωνε σήμερα τις διαλέ-
ξεις του και όλη η αγωνία του ήταν να 
μαζέψει γρήγορα τα χαρτιά του, γιατί 
η δική του τρέλα ήταν άλλη.
Κι ήταν άμαθη αυτή η τρέλα σε τέτοιες 
τρέλες του περισπούδαστου καθηγη-
τή. Κι όλο ίδρωνε ν’ ανέβει τα σκαλιά 
του Παλαμηδιού. Κι όλο το μετάνιωνε 
να κάνει τώρα τη σουφραζέτα. Είπε 
κι αυτή με όλη την τρέλα του κόσμου 
να τον χειροκροτεί και να πίνει νερό 
στ’ όνομά του. Αλλά όχι να τρέχει στα 
βουνά ψάχνοντας έναν γέρο με φου-
στάνια που τον έλεγαν τρελό.
–  Συμπαθάτε με μουσιέ. Στην αφεντιά 
σας δεν αρμόζει να σας δέχομαι στα 
σκοτάδια.
–  Δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη 
θέση. Αλλά η περίπτωσή σας δεν έχει 
λογική. Οι δικοί μας έγκλειστοι στην 
Μπισέτρ2 δεν επαναστατούν και τους 
μετρούν συνέχεια με κάθε τρόπο.
–  Δεν έχω εγώ ο αγράμματος στρατι-
ώτης να σας ειπώ πολλά. Έξω είναι το 
φως. Αυτό σύρτε να ρωτήσετε. Άιντε-
στε να πάτε εις τα μάρμαρα και εις ταις 

1.  Πρόκειται για κεφάλαιο από το έργο του Κ. Δ. Κεντρωτής, Θεοί και Δαίμονες. Ιστορίες του 
’21 στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2021.
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πέτραις το τι θα εκάνανε δίχως τούτο το φως. Σκουριασμένα και σκυφτά θα ήταν 
μες στις σπηλιές. Έτσι και ελόγου μας. Πώς κρατιούνται, θαρρείτε, τούτοι εδωνά 
να πιστέψουνε στην εδική σας διοίκηση της ζωής; Με ψέματα, με παραμύθια και 
με κολακίες. Μα, οι καρδιές μας έχουνε άλλο καπρίτσιο. Δεν τις αφήνουνε να 
σκουριάσουνε τούτα τα μάρμαρα. Το κουβαλάνε απ’ τις μανάδες τους. Αυτή την 
τρέλα σέρνουμε από τα γεννοφάσκια μας. Να μην μας πιάσουνε μπόσικους. Να 
μην σκουριάσουμε τη ζωή μας χαζολογώντας τα στολίδια της.
– Μα δεν σκέφτεστε καθόλου τη ζωή σας; 
– Καλά εκάνατε και μας εδώκατε μια ζωή με φως ολούθε στα μυαλά μας. Τό-
τενες να την κρατάτε και στα δεφτέρια. Μα, σα θαυμάζετε μοναχά τα εδικά 
σας μάρμαρα χωμένα στα μπουντρούμια και στα μυαλά σας, θα σκουριάζουνε 
δαύτα μαζί σας. Εις ταις καρδιαίς μήτε μελάνι πιάνει μήτε και καλαμάρι. Σας 
το μολογούνε οι αγράμματοι. «Ημείς αν δεν είμεθα τρελλοί, δεν εκάμαμεν την 
επανάστασιν».3

3.   Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη (χ.χ.), Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μέρμηγκας, σ. 196.

Ιδεοληψία κατά της Ιστορίας 3

Γιάννης
Πανούσης

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ,  
πρώην Υπουργός

H Iστορία των άλλων;
Το ‘Εθνος να λυπάστε 

που χωρίζεται σε κομμάτια
και που κάθε κομμάτι

θεωρεί τον εαυτό του ένα Έθνος

Khalil Gibran/Γ.Σουλιώτης, 
Το Έθνος να λυπάστε...

Οι ιστορικές ταυτότητες του Ελληνισμού έχουν αλ-
λοιωθεί τόσο που μόνον η ζελατίνα έχει απομείνει. 
Οι ευρωπαϊκοί πολυμορφισμοί, οι θεωρητικοί μο-
νόδρομοι των ...-ισμών και οι εθνικοί ‘πολυθεισμοί’ 
των χαρισματικών ηγετών προκαλούν άλλοτε ιδεο-
λογική αμνησία, άλλοτε πολιτική αδιαφορία κι άλ-
λοτε εθνικό πολιτι[σμι]κό υβριδισμό[είμαστε και 
δεν είμαστε κάτι]. Το παλαιό υπερτροφικά δοξολο-
γημένο παρελθόν και η αποθέωση μιάς πατρογονι-
κής προστασίας[;] του παρόντος, μέσω προφητειών 
και χρησμών, έχασαν τον ‘ιερό’ για πολλούς χαρα-
κτήρα τους. Οι ‘φύλακες των πυλών’ της ελληνικό-
τητας εγκατέλειψαν τα οχυρά της ελληνολατρείας 
και μετακόμισαν στα πεδινά του εθνορομαντισμού 
[Ν.Σεβαστάκης].
Από την άλλη η ιστορικά νοηματοδοτημένη και θε-
μελιωμένη θεωρία πολλών κομματικών σχηματισμών 
απώλεσε το γενικό [μεταστρουκτουραλιστικό; νεοδο-
μικό; μετανεωτερικό;] προφίλ της και αρκείται πλέον 
σε μία εργαλειακή [αυτοαναφορική] χρήση κάποιων 
ιστορικών περιπτώσεων, εν είδει case studies. Μικρο-
ιστορία των επιμέρους πράξεων κι επεισοδίων από 
το χθες δεν συνιστούν όμως μία διεμβολή του πα-
ρόντος και του μέλλοντος χρόνου, με ταυτόγχρονη 
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ανατροπή της σειράς των πραγμάτων.
Το πέρασμα από το συμβολικό στο 
αξιακό κι από εκεί στο θεσμικό δεν 
υποστασιοποιείται στη χώρα μας με 
δημόσια παραδοχή ιστορικών λαθών 
και ανάληψη ευθυνών καθώς τα πά-
ντα λογοκρίνονται κι απορροφώνται 
από τις κομματικές σκοπιμότητες. Η 
ιστορική συνείδηση της εθνικής μονα-
δικότητας,η ιστορία της δημιουργίας 
του πολιτικού έθνους, η διάσταση της 
ιστορικής κοινότητας σιγά-σιγά εξα-
φανίζονται.
Οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις 
προτιμούν να έχουν την ταυτότητα 
του εν γένει κριτή ή και αρνητή παρά 
να ταυτίζονται με τα τραύματα της 
πρόσφατης ελληνικής ιστορίας.Μοιά-
ζει σαν να πρόκειται για μία παρωδί-
α[ούτε καν τραγωδία] για την οποία 
ουδείς ευθύνεται ή για ένα ασυνεχές 
του Χάους, ανεξάρτητο από πράξεις 
και προθέσεις ηγετών και πολιτικών 
παραγόντων.
Το ερώτημα παραμένει όμως ανοι-
κτό: θα ζήσουμε με το όποιο παρελ-
θόν,ως [συντηρητικοί] μυθοπλάστες 
ή λάτρεις φθαρμένων από εμάς τους 
ίδιους προτύπων[ηρώων και αντιηρώ-
ων],με τα παλιά πάθη και τις ετυμη-
γορίες της ήττας ή θ’ανακαλύψουμε 
ένα άλλο [προοδευτικό;] πεπρωμένο 
για το μέλλον; Και σε κάθε περίπτωση 
ποιό είναι το πολιτικό υποκείμενο που 
θα μας οδηγήσει στο Αύριο,με ασφά-
λεια,σύνεση κι ενότητα, χωρίς νέες 
φαντασιώσεις για τα φαντάσματα της 
Ιστορίας των ενοχών μας;
Επειδή το θέμα της σχέσης Ιδεολογι-
ών και Ιστορίας [πόλεμοι, επαναστά-
σεις, πραξικοπήματα κλπ] είναι ιδιαί-
τερα περίπλοκο για ν’αναλυθεί από 
ένα μη-ειδικό, θα αρκεστώ σε κάποιες 
απορίες/επισημάνσεις εν είδει προ-
βληματισμού:
-ποιά μαθήματα/διδάγματα έχουν πά-
ρει τόσο οι πολιτικοί ,όσο και οι πολί-

τες,από τις ήττες, αλλά ακόμα κι από 
τις νίκες,του ελληνικού Έθνους [και 
του λαού;] κατά τη νεότερη ιστορική 
περίοδο... και πώς αποδεικνύεται ότι 
έλαβαν τα μηνύματα;
-εκτός από τις επετείους,τις παρελά-
σεις και τις εθνικές [;] επιτροπές εορ-
τασμού με ποιόν τρόπο έχουν στην 
ουσία[και βέβαια στην εκπαίδευση 
των νέων] τιμηθεί οι θυσίες των ηρώ-
ων; τα μουντζουρωμένα αγάλματα 
απο-δεικνύουν ότι ένα μέρος του 
λαού απορρίπτει τους αγώνες της Πα-
τρίδας ;
-η ανέστια εθνική συνείδηση με ποιά 
ανορθολογικά επιχειρήματα του Αντι-
Διαφωτισμού [νομίζει ότι] θα συμ-
βάλλει στην ίδρυση του ‘κόμματος της 
Ανθρωπότητας΄΄[sic];
-εκείνοι που πιστεύουν ότι η Δημο-
κρατία θέτει εμπόδια στην ιστορική 
προοπτική της χώρας[;], προωθώ-
ντας [εν αγνοία τους;] Νιτσεϊκές από-
ψεις,όπως π.χ ‘φιλοσοφούμε με το 
σφυρί’, ποιό τμήμα της κοινωνίας εκ-
προσωπούν;
-οι ηγέτες που εκμεταλλεύονται το 
φανατισμό,την οργή,την παράνοια του 
όχλου καθοδηγούν τη ΄μαμή’ ή μήπως 
καθοδηγούνται από αυτήν;
-οι αυταπάτες [π.χ ο δεύτερος εμφύ-
λιος, η Μεταπολίτευση, το Δημοψή-
φισμα του 2015] συνιστούν ιστορικές 
κινήσεις ή αποδεικνύουν ιστορική τύ-
φλωση;
-διαπιστώνει κάποιος την ύπαρξη μιάς 
επιχείρησης αλλοίωσης της ταυτότη-
τας του έλληνα, μέσω της μετα-εθνι-
κής παγκοσμιοποίησης [imperium] 
ή της πολιτισμικής ομογενοποίησης 
[dominium]; κι αν ναι,πώς απαντάει 
στο ερώτημα αν ταυτιζόμαστε με τη 
Νέα Τάξη πραγμάτων ως έλληνες ή 
ως κάτι aliud [π.χ ως euro-greeks];
-πρέπει να ντρεπόμαστε για το εθνικό 
μας Εγώ;
Επειδή στην Ελλάδα δεν οδηγούν οι 

μονόφθαλμοι τους τυφλούς αλλά οι τυφλωμένοι ιδεοληπτικοί τους μονόφθαλ-
μους οπαδούς, δύσκολα η Ιστορία θ’ανεχθεί άλλες ψευδαισθήσεις ,άλλους κο-
μπασμούς ,άλλους αλληθωρισμούς κι άλλες πονηρές ντρίπλες.

Και ο νοών, νοείτω...

ΥΓ.’’Εξ αίματος σου γράφω
Με το ποτάμι της Ιστορίας

ανοιχτό στις πληγές
επάνω σε λησμονημένα  

μνήμης κοιτάσματα’’  
[Μ.Βλάχου-Καραμβάλη, Το Γράμμα]
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Η 25η Μαρτίου ως Διεθνής Ημέρα  
για τη Μνήμη των Θυμάτων της 
Δουλείας… και ο Καποδίστριας 4

Ευάγγελος  
Παρράς

Η 25η Μαρτίου 2021 σηματοδοτεί την επέτειο των 
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστά-
σεως για την Παλιγγενεσία, που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία του Ελληνικού Κράτους το 1830. Όμως, 
η 25η Μαρτίου είναι και μια μέρα οικουμενικής ακτι-
νοβολίας, ιδίως από το 2007, οπότε η Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών με την υιοθέτηση του 
Ψηφίσματος 62/122 (της 17ης Δεκεμβρίου 2007) ανα-
κήρυξε την εν λόγω ημέρα ως «Διεθνή Ημέρα Μνή-
μης των Θυμάτων της Δουλείας και του Διατλαντικού 
Δουλεμπορίου».

Ποιος, όμως, μπορεί να είναι ο ρόλος του Πρώτου 
Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, στην 
οικουμενική απαγόρευση του δουλεμπορίου; Παρά 
το γεγονός ότι κατά τον 19ο αιώνα, οι μεγαλύτερες 
ροές δούλων από την Αφρική κατέληγαν στην Βό-
ρεια και τη Λατινική Αμερική, σημειώνονταν μεγά-
λες δουλεμπορικές πρακτικές και στην Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο. Με την εξαίρεση της Αγγλίας, το Κοινοβού-
λιο της οποίας θέσπισε την Πράξη για την Κατάργη-
ση του Δουλεμπορίου (1807), που επί της ουσίας εν-
θάρρυνε τους Βρετανούς να ασκήσουν διπλωματι-
κά μέσα, για να πείσουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη (Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σου-
ηδία) να απαγορεύσουν το δουλεμπόριο, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαί-
ους Αρχηγούς Κρατών, ο οποίος δεν αντιμετώπισε 
απλώς το φαινόμενο του δουλεμπορίου εντός της 
ελληνικής επικράτειας, αλλά έθεσε τα θεμέλια για 
την συλλογική αντιμετώπιση του φαινομένου από 
τα μέλη της τότε Διεθνούς Κοινωνίας Ευρωπαϊκών 
Κρατών. 
Χαρακτηριστική είναι η πρόταση του Ιωάννη Καποδί-
στρια προς τα κράτη μέλη της Ιεράς Συμμαχίας (Αυ-
στρία – Αγγλία – Πρωσία – Ρωσία) -της Συμμαχίας 

των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμε-
ων, που ανθίσταντο στην επικράτηση 
του Ναπολέοντος- στο Συνέδριο του 
Aix La Chapelle (στο σημερινό Άα-
χεν) το 1818. Εκεί, ο Καποδίστριας, που 
συμμετείχε ως σύμβουλος του Τσά-
ρου της Ρωσίας, προχώρησε σε μια 
ρηξικέλευθη πρόταση που δεν προ-
έβλεπε απλώς την απαγόρευση του 
δουλεμπορίου αφρικανών δούλων 
στην Ευρώπη, αλλά και την ίδρυση δι-
εθνούς οργανισμού των χριστιανικών 
κρατών, με έδρα κατάλληλο μέρος 
της Δυτικής Αφρικής, που θα διέθε-
τε δικό του στόλο πολεμικών πλοίων, 
απαρτιζόμενο από κοινή ναυτική δύ-
ναμη των κρατών μελών, προκειμέ-
νου να καταδιώκουν το δουλεμπόριο 
και την πειρατεία!1 Φυσικά, η πρόταση 
αυτή απορρίφθηκε στο εν λόγω Συνέ-
δριο, όπως και η λιγότερο καινοτόμα 
πρόταση των Άγγλων -οι οποίοι στο 
μεταξύ είχαν θεσπίσει και την Πρά-
ξη του 1833 για την Κατάργηση του 
Δουλεμπορίου σε βρετανικό έδαφος- 
περί δικαιώματος νηοψίας σε πλοία 
των σημαιών των Κρατών που θα προ-
σχωρούσαν σε Διεθνή Συνθήκη κατά 
του Δουλεμπορίου.
Σε μια εποχή, που η οργάνωση της 
Διεθνούς Κοινωνίας βρισκόταν στα 
σπάργανα, με το μόνο στοιχείο οργά-
νωσης μεταξύ των Κρατών της Ευρώ-
πης να είναι ο σχηματισμός ευκαιρι-
ακών και αναγκαίων συμμαχικών συ-
νασπισμών για την αντιμετώπιση του 
κοινού εχθρού, η αντίληψη περί Διε-
θνούς Κοινωνίας του Ιωάννη Καποδί-
στρια περιείχε πρωτοποριακά ουμανι-
στικά στοιχεία για την προαγωγή του 
διεθνούς κοινού συμφέροντος και, 
μάλιστα, μέσω ενός συλλογικού μηχα-
νισμού δράσης με θεσμική υπόσταση, 

1.   Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια, Δημοσιευμένα έγγραφα, τόμ. ΣΤ΄, Κέρκυρα, 1984, σ. 43–4.
2.   Συγκεκριμένα, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατά το Άρθρο 2 (7) (γ) του 

Καταστατικού της Ρώμης για τη σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

που υπερέβαιναν τις αντιλήψεις περί 
κυριαρχίας της εποχής εκείνης.
Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε ως 
Πρώτος Κυβερνήτης την αναδιορ-
γάνωση και τη διοίκηση του Νέου 
Ελληνικού Κράτους το 1828, εξακο-
λούθησε να εμφορείται από τις θε-
μελιώδεις ανθρωπιστικές αντιλήψεις 
περί κατάργησης του δουλεμπορίου 
και την εφαρμογή τους, αυτή τη φορά 
σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, 
θέσπισε στο Σύνταγμα του 1832 και 
στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις 
για την αυτόματη απελευθέρωση των 
δούλων, που έφταναν σε ελληνικό 
έδαφος και την καταστολή της πειρα-
τείας, η οποία σε μεγάλο βαθμό συν-
δεόταν με το δουλεμπόριο.
Οι ιδέες του Καποδίστρια έδωσαν 
το έναυσμα για την μετέπειτα διε-
θνή απαγόρευση του δουλεμπορίου, 
η οποία αναγνωρίστηκε ως πρακτική 
αντίθετη με τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου στη Γενική Πράξη του Συνέ-
δριο της Βιέννης για τη Δυτική Αφρι-
κή (1885) και την υπογραφή της Σύμ-
βασης της Δουλείας που υπογράφη-
κε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των 
Εθνών το 1926 και τη Συμπληρωματι-
κή Σύμβαση για την Κατάργηση της 
Δουλείας, του Δουλεμπορίου και άλ-
λων παρόμοιων Θεσμών και Πρακτι-
κών, που υπογράφηκε υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ το 1956. 
Έτσι, λοιπόν, ο Μεγάλος Έλληνας, ως 
ωριμότερος των συγχρόνων του, αγω-
νίστηκε για την κατάργηση της δου-
λείας, μιας πρακτικής που πλέον έχει 
αναγνωριστεί ως διεθνές έγκλημα2 
στη διεθνή δικαιοταξία. 

Φάκελος: 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
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Ο ελληνικός αγώνας  
για την Ανεξαρτησία.  

Όψεις της Διεθνούς Διάστασης 5

Κλειώ Ι.  
Χατζηδανιήλ

Υποψήφια Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου 

Αιγαίου

Ο πόλεμος για την Ελληνική Ανεξαρτησία κατά την 
τρίτη δεκαετία του 19ου αι., εντάσσεται στον μεγάλο 
κύκλο του Ανατολικού Ζητήματος. Απότοκο των εξε-
λίξεων που ακολούθησαν την Γαλλική Επανάσταση, 
αποτελεί τον πρώτο εθνικό πόλεμο για ανεξαρτησία 
στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή· από τις φλόγες 
του αναδύθηκε το πρώτο εθνικό κράτος στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, ο αγώνας δεν διεξήχθη 
μόνον με ίδια μέσα. Η μεσολάβηση των Μεγάλων Δυ-
νάμεων, τόσο με στρατιωτικά (Ναυαρίνο, 1827) όσο 
και με διπλωματικά μέσα κατά τα έτη 1829 και 1832, 
ήταν καθοριστική. Μολονότι έλαβε χώρα μακριά από 
τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου, το περιφερεια-
κό αυτό γεγονός είχε σημαντικές διεθνείς διαστάσεις, 
καθοριστικές για τον ρου εξελίξεων του 19ου αιώνα.

Στον χώρο των Βαλκανίων επέφερε αλλαγές1 στη 
ζωή των κατοίκων στα εναπομείναντα τμήματα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας2. Κατέστη «σημείο ανα-
φοράς» και νομιμοποιητικό στοιχείο για τις εθνικές 
και φιλελεύθερες διεκδικήσεις, πηγή έμπνευσης και 
άντλησης εμπειριών για αρκετά από τα εθνικά κι-
νήματα που ακολούθησαν, όσον αφορά στον τρόπο 
έγερσης των διεκδικήσεων και στην οικοδόμηση του 
κράτους. Οι ιδέες που κόμιζε ο Ελληνικός Αγώνας 
μετέτρεψαν στις εν λόγω περιοχές την τοπική αντί-
σταση σε εθνικό αίσθημα που πυροδότησε στη συ-
νέχεια μια αλυσιδωτή εκδήλωση διαδοχικών κινη-
μάτων στη Σερβία, τη Βουλγαρία, κι αργότερα στην 
Αλβανία. Το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα αναφέρεται 

1.   Ενδεικτικά, «Βακά –ι Χαϊριγιέ» του 1826 και «Τανζιμάτ» του 
1839. 

2.   Padelis E.Lekas, The Greek War of Independence from the 
Perspective of Historical Sociology, The Historical Review, 
Institute for Neohellenic Research, Volume II (2005), 161-
183, σ.162

ως το τελευταίο κίνημα στην περιοχή3. 
Σύμφωνα με τον Eric Hobsbawm, η 
ελληνική ανεξαρτησία υπήρξε ουσι-
ώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
των Βαλκανικών εθνικισμών4.
Στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό και διεθνές 
πλαίσιο, το γεγονός αποτέλεσε «προ-
σχέδιο» για αρκετά άλλα κινήματα του 
πρώτου κύκλου των επαναστάσεων 
(1820-1825) που αποσκοπούσαν στην 
παραχώρηση συντάγματος ή/και στην 
εθνική αυτοδιάθεση. Έτι περαιτέρω, 
αποτέλεσε μία από τις εξελίξεις που 
προετοίμασαν τόσο την ευρωπαϊκή 
επαναστατική άνοιξη του 18485, όσο 
και τις δύο μεταγενέστερες μεγάλες 
εθνικές ενοποιήσεις, αυτές της Ιταλί-
ας και της Γερμανίας. 
Ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει επι-
σήμανσης συνιστά το γεγονός ότι 
η Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, 
σηματοδοτεί αφενός μεν την πρώτη 
στρατιωτική επέμβαση της διεθνούς 
κοινότητας για τον τερματισμό πολέ-
μου και την «συμβιβαστική» αντιμετώ-
πιση προβλημάτων που ανακύπτουν, 
αφετέρου την έναρξη των κλυδωνι-
σμών στο «Σύστημα των Συνεδρίων», 
όπως αυτό είχε διαμορφωθεί το 18156.

 3.   Padelis E. Lekas, ό.π., σ. 162.
 4.   Eric J. Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων,1789-1848, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 2002, σ. 

208.
 5.   Eric J. Hobsbawm, ό.π., σ. 163-164.
 6.   Α. Μπαλτά, Ε.Κ. Βόγλη, Χ. Χρηστίδης, Θέματα Ελληνικής Ιστορίας (19ος -20ος αι), e-book, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2016, σ. 79. Επίσης, βλ. Λ. Λιβάνη, Η εδαφική ολοκλή-
ρωση της Ελλάδας (1830-1947), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2010.

 7.   Ενδεικτικά, βλ. William St. Clair, The Philellenes and the War of Independence, σε John 
Koumouldes & Domna Visvizi Dontas, Greece in Transition, Essays in the History of Mod-
ern Greece 1821-1974, Zeno Publ., London 1977. Επίσης, βλ. Elpida Vogli, “The Greek War 
of Independence and the Emergence of a Modern Nation State in Southern-East Europe 
(1821-1827), in Pl. Vitev, Iv. Pervev, M. Baramova, V. Racheva (eds), Empires and Peninsulas. 
Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Andrianopole 1699-1829, LIT 
Verlag, Berlin. 

 8.   Στο διπλωματικό επίπεδο, η εξαρχής στόχευση των αγωνιζομένων ήταν η διεθνοποίηση 
του Ελληνικού ζητήματος και η εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στην επίλυση του προ-
βλήματος.

 9.   Padelis E. Lekas, ό.π., σ. 164 
10.   ό.π., σ. 164
 11.   Eric Hobsbawm, ;ό.π., σ. 173

Κεντρικό, επίσης, θέμα στις προσεγ-
γίσεις7 της διεθνούς διάστασης του 
Ελληνικού Αγώνα αποτελεί το κίνημα 
του Φιλελληνισμού. Από την πρώτη 
στιγμή8, οι Έλληνες της διασποράς 
προέβαλαν ως κύριο νομιμοποιητικό 
στοιχείο την εθνική αφύπνιση ενός 
αρχαίου και άλλοτε ένδοξου έθνους, 
που διεκδικεί την ελευθερία του από 
τον βάρβαρο δυνάστη και προσβλέ-
πει στην δίκαιη αποκατάστασή του 
μεταξύ των χριστιανικών εθνών της 
Ευρώπης. Η εικόνα αυτή ενίσχυσε την 
«πεποίθηση που άρχισε να διεισδύ-
ει στη δημόσια σφαίρα της Ευρώπης 
και της Αμερικής, ότι η εθνική αυτο-
διάθεση πρέπει να αποτελεί αναφαί-
ρετο δικαίωμα, έστω κι αν αυτό κλυ-
δωνίζει την καθεστηκυία τάξη και την 
εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων της 
μετα–ναπολεόντιας εποχής»9. Το κί-
νημα του Φιλελληνισμού «συμπυκνώ-
νοντας ιδέες του αστικού εθνικισμού 
και του φιλελευθερισμού, απηχεί τον 
νέο ιδεολογικό προσανατολισμό των 
Δυτικών κοινωνιών»10. Έτσι, το Ελλη-
νικό κίνημα κατέστη πηγή έμπνευσης 
για τον διεθνή φιλελευθερισμό11.
Τέλος, από την πρώτη στιγμή κατέστη 
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σαφές ότι ο αγώνας12 είχε μια πολύ ουσιαστική πολιτική έκφανση, καθώς στό-
χευε στη δημιουργία μιας σύγχρονης, αντιπροσωπευτικής και ευνομούμενης 
δυτικής πολιτείας–«πρότυπο», στο πνεύμα της νέας πραγματικότητας του 19ου 
αιώνα. Πρόταξε, λοιπόν, το πρότυπο ενός νέου Ευρωπαϊκού έθνους-κράτους 
και της συλλογικής ταυτότητας που το συνοδεύει, μερικές δεκαετίες πριν τις 
δύο «ηχηρές περιπτώσεις» αποκατάστασης, αυτές της συνένωσης των Ιταλι-
κών και των Γερμανικών κρατών, που ολοκληρώθηκαν μόλις μετά το 1871. 

12.   Ομοίως με τα κινήματα στην Γερμανία την Ιταλία και την Αμερική 
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VII. Φάκελος: 
Ελληνική Προεδρία στο  

Συμβούλιο της Ευρώπης
(15 Μαΐου – 18 Νοεμβρίου 2020)

Προτεραιότητες και μία συνολική 
αποτίμηση της Ελληνικής Προεδρίας 

στην Επιτροπή Υπουργών  
του Συμβουλίου της Ευρώπης 1

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία στην Επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣοΕ) στις 
15 Μαΐου του 2020. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση 
των προτεραιοτήτων της σε διαδικτυακή συνέντευξη 
τύπου στις 12 Μαΐου από τον Αναπληρωτή Υπουργό, 
Μ. Βαρβιτσιώτη.

Λόγω της επιβαρυμένης υγειονομικής κατάστασης 
στην Ευρώπη, η επίσημη τελετή ανάληψης έλαβε 
χώρα στις 18 Ιουνίου 2020, σχεδόν ένα μήνα μετά από 
την τυπική έναρξη της εξάμηνης Προεδρίας. Σε αυτήν 
συμμετείχαν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Πρέσβυς Πάνος Μπε-
γλίτης, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, Gabriella Battaini-Dragoni, ο 
Δήμαρχος Στρασβούργου, Roland Ries, η Αναπλη-
ρώτρια Δήμαρχος, υπεύθυνη για τις διεθνείς και ευ-
ρωπαϊκές σχέσεις, Nawel Rafik–Elmrini, καθώς και ο 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γεωργίας, Πρέσβης Irakli 
Giviashvili εκ μέρους της απερχόμενης Προεδρίας. 
Η τελετή ξεκίνησε με την εγκαινίαση ειδικού συρμού 
τραμ της Πόλης του Στρασβούργου, διακοσμημένου 
με το λογότυπο και τα χρώματα της Προεδρίας, που 
θα κυκλοφορούσε στην κεντρική διαδρομή που δι-
έρχεται από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς, με 
έδρα το Στρασβούργο. Ακολούθως, υπό το άκουσμα 
του Εθνικού Ύμνου τελέστηκε η έπαρση της ελληνι-
κής σημαίας, μπροστά στο Δημαρχείο, στην κεντρική 
πλατεία του Στρασβούργου, Place Broglie, που κυμά-
τιζε για όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας Προεδρίας.
Ακολουθώντας τον παλμό των γεγονότων, αποφασί-
στηκε να οριστεί ως βασική θεματική προτεραιότητα 
της Προεδρίας η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας 
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και η αποτελεσματική ανταπόκριση στην υγειονομική κρίση με σεβασμό στα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Είναι προφανές 
πως η πανδημία επηρέασε καταλυτικά την Προεδρία τόσο ως προς τα ζητήματα 
διαδικασίας, στα οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και διεξήγε όλη την Προεδρία σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-Chairmanship), γεγονός που χαιρέτισαν όλοι σε κάθε 
ευκαιρία, όσο και ως προς την κατάρτιση των λοιπών προτεραιοτήτων. Αυτές 
ήταν: 
α. εκπαίδευση και δημοκρατική κουλτούρα στη διαδικτυακή εποχή,
β. τα παιδιά ως ευάλωτη ομάδα,
γ. προστασία του δικαιώματος των νεότερων γενεών να απολαύσουν την πολιτι-
στική τους κληρονομιά ανεμπόδιστα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
και
δ. ο αντίκτυπος της πανδημίας στην πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων στη δημόσια υγεία (υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη).
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αποφασίστηκε να δοθεί -και πράγματι δόθηκε- στον πυ-
λώνα του κράτους δικαίου, με τη διεξαγωγή Ειδικής Διάσκεψης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης των κρατών-μελών του ΣοΕ με κεντρική θεματική “Ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου”, που έλαβε χώρα στις 9 Νοεμβρίου 
2020.

Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών  
(4 Νοεμβρίου 2020)  

και Διακήρυξη των Αθηνών 2

Με κεντρική θεματική προτεραιότητα την “προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας στα 
πλαίσια της πανδημίας”, η Ελληνική Προεδρία έθεσε 
ως στόχο την υιοθέτηση μίας Διακήρυξης -της Δια-
κήρυξης των Αθηνών- για την διασφάλιση και προ-
ώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλες τις 
συνθήκες και καταστάσεις εν μέσω πανδημίας, στη 
βάση του ογκώδους έργου όλων των Οργάνων και 
Μηχανισμών του ΣοΕ, αλλά και εμπνεόμενη από τις 
πράξεις και άλλων Διεθνών Οργανισμών (με κυριό-
τερα τα Ηνωμένα Έθνη). 
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Το μεγαλόπνοο αυτό σχέδιο, παρά τις 
συνεχείς διαπραγματεύσεις και προ-
σπάθειες να αποτυπώσει τη βούληση 
της πλειονότητας των κρατών-μελών, 
δυστυχώς δεν έτυχε ομόφωνης στή-
ριξης. Από τα 47 κράτη-μέλη του ΣοΕ 
μόνο 43 -πλέον της χώρας μας- την 
αποδέχθηκαν. Όπως επισημάνθηκε 
και στην Υπουργική Σύνοδο της 4ης 
Νοεμβρίου 2020 από τον Προεδρεύ-
οντα Ανυπεξ Μ. Βαρβιτσιώτη, αλλά 
και όπως επίσης επιβεβαιώθηκε και 
από τον Ούγγρο ομόλογό του, η ανα-
φορά στο σώμα της Διακήρυξης στη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για 
την βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε τον 
κατεξοχήν αποτρεπτικό λόγο να συμ-
φωνήσουν, επισημαίνοντας ότι δεν 
επιτεύχθηκε η γεφύρωση του χάσμα-
τος που δημιουργήθηκε μεταξύ των 
κρατών-μελών. Προτάθηκε εναλλα-
κτικά να προστεθεί υποσημείωση που 
να αναφέρει τη διαφωνία της Ουγγα-
ρίας, γεγονός όμως που προκάλεσε 
την αντίδραση της Τουρκίας και του 
Αζερμπαϊτζάν, που μολονότι συμφω-
νούσαν επί της αρχής με το κείμενο, 
διαφώνησαν με την πρόταση περί 
υποσημείωσης και απέσχον. 
Ωστόσο, η Διακήρυξη των Αθηνών 
έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 
το Κογκρέσο, που επικρότησαν το πε-
ριεχόμενό της.

Παρατηρητήριο για τη  
Διδασκαλία της Ιστορίας 
Μία από τις επιτυχίες της ελληνικής 
Προεδρίας ήταν η δημιουργία του Πα-
ρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της 
Ιστορίας στην Ευρώπη. Πρωτοβουλία 
γαλλική, η Διευρυμένη Συμφωνία υι-
οθετήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020 
από 17 κράτη-μέλη (Αλβανία, Ανδόρ-

ρα, Αρμενία, Κύπρος, Γαλλία, Γεωρ-
γία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογα-
λία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Τουρκία).
Αρχικά, υπήρχε δισταγμός εκ μέρους 
των κρατών-μελών για ένα θέμα “ευ-
αίσθητο”, όπως η διδασκαλία της ιστο-
ρίας. Τελικώς, ξεπεράστηκαν οι όποιες 
διαφωνίες και ιδρύθηκε το Παρατηρη-
τήριο, ενώ υπάρχει  η δυνατότητα υπο-
γραφής της Διευρυμένης Συμφωνίας 
και από τα λοιπά κράτη-μέλη. 
Ρόλος του Παρατηρητηρίου είναι η 
συλλογή, η επεξεργασία και η διαθε-
σιμότητα των πραγματικών πληροφο-
ριών για τους τρόπους με τους οποί-
ους διδάσκεται η ιστορία, ώστε να 
προωθηθούν οι καλές πρακτικές των 
κρατών-μελών, χάρη στη δράση των 
δύο βασικών του Οργάνων (το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και το Συμβουλευ-
τικό Επιστημονικό Συμβούλιο) και της 
Γραμματείας.
Είναι σαφές, όπως φάνηκε -ήδη- από 
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, 
πως το Παρατηρητήριο θα απασχολή-
σει, θετικά ή αρνητικά, τα κράτη-μέλη 
στο μέλλον. Μένει να φανεί εάν ο τρό-
πος λειτουργίας του θα καθησυχάσει 
και τα πιο δύσπιστα εξ αυτών, ώστε να 
τύχει ευρύτερης αποδοχής.

Συνεδριάσεις της  
Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης του ΣοΕ (ΚΣ/ΣΕ) 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουρ-
γών παρευρέθηκε σε τέσσερις Συνε-
δριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής της 
ΚΣ/ΣΕ (Συνεδριάσεις 26/06, 15/09, 
12/10 και 22/10/2020), ανταλλάσσο-
ντας απόψεις με τα μέλη της και απα-
ντώντας σε ερωτήσεις. 
Οι σοβαρές εξελίξεις που σημειώθη-
καν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας 

αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων, 
αλλά και διαφωνιών. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται:
1. η σύγκρουση στο Nagorno Karabakh, 
με τις αντικροούμενες απόψεις των 
εμπλεκομένων μερών, 
2. η κατάσταση στη Λευκορωσία, 
που επηρέασε θεσμούς και κράτη-
μέλη ΣοΕ, παρά το γεγονός πως δεν 
πρόκειται για μέλος του Οργανισμού, 
3. ο ρόλος του ΣοΕ γενικά, αλλά και 
της Επιτροπής Υπουργών ειδικά, ανα-
φορικά με τις προκλητικές στάσεις 
-σε ορισμένα ζητήματα που άπτονται 
εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσε-
ων- της Ρωσίας, αλλά και της Τουρκί-
ας.
Παρά ταύτα, γεγονότα όπως το άνοιγ-
μα της παραλίας των Βαρωσίων στην 
Κύπρο παρά τις σχετικές αναφορές 
από Ελλάδα και Κύπρο, δεν αποτέλε-
σαν ουσιαστικά σημείο παρέμβασης, 
ενώ, επίσης, ζητήματα όπως η κατά-
σταση των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που σε ορισμένες χώρες (π.χ. Τουρ-
κία, Ουγγαρία) υπό το πρίσμα νέων 
εξελίξεων δεν εξετάστηκαν ενδελε-
χώς. 
Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε ευκαιρία 
για αρκετά κράτη-μέλη να συζητήσουν 
και θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, 
όπως το ζήτημα των “επαναπροωθή-
σεων”, το θέμα της χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, αλλά και θέματα θρησκευτικής 
ελευθερίας των μουσουλμάνων στην 
Ελλάδα (ζήτημα τζαμιού στην Αθήνα). 
Προφανώς οι εναρκτήριες δηλώσεις 
του Προεδρεύοντα Ανυπεξ, αποτέλε-
σαν ευκαιρία για να λάβουν μεγαλύ-
τερη δημοσιότητα και να τεθούν υπό 
την κρίση των κρατών-μελών ζητήμα-
τα, όπως -μεταξύ άλλων- η μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η ένταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει 
προκληθεί από τη στάση της Τουρκί-
ας, το ζήτημα της Κύπρου. Τα θέματα 

αυτά απασχόλησαν με τη σειρά τους 
και τις Επιτροπές της ΚΣΣΕ, και ειδικά 
για την περίπτωση της Αγίας Σοφίας 
υπήρξε σχετική Δήλωση της Επιτρο-
πής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας 
και ΜΜΕ. 

Λοιπές Υπουργικές  
Διασκέψεις στο πλαίσιο  
της Προεδρίας
Πέρα από την κεντρική Σύνοδο των 
Υπουργών Εξωτερικών του ΣοΕ, της 
4ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Προ-
εδρίας έλαβαν χώρα τρεις ακόμα 
Υπουργικές Διασκέψεις.
Ειδικότερα, στις 29 Οκτωβρίου 2020, 
η πανδημία του COVID-19 βρέθηκε 
στο επίκεντρο της Διάσκεψης των 
Υπουργών Παιδείας. Η υγειονομική 
κρίση αποτελεί και συνεχίζει να απο-
τελεί σοβαρή πρόκληση για τα εθνι-
κά εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά 
και τα ίδια τα Ιδρύματα. Αντικείμενο 
συζήτησης αποτέλεσε και η Πολιτική 
Διακήρυξη σχετικά με τα εκπαιδευτι-
κά μέτρα απέναντι στο COVID-19, η 
οποία συνοδεύεται από έναν οδικό 
χάρτη που απαριθμεί συγκεκριμένες 
δράσεις και πολιτικές που επιθυμεί να 
αναλάβει το ΣοΕ, για να βοηθήσει τα 
κράτη-μέλη του να υλοποιήσουν το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση εν μέσω 
πανδημίας. 
Επιπλέον, στις 5 Νοεμβρίου 2020, 
έλαβε χώρα η 16η Σύνοδος των 
Υπουργών Αθλητισμού του ΣοΕ, στην 
οποία παρενέβη και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Υπουργών, στηλιτεύοντας 
φαινόμενα ρατσισμού στο χώρο του 
αθλητισμού. Λίγες μέρες αργότερα, 
στις 9 Νοεμβρίου 2020, συνήλθαν 
σε διάσκεψη οι Υπουργοί Δικαιοσύ-
νης των κρατών-μελών του ΣοΕ. Με 
προεδρεύοντα τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης Κ. Τσιάρα, παρεμβαίνοντα τον 

Φάκελος: Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης
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Πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών 
Μ. Βαρβιτσιώτη, αλλά και με τη συμ-
μετοχή υψηλόβαθμων αξιωματού-
χων του Οργανισμού -η Γενική Γραμ-
ματέας Pejčinović Burić, ο Επίτροπος 
Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Reynders, ο  Πρόεδρος της 
ΚΣΣΕ Daems, ο Πρόεδρος του Ευρ-
ΔΔΑ Spano, Πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσμα-
τικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)  
Gurbanov, η Πρόεδρος του Συμβου-
λευτικού Συμβουλίου Ευρωπαίων Δι-
καστών (CCJE) Betetto, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Βενετίας Buquicchio- 
έθιξαν ποικίλες πτυχές και ζητήματα 
του ευρύτερου χώρου της δικαιοσύ-
νης, εκφράζοντας τον στόχο και την 
προσδοκία να απαλλαγεί από παλαι-
ές και νέες απειλές, να συνεχιστεί η 
εποικοδμητική συνεργασία ΣοΕ και ΕΕ 
-ειδικά σε ζητήματα-πυλώνες, όπως 
τα δικαστικά συστήματα, η καταπολέ-
μηση διαφθοράς, ο πλουραλισμός και 
η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. 
Παράλληλα, υπογραμμίσθηκε η ση-
μασία της δικαστικής ανεξαρτησίας 
και για την πραγμάτωση των συμβα-
τικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών.
Ειδικότερες πτυχές -πάντα με φό-
ντο την πανδημία- συζητήθηκαν και 
στο πλαίσιο δράσεων της Προεδρίας 
σε συνεργασία με εθνικούς -και όχι 
μόνο- φορείς.

“Συζητώντας με…”
Μία από τις καινοτομίες της Προεδρί-
ας υπήρξε η πραγματοποίηση σειράς 
συνεντεύξεων με προσωπικότητες 
της διανόησης σχετικά με ζητήματα 
της επικαιρότητας. Οι δέκα συζητή-
σεις προσανατολίστηκαν κυρίως στο 
θέμα της πανδημίας και μετείχαν δι-
απρεπείς επιστήμονες, Καθηγητές και 
άλλες προσωπικότητες: ο Καθηγητής 

Τσιόδρας, ο διανοούμενος και συγ-
γραφέας Bernard-Henri Levy, ο Ομό-
τιμος Καθηγητής F. Snowden, o Καθη-
γητής J. Ober, ο B. Haddad, Διευθυ-
ντής Future Europe Initiative, Atlantic 
Council, η Καθηγήτρια Βιοηθικής Έφη 
Βαγενά, ο Καθηγητής L. Floridi, η V. 
Hislop, ο Καθηγητής N. A. Christakis, 
αλλά και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσε-
ως UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάν-
νη.
Η ενότητα αυτή ουσιαστικά ενημέρω-
σε τους πολίτες των κρατών-μελών 
για τις δράσεις και τους θεσμούς του 
ΣοΕ αναφορικά κυρίως με την πανδη-
μία, αλλά και τις γενικότερες προκλή-
σεις που η τελευταία εγείρει αναφορι-
κά με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
Η καινοτομία αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσει παράδειγμα και για τις 
επόμενες Προεδρίες, ώστε να φέρει 
πιο κοντά τους πολίτες των κρατών-
μελών στον ίδιο τον Οργανισμό.

Επετειακή Εκδήλωση για 
την συμπλήρωση 70 χρό-
νων από την υπογραφή της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου 
Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η Ελληνική 
Προεδρία τίμησε την 70ή επέτειο από 
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Μία εκδήλωση στην αίθουσα της Γε-
ρουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
διοργανωμένη από τη μόνη χώρα του 
ΣοΕ που κύρωσε δύο φορές την Σύμ-
βαση -το 1953 και το 1974, όταν επα-
νήλθε μετά την αποχώρησή της από 
τον Οργανισμό- αφού η “δικτατορία 
των Συνταγματαρχών” την είχε κα-
ταγγείλει, αποτελεί αναντίλεκτα την 
ύψιστη ωδή στις θεμελιώδεις αρχές, 
στους πυλώνες του ΣοΕ -Δικαιώματα 

του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Κρά-
τος Δικαίου. 
Με παρουσία της Προέδρου της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Αικ. Σακελλα-
ροπούλου, τον Πρόεδρο της Βου-
λής Κων. Τασούλα, την Βουλευτή και 
επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπρο-
σωπείας στην ΚΣΣΕ Ντ. Μπακογιάννη, 
την Γενική Γραμματέα Marija Pejčinović 
Burić, τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ Rik 
Daems, την Επίτροπο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΣοΕ Dunja Mijatović, 
αλλά και το νέο Πρόεδρο του Δικα-
στηρίου του Στρασβούργου Robert 
Spano, η εκδήλωση αυτή υπενθύμισε 
την πραγματική παρακαταθήκη της 
ΕυρΣΔΑ, της Σύμβασης που εγγυά-
ται το σεβασμό των δικαιωμάτων 820 
εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών 
και όχι μόνο, που έδωσε πραγματικό 
βήμα στο άτομο και με το ουσιαστι-
κό έργο των Οργάνων της αποτέλε-
σε πηγή έμπνευσης ακόμα και για τα 
λοιπά περιφερειακά συστήματα προ-
στασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Όλοι οι αξιωματούχοι επεσήμαναν τη 

σημασία της Σύμβασης στο ευρωπαϊ-
κό αξιακό σύστημα και τον πρωταγω-
νιστικό της ρόλο στην εδραίωση και 
διατήρηση του Κράτους Δικαίου.

Άλλες σημαντικές  
δράσεις της Προεδρίας
Ήδη από πολύ νωρίς η Ελληνική Προ-
εδρία, από κοινού με την προηγούμε-
νη Γεωργιανή, αλλά και την επόμενη 
Γερμανική, συνυπέγραψε Διακήρυξη 
για την υιοθέτηση έως το τέλος του 
2021 μιας μη δεσμευτικής πράξης 
αναφορικά με τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και το Περιβάλλον (15 Μαΐου 
2020), αναδεικνύοντας τη σπουδιαό-
τητα και την ανάγκη συνέχισης αυτής 
της πρωτοβουλίας. Αποτελεί, μάλιστα, 
ένα εξαιρετικό δείγμα συνεργατικό-
τητας μεταξύ των κρατών-μελών του 
Οργανισμού.
Η κρίση της πανδημίας στάθηκε εμπό-
διο σε αρκετές περιπτώσεις για την 
υλοποίηση του πλήρους Προγράμ-
ματος της Προεδρίας. Παρά ταύτα, η 
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χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, καθώς και οι ζωντανές αναμε-
ταδόσεις σημαντικών γεγονότων της, 
έδωσαν την ευκαιρία στο ευρύ κοινό 
να παρακολουθήσει τη δράση της. 
Ως πιο σημαντικές κρίνονται οι δύο 
ευρείες τηλεδιασκέψεις με όργα-
να και θεσμούς του Οργανισμού. Η 
πρώτη έλαβε χώρα στις 3 Ιουνίου 
2020, με τη συμμετοχή της Γενικής 
Γραμματέα Marija Pejčinović Burić, 
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Rik Daems, του Προέ-
δρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Robert 
Spano, της Επιτρόπου για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα Dunja Mijatović, του 
Προέδρου του Κογκρέσου Τοπικών 
και Περιφερειακών Αρχών Anders 
Knape, της Προέδρου της Διάσκε-
ψης Διεθνών Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων Anna Rurka, του Προέ-
δρου της Επιτροπής Βενετίας Gianni 
Buquicchio, του Προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιω-
μάτων Giuseppe Palmisano, του Προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και 
της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Με-
ταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) Mykola 
Gnatovskyy, της Προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσι-
σμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) 
Μ. Ντ. Μαρούδα, του Προέδρου της 
Επιτροπής Lanzarote Γεώργιου Νικο-
λαΐδη, του πρώην Προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου Λίνου-Αλέξανδρου 
Σισιλιάνου, καθώς και της Προέδρου 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ντόρας 
Μπακογιάννη. Η κεντρική θεματική 
ήταν η “Προστασία ανθρώπινης ζωής 
και δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της 
πανδημίας”. Όλοι οι συμμετέχοντες 
τόνισαν ότι η πανδημία πέρα από μία 
κρίση για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-

που, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δι-
καίου (δηλαδή τις θεμελιώδεις αρχές 
και του ίδιου του ΣοΕ) αποτελεί συγ-
χρόνως και μία γενικότερη πρόκληση 
για τα κράτη, δεδομένου ότι κρίσεις 
και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα 
συνεχίσουν να εμφανίζονται. Τα κρά-
τη, λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστούν 
στη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά και να 
μάθουν να ανταποκρίνονται άμεσα 
και αποτελεσματικά στις δυσκολίες 
αυτές, αναπτύσσοντας ικανοποιητι-
κές ικανότητες και υποδομές για την 
επάνοδο στην κανονικότητα μετά το 
πέρας της κρίσης, κάτι που από πολ-
λούς χαρακτηρίστηκε ως ύψιστης 
σημασίας, δεδομένου του φόβου να 
καθιερωθούν τα εξαιρετικά μέτρα 
ολικού ή μερικού περιορισμού των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να 
αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα. 
Κοινός παρονομαστής στις παρεμβά-
σεις όλων υπήρξε η ανάγκη λήψης 
συλλογικών και συντονισμένων προ-
σπαθειών στο πλαίσιο του ΣοΕ, ενώ 
όλοι οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν την 
πρωτοβουλία υιοθέτησης της “Δια-
κήρυξης των Αθηνών”, η οποία προ-
γραμματίστηκε να υιοθετηθεί στις 4 
Νοεμβρίου 2020, κατά τη Σύνοδο των 
ΥΠΕΞ του Οργανισμού και επρόκειτο 
να συμπεριλαμβάνει έναν σημαντικό 
αριθμό αρχών, που θα ανταποκρίνο-
νται σε κάθε ενδεχόμενη ανάγκη. Ιδι-
αίτερη έμφαση δόθηκε ακόμα στην 
προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων 
και την ενίσχυση των κοινωνικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων, κυρίως για 
την πιο ομαλή μετάβαση στην μετά 
την κρίση περίοδο.
Στις 17 Ιουνίου 2020, διεξήχθη ανά-
λογη συζήτηση με αντίστοιχες πα-
ρατηρήσεις, παρουσία της Γενικής 
Γραμματέως, με τους επικεφαλής 
των λοιπών Οργάνων και Θεσμών 
του ΣοΕ. Πιο συγκεκριμένα, συμμετεί-
χαν η Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων για την αξιολόγηση των 
μέτρων κατά του ξεπλύματος μαύ-
ρου χρήματος και της χρηματοδότη-
σης τρομοκρατίας (MONEYVAL), η 
Marceline Naudi, Πρόεδρος της Ομά-
δας Εμπειρογνωμόνων για τη Δράση 
κατά της Βίας κατά των Γυναικών και 
της Οικιακής Βίας (GREVIO), ο Davor 
Derencinovic, Πρόεδρος της Ομάδας 
Δράσης κατά του trafficking (GRETA), 
Aslan Yusufov, Μέλος Προεδρείου 
Ομάδα Κρατών εναντίον της Διαφθο-
ράς (GRECO), η Nina Betetto, Πρόε-
δρος του Συμβουλευτικού Συμβουλί-
ου Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE), ο 
Jorg Polakiewicz, Διευθυντής Νομι-
κής Υποστήριξης και Δημοσίου Διε-
θνούς Δικαίου, η Snezana Samardzic-
Markovic, επικεφαλής της Διεύθυν-
σης Δημοκρατίας του ΣοΕ, ο Χρήστος 
Γιακουμόπουλος, επικεφαλής της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων και 
Κράτους Δικαίου του ΣοΕ, η Marie 
Hagsgard, προσωρινή Πρόεδρος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής της Σύμ-
βασης Πλαίσιο για την Προστασία 
των Εθνικών Μειονοτήτων, η Vesna 
Crnic-Grotic, Επικεφαλής της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπα-
ϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή 
Μειονοτικές Γλώσσες και η Andrea 
Ugrinoska, Επικεφαλής του Συμβου-
λευτικού Συμβουλίου Νεότητας και 
Αντιπρόεδρος του Κοινού Συμβουλί-
ου Νεότητας.
Είχε ήδη μεσολαβήσει, στις 10 Ιουνίου 
2020, Έκτακτη Ολομέλεια της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Αποτελε-
σματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
υπό την αιγίδα της Προεδρίας, στην 
οποία συμμετείχε και ο ίδιος ο Ανυ-
πεξ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας στην απο-
τελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και 
υιοθετήθηκε σχετική Διακήρυξη με τις 
βασικές αρχές που θα θωρακίσουν τα 

εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα, ώστε 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικό-
τερα τυχόν επόμενες κρίσεις.
Στις 18 Ιουνίου 2020, πραγματοποιή-
θηκε τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη 
Διακυβέρνηση (CDDG) με θέμα «Μια 
δημοκρατική διακυβέρνητική απάντη-
ση στο COVID-19», υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Προεδρίας. Σε αυτή συμμε-
τείχε, από ελληνικής πλευράς, ο Υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιάς, 
αλλά και η Γενική Γραμματέας του 
ΣοΕ, αλλά και ο Υπουργός Δημόσιας 
Διοίκησης της Κροατίας, κ. Malenica. 
Η συνάντηση εξέτασε το ζήτημα της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 
του ρόλου των τοπικών αρχών και της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Μέλη 
της Επιτροπής, παρατηρητές και άλλοι 
συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρί-
ες, πληροφορίες και βέλτιστες πρα-
κτικές σχετικά με τη διαχείριση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης του 
COVID-19. 
Παράλληλα με τις δράσεις του ΣοΕ 
έλαβαν χώρα ενδιαφέρουσες εθνικές 
πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα 
η εκδήλωση της 25ης Ιουνίου 2020, 
με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα 
στο Εργασιακό Περιβάλλον – Ευη-
μερία μέσω της Διαφορετικότητας», 
που συνδιοργανώθηκε από τη Γενι-
κή Γραμματεία Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, από τη Γενι-
κή Γραμματεία Διαφάνειας & Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και από τη Γενική 
Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής 
& Ισότητας των Φύλων, πάντοτε υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας. 
Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν με 
παρεμβάσεις τόσο ο Πρωθυπουργός 
Κ. Μητσοτάκης, όσο και ο Ανυπεξ Μ. 
Βαρβιτσιώτης, δίνοντας αμφότεροι 
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έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει συναφώς η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, 
αλλά και στον ρόλο των επιχειρήσεων 
στην αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων/
στερεοτύπων και συμπεριφορών.
Φυσικά, η πανδημία δε θα μπορούσε 
να μην θέσει ζητήματα διακρίσεων 
και αποκλεισμών ειδικά στο θέμα της 
εκπαίδευσης. Με αυτή τη θεματική 
συνδιοργανώθηκε, στις 30 Ιουνίου 
2020, σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας (ECRI) και της Ελλη-
νικής Προεδρίας. Σημειώθηκε η ση-
μασία διασφάλισης της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση όλων, αλλά ακόμα 
περισσότερο των ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων (μαθητών με αναπηρίες, 
Ρομά, μεταναστών), δεδομένων και 
των πρωτόγνωρων δυσκολιών που 
αντιμετώπισαν κατά τη φάση προσαρ-
μογής τους στη νέα  ψηφιακή εκπαι-
δευτική πραγματικότητα, που επέβα-
λαν οι συνθήκες. Την ίδια περίοδο, η 
Επιτροπή Υπουργών ενέκρινε και τη 
Σύσταση CM/Rec(2020) 2 που για 
πρώτη φορά καλεί τα 47 κράτη μέλη 

της να συμπεριλάβουν την ιστορία 
των Ρομά ή/και των Νομάδων/Ταξι-
δευτών (Gens de Voyage) στα σχολι-
κά προγράμματα και γενικότερα στο 
διδακτικό υλικό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η 
κεντρική εκδήλωση της Προεδρίας 
στο Ναό του Ολυμπίου Διός, στις 8 
Ιουλίου 2020, παρά τον πολύ κλειστό 
αριθμό των συμμετεχόντων λόγω της 
αναγκαίας προσαρμογής στα μέτρα 
πρόληψης περιορισμού της διασπο-
ράς του COVID-19. Κεντρικό γεγο-
νός της εκδήλωσης ήταν η ομιλία της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικ. Σα-
κελλαροπούλου, για τις θεσμικές και 
κοινωνικές προκλήσεις της πανδημί-
ας για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο 
Πρωθυπουργός, ενώ άνοιξε με χαιρε-
τισμό του Ανυπεξ υπό την ιδιότητα του 
Προέδρου της Επιτροπής Υπουργών. 
Ο τελευταίος τόνισε ότι η λύση στις 
μέχρι τώρα κρίσεις που αντιμετωπί-
ζουν οι κοινωνίες μας είναι η “περισ-
σότερη” Ευρώπη τόσο ως οικονομική 
και πολιτική Ένωση, όσο και ως πεδίο/

χώρος διασφάλισης και προαγωγής 
ιδεών και αξιών, με πρωταρχικά τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου. Άλλωστε, το 
ΣοΕ δεν είναι παρά ο θεματοφύλακας 
αυτών των αρχών συνοχής, ένα βήμα 
διαλόγου των μελών του, με κοινό νο-
μικό πολιτισμό και αξίες, χρήσιμες βά-
σεις και οδοδείκτες σε τέτοιου είδους 
κρίσιμες περιόδους. Οι τελευταίες, 
μάλιστα, θα πρέπει να προσλαμβά-
νονται ως προκλήσεις προς τις σύγ-
χρονες κοινωνίες που στόχο έχουν να 
υλοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό το 
θεωρητικό περιεχόμενο των θεμελιω-
δών αρχών και αξιών του ΣοΕ.
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προε-
δρίας και σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Αττικής, αλλά και τη συν-
διοργάνωση με το Δήμο Αθηναίων, 
διεξήχθη και το πενθήμερο 22ο Διε-
θνές Συμπόσιο Σύμης (26-30 Ιουλίου 
2020), με θέμα «ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Ο Κό-
σμος μετά το COVID-19». Με τη συμ-
μετοχή μελών της ΚΣΣΕ, διεθνών 
προσωπικοτήτων από τους χώρους 
της πολιτικής, της επιστήμης (κυρίως 
υγείας), ακαδημαϊκών, βραβευμένων 
με Νόμπελ, αλλά και εκπροσώπων δι-
εθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών 
συζητήθηκαν θέματα που εν πολλοίς 
συμπεριελήφθησαν στον προγραμ-
ματισμό της Προεδρίας, όπως για 
παράδειγμα οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας σε πλείονες τομείς (π.χ. οικονο-
μία, κοινωνική συνοχή, οργάνωση της 
υγείας, περιβάλλον, την ιδιωτικότητα 
και Δικαιώματα του Ανθρώπου, εργα-
σία), ενώ δεν έλειψαν εξειδικευμένες 
συζητήσεις -ενδεικτικά για τις γεωπο-
λιτικές συνέπειες και την ανάγκη ενί-
σχυσης της συνεργασίας των κρατών 
σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.
Η Προεδρία έδωσε το παρών και σε 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις με έγκρι-
τα μέλη της ελληνικής και διεθνούς 
ακαδημαϊκής κοινότητας για διάφορα 
ζητήματα αυξημένου ενδιαφέροντος. 

Πιο συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Προεδρίας, διεξήχθη, στις 
29 Σεπτεμβρίου 2020, το Διεθνές Συ-
νέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Δημοσίου Δικαίου με θέμα «Η Ευρω-
παϊκή έννοια του Κράτους ως “Δη-
μόσια Υπηρεσία” και οι κρίσεις», στο 
οποίο συμμετείχε και ο Ανυπεξ υπό 
την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επι-
τροπής Υπουργών. Ακολούθησε, στις 
6 Οκτωβρίου 2020, συζήτηση με το Ιν-
στιτούτο Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος 
Καραμανλής”, με κεντρική προβλη-
ματική το κατά πόσο «Είναι «εμβολι-
ασμένη» η δημοκρατία απέναντι στην 
πανδημία; Από τις ψευδαισθήσεις του 
λαϊκισμού στα fake news του κορω-
νοϊού». Στις 29 Οκτωβρίου 2020, με 
πρωτοβουλία του Ερευνητικού Κέ-
ντρου Οικονομικής Πολιτικής, Διακυ-
βέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) 
και υπό την αιγίδα της Προεδρίας, συ-
ζητήθηκε η θεματική «COVID-19 & Οι-
κονομία: Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στις οικονομίες της Ανατολικής Μεσο-
γείου», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 
και η συνδιοργάνωση Συνεδρίου, στις 
16 Νοεμβρίου 2020, από την Ελληνική 
Προεδρία και το Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, με θέμα «Το Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια 
εξελισσόμενη δυναμική σχέση;», ει-
δικά με δεδομένο τις συνεχείς συζη-
τήσεις και διαπραγματεύσεις για την 
προσχώρηση της ΕΕ στην ΕυρΣΔΑ.
Ο πολιτισμός κατείχε εξέχουσα θέση 
στο Πρόγραμμα της Ελληνικής Προ-
εδρίας, με την αναμετάδοση μάλιστα 
αυτών των Εκδηλώσεων.

***

Η Προεδρία της Ελλάδος στην Επι-
τροπή Υπουργών χαρακτηρίστηκε 
επιτυχημένη, όχι μόνο ως προς την 
προώθηση των στόχων, αλλά και στο 
διαχειριστικό μέρος της, παρά την 
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απουσία της διά ζώσης επικοινωνίας και παρουσίας των δρώντων. Είναι βέβαιο 
πως η Ελληνική Προεδρία στάθηκε αντάξια των περιστάσεων, με τη συνεχή 
αναπροσαρμογή των δράσεών της με βάση τα πορίσματα της επιστήμης και 
έχοντας στο νου την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η “διαδικτυακή” αυτή Προε-
δρία χαιρετίστηκε από όλους -σχεδόν- τους Υπουργούς Εξωτερικών στην 130η 
Υπουργική Διάσκεψη, με την Ελλάδα να λαμβάνει τα εύσημα για το συντονισμό 
και το προγραμματισμό της. Εν κατακλείδι, είναι προφανές -και λόγω των επι-
δημιολογικών δεδομένων- πως η Ελληνική Προεδρία στην Επιτροπή Υπουργών 
θα επηρεάσει καταλυτικά και την επερχόμενη γερμανική, κληροδοτώντας μία 
διαφορετική για τον Οργανισμό κληρονομιά. 

130th Session of the Committee of Ministers  
(Athens (videoconference), 4 November 2020)
The Athens Declaration by the Committee of Ministers Chairmanship1 on: 
“Effectively responding to a public health crisis in full respect for human 
rights, democracy and the rule of law”

1. On the day of the 70th anniversary of the European Convention on Human 
Rights, the most important legally binding instrument for the protection of 
human rights and fundamental freedoms on our Continent, we reaffirm our 
deep and unwavering commitment to uphold, implement and further rein-
force the values, principles and rights enshrined in the Convention. At the 
same time, we underline the extraordinary contribution of the Convention sys-
tem to the protection and promotion of human rights, democracy and the rule 
of law in Europe.

2. We note that this anniversary occurs during an unprecedented public 
health crisis, the Covid-19 pandemic, the devastating consequences of which 
throughout Europe and far beyond continue to cause immense suffering.

3. We extend our deepest condolences and sympathy to the many that have 
lost their loved ones.

4. At the same time, we sadly note that the crisis has resulted in added hard-
ship and pain for many groups in our societies, including for the young and 
old, for persons with disabilities, people who have been deprived of their lib-
erty, or who belong to minorities, and for migrants, refugees and internally 
displaced people. We have also witnessed new waves of unacceptable stig-

1.   Supported by the following 43 member States: Albania, Andorra, Armenia, Austria, 
Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, 
North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, 
Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom. 

 The Russian Federation made a statement in relation to this Declaration.
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matisation, xenophobia and racism, 
including hate speech, hate crime and 
discrimination on grounds of religion 
or belief, while a deplorable increase 
in domestic violence and violence 
against women and children is also 
cause for our growing concern and 
underlines the significant role of the 
Istanbul and Lanzarote Conventions. 
We again reaffirm our commitment 
to fight these phenomena using the 
whole range of relevant Council of Eu-
rope measures and instruments.

5. During the crisis, we have also wit-
nessed health care professionals, as 
well as essential workers and volun-
teers, showing extraordinary cour-
age, offering relief and care to those 
who are suffering, and ensuring that 
people’s basic material and medical 
needs are met.

6. We express our unreserved grati-
tude to them.

7. Today, we reiterate our commit-
ment to our international obligations. 
During a crisis and ensuing state of 
emergency, any exceptional measures 
taken must be:
- strictly necessary,
- proportionate,
- non-discriminatory,
- applied only for as long as neces-
sary and ended once the situation 
normalises,
- in full conformity with the Europe-
an Convention on Human Rights and 
other human rights,
obligations, and
- under constant review.

8. We note that national security and 
public safety can only be effectively 
protected in a democracy which fully 
respects the rule of law. This requires 

parliamentary control of a declared 
state of emergency and its duration, 
and judicial review of the measures 
taken in order to avoid abuse. We ac-
knowledge that it is ultimately for the 
European Court of Human Rights to 
assess and decide whether measures 
taken by State Parties are in confor-
mity with the European Convention 
on Human Rights. We underline that 
the European Convention on Human 
Rights, by defining the human rights 
that cannot be subject to derogation, 
clearly set red lines that cannot be 
crossed, even in times of a severe pub-
lic health crisis.

9. We commend the Council of Eu-
rope for playing a valuable role in 
several areas related to the COVID-19 
crisis. We express appreciation for 
the action taken by the Parliamentary 
Assembly, and at the same time, no-
tably, by the Secretary General, the 
Commissioner for Human Rights and 
the Venice Commission, aiming at 
advising and assisting the member 
States, as well as to the Congress of 
Local and Regional Authorities and 
the Conference of INGOs. We appre-
ciate that, despite the pandemic, the 
European Court of Human Rights has 
continued to work efficiently, and that 
we, the Committee of Ministers, have 
been able to maintain our supervision 
of the execution of its judgments. We 
recognise the valuable and timely 
contributions from a wide range of 
Council of Europe institutions and en-
tities in the field, including monitoring 
mechanisms and expert committees. 
Furthermore, we welcome the efforts 
of the European Directorate for the 
Quality of Medicines and Healthcare 
(EDQM) and the Council of Europe 
Development Bank (CEB) for its as-
sistance to member States.

10. We stress the need to safeguard 
the right to health for all and other 
social and economic rights, such as 
the rights to social 
protection, to educa-
tion, and to safe and 
healthy working con-
ditions, on the ba-
sis of inclusiveness, 
non-discrimination, 
gender equality and 
women’s empower-
ment. We underline 
the importance of 
our cooperation to 
guarantee these, and 
other rights under 
the European Social 
Charter.

11. We recognise the 
importance of civil 
society and the need 
to safeguard access 
to information and freedom of expres-
sion, particularly in times of a global 
health crisis, when disinformation and 
manipulation of information have en-
dangered human lives. We also ap-
preciate the ongoing work within the 
Council of Europe to develop com-
mon standards that safeguard human 
rights in the deployment of innovative 
technologies, including artificial intel-
ligence, that may be used to combat 
the pandemic. We also recognise the 
impact of the pandemic on the cul-
ture sector. In these difficult times, we 
need to support the world of arts and 
culture, which is of crucial importance 
for preserving the cohesion of our so-
cieties.

12. Today, we reaffirm our commitment 
to unity in Europe, as well as to greater 
solidarity among nations. We restate 
our unwavering commitment to the 
principles of the rule of law and the en-

joyment by all persons within our juris-
diction of human rights and fundamen-
tal freedoms. We recognise that the 

current crisis has also 
clearly revealed the 
need for more effec-
tive multilateral co-
operation and multi-
level governance. We 
need to be better 
prepared for future 
public health crises 
and other emergen-
cies, including natu-
ral and technological 
disasters. We also 
bear in mind that life 
and well-being on 
our planet is contin-
gent on humanity’s 
collective capacity 
to guarantee both 
human rights and a 
healthy environment 

to future generations and recognize 
that the role of the Council of Europe 
in this respect has become more im-
portant than ever.

13. We remain concerned by confron-
tations and unresolved conflicts that 
affect certain parts of the continent. 
We shall work together for reconcilia-
tion and political solutions in confor-
mity with the norms and principles of 
international law.

14. Finally, we reaffirm our commit-
ment to help identify the best re-
sponses to protect public health, 
maintain democratic security of our 
societies and mitigate the social con-
sequences of the crisis, while under-
lining the essential importance of 
human rights, and that health care 
should be available to everyone with-
out discrimination, including the most 
vulnerable and marginalised.

Φάκελος: Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης
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IV. Νομοθεσία και 
Νομοθετική Πολτική Νομοθεσία 1

- Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 
285/2020 (Β΄3053) για την οργάνωση και λειτουρ-
γία του Σχηματισμού Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δι-
καστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστη-
ρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε και Γ.Δ.Ε.Ε.) 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και την Ίδρυση του Γραφείου Εκτέλε-
σης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ορίζεται ότι το Γρα-
φείο Εκτελέσεως Αποφάσεων ΕΔΔΑ θα συνεπικου-
ρεί τον Πρόεδρο του ΝΣΚ στα σχετικά καθήκοντά 
του, έχοντας τη σχετική γενική εποπτεία. Μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγονται η μετάφραση 
των αποφάσεων στην ελληνική και η αποστολή τους 
στο Στρασβούργο για την ενημέρωση της ηλεκτρο-
νικής βάσης δεδομένων του Δικαστηρίου, η ενημέ-
ρωση της Ελλάδας για τη νομολογία κάθε διεθνούς 
δικαιοδοτικού οργάνου ή μηχανισμού στο πεδίο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ενημέρωση των αρ-
μοδίων εθνικών αρχών και η συνεργασία με την Μό-
νιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης (ακόμα και ως προς τη συμμετοχή μελών 
του προσωπικού του στις Συνόδους της σύνθεσης 
ΔτΑ της Επιτροπής Υπουργών του ΣοΕ για την εκτέ-
λεση των αποφάσεων), η επιμέλεια για την καταβολή 
της δίκαιης ικανοποίησης που οφείλει η Ελλάδα στα 
θύματα των παραβιάσεων κ.λπ.

- Ν. 4714/2020, ΦΕΚ Α΄ 138, 30.07.2020: Φορολο-
γικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, εν-
σωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
(ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνει-
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σφορά Δημοσίου για την αποπληρω-
μή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 
λόγω των δυσμενών συνεπειών της 
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.
Στο άρθρο 89 του εν λόγω νόμου, 
προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την 
εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, με σκοπό την πλήρη συμ-
μόρφωση στο άρθρο 41 ΕυρΣΔΑ (περί 
δίκαιης ικανοποίησης).

- Ν. 4780/2021, ΦΕΚ Α΄ 30, 28.02.2021: 
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνι-
κή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοη-
θικής και Τεχνοηθικής
Ο συγκεκριμένος νόμος εισήγαγε τις 
εξής αλλαγές:
1. δημιούργησε την Εθνική Επιτροπή 
Προσβασιμότητας (άρθ. 1) με σύνθε-
ση κατεξοχήν επιστημονική (άρθ. 3), 
στις αρμοδιότητες της οποίας συγκα-
ταλέγονται -μεταξύ άλλων- η παρακο-
λούθηση της εφαρμογής διεθνών, ευ-
ρωπαϊκών και εθνικών κανόνων, να δι-
ατυπώνει προτάσεις/παρεμβάσεις και 
να γνωμοδοτεί για συναφή ζητήματα, 
να συμμετέχει σε νομοπαρασκευα-
στικές επιτροπές με αντικείμενο την 
κατάρτιση και ψήφιση νόμων για την 
υλοποίηση των ουσιαστικών ρυθμίσε-
ων της Διεθνούς Σύμβασης για την 
προστασία των Ατόμων με Αναπηρίες 
και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυ-
τής, αλλά και να εκπροσωπεί τη χώρα 
σε αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς 
(άρθ. 2 στοιχεία α, β, ε, θ),
2. προσέδωσε νομική προσωπικότητα 
στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, αναγνωρίζοντάς της 
πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία, διοι-
κητική (άρθ. 10) και οικονομική αυτο-
τέλεια (άρθ. 17),
3. μετεξελίσσει την Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής σε Εθνική Επιτροπή Βιο-
ηθικής και Τεχνοηθικής (άρθ. 30), η 

οποία τίθεται υπό τον Πρωθυπουργό 
και ενισχύεται σε επίπεδο στελέχωσης 
από την Προεδρία της Κυβέρνησης, 
εντασσόμενη, μάλιστα, στον προϋπο-
λογισμό της τελευταίας ως διακριτός 
ειδικός φορέας. Όργανο κατεξοχήν 
συμβουλευτικό, αναλαμβάνει -μετα-
ξύ άλλων- τη διατύπωση προτάσεων 
και δημοσίευση γνωμοδοτήσεων για 
ζητήματα αρμοδιότητός του, την εκ-
προσώπηση της χώρας σε συναφείς 
Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά και τη 
συμμετοχή σε συναφείς νομοπαρα-
σκευαστικές επιτροπές.

Νομοθετική Πολιτική 2

- Πρόταση νόμου για την “Εναρμόνιση των εθνικών 
διατάξεων με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικα-
στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και 
[τη] θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για τις συνθή-
κες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα”

Στις 20 Ιουλίου 2020, κατατέθηκε η εν λόγω πρό-
ταση νόμου, στην Αιτιολογική Έκθεση της οποίας 
υπάρχει μία καταγραφή των στατιστικών στοιχείων 
των ετών 2017-2019 για τις προσφυγές που ασκή-
θηκαν σε βάρος της χώρας μας, την πορεία των 
αποφάσεων που εκδόθηκαν, αλλά και το ύψος των 
αποζημιώσεων που κλήθηκε η Ελλάδα να καταβάλει 
στα θύματα των παραβιάσεων. Βασικός στόχος της 
πρότασης νόμου είναι η επίσπευση των διαδικασι-
ών συμμόρφωσης της Ελλάδας στις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου του Στρασβούργου, όπως προκύπτει 
και από το άρθρο 46 ΕυρΣΔΑ (περί υποχρέωσης 
συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Δικαστηρίου), 
αλλά και η εξάλειψη αιτιών που πολύ συχνά φέρουν 
την Ελλάδα ενώπιόν του (σκέψη 5). Η ενδεχόμε-
νη υπερψήφιση της πρότασης νόμου θα οδηγήσει 
σε σημαντικές αλλαγές σε πλείονα νομοθετήμα-
τα (βλ. ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, π.δ. 18/1989, Οργανι-
σμού ΝΣΚ, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
κ.λπ.), ενώ παράλληλα προτείνεται η τροποποίηση 
του ήδη υπάρχοντος ειδικού ενδίκου μέσου του άρθ. 
7 Ν. 4239/2019, ώστε να περιλαμβάνει -πέραν των 
δικαιοδοσιών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρί-
ων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου- και τα δικαστικά 
συμβούλια. 
Σημαντική αλλαγή που εισηγείται η πρόταση αυτή εί-
ναι η πρόβλεψη ενός ειδικού ενδίκου μέσου για τις 
συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστικά καταστήματα 
και αστυνομικά τμήματα. Σε συμμόρφωση των πολύ 
συχνών καταδικαστικών για τη χώρα μας αποφάσε-
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ων περί παραβίασης του άρθ. 3 ΕυρΣΔΑ, στο οποίο υπάγονταν τα σχετικά νο-
μοθετικά ελλείμματα και κενά δικαίου (σκέψη 22). 

17 Μαρτίου 2021
Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, συγκροτείται Επιτροπή για την 
κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων υπό τον 
Καθηγητή και πρώην Δικαστή και Πρόεδρο του ΕυρΔΔΑ Λ.Α. Σισιλιάνο. Επιδι-
ώκεται η δημιουργία ενός Σχεδίου που θα εισάγει οριζόντια στα Υπουργεία και 
κάθε αρμόδιο φορέα πολιτικές και δράσεις υπέρ της ισότητας των μελών της 
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η Εθνική Στρατηγική αναμένεται να επικεντρωθεί στην 
περίοδο 2021-2023. Στην Επιτροπή αναμένεται να συμμετέχουν και άλλα μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών.
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Roucounas Emmanuel, A Landscape of Contem-
porary Theories of International Law, Boston, 
Leiden, Brill|Nijhoff, 2019, p. 732. 

Σπάνια η κυκλοφορία ενός βιβλίου στην επιστημο-
νική πειθαρχία του Διεθνούς Δικαίου συνιστά ένα 
εξαιρετικό -κυριολεκτικά- διεθνές εκδοτικό γεγο-
νός, που κινητοποιεί τόσο έντονα την προσοχή της 
διεθνολογικής κοινότητας, κυρίως γιατί αποτελεί 
μια πρωτότυπη σπουδή πάνω στο Διεθνές Δίκαιο. 
Μια ολοκληρωμένη αποκωδικοποίηση των “μαιάν-
δρων” της θεωρίας και πρακτικής του Διεθνούς Δι-
καίου, και μάλιστα όπως προσεγγίζονται από έναν 
εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό διεθνολόγων (περισ-
σότερων από 500) και των έργων τους. Δηλαδή, 
κάτι που παραπέμπει και αποτυπώνει -μέσα από 

την ιστορικότητα του χρόνου και του περιεχομένου των επιμέρους ρυθμίσεων 
στην εξέλιξή τους- το χθες και το σήμερα των προσλήψεων του Διεθνούς Δικαί-
ου και των εφαρμογών του. Και που ταυτόχρονα ανοίγει ένα δρόμο στο “αύριο” 
της διεθνούς δικαιοταξίας, προσφέροντας ή και καταδεικνύοντας -μέσα από τη 
δική του προσεκτική/αλεξανδρινή προσέγγιση- μέσα από το δυναμισμό των επι-
μέρους τοποθετήσεων, την μετέπειτα εξελικτική πορεία του, ιδίως σε συνθήκες 
αλλεπάλληλων κρίσεων στο διεθνή παγκοσμιοποιημένο χώρο. 
Αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα -αναμφίβολα έργο ζωής- οφείλεται στον Ακα-
δημαϊκό Καθηγητή Εμμανουήλ Ρούκουνα, πατριάρχη της ελληνικής διεθνολο-
γικής ακαδημαϊκής κοινότητας, με εξέχουσα θέση και στη διεθνή επιστημονι-
κή κοινότητα του Διεθνούς Δικαίου (μέλος και Πρόεδρος του Institut de Droit 
International, διδάσκων στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, μέλος ση-
μαντικών Διεθνών Θεσμών και Οργάνων, όπως η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου 
των ΗΕ-ILC, η Επιτροπή για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών δια-
κρίσεων-CERD, το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο, δικαστής ad hoc στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης, μέλος της Επιτροπής Σοφών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, με σημαντική δράση σε Ηνωμένα Έθνη και UNESCO κ.λπ.). Αλλά 
και με ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, που στηρίζει την ελληνική και διεθνή 
εργογραφία στο πεδίο του Διεθνούς Δικαίου. Ο Ε. Ρούκουνας αφιέρωσε πε-
ρισσότερο από οκτώ χρόνια, με ένα ασίγαστο πάθος, και πέτυχε να συνθέσει 
αυτό το εντυπωσιακό σε όγκο και ποιότητα έργο, στις 732 σελίδες του οποίου 

IX. Η Βιβλιοθήκη  
των Τετραδίων

Βιβλιοκρισίες/
Βιβλιοπαρουσιάσεις 1
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καταχώρισε, με γλαφυρή γραφή, το “όλον” του Διεθνούς Δικαίου. Η διαδρομή 
διατρέχει κυριολεκτικά το σύνολο των διαστάσεων του Διεθνούς Δικαίου, ένα 
γοητευτικό ταξίδι με επιστημονικό βάθος στη νομική θεωρία του Διεθνούς Δι-
καίου και στην εφαρμογή του στο πεδίο της πρακτικής, εθνικής και διεθνούς. 
Καρπός μιας ώριμης στοχαστικής διαδρομής, σωρευμένης γνώσης και εμπειρί-
ας -σοφίας θα έλεγα- σε μια διαλεκτική συζήτηση, αξιοποίηση των θεωρητικών 
και πρακτικών επεξεργασιών. Μέσα από ένα προσωπικό πρίσμα καταγράφει σε 
ένα tour d’horizon και πραγματεύεται -εξαντλητικά- το σύνολο της θεωρίας του 
Διεθνούς Δικαίου, επισημαίνοντας όχι λιγότερες από 32 προσεγγίσεις θεωρίας, 
Σχολές, ρεύματα, κινήσεις, γνώμες και απόψεις της σύγχρονης διεθνούς νομικής 
σκέψης -που φαντάζει σαν μια εικόνα μιας έξοχης “χορωδίας” διεθνολόγων, η 
κίνηση της οποίας καθοδηγείται με μαεστρία από τον συγγραφέα. Έτσι, προχω-
ρεί σε μια περιγραφή-ανάλυση της σημερινής εξελισσόμενης διεθνούς κοινό-
τητας με εξέταση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η ενότητα ή ο κατακερματισμός 
του Διεθνούς Δικαίου, οι κανόνες ius cogens και οι υποχρεώσεις erga omnes, τα 
υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου με αναφορές στους “χρήστες”, ιδίως τους μη 
κρατικούς δρώντες, τη νομική βάση των νομικών υποχρεώσεων και την οικουμε-
νικότητα του Διεθνούς Δικαίου, τις σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, ζητήματα προσφυ-
γής στη χρήση βίας, αλλά και τη δημιουργία (fabrication) του Διεθνούς Δικαίου.
Μια πολύτιμη για τη διεθνή βιβλιογραφία πολυδιάστατη σύνθεση της παρου-
σίας και σημασίας του Διεθνούς Δικαίου στο σύγχρονο κόσμο των αντιφάσε-
ων/αμφισβητήσεων/αποκλίσεων από τη συμπεριφορά -πολύμορφων- διεθνών 
δρώντων. Ένα πόνημα-κώδικας που απαιτεί πολλαπλή ανάγνωση, μάλλον πε-
ρισσότερο “αποσπασματική”, ξεχωριστά -θεματική θα έλεγα- κατά περίπτωση, 
προκειμένου η πρόσληψη του “όλου” να γίνει με τον κατάλληλο χρόνο και κα-
τανόηση. 
Ήδη πλέον έγκριτοι και έμπειροι διεθνολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για πρω-
τοποριακό έργο, μια κορυφαία στιγμή για την επιστήμη του Διεθνούς Δικαίου, 
που κάνει όλους μας να υπερηφανευόμαστε γι’αυτό το μεγάλο επιστημονικό 
επίτευγμα του κορυφαίου Έλληνα διεθνολόγου. 

Στέλιος Περράκης

Liber Amicorum en l’honneur de la professeure 
Haritini Dipla, Enjeux et perspectives. Droit inter-
national, droit de la mer, droits de l’homme, Paris, 
Pedone, 2020, p. 574.

Ο Τιμητικός Τόμος για τη φίλη και συνάδελφο Κα-
θηγήτρια Χαριτίνη Δίπλα είναι μία ακόμη οφειλό-
μενη ακαδημαϊκή τιμή σε ένα επίλεκτο στέλεχος 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με πολύχρονη πανεπιστημι-
ακή διαδρομή, αλλά και της ελληνικής διεθνολο-
γικής κοινότητας. Με μια εξελικτική πορεία από τη 
Γενεύη και την εκεί επαφή/θετική συμμετοχή της 
σε θεσμούς, όργανα και διαδικασίες των ΗΕ στην 
Αθήνα και στο ΕΚΠΑ. 
Μια επιμελημένη και κομψή έκδοση του γνω-

στού γαλλικού εκδοτικού οίκου Pedone, εξειδικευμένου στις εκδόσεις κυρίως 
αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο, που επιμελήθηκαν οι Laurence Βoisson de 
Chazournes, Gemma Andreone, Ε. Δούση και Α. Ζερβάκη.
Τριάντα πέντε ποιοτικές μελέτες αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα θεματολο-
γία στους βασικούς κλάδους του Διεθνούς Δικαίου που θεράπευε η τιμώμενη, 
συνεκτιμώντας πέρα από τη σημαντική ακαδημαϊκή παρουσία της, την αξιοση-
μείωτη διεθνή επιστημονική δράση σε διάφορα διεθνή fora (ΗΕ, Συμβούλιο της 
Ευρώπης, ΕΕ κ.λπ.), αλλά και θεσμούς, όπως η Ροδιακή Ακαδημία του Δικαίου 
της Θάλασσας, το Institut du Droit Economique de la Mer του Μονακό και, βέ-
βαια, την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων.
Δώδεκα από τις μελέτες είναι αφιερωμένες στο Δίκαιο της Θάλασσας, δικαιο-
λογημένα προνομιακό πεδίο ερευνητικής, διδακτικής, συγγραφικής και γενικό-
τερα ενασχόλησης της Χ. Δίπλα, από τη διδακτορική της διατριβής “Le régime 
des îles dans le droit international de la mer”, μέχρι τις πρόσφατες συμβολές/
λήμματα “Islands” και “New Islands” στην Encyclopedia of Public International 
Law. Δέκα συμβολές αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη διεθνή προ-
στασίας τους, οι περισσότερες σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα της ΕυρΣΔΑ. 
Ακολουθούν δέκα συμβολές πάνω σε ειδικότερα ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. 
Τις συμβολές υπογράφουν διακεκριμένα μέλη της διεθνολογικής κοινότητας. Σε 
αυτούς διακρίνονται μεταξύ άλλων οι P.M. Eisemann, L. Caflish, T. Treves, M. Kohen, 
L. Boisson de Chazournes, G. Cataldi, Ph. Gautier και άλλοι, καθώς και πλειάδα 
Ελλήνων ακαδημαϊκών, επίλεκτα μέλη -όλες και όλοι- της Ελληνικής Εταιρείας Δι-
εθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων. Αξιοσημείωτες συμβολές σε ενδιαφέρουσα 
θεματολογία και με θεωρητική επεξεργασία, αλλά κυρίως αξιολογική καταγραφή/
αποτίμηση της διεθνούς πρακτικής και νομολογίας σε αυτό το πεδίο της δικαι-
οδοτικής δραστηριότητας. Οι αναφορές σχετίζονται με το Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναμφίβολα ένα Liber Amicorum σημαντική συμβολή στη διεθνή εργογραφία 
για ζητήματα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου σε συγκεκριμένα πεδία.

Στέλιος Περράκης
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Liber Amicorum Linos-Alexandros Sicilianos, Fair 
Trial: Regional and International Perspectives. 
Procès équitable: perspectives régionales et in-
ternationales, Anthemis, 2020, 767 p. 

Ο Τόμος που αφιερώθηκε στον εκλεκτό συνά-
δελφο και μέχρι πρότινος Πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(γνωστό και ως Δικαστήριο του Στρασβούργου) 
εντυπωσιάζει. 
Εντυπωσιάζει καταρχάς από τον πλούσιο αριθμό 
μελετών (52), δείγμα εκτίμησης και φιλίας προς 
τον τιμώμενο, που περιποιεί τιμή στην ελληνι-
κή επιστήμη του Διεθνούς Δικαίου, τιμώντας μία 
συνέχεια που περιλαμβάνει τους Γεώργιο Μαρι-
δάκη, Δημήτρη Ευρυγένη, Νικόλαο Βαλτικό και, 

βέβαια, τον Χρήστο Ροζάκη. 
Εντυπωσιάζει, στη συνέχεια, από την ποιότητα των συγγραφέων. Παρευλάνει ο 
αφρός των σημαντικότερων νομικών στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που. Νυν και τέως δικαστές του Δικαστηρίου του Στρασβούργου (ανάμεσα τους 
και ο νυν Πρόεδρος Robert Spano, αλλά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΔΕΕ), Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι εθνικών δικαστηρίων, 
διακεκριμένοι Καθηγητές, φερέλπιδες νεότεροι μαθητές του Σισιλιάνου, αλλά 
και ο δικός του δάσκαλος Denys Simon, πράγμα εξόχως συγκινητικό και σπάνιο.
Ο τόμος είναι επικεντρωμένος θεματικά στη δίκαιη δίκη, επιλογή που απολύ-
τως δικαιώνει την εκδοτική επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους δικαστές Πρό-
εδρο Spano, Motoc, Lubarda, Pinto de Albuquerque, την Μαριαλένα Τσίρλη 
(που είναι η πρώτη ελληνίδα Γραμματέας του Δικαστηρίου, σημαντική διάκριση 
και αυτή για μία γυναίκα που η ζωή της είναι συνυφασμένη με το Δικαστήριο 
με ανεκτίμητη παρουσία), επικουρούμενη από την Αικατερίνη Λαζανά. Αυτή η 
θεματικά προσηλωμένη επιλογή προσδίδει «προσωπικότητα» στο τόμο και απο-
τέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία επιστημονικής και νομολογιακής επικαιρο-
ποίησης της αρχής της δίκαιης δίκης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους 
πυλώνες της Σύμβασης.
Εντυπωσιάζει, τέλος, από τη ποιότητα των τιμητικών συμβολών. Δεν είναι, φυσι-
κά, δυνατόν στο πλαίσιο αυτής της σύντομης βιβλιοπαρουσίασης να μην εκθέ-
σουμε -έστω και συνοπτικά- το περιεχόμενο του τόμου. Σταχυολογώ ενδεικτικά 
ορισμένες μελέτες, όπως αυτή του Ομότιμου Καθηγητή Ν. Αλιβιζάτου (που έχει 
δικηγορικά υπηρετήσει το Δικαστήριο του Στρασβούργου επί μακρόν και με 
επιτυχία) για το άρθρο 6 και τα αμάχητα τεκμήρια, της Burgorgue-Larsen για 
την βεβαιότητα δικαίου, της Αλούπη, η οποία επιχειρηματολογεί κατά της μη 
εφαρμογής του άρθρου 6 ΕΣΔΑ στους αιτούντες άσυλο, του Προέδρου J.P. 
Costa για τα Tribunal etabli par la loi, του Y. Daudet -Προέδρου του  Curatorium 
της Académie de droit international de La Haye- για τον ad hoc δικαστή, του 
Ε. Decaux με το -από τον Γιουβενάλη- εμπνευσμένο θέμα qui jugera les juges, 
της Α. Κωστοπούλου με το θλιβερής επικαιρότητας θέμα Right of fair trial in 
cases concerning sexual offenses, των Spano και Bardsen, για το fair hearing in 

criminal cases, και της Petropoulou, L’indépendance du juge. 
Στη θεματική περιλαμβάνεται, φυσικά, και η δικαστική ανεξαρτησία η οποία 
απασχόλησε τις συμβολές του Προέδρου Laenerts (Two dimensions of judicial 
independence in the EU legal order) και της Petropoulou (L’indépendance du 
juge). 
Με το ζήτημα της τεχνολογίας από τη σκοπιά του άρθρου 6 και της προστα-
σίας της ιδιωτικής ζωής ασχολείται η Krene, ενώ ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 
είναι η μελέτη του Adreotti για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (digital 
technology) ως προς την ποιότητα των αποφάσεων. 
Το θέμα της αναλογικότητας, που βρίσκεται στο πυρήνα της μεθόδου του Δι-
καστηρίου και γνωρίζει μία μεγάλη επικαιρότητα παρά την πολυσημία της. Η 
μελέτη της δικαστού Elolesky εστιάζει στην προσέγγιση του καθηγητή Alexy ως 
προς την αναλογικότητα (η οποία έχει υιοθετηθεί στη Γερμανία) και προτείνει 
την υιοθέτησή της και από το Δικαστήριο του Στρασβούργου. 
Τέλος, υπάρχουν και οι μελέτες ευρύτερου νομικού κοινωνικού και πολιτικού 
ενδιαφέροντος, όπως η συμβολή του δασκάλου του τιμώμενου Denys Simon 
“Procès équitable et Etat de droit” και του Καθηγητή Σ. Περράκη σε σχέση με 
τη Σαρία και ειδικότερα την σημαντική απόφαση Molla Sali (από τις σπουδαιό-
τερες «ελληνικές» αποφάσεις).
Ελπίζω όσα προηγήθηκαν να έδωσαν μία μικρή, ατελή γεύση του πλούτου του 
τιμητικού τόμου Σισιλιάνου και της σημασίας του ως επιστημονικής συνάντησης 
περιωπής ως προς το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. 

Χάρης Παμπούκης

Μπρεδήμας Αντώνης, Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και η Καταπολέμηση των Επιδημιών/
Πανδημιών. Με ιδιαίτερη αναφορά στην κρίση 
του κορωνοϊού (COVID-19), Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 232. 

Με τις θανατηφόρες επιδημίες/πανδημίες και τη 
διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης τους ασχολείται 
ο Αντώνης Μπρεδήμας στην τελευταία  σημαντική 
εργασία του. Ξεκινώντας από τον Θουκυδίδη και 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, μέσα από τα εκα-
τομμύρια θύματα της πανούκλας του Μεσαίωνα, 
μέχρι τον Covid-19 και τη σημερινή κατάσταση του 
κόσμου μας ο συγγραφέας επιχειρεί να μας ενημε-
ρώσει για το τι έχει κάνει η διεθνής κοινότης– αλλά 

και η χώρα μας– προκειμένου να δαμάσει τις πανδημίες.
Το έργο διαρθρώνεται σε πέντε μέρη και συμπεράσματα. Στο Πρώτο Μέρος 
περιγράφονται και αναλύονται οι ρυθμίσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονι-
σμού του 2005. Τα θέματα που αφορούν στην υγεία επαφίενται στην εσωτερική 
δικαιοδοσία των κρατών (και για την Ε.Ε. στην επικουρική αρμοδιότητα τους). 
Σκοπός του ΔΥΚ είναι η πρόληψη, προστασία, έλεγχος και παροχή υγειονομικής 
αντιμετώπισης της διεθνούς εξάπλωσης νόσων, εφαρμόζοντας τις βασικές αρ-
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χές της εφαρμογής με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τις θεμελειώδεις ελευθερίες, η υλοποίηση σύμφωνα με τον ΚΧαρτΗΕ και το 
καταστατικό του ΠΟΥ, επιδιώκοντας οικουμενική εφαρμογή  και δίδοντας στα 
κράτη το δικαίωμα για τη νομοθεσία και την εφαρμογή των πολιτικών. Ο ΠΟΥ, 
λαμβάνοντας πληροφορίες από τα κράτη ή άλλες πηγές, αναθέτει στον Γενικό 
Διευθυντή να προσδιορίσει το πρόβλημα ως επείγον και διεθνούς εμβέλειας 
και να διαβουλευθεί με τα κράτη. Με αποφάσεις που λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται σε επιτήρηση, κοινοποίηση, γνωστο-
ποίηση και υγειονομική αντιμετώπιση, ενώ υφίστανται ειδικές υποχρεώσεις για 
τα σημεία εισόδου, τα μέτρα δημόσιας υγείας, τις οικονομικές επιβαρύνσεις 
κλπ. Ο Κανονισμός επιτρέπει διατύπωση επιφυλάξεων που δεν είναι ασύμβατες 
με το αντικείμενο και το σκοπό του.
Στο Δεύτερο Μέρος, ο συγγραφέας με ενάργεια και γνώση ασχολείται με την 
αντιμετώπιση των προ Covid-19 συγχρόνων πανδημιών, από τη χολέρα του 
1970, το AIDS της δεκαετίας του ‘80  (που μόλις το 40% των διαπιστωμένων 
κρουσμάτων αναφέρθηκαν στον ΠΟΥ), το SARS του 2003 και τη γρίπη Η1Ν1 
του 2009 (που νεώτερες μελέτες ανεβάζουν τους θανάτους σε 284.570), τον 
Ebola, που η μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπισή του επέβαλε την αναθε-
ώρηση της πολιτικής της αντιμετώπισης των πανδημιών και του Ζικα του 2016 
με τα θλιβερά αποτελέσματα και τις γεννήσεις με μικροκεφαλία.
Ένα Τρίτο Μέρος αφορά στην αντιμετώπιση του Covid-19 από τον ΠΟΥ και την 
Ελλάδα (που κύρωσε τον Κανονισμό το 2011). Η ευρύτατη διάδοση της πανδη-
μίας οδήγησε τις αρχές της χώρας μας στην υιοθέτηση ΠΝΠ για κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της πανδημίας και τον περιορισμό της διάδο-
σης της πανδημίας, για την οικονομία και τη λειτουργία της αγοράς κλπ.
Στο Τέταρτο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με τα μέτρα αντιμετώπισης των 
πανδημιών και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού η βασική 
αντιμετώπιση πραγματοποιείται με το διαχωρισμό των ατόμων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η διασπορά. Θέματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία, ο κοινώς απο-
δεκτός περιορισμός των ΑΔ για προστασία της δημόσιας υγείας και ο περιορι-
σμός χάριν του γενικού συμφέροντος, υπό τις προϋποθέσεις της νομιμότητας, 
αναγαιότητας, μη διάκρισης και αναλογικότητας απασχολούν τον συγγραφέα 
όπως και η συμπεριφορά απέναντι στις ευάλωτες και περιθωριακές ομάδες 
(μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, γυναίκες, παιδιά και 
ευρισκόμενοι σε καθεστώς ακραίας φτώχειας).
Στο Πέμπτο και τελευταίο μέρος ο συγγραφέας συζητά διάφορα θέματα αντι-
μετώπισης των πανδημιών, ζητήματα υγειονομικής διπλωματίας, το θέμα της 
αποχώρησης των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ και την πρόωρη και λανθασμένη απόφαση 
του προέδρου Trump κλπ.
Μετά από την ενδελεχή παρατήρηση του συνόλου των ζητημάτων που τέθηκαν, 
τα συμπεράσματα, στο καταληκτικό κεφάλαιο, φαίνονται αναπόφευκτα, άξια να 
συζητηθούν και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση νέων σύγχρονων πολιτικών για 
το περίπλοκο και φλέγον θέμα. Ο Αντώνης Μπρεδήμας προφέρει στην καχεκτι-
κή Ελληνική βιβλιογραφία μια μελέτη που αφορά όχι μόνο στους ειδικούς, αλλά 
στον καθένα που θέλει να να λέγεται ενημερωμένος πολίτης. Με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, χωρίς να κουράζει, παραθέτει, μελετά και αναλύει ένα πλήθος 
προβλημάτων, με επιστημονική πειθαρχία και εξαιρετική τεκμηρίωση. Ένα έργο 

που δεν σκουριάζει, προβληματίζει, ενημερώνει και προσφέρει λύσεις. Στο 
(απαισιόδοξο) τέλος αναφέρεται ότι ακόμα και αν ελεγχθεί η πανδημία, τίποτε 
δεν αποκλείει την επανεμφάνισή της με την μία ή την άλλη μορφή. Κατάληξη 
που θυμίζει το τραγικό τέλος της Πανούκλας του Καμύ: πως ο βάκιλλος της πα-
νούκλας δεν πεθαίνει …. Μπορεί να περιμένει υπομονετικά … και πως θαρχόταν 
ίσως η μέρα που, για τη δυστυχία και το μάθημα των ανθρώπων, η πανούκλα 
θα ξυπνούσε και πάλι τα ποντίκια της. Και τότε θα τάστελενε να ψοφήσουν σε 
κάποια ευτυχισμένη πόλη …

Κώστας Χατζηκωνσταντίνου

Μπρεδήμας Αντώνης, Διεθνές Δίκαιο και διπλω-
ματία στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2021, 
σελ. 232. 

Ακαταπόνητος ο φίλος και συνάδελφος Αντώνης 
Μπρεδήμας συνεχίζει το πλούσιο συγγραφικό 
έργο του με ένα “επετειακό” πόνημα αυτή τη 
φορά. Πράγματι, στο τελευταίο του έργο δια-
πραγματεύεται μια θεματική που η ελληνική εργο-
γραφία Διεθνούς Δικαίου δεν προσέγγισε τακτικά 
και, ασφαλώς, με πληρότητα. Πολλά χρόνια πριν, 
σχετικές συμβολές είχε δημοσιεύσει ο Καθηγη-
τής Κ. Ευσταθιάδης, ενώ αργότερα ο Καθηγητής 
Κ. Ιωάννου παρουσίασε -με αφετηρία πανηγυρι-
κό που εκφώνησε στο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 

25η Μαρτίου του 1978- μια πλέον σφαιρική σύνθεση Διεθνούς Δικαίου και Εξω-
τερικής Πολιτικής του Αγώνα1.
Στο νέο του έργο ο Α. Μπρεδήμας διαπραγματεύεται τη σύνθετη θεματική του 
μέσα από ένα γενικό και ένα ειδικό πρίσμα. Σε ένα πρώτο μέρος (σελ. 5-166), 
αντιμετωπίζονται ζητήματα της Παλιγγενεσίας του ‘21 μέσα από το πρίσμα του 
Διεθνούς Δικαίου, αλλά και σε αλληλοπλοκή με τη διπλωματία της εποχής. Τού-
το τον οδηγεί να εξετάζει γενικά ζητήματα, όπως η αρχή της αυτοδιάθεσης 
των λαών, η επέμβαση ξένων δυνάμεων, ο ναυτικός αποκλεισμός ή και ζητή-
ματα που θα εντάσσονταν σήμερα στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, όπως η 
αναγνώριση εμπολέμων, η ουδετερότητα, η σύναψη συμφωνιών με διάφορους 
δρώντες [εδώ και η αναφορά της άδοξης κατάληξης της Συμφωνίας με το Τάγ-
μα των Ιωαννιτών Ιπποτών (1823)], οι αιχμάλωτοι κ.λπ.. Από την άλλη, θέματα 
ειδικού χαρακτήρα, όπως η έκδοση Ελλήνων επαναστατών, η οικονομική βο-
ήθεια (τα δάνεια), αλλά και αποζημιώσεις ή/και πολεμικές επανορθώσεις και 
πολλά άλλα.
Μια αποτύπωση μετριοπαθής στη στόχευση και στην εννοιολόγηση ρυθμίσε-
ων και καταστάσεων, που αναδεικνύει τις δυσκολίες να ταυτοποιήσει κανείς το 
Διεθνές Δίκαιο την περίοδο της Επανάστασης, δηλαδή 200 χρόνια πριν από 

1.   Ο τίτλος του βιβλίου είναι “Εξωτερική Πολιτική και Διεθνές Δίκαιο στο  ‘21”, Τετράδια Διε-
θνούς Δικαίου 1, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1979, σελ. 125.
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τη σημερινή λειτουργία της διεθνούς δικαιοταξίας -γίνεται με σεβασμό προς 
την ιστορική διάσταση των γεγονότων και το πλαίσιο της εποχής σε επίπεδο 
αντιλήψεων δικαίου και αρχών, κυρίως μέσα από την εθιμική λειτουργία των 
ρυθμίσεων και την ακολουθούμενη πρακτική. 
Ο συγγραφέας συμπληρώνει τη θεματική εξέτασή του με την περιγραφή της 
μετάλλαξης από τα πρώτα δημοκρατική επαναστατικά Συντάγματα της Επιδαύ-
ρου και Άστρους στη μοναρχία του Όθωνα και την σχετική θέση των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Τέλος, αναφέρεται σε τρία διακριτά μεταξύ τους ζητήματα, που πα-
ρουσιάζουν αναλογία με τη σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα (προστασία αρ-
χαιοτήτων, αντιμετώπιση της επιδημίας πανώλης και οι σχέσεις “καλής γειτονί-
ας” ανάμεσα σε Ελλάδα και Οθωμανική Αυτοκρατορία).
Αξιοσημείωτα είναι τα συμπεράσματα της μελέτης του Α. Μπρεδήμα. Πρώτον, 
ότι “η ηγεσία του Αγώνα σεβάστηκε σε γενικές γραμμές το ισχύον τότε Διεθνές 
Δίκαιο”, ενώ στο πεδίο της διπλωματίας “χρειάστηκε η παρουσία του έμπειρου 
Ιωάννη Καποδίστρια, για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της ανεξαρτησίας”.

Στέλιος Περράκης

Γάγγας Διονύσης, Ολυμπιακό κίνημα και διεθνής 
πολιτική. Μία διαχρονική σχέση συγκρουσιακής 
συνύπαρξης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2019, 
σελ. 317. 

Συχνά η διεθνής κοινή γνώμη ξαφνιάζεται από τις 
τριβές/ζητήματα που τίθενται στο ολυμπιακό κί-
νημα και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετω-
πίσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, βαλλόμενη 
με κριτική και η ίδια και αμφισβητούμενη από τις 
προβολές της διεθνούς πολιτικής που δοκιμάζει 
εν τέλει τον Ολυμπισμό, κλονίζοντας ένα κίνημα 
που εξ ορισμού είναι apolitique από την εποχή 
του ιδρυτή του Pierre de Coubertin. Από τη μία 
ντόπινγκ, διαφθορά, οικονομικά συμφέροντα, πο-
λιτική, μποϋκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων, τρο-

μοκρατία βρέθηκαν και βρίσκονται απέναντι από τις Αρχές και Αξίες της Ειρή-
νης, της Ανεκτικότητας, της Ετερότητας, του Διαλόγου και της Συνεργασίας, 
διαμορφώνοντας προκλήσεις στο sui generis κόσμο του αθλητισμού, που εξα-
κολουθεί να λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, μιας έννομης τάξης ανάμε-
σα στο διεθνές και το εθνικό δίκαιο, τα οποία αμφότερα επηρεάζει. Με μεγάλη 
διαδρομή στον αθλητισμό και στο ολυμπιακό κίνημα, ο Διονύσης Γάγγας με 
την πανεπιστημιακή ταυτότητα και κουλτούρα του διεθνολόγου -που υπηρέτη-
σε στο Πάντειο για δεκαετίες με τη ζωντάνια εφήβου- προσφέρει στο πόνημα 
αυτό μια ώριμη, νηφάλια και τεκμηριωμένη αποτίμηση μιας -όπως την αποκα-
λεί- συγκρουσιακής συνπύαρξης, χωρίς να παραλείπει να θέτει ερωτηματικά 
και να εκφράζει ανησυχία για το μέλλον. Μια διαπραγμάτευση με εξομολογητι-
κή αφήγηση, σε πρώτο πρόσωπο, από έναν ενεργό δρώντα που δε διστάζει να 

στρέφει τη ματιά του και στα “έσω” και στα “έξω”. Το βιβλίο, βέβαια, περιγράφει 
αξιολογικά όλη τη διαδρομή των Ολυμπιάδων από την Αθήνα το 1896 στο Ρίο 
ντε Τζανέιρο το 2016 και, βέβαια, εκείνη της Αθήνας το 2004, στη διοργάνωση 
της οποίας ο συγγραφέας είχε έναν αξιοσημείωτο ρόλο. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
και ενδιαφέρον βιβλίο και πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κύκλο των 
ενδιαφερομένων για τα δρώμενα στο ολυμπιακό κίνημα και τις οικουμενικές 
του διαστάσεις.

Στέλιος Περράκης

Βαληνάκης Ιωάννης, Η Ελλάς των τεσσάρων θα-
λασσών. Το σχέδιο “Ελλάς επί 4”, Εκδόσεις Ι. Σιδέ-
ρης, Αθήνα, 2020, σελ. 335. 

Ενδιαφέρουσα μελέτη δικαίου και πολιτικής του Κα-
θηγητή Διεθνών Σχέσεων Γιάννη Βαληνάκη, με δι-
αδρομή στον πολιτικό/κομματικό χώρο της χώρας 
και ενεργό συμμετοχή στην ελληνική εξωτερική πο-
λιτική και διπλωματία ως Υφυπουργού στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της περιόδου 2004-2009. Μια 
εμπειρία που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην 
σημασία της προσέγγισης και της ανάλυσης των 
γεγονότων και των καταστάσεων στα θέματα μείζο-
νος εθνικού ενδιαφέροντος στο ευρύτερο διεθνές 
περιβάλλον, λίγο πριν επέλθει στη χώρα η λαίλαπα 
των Μνημονίων και η περίοδος εξάρτησης. 

Ο συγγραφέας καταθέτει -αναπτύσσει καλύτερα- με ευκρινή υποστήριξη στις 
ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά και τις διαπιστώσεις της διεθνούς πολιτι-
κής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το σχέδιό του για μία πολιτική που 
θα υλοποιούσε φιλόδοξα μία σημαντική νέα γεωστρατηγική θέση της χώρας. Ο 
αναγνώστης και ιδίως ο νεότερος ερευνητής θα βρει εκτενή και τεκμηριωμένη 
διαπραγμάτευση όλων σχεδόν των πτυχών της ελληνοτουρκικής διένεξης στο 
πεδίο εφαρμογής του Δικαίου Θαλάσσης με τα κενά και τις αδυναμίες της ελ-
ληνικής ολιγωρίας. Η ανάλυση περιλαμβάνει και ορισμένα “άγνωστα” στο ευρύ 
και όχι μόνο κοινό, π.χ. για την αποκλειστική αλιευτική ζώνη 12 ν.μ. στη Δωδεκά-
νησο, κληροδότημα από την ιταλική κατοχή στην περιοχή. Η μελέτη συνοδεύε-
ται/υποστηρίζεται από 14 χάρτες, ενώ είναι αξιοσημείωτη η ειδικά επιλεγμένη 
και εξαντλητική βιβλιογραφία που παρατίθεται.
Από τις πλέον ενδιαφέρουσες και χρήσιμες εκδόσεις για τις σύγχρονες ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις και τη διπλωματία στην περιοχή.

Στέλιος Περράκης
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Χριστοδουλίδης Νίκος, Οι γεωπολιτικές πραγματι-
κότητες στα σχέδια λύσης του Κυπριακού (1948-
1978), Β΄ Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 
2021, σελ. 467. 

Η σημερινή κατανόηση του Κυπριακού Προβλήμα-
τος που βρίσκεται, ακόμη μια φορά, μπροστά σε 
μια κρίσιμη καμπή, προϋποθέτει γνώση των μαιάν-
δρων μιας “αέναης” διαδικασίας διαπραγματεύσε-
ων. Μια διαδικασία για την επίλυση ενός σύνθετου 
προβλήματος που γνώρισε σε εναλλασσόμενες 
φάσεις και παρεμβάσεις διεθνών δρώντων, όπως 
τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Τουρκία, αλλά και την ελληνική θέση από 
την Ένωση στην Ομοσπονδία ως λύση του, καθώς 
και τις συνέπειές τους. Προς τούτο, ο συγγραφέας 

επιχειρεί να συμβάλει με το έργο του μέσα από προσεγγίσεις της γεωπολιτικής 
πραγματικότητας, από διαφοροποιημένα πλαίσια αξιολόγησης, ασφαλώς με 
χρονική συνεκτικότητα στο σήμερα, από το σύνθετο μέτωπο της Μέσης Ανατο-
λής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι ένας συνη-
θισμένος πολιτικός, όντας διπλωμάτης καριέρας, αλλά και με ακαδημαϊκά ενδι-
αφέροντα και διαδρομή. Έτσι, από την σκοπιά αυτή, η συγγραφική ενασχόληση 
ενός ενεργού πολιτικού με το Κυπριακό προσλαμβάνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Πράγματι, στο βιβλίο του -ουσιαστικά επανέκδοση της διδακτορικής του 
διατριβής- ο Ν. Χριστοδουλίδης περιγράφει την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τρι-
αντάχρονη ιστορική διαδρομή και ανάλυση των σχεδίων λύσης του Κυπριακού 
από την περίοδο της “Διασκεπτικής” (1948) στον Harding, τις συνταγματικές 
προτάσεις Radcliff (1956), Foot (1958), MacMillan (1958), Acheson (1964), τις 
διακοινοτικές συνομιλίες (1968-1974). Δηλαδή πριν και μετά από την ανάδυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή κοινότητα. Αξιοσημείωτα στην έκδοση 
τα ενδιαφέροντα παραρτήματα (σελ. 359 επ.) και μια καλή επιλογή εκτενούς 
βιβλιογραφίας (σελ. 455-467). 
Υπό το πρίσμα αυτό, μένει η προσδοκία ότι ο συγγραφέας θα επιχειρήσει και μια 
νέα θεώρηση/αποτίμηση της διαδρομής για τον υπόλοιπο χρόνο, που οι αναζη-
τήσεις διευθέτησης γνώρισαν μία επιτάχυνση της Ιστορίας... όχι απαραίτητα για 
μια “δίκαιη και βιώσιμη λύση”, όπως παραμένει το ζητούμενο για τον κυπριακό 
Ελληνισμό. Και πάντα σε συνάφεια με τις δικαιοκρατικές αρχές συγκρότησης 
μιας Πολιτείας και τις πρόνοιες του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Στέλιος Περράκης

Γρηγορίου Πάνος, Η εξέλιξη των αρχών και των 
αξιών του Διεθνούς Δικαίου. Η συμβολή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Αθήνα, Εκδόσεις Ευρασία.

H αποστολή του διεθνούς δικαίου είναι η ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ των υποκειμένων του δικαίου. 
Κατά συνέπεια, βασική παράμετρος της εξέλιξης  
του είναι η ανάδειξη της διαρκούς σχέσης του με 
την πραγματικότητα. 
Για τον λόγο αυτό, το διεθνές δίκαιο θεωρείται ως 
αποτέλεσμα της αέναης σύγκρουσης συμφερό-
ντων, τα οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει, να δια-
χειρισθεί και  εν τέλει να εξισορροπήσει.
Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο η ραγδαία εξέλιξη του διεθνούς 
δικαίου θα επηρεασθεί ιδιαίτερα κυρίως από τις 

συγκρουσιακές τάσεις που αναπτύσσονται στην διεθνή κοινότητα, η οποία και 
διακρίνεται  ως διπολική για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (1945-1990). Μετά 
όμως το τέλος του διπολισμού, η διεθνής κοινότητα εξελίσσεται σε πεδίο επα-
ναπροσδιορισμού του περιεχομένου των αρχών και των αξιών του διεθνούς 
δικαίου, γεγονός που προκαλεί την παραγωγή τάσεων έντασης και υπεροχής 
μεταξύ των εταίρων, που συνθέτουν την διεθνή τάξη, και που προσδοκούν μια 
αναβαθμισμένη θέση στην ιεραρχική κλίμακα των δυνάμεων επιρροής.
Η εξέλιξη του κοινοτικού/ενωσιακού φαινομένου μετά την δεκαετία 1950, θα  
αποδείξει ότι το δίκαιο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και, σε κάθε περίπτωση,  
δεν αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες της κοινωνίας που καλείται 
να το βιώσει. Η εμφάνιση του ενωσιακού δικαίου εκφράζει την εξέλιξη του δι-
εθνούς νομικού πολιτισμού, που καλείται να εξετάσει τις σχέσεις κράτους-κοι-
νωνίας σε μια νέα θεσμική υπερεθνική βάση, δηλαδή εκείνη της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης.

Cagartay Soner, Αυτοκρατορία του Ερντογάν. Τουρ-
κία και Μέση Ανατολή, Εισαγωγή-Επιμέλεια Κ. Υφα-
ντής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2021, σελ. 378. 

Μία εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη έκδοση του 
ιστορικού οίκου Ι. Σιδέρη σημειώνω την ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα εισαγωγή του Κ. Υφαντή που επιμε-
λήθηκε την έκδοση με λόγο μετρημένο και εύστο-
χο καταγράφει το σημερινό πλαίσιο της Τουρκίας, 
μέσα στο οποίο ο S. Cagartay δραστηριοποιείται 
στο Washington Institute στις ΗΠΑ, περιγράφει 
όντας ο ίδιος μια φωνή “από τα μέσα”. ...
Ο συγγραφέας ύστερα από τη βιογραφική προ-
σέγγιση του Προέδρου Ερντογάν στο “Ο νέος 
Σουλτάνος” (2017) καταγίνεται στο νέο του πόνη-
μα -με μια διάρθρωση 16 κεφαλαίων- στην περι-
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γραφή και ανάλυση της σύγχρονης Τουρκίας του Ερντογάν, τη διεθνή θέση της 
στο μεταβαλλόμενο κόσμο του 21ου αιώνα, ελισσόμενη ανάμεσα σε Δύση και 
Ανατολή σε μία διαρκή “μετατόπιση ταυτοτήτων”, όπως βάσιμα καταγράφει και 
επιδιώκοντας μια αναθεώρηση του υπάρχοντος κεκτημένου (σελ. 339). Μια ρη-
ξικέλευθη ανάγνωση της νέας Τουρκίας, ο ηγέτης της οποίας ονειρεύεται μία 
νεο-οθωμανική θέση στον ευρύτερο μουσουλμανικό χώρο, που έχει το πολιτικό 
Ισλάμ ως πρόταγμα, βυθισμένη ταυτόχρονα στην κοινωνική συντήρηση, στην 
απουσία σεβασμού Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε αυταρχικές μεθόδους δια-
κυβέρνησης και ευάλωτες δομές και διαρκή έκθεση απειλής σε επίπεδο απει-
λής (Κούρδοι κ.λπ.).

Στέλιος Περράκης

Επιλογή πρόσφατης 
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X. Νέα από την 
Επιστημονική Κίνηση

Διδακτορικές Διατριβές 1

Ελ.Π. Φτακλάκη, Η επίδραση των ευρωπαϊκών περιφερειακών αρχών ως προς 
τον εξευρωπαϊσμό των Εξωτερικών Δράσεων της ΕΕ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, 2021.

(Επιβλέπων Καθηγητής: Πάνος Γρηγορίου,  
Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Στις 16 Απριλίου 2021, υποστηρίχθηκε δημόσια η διδακτορική διατριβή της Ελ. 
Φτακλάκη, με ειδική μελέτη περίπτωσης την Συμφωνία Cotonou.
Η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη νέων μορφών διακυβέρνησης στη διεθνή 
σκηνή, ανέδειξαν τα τελευταία χρόνια νέους δρώντες και νέες μορφές εφαρ-
μογής πολιτικών ήπιας ισχύος. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ικανότητα της 
Ένωσης να ασκεί το ρόλο της και να επιτυγχάνει τους ενωσιακούς της στόχους, 
δεν εξαρτάται μόνο από τη θεσμική της οργάνωση και λειτουργία, αλλά κυρίως 
από τον τρόπο διακυβέρνησής της. 
Στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησής της, η  Ένωση εμπλέκοντας το-
πικούς και περιφερειακούς θεσμούς στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολι-
τικών της, όπως είναι π.χ. στην Εξωτερική της Δράση, προσφέρει υψηλότερο 
βαθμό αποτελεσματικότητας και διάχυσης των πολιτικών της. Ως εκ τούτου, 
η κατανόηση του βαθμού δυνητικής συμμετοχής των ευρωπαϊκών περιφερει-
ακών οντοτήτων στην άσκηση της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης, αποτελεί 
μια νέα προσέγγιση, καθώς μέχρι σήμερα, οι αρμοδιότητες αυτές περιορίζονται 
στα  κράτη μέλη και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ.  
Με αφετηρία αυτούς τους προβληματισμούς, η διατριβή με τίτλο «Η επίδρα-
ση των ευρωπαϊκών  περιφερειακών αρχών ως  προς τον εξευρωπαϊσμό των 
Εξωτερικών Δράσεων της ΕΕ. Μελέτη περίπτωσης: Η Συμφωνία Cotonou», 
αποτελεί μια επιστημονική προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου των ευρωπαϊκών 
περιφερειακών οντοτήτων σε ενεργούς δρώντες της Εξωτερικής Δράσης της 
Ένωσης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.  Ειδικότε-
ρα, το αντικείμενο της διατριβής εστιάζεται στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών 
περιφερειακών οντοτήτων, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης των δυο περιφε-
ρειακών συστημάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Χωρών Α.Κ.Ε. 
(Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός) μέσω της Συμφωνίας Cotonou. 
Η διαδικασία της «περιφερειοποίησης» που προωθεί η Ένωση απαιτεί διαδικα-
σίες πολιτικής αποκέντρωσης και διαπεριφερειακών συνεργασιών και αποδυ-
νάμωση της αποκλειστικότητας της πολιτικής δύναμης του κράτους-έθνους. Το 
«τρίτο» επίπεδο διακυβέρνησης, που αφορά στη συμμετοχή των υποεθνικών 
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οντοτήτων στην λήψη αποφάσεων της Ένωσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όρ-
γανα (πρώτο επίπεδο) και τα έθνη-κράτη (δεύτερο επίπεδο), ναι μεν θεσμο-
ποιήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) και τυπικά ενδυναμώθηκε με 
τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (2009), με βάση τις επιδόσεις και την δράση των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, όμως παραμένει μια θεσμική επιταγή.

Σε αυτή την διαδικασία, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν τόσο η ΕΕ, όσο και 
τα κράτη μέλη. Αφενός, η Ένωση προσπαθεί και θέλει την ενδυνάμωση των 
περιφερειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης -και, μάλιστα, με την 
εισαγωγή καινοτομιών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας  χωρίς όμως 
απτά αποτελέσματα, και αφετέρου τα κράτη μέλη, που στην πλειοψηφία τους 
λειτουργούν ως «επιβραδυντές» αυτής της διαδικασίας, καθώς δεν επιθυμούν 
να εκχωρήσουν στις υποεθνικές οντότητες μέρος της κυριαρχίας τους με τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής. Σε αυτήν την τριαδι-
κή σχέση,  Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κρατών Μελών και Περιφερειών,  θα πρέπει 
να αναζητηθούν τα αίτια αυτού το ελλείμματος, χωρίς να παραβλέπεται και το 
μερίδιο ευθύνης και των ίδιων περιφερειακών οντοτήτων  για την αργή εξέλιξη 
αυτής της διαδικασίας.

Μ.Ν. Βακουλή, Δικαστική προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ΔΕΕ στα πλαί-
σια ευρωπαϊκής διακυβέρνησης – η εξέλιξη της νομολογίας περί το άσυλο στην 
μετά-Λισαβόνα εποχή, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2021.

(Επιβλέπων Καθηγητής: Πάνος Γρηγορίου,  
Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Την 1 Φεβρουαρίου 2021, μια νέα διδακτορική διατριβή προστέθηκε στην έρευνα 
περί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψή μου και 
υποστηρίχθηκε από την κυρία Μαρία-Νεφέλη Βακουλή, Δικηγόρο, στο πλαίσιο 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εν λόγω διατριβή 
πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων με γνώ-
μονα τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και της νομολο-
γίας του στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Εξετάζει την νομολογία 
περί το άσυλο μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και τον 
θεσμικό ρόλο ΔΕΕ υπό το φως σύγχρονων ζητημάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο (απόφαση PSPP, Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, Νέο Σύμφωνο για τη Με-
τανάστευση και το Άσυλο, προσχώρηση ΕΕ στην ΕΣΔΑ). Το καινοτόμο στοιχείο 
της διατριβής αφορά στη σύνδεση της θεωρίας του Ιστορικού θεσμισμού με τη 
νομολογία ΔΕΕ στα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως με το δικαίωμα στο άσυλο. 
Το Μέρος Ι, «Θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και ΔΕΕ» επικεντρώνεται στον αρ-
χικό θεσμικό ρόλο ΔΕΕ στη θέσπιση της έννομης τάξης της ΕΕ. Οι αποφάσεις 
«σταθμοί» Van Gend & Loos και Costa v. ENEL αναλύονται ως κρίσιμες συγκυ-
ρίες, οι οποίες καθορίζουν την μελλοντική νομολογία (τροχιά εξάρτησης-path-
dependency). Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη της έννομης τάξης της ΕΕ η οποία 
αποδίδεται στην στρατηγική προσέγγιση του ΔΕΕ και στον σκοπό που διέπει 
την πορεία του. 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
αναλύονται ως κρίσιμες στιγμές στην πορεία της νομολογίας ΔΕΕ. Η Συνθήκη 

της Λισαβόνας περιλαμβάνει στοιχεία «συνέχειας» (continuity) και αλλαγής 
(change) όσον αφορά τον ρόλο ΔΕΕ: αφενός διατηρείται και καθιερώνεται ο 
υπερεθνικός του ρόλος, αφετέρου εμφαίνεται αλλαγή στα διαθέσιμα νομικά 
εργαλεία (Χάρτης ως νομικά δεσμευτικό κείμενο) και στην δικαιοδοσία του. 
Η πορεία της νομολογίας ΔΕΕ εξετάζεται μέσω της έννοιας της «ουσίας του 
δικαιώματος» (essence of the right), της προϋπόθεσης που τίθεται με το άρθρο 
52 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στη συνέχεια, 
η διατριβή επικεντρώνεται στην ερμηνεία της ουσίας του θεμελιώδους δικαιώ-
ματος στο άσυλο και παρατίθεται το σύνολο των αποφάσεων ΔΕΕ, στις οποίες 
γίνεται άμεση αναφορά στο άρθρο 18 του Χάρτη. 
Το Μέρος II, «Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε καιρό κρίσης», 
πραγματεύεται την δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ 
στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης ως φαινομένου με ισχυρή δυναμική (εξω-
γενές σοκ) που επηρεάζει το επίπεδο προστασίας τους. Εξετάζεται ιστορικά η 
πολιτική της ΕΕ για το άσυλο, εξηγούνται τα ληφθέντα μέτρα για την διαχείρι-
ση της κρίσης και αναλύεται κριτικά το νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε επίπεδο ΕΕ. Παρατίθεται ολοκληρωμένη 
επισκόπηση της νομολογίας ΔΕΕ μέσω EUR-Lex (νομοθεσία ΚΕΣΑ και κανονι-
σμός Δουβλίνου) στο πλαίσιο της διαδικασίας για το προδικαστικό ερώτημα. Η 
έρευνα αποκαλύπτει τον διττό ρόλο του ΔΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει και διεθνή 
διάσταση μέσω της διαρκούς ερμηνείας της Σύμβασης της Γενεύης. Παρατη-
ρείται, όμως, συστολή του ΔΕΕ στην αναφορά του στην ΕΣΔΑ, καθώς και στην 
νομολογία του ΕΔΔΑ.
Στο πλαίσιο της νομολογίας ΔΕΕ στον τομέα του ασύλου, εισάγονται για πρώτη 
φορά οι έννοιες «balanced judicial activism» και «justifiable judicial passivism». 
Και για τις δύο έννοιες, ο «κίνδυνος» για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 
ζωτικής σημασίας. Ειδικότερα, η πρώτη έννοια αναφέρεται στην εξισορρόπηση 
μεταξύ των ατομικών συμφερόντων που απορρέουν από την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του γενικού συμφέροντος για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Όπου δεν προκύπτει κίνδυνος για το έργο της ολοκλήρωσης, το 
ΔΕΕ εκδίδει καινοτόμες αποφάσεις, «σταθμούς» για την προστασία των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων, επωμίζεται δε τον ρόλο «δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων». Η δεύτερη έννοια εμφανίζεται, όταν ο δικαστικός ακτιβισμός ενέχει 
κίνδυνο. Το ΔΕΕ επιλέγει να αφήσει αναπάντητα ζητήματα και ερωτήματα, όταν 
η αντίθετη προσέγγιση θα οδηγούσε σε ευρεία και αόριστη ερμηνεία ικανή να 
διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Τέλος, εξετάζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε διεθνές επί-
πεδο. Αναλύεται η δικαστική αλληλεπίδραση ΔΕΕ-ΕΔΔΑ και τίθεται το ερώτη-
μα εάν η ανάγκη συνοχής στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ευρώπη απαιτεί την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Οι διαφορετικές «φιλο-
σοφίες» των δύο δικαστηρίων αναλύονται και συγκρίνονται στο πλαίσιο προ-
στασίας των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Η Γνωμοδότηση 
2/13 αναλύεται διεξοδικώς και παρατηρείται ότι η στάση ΔΕΕ, η οποία βασίζεται 
στην ανάγκη περιφρούρησης της αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ, αντλείται από 
την αρχική νομολογία του και εξηγείται μέσω της συνέχειας στην νομολογία, 
εμπεδωμένης στην έννοια της «τροχιάς εξάρτησης» (path dependency).

Νεά από την Επιστημονική Κίνηση
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Συνέδρια/Εκδηλώσεις 1

Ναύπλιο, 24-27 Σεπτεμβρίου 2021 
Εκκίνηση της νέας περιόδου των “Διεθνολογικών 
Συναντήσεων Ναυπλίου”, με μία πολύ ενδιαφέρουσα 
θεματική, δεδομένων αφενός της Επετείου της συ-
μπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάστα-
ση, αφετέρου της «Μνήμης Ιωάννη Καποδίστρια», 
που τιμάται την ίδια περίοδο στο Ναύπλιο (26-27 
Σεπτεμβρίου).
Στο πλαίσιο των «Συναντήσεων», θα παρουσιασθούν 
εισηγήσεις για σημαντικά θέματα Διεθνούς Δικαίου 
και Διεθνούς Πολιτικής, ενώ θα λάβουν χώρα ειδι-
κές συζητήσεις για το «Μέλλον της Ευρώπης» και τη 
40χρονη ελληνική πορεία στην ΕΕ, ειδικές προσεγγί-
σεις για το «‘21» και την εθνική ανάδυση της Ελλάδας 
στο διεθνές σκηνικό, αλλά και εκδήλωση για τις Μέ-
ρες του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και το έργο 
του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Επίσης, προβλέπεται το Forum Νέων Ερευνητών με 
παρουσιάσεις/εισηγήσεις από μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορι-
κούς εταίρους. 
Σε μέρη των «Συναντήσεων» θα συμπράξουν η Ελλη-
νική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων, 
η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης και οι Ren-
contres francohelléniques des Sciences interdiscipli-
naires, καθώς και μέλη της Εφορείας Τιμής “Ναύπλιο 
2021”, με την υποστήριξη και ενίσχυση του Δήμου 
Ναυπλιέων.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνω-
ση και συμμετοχή στις Διεθνολιγικές Συναντήσεις θα 
ανακοινωθούν προσεχώς.

Διεθνολογικές 
Συναντήσεις Ναυπλίου

Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου 

2021
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Ρόδος, 11-13 Σεπτεμβρίου 2021
Η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών 
Σχέσεων διοργανώνει στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2021 
στη Ρόδο και το Καστελόριζο το -παραδοσιακό πλέ-
ον- Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου με μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα θεματική αφιερωμένη στα: «Σύνορα: 
Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Διαστάσεις». Μια 
σφαιρική προσέγγιση σε ζητήματα που σχετίζονται 
με τα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα, κα-
θώς και συναφή ζητήματα κυριαρχίας και αρμοδιοτή-
των. Επίσης, ζητήματα μέσα από την οπτική Διεθνών 
Οργανισμών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Schengen, Τελωνιακό Έδαφος, Μεταναστευτική Πο-
λιτική και Πολιτική Ασύλου κλπ), ακόμη και ζητήματα 
διεθνών διαφορών και επίλυση τους, όπως και όψεις 
Διεθνούς Πολιτικής για τα ζητήματα αυτά."

2
Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου 

Ρόδου-Καστελλόριζου

Ανεψιού Γιώργος

Σμχος (Ι) ΠΑ,  
Δρ. Διεθούς Δικαίου, Ερευνητής 
ΕΚΕΚΔΑΑΔ/Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αργυρόπουλος 
Κωνσταντίνος

ΜΔΕ Διεθνούς Δικαίου και 
Διπλωματικών Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο,  
Υπ. Διδ Διεθνούς Δικαίου, ΕΚΠΑ

Βενιζέλος Ευάγγελος

Πρώην Αντιπρόεδρος  
της Κυβέρνησης και Υπουργός 
Εξωτερικών, Καθηγητής  
Συνταγματικού Δικαίου  
Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριηλίδης Λεωνίδας

Απόφοιτος ΠΜΣ Διεθνής 
Διακυβέρνηση & Πολιτική, ΕΚΠΑ

Γαλάνη Σοφία

Senior Lecturer  
in Public International Law, 
University of Bristol UK

Δένδιας Νίκος

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος

Δημητριάδης Αχιλλέας

Δικηγόρος

Δίπλα Χαριτίνη

Ομότιμος Καθηγήτρια 

Ζαμπακόλας Πέτρος

ΜΔΕ Διεθνές Δίκαιο και 
Διπλωματικές Σπουδές Παντείου 
Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΣΣΕ

Ζιώγας Χρήστος

Διδάσκων Διεθνείς Σχέσεις,  
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών  
Πανεπιστήνιο Αιγαίου 
Εντεταλμένος Λέκτορας στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Κατσούφρος Θεόδωρος

Ερευνητής του Ευρωπαϊκού  
Κέντρου Αριστείας  
Jean Monnet και πρώην στέλεχος 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Συμβολές*

* Παράθεση με αλφαβητική σειρά
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Κεντρωτής Κυριάκος Δ.

Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κουκοβίνος Δημοσθένης

Δικηγόρος, MΔΕ Διεθνές Δίκαιο & 
Διπλωματικές Σπουδές  
Πάντειο Πανεπιστήμιο, LL.M. 
Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο  
Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Κρεμλής Γιώργος

Σύμβουλος του Πρωθυπουργού  
για θέματα ενέργειας, κλίματος,  
περιβάλλοντος και κυκλικής  
οικονομίας.  
Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής. Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέρκου Χριστίνα

ΜΔΕ Διεθνούς Δικαίου & 
Διπλωματικών Σπουδών  
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μεταξάς Α-Ι. Δ. 

Vice-Président de l’Académie
Européenne Interdisciplinaire  
des Sciences
Επίτιμος Καθηγητής  
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Μπαλαφούτα Βιργινία

Δικηγόρος, Δρ Διεθνούς Δικαίου 
και Περιφερειακών Σπουδών, MΔΑ 
«Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές 
Σπουδές», MSc «Ιστορία και 
Φιλοσοφία της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας», Εργαστηριακό και 
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΕΚΠΑ

Μπρεδήμας Αντώνης

Ομότιμος Καθηγητής  
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πανούσης Γιάννης

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ,  
πρώην Υπουργός

Παπαναστασίου 
Θωμάς - Νεκτάριος

Επίκουρος καθηγητής Δημοσίου  
Διεθνούς Δικαίου της Νομικής  
Σχολής του «Πανεπιστημίου Νεάπολις  
Πάφου», PhD at Waseda Un. Tokyo

Παρράς Ευάγγελος

ΜΔΑ Διεθνούς Δικαίου & 
Διπλωματικών Σπουδών Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Περράκης Στέλιος

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου,  
Κοσμήτορας Νομικής Σχολής 
Νεάπολης Πάφου.  
Ομοτ. Καθηγητής και πρώην 
Αντιπρύτανης Παντείου 
Πανεπιστημίου.  
Πρόεδρος Εταιρείας Διεθνούς 
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Πισιμίση Κέλλυ

Ασκούμενη Δικηγόρος, ΜΔΕ 
Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές 
Σπουδές 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πολίτης Στυλιανός

Δρ. Διεθνούς Δικαίου 
Παντείου Πανεπιστημίου
Αντιναύαρχος ε.α.  
Πολεμικού Ναυτικού 

Ροδοθεάτος Γεράσιμος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος  
Παντείου Πανεπιστημίου,  
Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ

Σταμούλη Χριστίνα

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια, Διαχειρίστρια  
του Αρχείου Ι.Ε.Σταμούλη

Τενοσβίλι Μάγια

Μ2 Droit International et 
Transnational,  
Université de Strasbourg, 
Μεταπτυχιακό ΜΔΕ Διεθνές Δίκαιο  
και Διπλωματικές Σπουδές,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τσάλτας Γρηγόρης Ι.

Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς 
Δικαίου και πρώην Πρύτανης 
Παντείου Πανεπιστημίου,  
πρώην υπηρεσιακός Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Φατούρος Δημήτρης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
για την Ελλάδα στο Περιφερειακό  
Κέντρο Πληροφόρησης  
των Ηνωμένων Εθνών, Βρυξέλες

Χατζηδανιήλ Κλειώ Ι.

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Χατζηκωνσταντίνου 
Κωνσταντίνος
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής  
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Χριστοδουλίδης Νίκος

Υπουργός Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συμβολές




