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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη ςυμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωςη με ομιλία του κ. Πολφκαρπου Αδαμίδη 
με θζμα “Η κρίςη ςτισ Ελληνοτουρκικζσ ςχζςεισ και το Δίκαιο τησ Θάλαςςασ” 

 
 Ο κ. Πολφκαρποσ Αδαμίδθσ είναι δικθγόροσ παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτθσ τθσ Νομικισ 
Θεςςαλονίκθσ με μεταπτυχιακό από τθ Νομικι του Harvard, διδάκτωρ ςτθ Νομικι Θεςςαλονίκθσ και αν. 
κακθγθτισ Κοινοτικοφ Δικαίου, Διεκνϊν χζςεων και Προμθκειϊν ςτθ τρατιωτικι χολι Ευελπίδων 
(..Ε.). Ζχει διατελζςει, μεταξφ άλλων, Γενικόσ Διευκυντισ Διεκνϊν χζςεων και Εκνικοφ Αμυντικοφ 
χεδιαςμοφ ςτο Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, ενϊ ζχει πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο, ιδίωσ ςτον τομζα του 
Ποινικοφ Δικαίου. Ζχει επίςθσ δθμοςιεφςει ςειρά άρκρων και μελετϊν ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα. 
 Προςκεκλθμζνοσ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ, ζδωςε μια ςθμαντικι ομιλία τθ 
Δευτζρα 28 Νοεμβρίου, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμαρχείου. Σο κζμα, όπωσ αναφζρεται, ιταν “Η 
κρίςθ ςτισ Ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ και το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ”. 
 Ο κακθγθτισ ξεκίνθςε τθν ομιλία του με μια ιςτορικι αναφορά ςε πολιτικά, ςτρατιωτικά και 
κοινωνικά κζματα τθσ Σουρκίασ, ςτο βακμό που άπτονται των ςχζςεων με τθν Ελλάδα, κζτοντασ ζτςι τισ 
βάςεισ για τθν ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ που ακολοφκωσ ζκανε, αναφερόμενοσ και ςτθ “μζςθ 
γραμμι” του Δικαίου τθσ Θάλαςςασ, για τθν οποία πολφσ λόγοσ γίνεται τελευταία. Οι εκτιμιςεισ και οι, 
κατά μια ζννοια, προβλζψεισ του για το τί πρζπει να περιμζνουμε από τθ γείτονα χϊρα, ςυμπυκνϊνονται 
ςτο γεγονόσ οτι, θ Σουρκία είναι αυτι που ξζραμε, μια χϊρα που καιροςκοπεί εργαλειοποιϊντασ και 
ερμθνεφοντασ κατά το δοκοφν το διεκνζσ δίκαιο και εκμεταλλευόμενθ ευκαιριακά τθ διπλωματικι οδό. 
Από τθν άλλθ, αυτά ακριβϊσ τα ςτοιχεία (διπλωματία και διεκνζσ δίκαιο) είναι που εμείσ οφείλουμε να 
αξιοποιιςουμε ςτο ζπακρο, ςυςτθματικά μεν αλλά και εκμεταλλευόμενοι παράλλθλα όποιεσ ςυγκυρίεσ ι 
ευκαιρίεσ παρουςιάηονται ςτθ διεκνι ςκθνι. Σόςο ο τρόποσ όςο και ο λόγοσ του κ. Αδαμίδθ ζδειξαν βακιά 
γνϊςθ του αντικειμζνου, ϊςτε δεν υπιρξε περικϊριο για αμφιςβθτιςεισ, οφτε για τισ προκζςεισ τθσ 
γειτονικισ χϊρασ, οφτε για τθν ανάγκθ πρόλθψθσ (για να μθ βρεκοφμε προ απροόπτου) ι, ενδεχομζνωσ, 
απάντθςθσ (εάν θ Σουρκία αποφαςίςει να κινθκεί επικετικά, κάτι απίκανο μεν αλλά όχι αδφνατο, ςτθν 
παροφςα τουλάχιςτον ςυγκυρία). Ζτςι, οι ερωτιςεισ που ακολοφκθςαν ιταν περιςςότερο διευκρινιςτικζσ 
ι ςυμπλιρωναν τισ κζςεισ του ομιλθτι. 
 Η εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με ανταλλαγι αναμνθςτικϊν δϊρων. Ο Διμαρχοσ, ωσ εκπρόςωποσ 
του Διμου Μεγαρζων, απζνειμε ςτον κ. Αδαμίδθ το αναμνθςτικό βυηαντινό νόμιςμα και το άρτι εκδοκζν 
Λεφκωμα του Διμου, ενϊ ο κ. Αδαμίδθσ ανταπζδωςε, παραδίδοντασ ςτο Διμαρχο το βιβλίο του “Η αρχι 
τθσ μζςθσ γραμμισ ςτο Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ”. 
 τον απόθχο τθσ εκδιλωςθσ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, διλωςε: 
«Σιμερα βλζπουμε τθν Τουρκία να ςυνεχίηει τουσ λεονταριςμοφσ, αλλά ωσ εκεί. Τυχόν επόμενο βιμα κα 
τθσ κοςτίςει ακριβά, κάτι που το γνωρίηει και γι’ αυτό δεν κα το τολμιςει. Σε κάκε περίπτωςθ 
παραμζνουμε ςε επαγρφπνθςθ, αφοφ ζχουμε δει επανειλθμμζνα οτι το Διεκνζσ Δίκαιο το ερμθνεφει κατά 
το δοκοφν. Ήταν μια ςπουδαία ομιλία, από ζναν από τουσ πλζον ειδικοφσ ςτο χώρο, τον κακθγθτι κ. 
Αδαμίδθ, τον οποίο και κζλω προςωπικά να ευχαριςτιςω, που μασ ζκανε αυτι τθν τιμι.» 
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