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Editorial

Τι διδάσκει η ιστορία

H

Ιστορία ασφαλώς διδάσκει, όταν αξιολογείται
χωρίς παρωπίδες. Το αφιέρωµα στην ελληνοτουρκική κρίση των Ιµίων, του Ιανουαρίου
1996,που δηµοσίευσε η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στο
17ο τεύχος της(Μάρτιος 2007),έδειξε µε σαφήνεια πώς
δεν πρέπει να γίνεται η διαχείριση µίας κρίσης. ∆ιότι το
αποτέλεσµα εκείνης της κρίσης υπήρξε όχι µόνον η υπαγωγή περιοχών του εθνικού µας χώρου σε «γκρίζο»
καθεστώς διαρκούς αµφισβήτησης, αλλά κυρίως η αποτυχία της Ελλάδας να αντεπεξέλθει µε επιτυχία, ένα crash
test εθνικής κυριαρχίας. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
το τεύχος αυτό εξαντλήθηκε τάχιστα.
Αντιθέτως, η διαχείριση της κρίσης του Μαρτίου 1987
υπήρξε επιτυχής, αφού κατέληξε τόσο στην αποτροπή
της σύγκρουσης όσο και στην προάσπιση της εθνικής
µας κυριαρχίας. Το επιχείρηµα, εποµένως, ορισµένων εκ
των πρωταγωνιστών των Ιµίων ότι η υποχώρηση έγινε
χάριν της αποτροπής του πολέµου, καθίσταται έωλο, όταν εξετάσει κανείς την έκβαση των γεγονότων του 1987.
Και ενισχύει το επιχείρηµα ότι µόνον η αποφασιστικότητα αποµακρύνει το ενδεχόµενο στρατιωτικής σύγκρουσης.
Στο αφιέρωµα αυτού του τεύχους, η ελληνοτουρκική
κρίση του 1987 αναλύεται διεισδυτικά από βασικούς πρωταγωνιστές:τον τότε υπουργό Εθνικής Αµύνης Ι. Χαρα-

λαµπόπουλο, τον Α/ΓΕΕΘΑ πτέραρχο Ν. Κουρή, τον
Α/ΓΕΝ Λ. Βασιλικόπουλο, τον Αρχηγό του Στόλου(και
µετέπειτα Α/ΓΕΕΘΑ) ναύαρχο Χρ. Λυµπέρη. Επίσης δηµοσιεύεται κατ΄ αποκλειστικότητα ένα µέρος από τα ανέκδοτα αποµνηµονεύµατα του αείµνηστου Ιωάννη
Μπούτου, µε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποκαλυπτικά
στοιχεία. Τέλος, κάποια κείµενα σύγχρονων αναλυτών
και ένα χρονικό των γεγονότων συµπληρώνουν την σφαιρική προσέγγιση της κρίσης.
Πέραν του αφιερώµατος, ο αναγνώστης θα διαβάσει
µε ενδιαφέρον τις έγκυρες και ταυτόχρονα ρηξικέλευθες
αναλύσεις των Κ. Κόλµερ και Α. Παπαγιαννίδη. Ας προσέξει επίσης τις συνεισφορές νεώτερων αναλυτών, που
προσέρχονται όλο και περισσότεροι στην ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, κάτι που αποτελεί απάντηση στην φιλολογία περί απο-πολιτικοποίησης και αδιαφορίας των νέων για τα
κοινά. Το ενδιαφέρον της νέας γενιάς δεν λείπει, ούτε ο
ενθουσιασµός. Αυτό που λείπει είναι οι κατάλληλοι µηχανισµοί υποδοχής, µαθητείας, παιδαγωγικής αντιµετώπισης και αξιοκρατικής ανάδειξης.
Τέλος, ενηµερώνουµε το αναγνωστικό µας κοινό ότι ο Γιάννης Σακιώτης ολοκλήρωσε την εξάµηνη σαββατική του άδεια και επιστρέφει στην διεύθυνση του περιοδικού.
Μελέτης Η. Μελετόπουλος

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο της Νέας Πολιτικής

http://neapolitiki.blogspot.com
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Η Νέα ∆ιοίκησις της Τραπέζης της Ελλάδος
Tου Κώστα Κόλµερ

Μ

ετά 8 έτη, η Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά νέα
διοίκησιν. Η απερχοµένη συνέδεσε τ’όνοµά της
µε τα απο-«δοµηµένα οµόλογα», που εκόστισαν στ’Ασφαλιστικά Ταµεία αρκετά εκατοµµύρια ευρώ και µίαν απεργία του προσωπικού,
που παρ’ ολίγον να τινάξει στον αέρα την εµπιστοσύνη των
καταθετών στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα, λόγω της
ελλείψεως ρευστότητος, την οποίαν ασυναισθήτως προεκάλεσεν.
Η νέα διοίκησις έχει προ οφθαλµών µία εξόχως δυσάρεστη κατάστασιν: Από την µία πλευράν, ο επίσηµος
«πληθωρισµός» εν Ελλάδι, στο 4,4% τον Απρίλιον, δεν
συντρέχει, παρά τα λεγόµενα, µ’ εκείνον της ευρωζώνης
(3,4%), και από την άλλη, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο 14% του ΑΕΠ, έχει ανάγκην
χρηµατοδοτήσεως µε 44 δις. δολλαρίων, εφέτος, εις µίαν
εποχήν διεθνούς στενότητος κεφαλαίων, ανόδου των επιτοκίων και ανατιµήσεως του πετρελαίου στα 123 $/β.
Το «καπέλο» (spread) των Ελληνικών οµολόγων έχει φθάσει το 0,60% άνω του επιτοκίου των 10ετών Γερµανικών
οµολόγων, που αποτελούν τον γνώµονα της αγοράς. Πρόκειται διά µίαν ακόµη διάψευσι της Ελληνικής, αώρου εντάξεως στην «ενιαία νοµισµατική αγορά», όπου τα εθνικά επιτόκια...αποκλίνουν!
Η κατάστασις της πραγµατικής οικονοµίας δεν είναι
καλυτέρα. Η διαταραχή του διεθνούς χρηµατοδοτικού
συστήµατος δεν λέει να τελειώσει και θα επηρεάσει αργά
ή γρήγορα την Ελληνική Τραπεζικήν αγορά, που ήδη παρουσιάζει σηµεία ασταθείας, εξ αιτίας της πλησµονής αφερεγγύων δανείων και ασκέπτων εξαγορών εις γειτονικάς χώρας. (Οι οποίες και δοκιµάζονται τελευταίως από
πολιτικούς και πιστωτικούς κινδύνους, όρα Τουρκίαν,
Βουλγαρία, Ρουµανία).
Οι εγχώριες επιχειρήσεις είναι υπερχρεωµένες και τα
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βιοµηχανικά περιθώρια κέρδους εξαιρετικώς χαµηλά, εν
σχέσει µε τα ισχύοντα αλλαχού. Η ανεργία – ήδη υψηλή
εις ορισµένας κατηγορίας πληθυσµού, ως οι νέοι και γυναίκες – ελλοχεύει, απειλούσα την κοινωνικήν ειρήνη. Τα
υπέρµετρα, δηµόσια ελλείµµατα επανακάµπτουν, αν και
λογιστικώς πρός στιγµήν είχον εξαφανισθή. Οιαδήποτε
«αύξηση του ΑΕΠ» οφείλεται βασικώς εις εισαγωγάς και
πιστωτικήν επέκτασιν. Εν ολίγοις, η διαχείρησις της πραγµατικής οικονοµίας είναι φαινοµενική και στηρίζεται στον
ξένο δανεισµόν.
Ως εκ τούτου, χρειάζεται εξόχως προσεκτική νοµισµατική πολιτική, που δυστυχώς εκφεύγει της αρµοδιότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, αφού έχει εκχωρηθή
στην Κεντρικήν Ευρωπαϊκή Τράπεζαν (ΕΚΤ).
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι ο νέος διοικητής πρέπει
να παραµένει αµέτοχος θεατής των τεκταινοµένων εν Φραγκφούρτη.
• Εν πρώτοις, οφείλει να συνταχθή µε τούς οµολόγους του στην ΕΚΤ, που προτάσσουν µείωσι των επιτοκίων του ευρώ, καθώς η ανατίµησις του ευρώ καθιστά τα
Ευρωπαϊκά, και κατ’ επέκτασιν τα Ελληνικά προϊόντα,
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ολιγώτερον ανταγωνιστικά στις αγορές των τρίτων χωρών.
• Η εξασφάλισις επαρκούς ρευστότητος στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα είναι µία άλλη προτεραιότης του
νέου διοικητού και
• Η εξυγείανσις του τρόπου λειτουργείας της ΤτΕ, εκ
των ων ουκ άνευ, καθώς δεν δικαιολογείται ν’απασχολεί
3.350 εργαζοµένους, µε τον πεπερασµένο ρόλον της.
Εκεί όπου οφείλει να κινητοποιηθή δραστηρίως η ΤτΕ
είναι ο προληπτικός έλεγχος των εµπορικών Τραπεζών

(ιδίως όσον αφορά στην...άστεγον πίστι) και κατασταλτικώς, στον έλεγχον αποθεµατικών των Ασφαλιστικών εταιρειών.
Ως ανέφερεν γνώστης του ζητήµατος(*) «αν δεν
αλλάξει ο τρόπος που διοικούνται οι Τράπεζες, οι υπερβολές που προκάλεσαν την πιστωτική κατάρρευσι θα επαναληφθούν. Η διάσωσις των Τραπεζών από
χρεωκοπία δεν έγινε δια την προστασία των αλλά γιά
να διαφυλαχθή το κοινόν από τις Τράπεζες»! Τούτ’
αυτό ισχύει και διά τις Ασφάλειες.
!

Εν πορεία πρός την ...Μόσχα
Ο πρόεδρος Κωστάκης, ένδοξος αλλ’ αδαής
µικράς χώρας κύριος
κάτοχος ασθενούς πλειοψηφίας και παροικονοµίας,
πηγαίνοντας πρός την Μόσχα πέρασε από
συνέδριον εξωτικόν, πολύ απρόσµενον
όπου ένας Μάτ Μπράϊζα απροσδοκήτως
ενεφανίσθη.
Έστειλεν αξιωµατούχον το Στέητ Ντηπάρτµεντ
τόν πρόεδρο να ρωτήσει πόσα θ’αποκτήσει ακόµη
φυσικόν άεριο και αργό πετρέλαιον.
Αντιρρήσεις έφερεν κι’ ο υπουργός Μπόουτµαν
αλλ’ο πρόεδρος πρός Μόσχα την πορεία του
εξακολούθησε.
Ο Μάτ αποσύρθηκε σ’ενα δωµάτιο µυστικό
Μετά περίπου ηµίωρον βγήκε
περίφροντις κι’είπε στον ανθύπατο Σπέκχαρντ
«Ικανοποιητικώς δεν µπόρεσα να διευκρινίσω.

Κατάλληλη δεν είν’η µέρα σήµερα
Κάτι... Σκοπιανά πράγµατα είδα.
∆εν κατάλαβα καλά.Μά ν’αρκεσθή ο πρόεδρος µε τόσους µπελάδες
πού’χει.
Τα περισσότερ’ αέρια κινδύνους θα τον φέρουν
Θυµήσου να τον πείς αυτό, πρέσβυ:
Με τόσα προβλήµατα που φέρει πρός θεού,
ν’ αρκείται!
Η τύχη ξαφνικές έχει µεταβολές.
Να πείς στον πρόεδρο:
Λίαν συχνά βρίσκεται ο συνεταίρος του προγόνου
του ο αγενής που επικαίρως µε κόγχη γράφει
στη ψηφοδόχη επάνω το αλητήριον
Φεύγε Κωνσταντίνε».
Παρωδία Καβαφικού ποιήµατος
«Εν πορεία πρός την Σινώπην» και δια το πιστόν,
Ρέµλοκ.

(*) βλ.σχ. Paul Myners, Financial Times 25.4.08.
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Λειτουργώντας µέσα στους µηχανισµούς
Tου Α. ∆. Παπαγιαννίδη

Γ

ια καιρό, τώρα, θα σχολιάζεται και θα αναλύεται τι
ακριβώς διαδραµατίσθηκε στο Βουκουρέστι. Ακόµη περισσότερο, το πώς θα προχωρήσει πλέον η
διαπραγµάτευση της Ελλάδας µε την πΓ∆ της Μακεδονίας για το όνοµα της δεύτερης, ως προϋπόθεση να
ξαναπιαστεί το νήµα της πορείας της προς το ΝΑΤΟ και
(ήδη, πάλι) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα,
θα εξετάζονται οι συνέπειες/παρενέργειες/ µετενέργειες
του ελληνικού βέτο – ακριβώς ειπείν: της εµµονής στην
θέση «µη λύση (του διµερούς ζητήµατος της ονοµασίας),
µη πρόσκληση (των Σκοπίων για υποψηφιότητα στο ΝΑΤΟ)» - όχι τόσο στα πλαίσια του blame game που το άσχηµο διπλωµατικό γλίστρηµα των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ συγκρατεί, όσο σ’ εκείνο των λοιπών µετώπων που έχει η
Ελλάδα ανοιχτά.
Άµα αφήσει κανείς κατά µέρος τον επιδέξια καλλιεργούµενο ενθουσιασµό από την επικράτηση των ελληνικών θέσεων στην λογική «µη-λύση, µη-πρόσκληση» στην
Κορυφή του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι, και τις ιαχές λύτρωσης όταν προβλήθηκε το βέτο, άµα σταθεί πιο προσεκτικά στο τι ακριβώς συνέβη και πώς (συνεπώς) δροµολογείται η συνέχεια των πραγµάτων, βρίσκει κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Ως διπλωµατική πρακτική. Ως µεθοδολογία της εξωτερικής πολιτικής. Ως αναµέτρηση µε τον
Λεβιάθαν των µήντια, που – ως εκφραστής της αδηφάγου κοινής γνώµης, αλλά στην ουσία διακινώντας και επαναβεβαιώνοντας – οδηγεί τα στερεότυπα.
Πού το ενδιαφέρον; Ότι, στην ουσία, εκείνο που επιχειρήθηκε – και έγινε, και πέτυχε έως το σηµείο αυτό – ήταν να δείξει η Ελλάδα ότι λειτουργεί µέσα στα πλαίσια των
διεθνών οργανισµών. Όπως τα πλαίσια αυτά υπάρχουν,
όπως είναι θεσπισµένα. Πήγε δηλαδή η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και «ανέγνωσε» τον καταστατικό χάρτη της Συµµαχίας. Πήγε και στην Ενδιάµεση Συµφωνία και την ανέ-
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γνωσε, κι αυτήν. Συγκέντρωσε τα στοιχεία εκείνα – εδώ,
«ευτυχώς», βοήθησε η πρακτική των γειτόνων τις τελευταίες προ Βουκουρεστίου εβδοµάδες, η οξύτητα και η διεθνής προβολή της … – που αντιστρατεύονται κάθε έννοια της καλής γειτονίας. Και, τελικά, δεν έθεσε βέτο υπερήφανο και µελοδραµατικό. (Ακόµη λιγώτερο υπαινίχθηκε διπλό βέτο: ένα τώρα και ένα στο τέρµα, µε την
Βουλή των Ελλήνων να αρνείται να επικυρώσει διεύρυνση, που θα περιελάµβανε τα Σκόπια χωρίς να λυθεί η διαφορά για το όνοµα κλπ.). Απλώς, δεν συγκατατέθηκε, ώστε να θεωρηθεί ότι υπάρχει το consensus που απαιτείται
να υπάρχει για να προχωρήσει η ένταξη µιας χώρας στο
ΝΑΤΟ.
Άµα, τώρα, πάρει κανείς αυτόν τον συλλογισµό και
τον προβάλει στο µέλλον, θα δει ένα ΝΑΤΟ που θα λειτουργεί ως µοχλός – όχι για «δικαίωση των ελληνικών θέσεων» όπως κίνησαν να φαντασιώνονται µερικοί, αλλά
για την εξασφάλιση ότι θα υπάρξει διαπραγµάτευση ουσίας Αθηνών/Σκοπίων.
Όπως, εν τέλει, λειτούργησαν οι µηχανισµοί ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και «ξεπαγώµατος» των σχέσεων σύνδεσης, στην περίπτωση της Τουρκίας, προτού δροµολογηθούν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις), προκειµένου όχι απλώς να βρεθεί η Κύπρος µέλος της ΕΕ αλλά και
να οργανωθεί το διπλό τρίγωνο σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας-ΕΕ και Κύπρου-Τουρκίας-ΕΕ. ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη αναλυτική δεινότητα, για να δει κανείς πώς – και άµα ο ΝΑΤΟϊκός γόρδιος δεσµός ξεπεραστεί για τα Σκόπια – οι Ευρωπαϊκοί µηχανισµοί θα κληθούν να παίξουν
τον ρόλο τους και στις σχέσεις Αθηνών/Σκοπίων…
Τι θα πουν όλα αυτά; Πρώτον, ότι η Ελλάδα, αντί να
φωνάζει το δίκιο της, προσήλθε στο διεθνές σύστηµα µέσα από τους µηχανισµούς τους δικούς του. Και – διαφοροποιώντας την θέση της, ώστε αυτό να γίνει κατανοητό
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και να µπορεί να λειτουργήσει πολιτικά στα πλαίσια αυτών των διεθνών (δηλαδή: ∆υτικών) µηχανισµών –, τους
αξιοποιεί προς την κατεύθυνση όχι «δικαίωσής της», αλλά ουσιαστικής στήριξης των θέσεών της. ∆εύτερον, διαπραγµατεύεται µεν, αλλά µέσα σ’ ένα πλαίσιο – όχι «χύµα
στο κύµα» των ταραγµένων διεθνών σχέσεων. Τρίτον, βρίσκεται να έχει αυτοπεριορισθεί ως προς τις κινήσεις της
αλλά και ως προς τον ρόλο που επιτρέπει στον εαυτό της
να παίζει (κάθε φορά, σε κάθε συγκυρία) το εσωτερικό
της µέτωπο. Τέλος, «προκύπτει» στην διαχείριση των
πραγµάτων µια παράξενη – για τα ελληνικά µας πράγµατα – ευθυγράµµιση των κυρίων πολιτικών δυνάµεων.
Ξαναδείτε πώς έτρεξαν οι ηµέρες του Μακεδονικού
στην πορεία προς το Βουκουρέστι. Βαθµιαία διαµορφώθηκε ένα µέτωπο των κύριων πολιτικών δυνάµεων (τελικά µόνον ο ΛΑ.Ο.Σ. έµεινε εκτός, σ’ εκείνη την φάση) για
στήριξη της πορείας προς διαπραγµάτευση µε βάση µια
σύνθετη ονοµασία. ∆εν έσπασε το µέτωπο, ακόµη και όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι η διαδικασία Νίµιτς (και η
Αµερικανική πίεση) περιελάµβανε και «κάτι από διπλή ο-

νοµασία»: όλοι από κοινού την αποκήρυξαν αυτήν την
διάσταση, πλην στήριξαν de facto την συνέχιση των διαπραγµατεύσεων. Το ίδιο µέτωπο, εν συνεχεία, διατηρήθηκε όταν η µονόπλευρη πίεση προς την Αθήνα έφερε
τον Καραµανλή (και την Ντόρα) στην θέση «µη λύση, µη
πρόσκληση». Εδώ, µάλιστα, ήρθε και επανερµήνευσε την
θέση του και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, χωρίς να διεκδικήσει το «εγώ αυτό έλεγα» (Βέβαια έκανε κάτι πιο διαβρωτικό. Ταυτίσθηκε από νωρίς µε το «θα χάσει ο άθλιος
Μπους». Το οποίο και βγήκε στα πράγµατα – λόγω Ουκρανίας/Γεωργίας – και αγκαλιάστηκε από τα φίλαθλα αντανακλαστικά των ελληνικών µήντια. Εδώ, υπάρχει κίνδυνος για το µέλλον).
Το ερώτηµα είναι αν, τώρα, κάτι απ’ αυτό το µέτωπο
κριτικής συµπαράταξης – ας το πούµε έτσι, γιατί στην πολιτική πραγµατικότητα οι συναινέσεις δεν διαρκούν και
πολύ… - διατηρηθεί ώστε να συνοδεύσει την διαπραγµάτευση, όπως αυτή αναγκαστικά θα προχωρεί. Ή αν θα
µεταστοιχειωθεί σ’ ένα φάντασµα του τύπου του άτυχου
Συµβουλίου των Πολιτικών αρχηγών του 1992… !

Επί του πιεστηρίου

Το πρώτο καµπανάκι συναγερµού για την ελληνική οικονοµία χτύπησε
από τους Financial Times
Σε ένα άρθρο-σοκ για τους µονίµως εφησυχασµένους και
µακάριους υπερκαταναλωτές συµπολίτες µας, οι έγκριτοι οικονοµικοί αναλυτές των Financial Times Ραλφ Άτκινς και Κέριν
Χόουπ (7.5.2008) επισηµαίνουν ότι «οι Έλληνες θα κληθούν να
πληρώσουν το αντίτιµο της ανεµελιάς τους».
Οι αναλυτές αναφέρουν ότι, «σε αντίθεση µε τα 14 από τα 15
κράτη -µέλη της ευρωζώνης που εισάγουν περίπου όσα εξάγουν,
πραγµατικότητα που σηµαίνει πως οι καταναλωτές της ευρωζώνης δαπανούν χρήµατα που διαθέτουν πράγµατι, η ελληνική οικονοµία, µια από τις πιο προβληµατικές του κόσµου, κινείται
στη σφαίρα του τεράστιου εµπορικού ελλείµµατος το οποίο είναι υπερµεγέθες, αγγίζοντας το 14% του ΑΕΠ της, θυµίζοντας
µάλλον τους βαλκάνιους γείτονές της, παρά τους εταίρους της
στην ευρωζώνη».
Στην συνέχεια, οι αρθρογράφοι επισηµαίνουν ότι «ο κίνδυνος µιας επώδυνης προσγείωσης της οικονοµίας ανησυχούσε την
πολιτική τάξη επί χρόνια -ενώ το εµπορικό έλλειµµα συνέχιζε να
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αυξάνει. Η συµµετοχή της χώρας, όµως, στην ευρωζώνη προάσπισε τη χώρα από χρηµατοοικονοµικές κρίσεις.
Όµως, το εργατικό κόστος στην Ελλάδα αυξήθηκε πολύ περισσότερο από παντού στην ευρωζώνη -υπονοµεύοντας κι άλλο
την ανταγωνιστικότητα- και τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως
η επιβράδυνση της οικονοµίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, η
αύξηση του ΑΕΠ µειώνεται εδώ και τρία διαδοχικά τρίµηνα, ο
τουρισµός αναµένεται να µειωθεί και οι επενδύσεις που έχουν
γίνει δεν φαίνονται επαρκείς για να οδηγήσουν σε αύξηση των
εξαγωγών. Τέλος, η επερχόµενη οικονοµική κρίση αναµένεται
να οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο της ανεργίας».
Αποτέλεσµα των µαύρων ηµερών που έρχονται µε καλπάζοντες ρυθµούς στην ελληνική οικονοµία, όπως εκτιµούν οι αναλυτές, θα είναι η µαζική έξοδος των Ελλήνων εργαζοµένων
προς την δυτική Ευρώπη, για πρώτη φορά µετά την δεκαετία
του 1960.
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Veto, ΝΑΤΟ, FYROM & Co
Tου Γιάννη Σακιώτη

Σ

τις 3 Απριλίου 2008, ο Έλληνας πρωθυπουργός άσκησε το δικαίωµα του veto στην ολοµέλεια του ΝΑΤΟ, εµποδίζοντας την γειτονική µας FYROM να ενταχθεί στη Βορειο-Ατλαντική συµµαχία.
Το βέτο ασκήθηκε για λόγους κοινής λογικής. Το τι προηγήθηκε δεν έχει νόηµα να ξαναγραφτεί, µιας και οι πάντες
έχουµε υπερκορεσθεί από την “βετολογία”, αξίζει όµως να
καταγράψουµε ορισµένες διαπιστώσεις, πολλές εξ αυτών εν
είδει συµπερασµάτων και λιγώτερο ως πρωτόλειες σκέψεις
για το τι θα µπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα.

∆έσµη διαπιστώσεων για την Ελλάδα
1. Για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, µε αµέσως προηγούµενο συµβάν το βαρύ, πλην εν τέλει αποτελεσµατικό,
µιας και τότε υποχώρησε η ΠΓ∆Μ, αλλάζοντας την σηµαία της Βεργίνας και τα µακεδονικά σύµβολα στα εθνόσηµά της- εµπάργκο που είχε επιβάλει στην ΠΓ∆Μ το
1994 ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα αποκτά διεθνή πολιτική οντότητα ή σωστότερα αξιοπρεπή εξωτερική πολιτική, ακολουθώντας µάλιστα ήπιους δρόµους, χωρίς φανφαρονισµούς και πυροτεχνήµατα, ενώ ως προς το αντικείµενο της τελικής διαπραγµάτευσης, αποδεχόµενη ονοµασίες όπως Νέα Μακεδονία, έδειξε ότι διαθέτει καλή πίστη για την επίλυση του ζητήµατος. Εάν δεν διέθετε, τότε θα προσπαθούσε να ταπεινώσει την ΠΓ∆Μ, απαιτώντας το καθόλου “Μ” στην
ονοµασία της.
2. Η αντίρρηση της Ελλάδας δεν έτυχε υστερικής και µικροταµειακής διαχείρισης από τον πρωθυπουργό. ∆εν αυτο-αποµονώθηκε µεταξύ των εταίρων, δεν έκλαψε σε τραπέζια
συναδέλφων του, δεν κατήγγειλε υπερσυνωµοσίες κατά της
χώρας. Αντίθετα, ενηµέρωσε ψύχραιµα, χωρίς πολυλογίες
και εγκαίρως τους εταίρους µας στο ΝΑΤΟ, εξηγώντας ότι η Ελλάδα ΘΕΛΕΙ την ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, αρκεί αυτή να
αφήσει την αδιαλλαξία και να αποδεχθεί σύνθετη ονοµασία. Αποτέλεσµα αυτής της στάσης ήταν να “αναγκάσουµε”
τους συµµάχους µας να κατανοήσουν -και όχι απλά να α8
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ντιληφθούν- το ζήτηµα, να αποδεχθούν το veto ως µονόδροµο για την Ελλάδα και για πρώτη φορά την τελευταία
20ετία κάποιοι εξ αυτών να υποστηρίξουν επιπλέον την στάση µας (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κ.α.). Με λίγα λόγια ∆ΕΝ είδαµε το ποτήρι µισοάδειο, αλλά µισογεµάτο [βλ. και http://sakiotis.blogspot.com/2008/03/blogpost_376.html] και φύγαµε από το Βουκουρέστι έχοντας
κερδίσει την εκτίµηση των συνεταίρων µας στο ΝΑΤΟ και
κάτι πολύ σηµαντικώτερο, που είχαµε απωλέσει όλα τα
προηγούµενα χρόνια: την αξιοπιστία µας, καθώς οι υπόλοιποι ηγέτες ίσως και για πρώτη φορά δεν σκέφθηκαν
“κοίτα τους Έλληνες, πάλι πάνε να µας την φέρουν”, αλλά
αντίθετα κερδίσαµε την εµπιστοσύνη τους.
3. Η άνοδος της συλλογικής αυτοπεποίθησης, που προκύπτει
από την εξέλιξη αυτή, αποτελεί ένα αναπάντεχα εµφανισθέν
πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Για να αξιοποιηθεί όµως αυτή η εξαιρετικά θετική
περιρρέουσα ατµόσφαιρα, ο πρωθυπουργός, όπως ευστοχότατα σηµειώνει και ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου
Αντώνης Παπαγιαννίδης στο εκδοτικό σηµείωµα της
5/4/2008, απαιτείται να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε ριζοσπαστικές κινήσεις αλλαγής του πολιτικού συστήµατος, επιβάλλοντας τη δική του εκδοχή της νέας µεταπολίτευσης,
προφανώς µε χορεία νέων ικανών προσώπων, αλλά και µε
το ανέβασµα ενός νέου πολιτικού έργου µε τίτλο: χτίζοντας
µια νέα, ειλικρινή και φιλόδοξη Ελλάδα. Μπορεί; Θέλει; Ο
χρόνος θα δείξει, και µάλιστα πολύ σύντοµα. ∆ιότι, εάν δεν
κινηθεί τώρα, σε δυο-τρεις µήνες και πάλι θα µπουρδουκλωθεί σε νέα πολιτικά σκάνδαλα και το τώρα σχηµατισµένο σπουδαίο κεφάλαιο θα εξανεµισθεί.

∆έσµη διαπιστώσεων για την ΠΓ∆Μ
1. Παρά τη στενοχώρια τους οφείλουν να κοιτάξουν την πραγµατικότητα. Το ΝΑΤΟ ∆ΕΧΘΗΚΕ την ΠΓ∆Μ στους κόλπους του, αρκεί Ελλάδα και ΠΓ∆Μ να ενηµερώσουν τους
πρέσβεις των λοιπών χωρών-µελών της συµµαχίας ότι ΟΚ
µε το όνοµα. Αµέσως µόλις γίνει αυτό, η ΠΓ∆Μ θα γίνει
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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πλήρες µέλος του ΝΑΤΟ και λίγο µετά της Ε.Ε.. Ποιά ευτυχέστερη εξέλιξη θα µπορούσαν να περιµένουν οι Σλαβοµακεδόνες αλλά και οι Αλβανοµακεδόνες από αυτήν;
2. Μην µπαίνοντας στη διαδικασία να λυθεί το θέµα του ονόµατος και καταγγέλλοντας την ενδιάµεση συµφωνία, η
ΠΓ∆Μ θα διαλυθεί συντόµως από την αποσχιστική κίνηση των Τετοβάρων. Το θέλουν άραγε οι γείτονές µας αυτό;
3. Ένα ασφαλές συµπέρασµα για τους ίδιους είναι ότι, στο
πλαίσιο της ∆ύσης, υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού.
Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµη και µε την ισχυρότερη πατρωνεία εναντίον του, ΟΥ∆ΕΙΣ είναι υποχρεωµένος να εγκαταλείψει τα δικαιώµατά του και επίσης ότι επισήµως οµιλούµενη είναι η γλώσσα της συζήτησης και της πολιτισµένης και ειλικρινούς διαπραγµάτευσης. Αντιθέτως, οι
γλώσσες της αδιαλλαξίας, της ανυπόστατης καταγγελίας,
της αδιαφορίας για σχέσεις καλής φιλίας µε τους γείτονες και ενίοτε των απειλών και της χρησιµοποίησης γκαιµπελικής προπαγάνδας (όπως η γελοία σβάστικα που ανήρτησαν οι Σλαβοµακεδόνες στην σηµαία ενός λαού που
είχε ποσοστιαία τις µεγαλύτερες απώλειες σε πληθυσµό
κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου),
ιδίως όταν ο γείτονας είναι η πραγµατικώτερη δηµοκρατία στην περιοχή, είναι γλώσσες που απειλούνται µε εξαφάνιση... Και δεν πρόκειται να τις αποδεχθεί ως επίσηµες ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ε.Ε., όσα πάρκα ή και πόλεις
και αν µετονοµάσουν οι δηµοτικές αρχές της γειτονικής
µας χώρας σε ‘πάρκο Τζωρτζ Μπους’...

∆έσµη διαπιστώσεων για το ΝΑΤΟ
1. Το πρώτο δεδοµένο είναι ότι στο ΝΑΤΟ σχεδόν κανείς δεν
είναι υποτελής των ΗΠΑ. Έτσι, το ΝΑΤΟ αποτελεί ένα
πραγµατικό διαβουλευτικό σώµα, όπου µε τον κανόνα της
οµοφωνίας είναι πιθανό να λαµβάνονται οι πλέον λελογισµένες αποφάσεις. Το όχι σε Ουκρανία και Γεωργία αποτελεί παράδειγµα λελογισµένης απόφασης, όπως και
η απόφαση για την αντιπυραυλική ασπίδα.
2. Η οποία πλέον πέρασε στα χέρια του ΝΑΤΟ, εκφεύγοντας
από τον µυστικό και επίφοβο/καχύποπτο ακόµη και για
τους Ρώσσους έλεγχο των ΗΠΑ, που ανακάτευαν τα γεωπολιτικά δεδοµένα κατά βούληση, προκαλώντας µεγάλη αναστάτωση. Η απόφαση µάλιστα υπήρξε ιστορική, διότι
10

ΜΑΪΟΣ 2008

προσκλήθηκαν -και τελικά µάλλον θα συµµετάσχουν- και
οι Ρώσσοι, ενώ ο εν λόγω µηχανισµός αποτροπής όταν θα
λειτουργήσει πλήρως θα αποδειχθεί απείρως προτιµότερος
και κατά συνέπεια πολυτιµότατος για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσµου, και ειδικά της ευρύτερης περιοχή µας,
έναντι των πυρηνικών όπλων του Ιράν -τα οποία θα αποκτήσει πολύ σύντοµα-, έναντι της “εναλλακτικής λύσης” να
κάνουν έναν ακόµη “προληπτικό”πόλεµο οι ΗΠΑ, αυτή
την φορά στο Ιράν, σκορπίζοντας την ακραία ισλαµική τροµοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη...

∆έσµη διαπιστώσεων για τις ΗΠΑ
1. Η διατήρηση της ηγεµονίας µιας παγκόσµιας υπερδύναµης είναι απίθανο να βασιστεί στην αδικία ή/και την έλλειψη γνώσης για περίπλοκα διεθνή ζητήµατα.
2. Οι ΗΠΑ δεν είναι µπαµπούλας. Είναι ο ισχυρότερος παίκτης στο διεθνές σύστηµα του δυτικού κόσµου. Συνεπώς,
µεγάλες και µικρές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ελλάδα,
θα αµφισβητούν τη βούληση της ισχυρότερης χώρας του
κόσµου και θα κερδίζουν τις διπλωµατικές και πολιτικές
µάχες που δικαιούνται να κερδίσουν.
3. Η πολιτική του hit and run-come back quickly and repair,
δεν έχει καµµία αξία στο σύνθετο ιστορικό-ανθρωπολογικόψυχαναλυτικό παζλ των Βαλκανίων. Έτσι, η απλοϊκή ακολουθία του State Department του “αναγνωρίζω το Κόσοβο
[εποµένως αναζωπυρώνω τον αλβανικό αλυτρωτισµό προς
πάσα κατεύθυνση] και σπεύδω µετά να θωρακίσω την
ΠΓ∆Μ για να µην τα κάνουν µπάχαλο οι Αλβανοί και τη διαλύσουν, τσιτώνοντας πέρα από τις αντοχές της την Ελλάδα”, ήταν µοιραίο να καταρρεύσει, και µάλιστα παταγωδώς.
Το µέλλον είναι πάντοτε άδηλο. Η λογική εξέλιξη θα είναι να προσέλθει η ΠΓ∆Μ στις διαπραγµατεύσεις, να βρεθεί σύντοµα λύση και εφ’ εξής να είµαστε δύο έθνη-κράτη
δεµένα µε στενώτατη φιλία.
Η κακή εξέλιξη θα είναι ο αυτο-αποµονωτισµός της
ΠΓ∆Μ από την Ελλάδα και η προσπάθειά της να αναγνωρισθεί ως Μακεδονία στον ΟΗΕ, οξύνοντας και πολώνοντας τα πράγµατα. Το καλό σενάριο θα εξυπηρετήσει την εθνική αξιοπρέπεια της γειτονικής χώρας, το κακό θα φουσκώσει τον εθνικ(ιστικ)ό εγωισµό.
Η επιλογή είναι δική τους.
!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο απροσδόκητος σύµµαχος των Σκοπίων
Tου Γιάννη Χατζόπουλου

Η

ένταξη της Λεττονίας στο ΝΑΤΟ στις 29 Μαρτίου
2004 σηµατοδότησε την εναρµόνιση της εθνικής
νοµοθεσίας και των κρατικών δοµών, αρχικά στον
αµυντικό και τον διοικητικό τοµέα καθώς και στις
υπηρεσίες ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αρχές της συµµαχίας. Μάλιστα, οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Λεττονίας ευθυγραµµίζονται σε νέες αποστολές υπό συνθήκες κοινής άµυνας, σύµφωνα µε τη νέα στρατηγική γραµµή του NATO.
Μια σηµαντική συνεισφορά της Λεττονίας στη διεθνή ασφάλεια, µέσω της ένταξής της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, είναι η συνεργασία µε τις χώρες- εταίρους που επιθυµούν να
ενταχθούν στους ευρωατλαντικούς θεσµούς: τα ∆υτικά Βαλκάνια, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία. Κερδίζοντας την
ιδιότητα του πλήρους µέλους του ΝΑΤΟ, η Λεττονία-όπως
η Λιθουανία και η Εσθονία- έχει λάβει εγγυήσεις για την ασφάλειά της. Παράλληλα, έχει αυξήσει την επιρροή της σε
ολόκληρο το διατλαντικό τόξο, γεγονός που δικαιολογείται
από την απόφαση των µελών -κρατών να πραγµατοποιηθεί
η Σύνοδος Κορυφής του NATO το 2006 στη Ρίγα. Πέρα από την συµµετοχή της στο NATO, µε την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λεττονία κέρδισε µακροχρόνιες προοπτικές οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι προτεραιότητες στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άµυνας περιλαµβάνουν µέτρα όπως η συµµετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές της ΕΕ (Αφγανιστάν, Κόσσοβο), η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Αµυντική Aντιπροσωπεία, και η συγκρότηση οµάδων µάχης.
Μέσα στην ατζέντα της λεττονικής κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας, συµπεριλαµβάνονται η βελτίωση του διεθνούς διαλόγου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO και η εγγύηση συντονισµένων δράσεων σε θέµατα διαχείρισης διεθνών κρίσεων.
Με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO,
µία από τις βασικές προτεραιότητες της λεττονικής εξωτερικής πολιτικής είναι η µετάδοση της µεταρρυθµιστικής εµπειρίας της Λεττονίας και η υποστήριξη των εκδηµοκρα-
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τισθέντων κρατών µε νοµική και οικονοµική µεταρρύθµιση.
Ωστόσο, η περίεργη επιλογή της να αναµειχθεί στα
Βαλκάνια δείχνει την ευθυγράµµιση της εξωτερικής της
πολιτικής µε τις επιταγές των ΗΠΑ. Τρία παραδείγµατα αυτής της επιλογής της λεττονικής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική αποτελούν η ανάπτυξη των λεττονο-σκοπιανών
σχέσεων στον αµυντικό τοµέα, η αµυντική συµφωνία µε το
Μαυροβούνιο και η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου.

Συµµαχία Λεττονίας-Σκοπίων
Σύµφωνα µε τη λεττονική κυβέρνηση, η ανάπτυξη σχέσεων µε τα Σκόπια αποτελεί βασικό µέρος της ατζέντας της
εξωτερικής πολιτικής.
Ο Antonio Milososki, υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στη Λεττονία στις 8
∆εκεµβρίου 2006. Ήταν η πρώτη επίσκεψη στη Λεττονία από υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων και η πρώτη διµερής
συµφωνία µεταξύ της Λεττονίας και των Σκοπίων υπεγράφη
µε τίτλο «Συµφωνία για την Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας και της Πρόληψης της Οικονοµικής Υπεκφυγής». Επίσης, στις 8 Noεµβρίου 2006 το σκοπιανό κοινοβούλιο ίδρυσε την ‘Μακεδονο’-Βαλτική Οµάδα Συνεργασίας, υπο την
ηγεσία της Liljana Popovska, προέδρου του Κόµµατος ∆ηµοκρατικής Αναδόµησης των Σκοπίων (DROM).

Το Υπόµνηµα της Αµυντικής Συνεργασίας
Λεττονίας-Σκοπίων
Το Υπόµνηµα Κατανόησης της Αµυντικής Συνεργασίας
µεταξύ των υπουργείων Εθνικής Άµυνας της Λεττονίας και
των Σκοπίων υπεγράφη στις 20 Μαρτίου 2008.Ο σκοπός
του Υποµνήµατος Κατανόησης είναι η επέκταση της αµυντικής συνεργασίας µεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Αµυνας Λεττονίας και Σκοπίων καθώς και ο καθορισµός ενός
πρακτικού πλαισίου συνεργασίας και εφαρµογής των αρχών των αµυντικών προγραµµάτων.Το υπόµνηµα αναφέρεΜΑΪΟΣ 2008
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ται σε ρυθµίσεις για την εφαρµογή της δικαιοδοσίας, οικονοµικές ρυθµίσεις καθώς και στην αµοιβαία βοήθεια και
προστασία των ταξινοµηµένων πληροφοριών.
Στις 30 Μαρτίου 2008, ο Γραµµατέας του υπουργείου
Εθνικής Άµυνας των Σκοπίων, Nikola Petroski, συναντήθηκε µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Λεττονίας Einars
Repse, και τον λεττονό οµόλογό του Edgars Rinkevics. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στη Λεττονία, στις 29 31 Μαρτίου 2008, ο Nikola Petroski συναντήθηκε µε ανώτατους αξιωµατούχους του υπουργείου Εθνικής Αµύνης και
της διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, τον πρόεδρο της Επιτροπής Άµυνας και Εσωτερικών Υποθέσεων της λεττονικής βουλής Juris Dalbins, και αξιωµατούχους του υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Petroski έκανε λόγο για την στρατιωτική µεταρρύθµιση των Σκοπίων :τα σχέδια για την θέσπιση εθελοντικής στρατιωτικής θητείας και την ίδρυση επαγγελµατικού στρατού. Υπογράµµισε την σηµασία της περιφερειακής συνεργασίας και έδειξε ενδιαφέρον για το παράδειγµα των Βαλτικών κρατών στην διαδικασία ένταξης
στο ΝΑΤΟ.
Στην συνάντηση των δύο υπουργών, οι δύο πλευρές συζήτησαν για την προοπτική ένταξης των Σκοπίων στο
NATO, την συνεργασία στην περιφέρεια των Βαλκανίων και
την ανάπτυξη των διµερών σχέσεων Λεττονίας-Σκοπίων. Ο
Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας των Σκοπίων
επέδειξε ενδιαφέρον για την επεξεργασία των στρατηγικών
και στρατιωτικών σχεδίων. Ο Λεττονός οµόλογός του Edgars
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Rinkevics διαβεβαίωσε ότι το λεττονικό υπουργείο εθνικής άµυνας θα παρέχει την υποστήριξη και την εµπειρία
του σε αυτά τα θέµατα.
Η συνεργασία Λεττονίας –Σκοπίων καθε άλλο παρά λογική δείχνει, καθώς οι σχέσεις των δύο κρατών δεν στηρίζονται σε µακρόχρονη ιστορική βάση, αλλά αποτελούν προϊόν της αµερικανικής παρέµβασης στα Βαλκάνια και της υποστήριξης της ευρωατλαντικής πορείας των Σκοπίων από
τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η Λεττονία αποτελεί το µέσο προσέλκυσης των Σκοπίων στην προσπάθεια των ΗΠΑ να συνάψουν συµµαχίες µε τις πρώην γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες , να πετύχουν την µετάλλαξή τους από κοµµουνιστικά κράτη σε καπιταλιστικά και να τις χρησιµοποιήσουν ως
«ασπίδες προστασίας» από τη Ρωσσία.

Οι Σχέσεις Λεττονίας-Μαυροβουνίου και η
∆ιµερής Αµυντική Συνεργασία
Στις 3 Ιουνίου 2006, το Μαυροβούνιο διακήρυξε την ανεξαρτησία του και στις 12 Ιουνίου 2006, στην διάσκεψη
του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεµβούργο, οι υπουργοί της ΕΕ υιοθέτησαν την κοινή απόφαση να αναγνωρίσουν την διακήρυξη της Βουλής του Μαυροβουνίου
για την ανεξαρτησία του (µέσα στους οποίους και οι υπουργοί εξωτερικών της Λεττονίας και της Λιθουανίας). Η
έναρξη των διπλωµατικών σχέσεων Λεττονίας-Μαυροβουνίου έλαβε χώρα στις 19 Ιουνίου 2006. Σήµερα, το Μαυροβούνιο έχει την υποστήριξη της Λεττονίας για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Το σηµαντικώτερο βήµα στην διµερή αµυντική συνεργασία Λεττονίας –Μαυροβουνίου έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2008. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του γραµµατέα
του υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Λεττοννίας Edgars
Rinkevics στο Μαυροβούνιο, υπεγράφη το ‘Πρωτόκολλο
Προθέσεως για Αµυντική Συνεργασία’. Στην συνάντησή του
µε τον αντιπρόσωπο του υπουργείου Εθνικής Άµυνας του
Μαυροβουνίου, Αντιναύαρχο Dragan Samardzic, ο κ.
Rinkevics συζήτησε τις δυνατότητες αµυντικής συνεργασίας
των δύο χωρών µέσα στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων. Ο
κ. Rinkevics επεσήµανε ότι η συνεργασία µεταξύ των δύο
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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χωρών θα επικεντρωθεί στον συµβουλευτικό ρόλο της Λεττονίας σε θέµατα άµυνας και στην ανταλλαγή απόψεων και
εµπειριών.

Η Αναγνώριση της Ανεξαρτησίας του
Κοσσόβου από την Λεττονία
Στις 17 Φεβρουαρίου 2008, η Λεττονία αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Η Λεττονία εκτιµά πως οι αρχές
της διακήρυξής της είναι καθοριστικές για τη δηµιουργία µιας
δηµοκρατικής πολιτείας. Σύµφωνα µε την λεττονική πλευρά,
«αρχές όπως η σταθερότητα, η οικονοµική ανάπτυξη, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η προστασία των µειονοτήτων και η µη παραβίαση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία
θα ανοικοδοµηθεί το µέλλον του Κοσσόβου». Ο υπουργός Εξωτερικών της Λεττονίας Maris Riekstins υπογράµµισε ότι το
σχέδιο και οι προτάσεις του ειδικού διαµεσολαβητή του ΟΗΕ
Martti Ahtisaari µπορούν να συντελέσουν στην µελλοντική ανάπτυξη του νεοσύστατου βαλκανικού κράτους.Η Λεττονική
κυβέρνηση επισηµαίνει τη µοναδικότητα του ζητήµατος του
Κοσσόβου και δεν µπορεί να εκληφθεί ως παράδειγµα για
την επίλυση άλλων διαµαχών στον κόσµο.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Λεττονίας γνωστοποίησε ότι αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου βάσει
των υποχρεώσεών της έναντι της διακήρυξης της ανεξαρτησίας της 17ης Φεβρουαρίου 2008 για την εφαρµογή του σχεδίου του ειδικού διαµεσολαβητή των Ηνωµένων
Εθνών Martti Ahtisaari, και των συµπερασµάτων του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λεττονίας δήλωσε έτοιµο να αναπτύξει διπλωµατικές σχέσεις
µε το Κόσσοβο. Η ΕΕ υποστηρίζει τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας,καθώς και όλες τις αποφάσεις του Συµβουλίου Α-

σφαλείας του ΟΗΕ. Η ΕΕ, το NATO, και η Λεττονία (ώς
κράτος -µέλος αυτών των διεθνών οργανισµών) θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια και την σταθερότητα
στο Κόσσοβο και στα Βαλκάνια µε στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη και µε συµµετοχή στην δηµιουργία των
κρατικών οργανισµών και την εκπαίδευση του έµψυχου
δυναµικού.

Η Λεττονία «δέσµια» της αµερικανικής
εξωτερικής πολιτικής
Η Λεττονία λειτουργεί ως «χώρα -δορυφόρος» των ΗΠΑ στα Βαλκάνια, ακολουθώντας πιστά το δόγµα της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής στηρίζει την ευρωατλαντική
πορεία των πρώην σοβιετικών δηµοκρατιών της Ουκρανίας
και Γεωργίας καθώς και της Κροατίας, της Αλβανίας, των
Σκοπίων και του Μαυροβουνίου, παροτρύνοντας την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Λεττονία παρουσιάζει ένα ‘σιδηρούν προσωπείο’ στην εξωτερική της πολιτική, παρεµβαίνοντας σε ένα άγνωστο γεωπολιτικό περιβάλλον γι’ αυτήν, τα Βαλκάνια. Μέσα από τις διµερείς αµυντικές συνεργασίες µε τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο, και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, η Λεττονία φανερώνει τις διαθέσεις των ΗΠΑ να ελέγξουν το γεωπολιτικό πεδίο των Βαλκανίων και να χρησιµοποιήσουν τις συµµαχικές
χώρες για το άνοιγµα νέων ενεργειακών δρόµων. Παράλληλα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, η
λεττονική πλευρά έδειξε να αγνοεί επιδεικτικά τις ελληνικές
θέσεις για το Μακεδονικό και την ιστορική αλήθεια, παίρνοντας ξεκάθαρα το µέρος των Σκοπίων στο θέµα της ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ µε το όνοµα ‘Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας’.Η Λεττονία
είναι «δέσµια» της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και µε
την περίεργη εξωτερική της πολιτική στα Βαλκάνια δείχνει εµµέσως πλήν σαφώς την κορύφωση του ακήρυκτου -αλλά υπαρκτού- ψυχρού πολέµου Ανατολής-∆ύσης.
!

Ο «δαίµων» πάντα καραδοκεί!
Με αποτέλεσµα, στο τεύχος 28 της Νέας Πολιτικής, στην σελίδα 32, να µην αναφερθεί ο συντάκτης του άρθρου,
ο οποίος ήταν ο συνεργάτης µας Ιωάννης-∆ιονύσιος Σαλαβράκος.

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Μάης 68.

Τα γεγονότα και το νόηµά τους, σαράντα χρόνια µετά
Tου Χρήστου Η. Χαλαζιά

Έ

χουν περάσει σαράντα ολόκληρα χρόνια. Το 1968
προκαλεί όµως και σήµερα ακόµη, ως ανάµνηση,
ένα µίγµα από αναζήτηση και φόβο. Πιθανώς εξαιτίας της ταχύτητας των γεγονότων που συνέθεσαν την δική του ιστορική προσφορά. Κυρίως όµως, γιατί στη χρονιά αυτή, και σ΄ εκείνη µόνο, φάνηκαν τα βασικά
προβλήµατα και οι ανησυχίες µιας ολόκληρης γενιάς, να αναµετρώνται βίαια και µε τη ροή της εξέλιξης.
Οι πρωταγωνιστές, όµως, εκείνης της εποχής της αµφισβήτησης τι έχουν απογίνει σήµερα; Πόσοι από αυτούς έχουν
συµβιβαστεί, όπως και η δική µας γενιά του Πολυτεχνείου,
που ήταν µια συνέχεια της παγκόσµιας εξέγερσης; Οι δικοί
µας εκµεταλλεύτηκαν όσο το δυνατόν τις δάφνες τους να όµως που οι ηγέτες του Γαλλικού Μάη ήταν οι πρώτοι διδάξαντες. Ο πρωτοπόρος των κινητοποιήσεων Κον Μπεντίτ,
γνωστός µε το ψευδώνυµο «Κόκκινος Ντάνι», έγινε Ευρωβουλευτής των πρασίνων, πρώτα της Γερµανίας και στην
συνέχεια ίδρυσε το Γαλλικό Κόµµα των πρασίνων, αλλά όπως δήλωσε θα είναι ευρωβουλευτής της Γαλλίας αλλά και
του Ισραήλ ( αν και δεν είναι µέλος της ΕΕ). Με την είσοδό
του στο Ευρωκοινοβούλιο πήρε θέση υπέρ των Νατοϊκών
βοµβαρδισµών στη Σερβία, αλλά και τις στρατιωτικές επεµβάσεις σε άλλες χώρες. Όπως και η θέση του στο θέµα των
Σκοπίων.
Μετά από σαράντα χρόνια η επίδραση του «πνεύµατος
του Μάη» εξακολουθεί να είναι παρούσα. Αλλά η «φιλολογία» γύρω από την ίδια την «εξέγερση», την εξέλιξη, την κατάληξη και τις συνέπειές της δεν πρόκειται να σταµατήσει σε
µια επετειακή αναφορά. Θα λεχθούν και θα γραφτούν πολλά ακόµη, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα υλικό για τους ιστορικούς του
µέλλοντος, που θα κρίνουν «εξ αποστάσεως» - και αντικειµενικά και ψύχραιµα – και θα αποδώσουν την ιστορική α14
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ξία στα γεγονότα εκείνα που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη
και έκαναν άλλους να πουν ότι πρόκειται για «επανάσταση»,
άλλους να µιλήσουν για «νεωτεριστικό κίνηµα» και άλλους
για «ξεπέρασµα» των γνωστών σχηµάτων.
Το χρονικό που θα γραφόταν µέσα σε πολυποίκιλες εκδηλώσεις, µε πολλές προεκτάσεις και κάτω από το βάρος
διαφόρων «ιδεολογικών αναζητήσεων», άρχισε ουσιαστικά
στις 2 Μάη 1968, µε µια αναταραχή που εκδηλώθηκε στο
Πανεπιστήµιο της Νάντερ. Ακόµη ήταν νωρίς για να γίνει
αντιληπτή η συνέχεια, αλλά οι πρώτες ανησυχίες για την
κοινή γνώµη – και για την κυβέρνηση του προέδρου Ντε
Γκώλ - είχαν αρχίσει λίγο νωρίτερα, καθώς οι εφηµερίδες έκαναν λόγο για κάποιον «αναβρασµό» που επικρατούσε ανάµεσα στους φοιτητές του πανεπιστηµίου της Νάντερ, βορείως του Παρισιού, από δέκα περίπου µέρες.
Η αιτία του αναβρασµού: η άρνηση των πρυτανικών αρχών να αποδεχθούν το αίτηµα των φοιτητών να µένουν στους
κοιτώνες µαζί αγόρια και κορίτσια. Να λοιπόν από την αρχή µια διεκδίκηση όχι καθαρά «εκπαιδευτική» - και θα ακολουθούσαν άλλες, πολύ πιο µακριά από τον φοιτητικό χώρο, αφού µετά τα πανεπιστήµια, τα λύκεια, ολόκληρος ο
σχολικός χώρος «παρασύρθηκαν στη δίνη του πανηγυριού»
- όπως είχε γράψει ένας σχολιαστής – και µετά οι εργάτες των
µεγαλύτερων βιοµηχανιών και άλλοι κλάδοι εργαζοµένων. Το
αίτηµα λοιπόν των φοιτητών της Νάντερ δεν γινόταν δεκτό
και ο φοιτητικός κόσµος - αγόρια και κορίτσια - αντιδρούσαν έντονα, µε επεισόδια και µέσα σε κλίµα γενικής αναστάτωσης. Στις 2 Μάη οι πρυτανικές αρχές αποφάσισαν και
έκλεισαν το πανεπιστήµιο. Ήταν η θρυαλλίδα που µετέδωσε τη φωτιά παντού.
Θα ήταν πολύ απλοϊκό να µιλήσει κανένας µόνο για «φοιτητική εξέγερση». Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι αυτή η ιστορία, που πήρε αργότερα την ονοµασία «Μάης του ’68», είχε
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πολλά κίνητρα, άλλες προεκτάσεις, άλλους στόχους. Αλήθεια, πώς µπορεί κανένας να µιλήσει για φοιτητικές διαµαρτυρίες, όταν εννιά εκατοµµύρια Γάλλοι εργάτες, που δεν
δέχονταν πια κανέναν έλεγχο από τα συνδικάτα τους, κατέβηκαν σε απεργίες παραλύοντας τη χώρα και παίρνοντας
µέρος σε πρωτοφανούς βιαιότητας συγκρούσεις µε την αστυνοµία, ενώ διάφορες οµάδες αναρχικών, µαοϊκών και άλλων « σοσιαλιστικών ιδεών» γνωστών και άγνωστων ατόµων
έκαναν καταλήψεις και παρακινούσαν τους φοιτητές σε «επανάσταση» - µε ένα κεντρικό σύνθηµα που εξωράιζε φιλολογικά την κινητοποίηση: «Η φαντασία στην Εξουσία».
Στις 3 Μάη, το προαύλιο του πανεπιστηµίου της Σορβόννης ήταν κατειληµµένο από εξεγερµένους, φοιτητές - και
όχι µόνο φοιτητές. Έγινε βίαιη επέµβαση της αστυνοµίας
και εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς τι επακολούθησε. Την ίδια µέρα, στο Καρτιέ Λατέν του Παρισιού ισχυρότατη αστυνοµική δύναµη επιχείρησε να διαλύσει συγκεντρώσεις
χιλιάδων νέων. Τραυµατίστηκαν πάνω από εκατό άτοµα, διαδηλωτές και αστυνοµικοί και έγιναν κάπου εξακόσιες συλλήψεις.
Τα πράγµατα είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ σοβαρά, αλλά ακόµη δεν ήταν ξεκαθαρισµένο τι ακριβώς γινόταν, ποιοί ήταν εκείνοι που υποκινούσαν τις ταραχές. Αυτό έγινε
γνωστό στις 11 Μάη και αφού στις 5 Μάη είχαν καταδικαστεί από το αυτόφωρο 13 διαδηλωτές, στις 6 Μάη είχαν γίνει νέες συγκρούσεις στο Καρτιέ Λατέν, είχαν τραυµατιστεί
πάνω από 600 φοιτητές και 350 αστυνοµικοί και είχαν συλληφθεί 420 άτοµα, στις 10 Μάη έγινε µια «µάχη οδοφραγµάτων» στο κέντρο του Παρισιού, όπου οι τραυµατίες – πολλοί αρκετά βαριά – ήσαν πολλές εκατοντάδες, όπως και οι
συλλήψεις, και όπου πυρπολήθηκαν εκατοντάδες αυτοκίνητα.
Στις 11 Μάη έκαναν στην τηλεόραση την εµφάνισή τους
οι «ηγέτες» της εξέγερσης. Ήταν ο αναρχικός φοιτητής Ντανιέλ Κον Μπετίτ, ο µαοϊκός πανεπιστηµιακός βοηθός Αλαίν
Ζεσµάρ, ο καθηγητής κοινωνιολογίας Νίκος Πουλατζάς και
ο σοσιαλιστής πρόεδρος της φοιτητικής ένωσης Ζακ Σοβαζώ. Η ιστορία του Γαλλικού Μάη είχε λοιπόν αποκαλύψει το «πολιτικό πρόσωπό της». Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζωρζ Ποµπιντού σε δηλώσεις του είχε πει: «Οµάδες
λυσσασµένων θέλουν να γενικεύσουν την αναταραχή, µε
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σκοπό να καταστρέψουν το έθνος και αυτές ακόµη τις βάσεις της φιλελεύθερης κοινωνίας µας». Τα λόγια αυτά του
πρωθυπουργού προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και ο
Ζωρζ Ποµπιντού έγινε στόχος δριµύτατων επιθέσεων από
την αριστερή αντιπολίτευση, µε συνέπεια να αναγγείλει την
εποµένη το άνοιγµα της Σορβόννης – που είχε κλείσει – και
το δικαίωµα έφεσης για τέσσερις διαδηλωτές που είχαν καταδικαστεί χωρίς δικαίωµα εξαγοράς και βρίσκονταν στη
φυλακή.
Στις 13 Μάη τα πράγµατα «αγρίεψαν» περισσότερο, όταν
έγινε µια εντυπωσιακή σειρά διαδηλώσεων στους δρόµους
της γαλλικής πρωτεύουσας, µε συµµετοχή φοιτητών και εργατών που ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες. Η «απάντησή» τους στα λόγια του Ποµπιντού ήταν ένα σύνθηµα
γραµµένο σε τεράστια πανώ και πλακάτ: «Είµαστε όλοι…
λυσσασµένοι». Την ίδια εκείνη µέρα, οι φοιτητές κατέλαβαν
την Σορβόννη, εµποδίζοντας έτσι το άνοιγµά της. Η εξέγερση είχε ήδη πάρει γενικώτερη µορφή κοινωνικής αναστάτωσης και ορισµένοι διανοούµενοι µιλούσαν για «κοινωνική απελευθέρωση των µαζών».
Τι ήταν τελικά ο «Μάης του ’68»; ∆ύσκολο – αν όχι αδύνατο – να απαντηθεί το ερώτηµα. Γι’ αυτό και οι Γάλλοι
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δεν δίνουν πάγιες ερµηνείες ή ορισµούς στο φαινόµενο. Η
έννοια «φαινόµενο» ταιριάζει ίσως περισσότερο από κάθε
άλλη στα γεγονότα και τις εξελίξεις των εβδοµάδων εκείνων.
Περισσότερο µπορεί να πει κανένας τι «δεν ήταν» ο γαλλικός Μάης. ∆εν ήταν αµιγές φοιτητικό κίνηµα. ∆εν ήταν πολιτικοϊδεολογική διεργασία, Ήταν λίγο από όλα αυτά και επίσης κάτι περισσότερο: µια πολιτική «ζύµωση». Αλλά ας
θυµηθούµε λίγα ακόµη γεγονότα της περιόδου εκείνης που
έτσι κι αλλιώς πέρασε στην ιστορία ως η πιο έντονη για τη
Γαλλία, σε ειρηνική περίοδο.
Στις 14 Μάη άρχισε η «αλυσσίδα των καταλήψεων» µέσα σε πρωτοφανή ένταση, επεισόδια, συγκρούσεις και πολιτικές προεκτάσεις. Πρώτη συζήτηση στη βουλή για τα µέχρι τότε γεγονότα έγινε στις 14 Μάη και ενώ ο πρόεδρος
Ντε Γκώλ είχε αναχωρήσει την ίδια µέρα για επίσηµο ταξίδι στο Βουκουρέστι, ενώ στη Νάντη είχε σηµειωθεί µια «εξέλιξη» καθόλου ευχάριστη για την κυβέρνηση: οι εργάτες
της πολεµικής βιοµηχανίας κατέλαβαν το εργοστάσιο της εταιρείας Ντασσώ, που κατασκεύαζε πολεµικά αεροσκάφη.
Πέρα από µια κίνηση συνδικαλιστικών ή άλλων οικονοµικών και κοινωνικών διεκδικήσεων, αυτό ενέχει και τον χαρακτήρα ενός «εθνικού κινδύνου». Την επόµενη µέρα, οι εργάτες της αυτοκινητοβιοµηχανίας Ρενώ, κατέλαβαν το εργοστάσιο στην πόλη Κλεόν ενώ γύρω στους τρεις χιλιάδες
φοιτητές – και άλλοι – έκαναν κατάληψη στο θέατρο «Οντεόν» στο Παρίσι. Η πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις γνώρισαν τις επόµενες δύο µέρες, 16 και 17 Μάη, µια
αλυσσίδα καταλήψεων εργοστασίων, ενώ οι απεργίες και
διαδηλώσεις, µε κυρίαρχα τα αντικυβερνητικά και «αντιεξουσιαστικά» συνθήµατα, πολλαπλασιάστηκαν. Απεργιακές
κινητοποιήσεις άρχισαν επίσης στους σιδηροδρόµους και
στο µετρό, ενώ, λόγω απεργίας των εργοστασίων στα πρακτορεία διανοµής του Τύπου, οι εφηµερίδες είτε κυκλοφορούσαν πληµµελώς είτε δεν κυκλοφορούσαν καθόλου. Η
πιο ενδεικτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί είναι το
«χάος» στο Παρίσι, όπου τα πάντα µοιάζουν να έχουν παραλύσει και όπου οι απεργοί διαδηλωτές, οι καταληψίες εργάτες και φοιτητές, οι αναρχικοί, οι µαοϊκοί και κάθε απόχρωσης «οπαδοί» πολιτικών και κοινωνικών ρευµάτων δείχνουν να «κυριαρχούν» στην πρωτεύουσα. Αυτό έκανε τον
πρόεδρο Ντέ Γκώλ να επισπεύσει κατά µισή µέρα την επι16
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στροφή του από την Ρουµανία του Τσαουσέσκου και να δηλώσει οργισµένος: «Μεταρρύθµιση ναι – Οχλοκρατία Όχι».
Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, που από καιρό ήταν αίτηµα
των φοιτητών, έµοιαζε πια σαν «παράταιρο» µοτίβο µέσα
στην γενίκευση της αναταραχής, όπου τα αιτήµατα και οι
διεκδικήσεις ήταν τόσο συγκεχυµένα και «µπερδεµένα σαν
ένα κακοτυλιγµένο κουβάρι». Στις 20 Μάη ήταν αισθητότατη
η «παράλυση της οικονοµίας» παντού στη Γαλλία. Τίποτε
δεν λειτουργούσε οµαλά και στον «χορό του αναβρασµού» έµπαιναν διαρκώς νέοι κλάδοι. Στις 22 Μάη κρίθηκε η τύχη
της κυβέρνησης του Ποµπιντού ύστερα από πρόταση µοµφής. Η αριστερά (κοµµουνιστές, σοσιαλιστές και άλλοι) καταψηφίζουν την κυβέρνηση µε 233 ψήφους. Ωστόσο, η κεντροδεξιά κυβερνητική παράταξη υποστηρίχθηκε από την
άκρα δεξιά, και συγκέντρωσε 244 ψήφους. Ο «Μάης ’68»
δεν κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση. Στην Βουλή την ίδια
µέρα ψηφίστηκε νόµος που έδινε χάρη σε όλα τα αδικήµατα που διαπράχθηκαν στην διάρκεια των ταραχών του Μάη
ενώ τα εργατικά συνδικάτα ζήτησαν ν’ αρχίσει «διάλογος» µε
την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Ποιός µπορούσε ακόµη
να µιλάει για «φοιτητικές διεκδικήσεις» - και µόνο.
Στις 24 Μάη ο Ντέ Γκώλ έκανε µια κίνηση που είχε στόχο την «κατάσβεση της φωτιάς» - αλλά δεν το πέτυχε. Εµφανίστηκε στην τηλεόραση και ανήγγειλε την διενέργεια δηµοψηφίσµατος για τον Ιούνιο 1968, µε θέµα την συµµετοχή των φοιτητών στην διοίκηση των πανεπιστηµίων και των
εργατών στην διοίκηση και τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Την εποµένη όµως, τα γεγονότα ήταν δραµατικά, µε εµπρησµό του Χρηµατιστηρίου, µε αιµατηρές και εκτεταµένες συγκρούσεις στο Παρίσι, µε εκατοντάδες νέους τραυµατίες και συλλήψεις και µε επεισόδια σε επαρχιακές πόλεις.
Την ίδια µέρα, οι δηµοσιογράφοι και οι τεχνικοί της κρατικής τηλεόρασης άρχισαν απεργία διαρκείας – που κράτησε
περίπου είκοσι µέρες – µε αποτέλεσµα να µεταδίδεται µόνο
ένα σύντοµο δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ. Οι διανοούµενοι
είναι διχασµένοι ως προς την στάση τους απέναντι στα γεγονότα. Άλλοι υποστηρίζουν ένθερµα την εξέγερση και άλλοι την καταδικάζουν. Ο θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο, για να δείξει την αντίθεσή του στην «επανάσταση», είπε µεταξύ άλλων: «Αυτό που ονοµάζουµε επανάσταση έγινε
από τους γιους αυτών που κατοικούν στις πλούσιες συνοιΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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κίες του Παρισιού… Αυτούς τους κακόµοιρους νέους πρέπει να τους καταλάβουµε, στερούνται ενός πολέµου. Κι αν
δεν υπήρχαν τα γκλοµπς και οι ξυλοδαρµοί από την αστυνοµία θα έπρεπε να βρουν κάτι πιο επικίνδυνο»…
Με την πάροδο των ηµερών, έγινε φανερό ότι περισσότερη σηµασία δινόταν από όλους στις εργατικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις και όχι στις φοιτητικές. Έτσι, στις 27
Μάη έληξε η κατάληψη της Σορβόννης, ενώ την εποµένη
έγινε δεκτή η παραίτηση του υπουργού παιδείας Αλαίν Πεϋρεφίτ, που είχε υποβληθεί από τις 11 Μάη. Οι φοιτητές
άρχισαν να «χάνουν το παιχνίδι» - αλλά όχι ακόµη οριστικά. Πάντως, το κοµµουνιστικό κόµµα τους «άφησε µόνους
τους». Στο όργανο του κόµµατος, την εφηµερίδα «Ουµανιτέ» της 26ης Μάη, δηµοσιεύθηκε ένα άρθρο µε τίτλο: «Τι
έχει ανάγκη η πατρίδα», στο οποίο αναφερόταν: «Το έχουµε πει, υπάρχουν φοιτητές ανακατεµένοι σε όλα αυτά – πολλοί φοιτητές. Εναντίον τίνος µάχονταν; Εναντίον της αστυνοµίας, θα απαντούσαν αν τους ρωτούσε κάποιος. Και αναµφίβολα, από πρώτη άποψη ήταν αλήθεια, αλλά θα πρέπει µια µέρα αυτοί να καταλάβουν ότι, ορµώντας έτσι χωρίς πραγµατική ανάλυση και σοβαρή προοπτική, χωρίς το

παραµικρό πνεύµα συλλογικής ευθύνης σε σχέση µε τους
αγώνες που λένε ότι θέλουν να κάνουν δίπλα στην εργατική τάξη, δεν βοηθούν καθόλου στην κοινή νίκη». Με άλλα
λόγια, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας, η εξέγερση όχι µόνο δεν έγινε από τους φοιτητές, αλλά αυτοί αντιθέτως
µε τη στάση τους την … ζηµίωσαν. Ο Μάης του ’68 ήταν
θέµα της «εργατικής τάξης» - κατά το ΚΚΓ. Το «φινάλε»:
στις 31 Μάη έγινε ανασχηµατισµός της κυβέρνησης, ύστερα από διάλυση της Βουλής, που έγινε την προηγουµένη και
αναβολή του δηµοψηφίσµατος της 16ης Ιούνη. Οι εκλογές
ορίστηκαν για τις 23 και 30 Ιούνη. Η ζωή άρχισε έτσι να ξαναβρίσκει τον κανονικό ρυθµό της – και τέλος, στις 16 Ιούνη, έφυγαν από την Σορβόννη όσοι φοιτητές είχαν µείνει, συµβολίζοντας µια κατάληψη που πια δεν είχε νόηµα.
Στην αποµάκρυνσή τους «βοηθούσε» η αστυνοµία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα έφευγαν µόνοι τους. Το «κίνηµα» που εκείνοι είχαν ξεκινήσει, κατέληγε να τους θεωρεί περίπου ως
«αποδιοποµπαίους». Σήµερα, σαράντα χρόνια µετά τον γαλλικό Μάη, περισσότεροι είναι εκείνοι που «σκυλεύονται»
την ανάµνησή του, παρά όσοι διδάχτηκαν από τα µηνύµατα του….
!

Ξαφνικά πυρηνική απειλή και στην Ελλάδα.
Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;
Εάν ζούσε ο Αϊνστάιν θα υποκλινόταν.

ξιόπιστους ρυπαντές του πλανήτη, εµείς θα τους την φέ-

Ο Θουκυδίδης θα έσκιζε όλα του τα γραπτά.

ρουµε µε πράσινη πυρηνική ενέργεια, θα µειώσουµε τις

Και ο Μακκιαβέλι θα ζητούσε οικειοθελώς να τελει-

εκποµπές CO2 και ... ποιος µας πιάνει”;

ώσει τις µέρες του σε µπουντρούµι ιταλικού πύργου.
Πώς αλλιώς θα µπορούσαν να αντιδράσουν όλες αυτές οι µεγάλες µορφές µπροστά στον ιδιοφυή Έλληνα υ-

Αν και δεν έχει τελειώσει η χρονιά, νοµίζω ότι η
MENSA βρήκε ήδη το τιµώµενο πρόσωπο 2008.
Γιάννης Σακιώτης

πουργό πεχωδε; Ο οποίος, µε µόνο εφόδιο την απλή µέθοδο των τριών, τετραγώνισε τον κύκλο του ενεργειακού/κλιµατικού προβλήµατος της χώρας, συλλαµβάνοντας την εξής απλοϊκή πλην πανευφυή σκέψη: “Τώρα
που µας πετάξανε έξω από το Κιότο ως τους πιο ανα-

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΓ. Μην ζητάτε έλεος από την ιστορία. Έχουµε την ηγεσία
που µας αξίζει... Και να φανταστεί κανείς ότι ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος καθηµερινά φωνάζουν για τα µεγάλα οικολογικά προβλήµατα. Αυτοί όµως, δυστυχώς, δεν κυβερνούν. Κυβερνάει ο Σουφλιάς!
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Ιδεοληψίες σχετικά µε την µετανάστευση
Tου Σωτήρη ∆ηµόπουλου

Τ

ην σοβαρότερη, ίσως, έκφανση της παγκοσµιοποίησης αποτελεί η έκρηξη των µεταναστευτικών
τάσεων. Οι επίσηµοι αριθµοί κάνουν λόγο για περίπου 200 εκατοµµύρια ανθρώπους που µπορούν
να οριστούν ως µετανάστες. Σε αυτούς, θα πρέπει να προσθέσουµε έναν απροσδιόριστο, αλλά οπωσδήποτε εξαιρετικά υψηλό, αριθµό των «παράνοµων» µεταναστών. Στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε την απογραφή του 2000, το 11,1% των
πολιτών της είναι ξένοι που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας, ενώ οι παράνοµοι µετανάστες φθάνουν τα 10-12 εκατοµµύρια.
Οι τεράστιες µεταναστευτικές ροές από την περιφέρεια
καταλήγουν στην ∆ύση –∆. Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία. Οι αναπτυσσόµενες χώρες, σε φάση πρωτοφανούς
δηµογραφικής έκρηξης, (πραγµατικότητα που περιέργως
αποσιωπάται), οικονοµικής κινητικότητας και κοινωνικής
διαφοροποίησης διοχετεύουν σταθερά πλεόνασµα εργατικού δυναµικού στον πρώτο κόσµο. Σε αρκετές περιπτώσεις,
ρόλο στην έξοδο των µεταναστών παίζουν και πολεµικά γεγονότα, όπως συµβαίνει στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν, ή εθνοτικές και φυλετικές συγκρούσεις.
Η ανάγκη για φθηνή εργασία στις ανεπτυγµένες χώρες
δηµιούργησε το κατάλληλο κλίµα ευνοϊκής υποδοχής των νεοεισερχοµένων, καθώς η έλευσή τους προκαλεί και την, πρόσκαιρη ενίοτε, κοινωνική άνοδο των «γηγενών». Πολυεθνικό κεφάλαιο και εγχώριες ελίτ, ως κύριοι ευνοηµένοι της
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, µε την συνεπικουρία των διεθνών οικονοµικών οργανισµών, διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις της µεταναστευτικής εισροής, που διατηρεί χαµηλά το εργατικό κόστος αλλά και τις συνδικαλιστικές πιέσεις.
Οι κύκλοι αυτοί προωθούν κατά καιρούς επιστηµονικές ανακοινώσεις, που αναφέρουν ότι για την Ευρώπη της υπογεννητικότητας απαιτούνται 40 ή 50 εκατοµµύρια νέοι µετανάστες! Στη µεταναστευτική εργασία επιδιώκει να βρει λύσεις και το κράτος, σε τοµείς όπως το ασφαλιστικό, αν και
18
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ταυτοχρόνως καταγράφονται σηµαντικές διαρροές, όπως
στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.
Ευνοηµένα είναι, όµως, και τα κράτη προέλευσης των
µεταναστών. Πέρα από την ανακούφιση που προκαλεί η απαλλαγή πλεονάζοντος νεανικού πληθυσµού, η οικονοµία
τους ενισχύεται σηµαντικά από τα εµβάσµατα των µεταναστών προς τις οικογένειές τους: π.χ. για την Αλβανία, της οποίας το 25-30% του πληθυσµού ζει εκτός της χώρας, τα εµβάσµατά του συνεισφέρουν σε πάνω από 20% του ετήσιου
ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, για το 2007, πάνω από το 50% των 550
εκ. ευρώ που εστάλησαν από την Ελλάδα ως εµβάσµατα από µετανάστες ανήκε σε Αλβανούς.
Μια επί πλέον ωφέλεια, που προκαλούν οι οµοεθνείς µετανάστες στην χώρα προέλευσης, συνιστά η αυξηµένη πολιτική επιρροή που η τελευταία αποκτά στην χώρα υποδοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι Τούρκοι µετανάστες
στην Γερµανία, όπου στις τελευταίες εκλογές όσοι είχαν δικαίωµα ψήφου στήριξαν µαζικά το Σοσιαλδηµοκρατικό
Κόµµα και δευτερευόντως τους Πράσινους µε υπόδειξη της
Άγκυρας. Επιρροή, κυρίως οικονοµική, ασκούν οι Κινέζοι
µετανάστες, που µέσω των οικογενειακών και εµπορικών δικτύων τους λειτουργούν σε συντονισµό µε την Κίνα.
Μια σηµαντική παράµετρος του µεταναστευτικού φαινοµένου αποτελεί η έξαρση της «παράνοµης» µετανάστευσης.
Μέσω αντίξοων διαδροµών, οι επίδοξοι µετανάστες διακινδυνεύουν την ζωή τους για να βρεθούν στη «γη της επαγγελίας». Για παράδειγµα, σε ένα έτος, από τους 30 χιλιάδες Αφρικανούς που προσπάθησαν να περάσουν στα Κανάρια νησιά, οι 6 χιλιάδες πνίγηκαν ή αγνοούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, µάλιστα, οι Αφρικανοί ψαράδες είναι τα οικονοµικά
θύµατα της κατίσχυσης του κινεζικού αλιευτικού στόλου
στα δυτικά παράλια της Αφρικής. Άλλοι κάτοικοι της ίδιας
ηπείρου, µε πλωτά µέσα προσπαθούν να περάσουν προς την
Μάλτα ή την Ιταλία. Για τον λόγο αυτόν, η τελευταία έχει ξεκινήσει κοινές περιπολίες µε το λιβυκό λιµενικό για την αΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΛΛΑ∆Α

ποτροπή των «λαθροµεταναστών», ενώ το µικρό νησιωτικό κράτος ζητά απεγνωσµένα επιµερισµό βαρών για τις
2.000 αφίξεις που δέχεται ετησίως. Η Ισπανία, εν τω µεταξύ, έχει υψώσει στους δύο
θύλακές της στο έδαφος του
Μαρόκου, Θέουτα και Μελίγια, εξάµετρα διπλά συρµατοπλέγµατα, για να µην επαναληφθούν οι φοβερές σκηνές του 2005.
Σήµερα, την πιο δυσβάστακτη πίεση αντιµετωπίζει
πλέον η Ελλάδα. Το φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης χρονικά έχει την αφετηρία του στην περίοδο
της κατάρρευσης των σοσιαλιστικών καθεστώτων σε Βαλκάνια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η πλειοψηφία
αυτού του µεταναστευτικού πληθυσµού, ο οποίος σε ποσοστό άνω του 50% προέρχεται από την Αλβανία, µε την
δυνατότητα που δόθηκε από την ως τώρα νοµοθεσία, διαθέτει άδεια παραµονής και το µεγαλύτερο τµήµα του δεν
διαφαίνεται να επιθυµεί να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του. Η µεγάλη γεωγραφική διασπορά των µεταναστών και η ελληνική καταγωγή σηµαντικού µέρους τους,
η οικονοµική τους άνοδος, η εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας, η εκπαίδευση των παιδιών τους στα ελληνικά
σχολεία και η χαλαρή θρησκευτική διαφοροποίηση απετέλεσαν τους παράγοντες µιας σχετικά οµαλής ένταξής τους
στην ελληνική κοινωνία την δεκαετία του 1990, παρά τις
αναταράξεις από την άνοδο της εγκληµατικότητας. Εξ άλλου, η κάθε είδους υπηρεσία που προσέφεραν οι µετανάστες όλ’ αυτά τα χρόνια, συνεισέφερε καθοριστικά
και στην εµπέδωση του νεοπλουτίστικου µικροαστισµού, στον οποίο βυθίστηκε η πλειοψηφία της νεοελληνικής κοινωνίας.
Τελευταίως, όµως, παρατηρείται αύξηση της εισροής µεταναστών ιδιαιτέρως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Καραβάνια ανθρώπων ξεκινούν από το Κασµίρ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, και πληθαίνουν σε σταθµούς ανεφοδιασµού ως την Τουρκία από όλες τις περιοχές της Μέσης
και Εγγύς Ανατολής αλλά και ανατολικής Αφρικής. Όλοι
αυτοί, στο τέλος, συνωθούνται στα µικρασιατικά παράλια
πριν την διαπεραίωσή τους στο ελληνικό έδαφος. Συνολικά, το 2007 συνελήφθησαν στην Ελλάδα 112.364 µη νόµιµοι µετανάστες, εκ των οποίων οι 9.240 από τις λιµενικές
αρχές, ενώ είναι άγνωστος ο ακριβής αριθµός του συνόλου
των µεταναστών, νοµίµων και παρανόµων, που διαβιούν στην
χώρα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, στην διαµορφούµενη κατάσταση, εκτός της φύσεως των συνόρων, συµβάλλει τα µέγιστα και το τουρκικό κράτος, το οποίο, πέραν των άµεσων
κερδών από τους µετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν αδρά
για το ταξίδι, επιδιώκει να παρουσιάσει το Αιγαίο ως θάλασσα στην οποία η Ελλάδα δεν µπορεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Για τον σκοπό αυτό, η τουρκική ακτοφυλακή επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και στα ελληνικά χωρικά ύδατα, µε πρόσχηµα την διάσωση των µεταναστών που ναυαγούν, ενώ ταυτοχρόνως συνεργάζεται
µε τους δουλεµπόρους (πέρυσι συνελήφθησαν 1.421) για
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την προώθηση των πλωτών µέσων προς την ελληνική επικράτεια.
Η όξυνση της µεταναστευτικής εισροής προς την Ελλάδα δηµιούργησε ήδη ένα τοπίο, που η αδυναµία διαχείρισής
του από τον κρατικό µηχανισµό είναι πλέον εµφανής. ∆ηµιουργία γκέτο, κυρίως στο κέντρο των Αθηνών, όπου όπως
είναι φυσικό εκτρέφεται κάθε είδους ανοµία, από ανθρώπους που επιδιώκουν πρωτίστως να επιβιώσουν· καταυλισµοί στο λιµάνι της Πάτρας, αλλά και της Ηγουµενίτσας, από χιλιάδες µετανάστες ασιατικής καταγωγής, που επιδιώκουν να ταξιδέψουν παράνοµα στην Ιταλία –και όταν φθάσουν, οι ιταλικές αρχές τους ξαναστέλνουν πίσω µε το ίδιο
πλοίο· χιλιάδες κατατρεγµένοι, θύµατα της εκµετάλλευσης,
σε Άρτα, Κορινθία, Μαγνησία...· εκατοντάδες νεοεισερχόµενοι σε Σάµο, Έβρο, Μυτιλήνη, Κρήτη, Πελοπόννησο, σε
αναµονή απελευθέρωσης, ώστε να ενωθούν µε τις υπόλοιπες στρατιές των «λαθροµεταναστών»· κυκλώµατα εκµετάλλευσης από δουλεµπόρους, µαστροπούς, εκβιαστές κ.λπ.,
Έλληνες και αλλοδαπούς, συχνά συµπατριώτες των µεταναστών.
Για την ελληνική πολιτεία, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη να επιλέξει τρόπους επίλυσης του προβλήµατος, καθώς
είναι ορατός ο κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης και πρόβληµα κοινωνικής συνοχής, καθώς το φαινόµενο έχει δυναµική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα ζητηθούν
απτές ενέργειες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα,
στην τελευταία, έχουν εκδηλωθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες,
κυρίως από την Γαλλία αλλά και άλλα κράτη µέλη, τόσο για
µια κοινή µεταναστευτική πολιτική όσο και για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης.
Προτείνονται µέτρα κατά της µαύρης εργασίας, της κοινής
φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), της ενίσχυσης της νόµιµης εισροής µεταναστών κατόπιν συµφωνιών µε τρίτες χώρες αλλά και οικονοµικής ενίσχυσής τους.
Αναµφίβολα, πυλώνας της διαχείρισης του µεταναστευτικού παραµένει η πολιτική ένταξης, που στοχεύει στην ενσωµάτωση του µεταναστευτικού πληθυσµού στην ελληνική
κοινωνία. Η ευνοϊκή για τον νόµιµο µετανάστη νοµοθεσία,
η δυνατότητα συµµετοχής του στην αγορά εργασίας, η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και η κοινωνική ευαισθη20
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σία είναι εχέγγυα για την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών. Παράλληλα, απαιτείται και από τον µετανάστη η συµµόρφωση σε κάποιες υποχρεώσεις του, κυρίως τον σεβασµό στους νόµους του κράτους και τις αξίες της κοινωνίας
που τον φιλοξενούν.
Θα πρέπει, όµως, να έχουµε πάντοτε υπ’ όψιν µας ότι, όπως αποδείχθηκε και στην δυτική Ευρώπη (προάστια
του Παρισιού, µουσουλµάνοι της Αγγλίας, σκίτσα του
Μωάµεθ στη ∆ανία), τα πολιτισµικά στοιχεία, και κυρίως
αυτά που έχουν θρησκευτικό επικάλυµµα, συντελούν
στην διατήρηση µιας διαφοροποιηµένης κουλτούρας. Επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας, µε τον µεγάλο αλβανικό µεταναστευτικό πληθυσµό, η γειτνίαση µε την Αλβανία σε εποχή παροξυσµού του αλβανικού µεγαλοϊδεατισµού δεν µπορεί παρά να επηρεάσει ένα τουλάχιστον
τµήµα του.
Ως απάντηση στα συγκεκριµένα προβλήµατα δεν είναι
δυνατόν να τίθεται η αφελής προσέγγιση του «πολυπολιτισµικού µοντέλου», εξαιρετικά δηµοφιλούς µεταξύ της ντόπιας ελίτ. Ένα µοντέλο που γεννήθηκε στον Καναδά την δεκαετία του 1970, για να διατηρήσει την ενότητα ενός κράτους βαθειά διχασµένου ανάµεσα σε Αγγλόφωνους και Γαλλόφωνους, µεταφέρεται ακόπως για εφαρµογή σε κάθε περίπτωση. Η αυτοεκπληρούµενη, όµως, προφητεία του τέλους του έθνους-κράτους και η ανάδυση ενός πολιτισµικού
µωσαϊκού στην θέση του, µε µόνο αδιαµφισβήτητο «θεό»
την αγορά, αποτελεί στην ουσία έναν βίαιο στραγγαλισµό
της ελευθερίας, µε αποτέλεσµα την πνευµατική εκπτώχευση
και την ιδεολογική και κοινωνική υποδούλωση.
∆υστυχώς, ο ουσιαστικός, ειλικρινής και ορθολογικός
διάλογος για το µεταναστευτικό ζήτηµα, όπως άλλωστε και
για όλα τα µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, απουσιάζει, και επιβάλλεται ένας ορυµαγδός θεωριών που
διεκδικούν status δόγµατος. Μαζί µε τον µεταναστευτικό
πληθυσµό, στην Ελλάδα γιγαντώθηκε και ένα δίκτυο επαγγελµατιών «ανθρωπιστών», που επιδιώκουν την επιβολή των
ιδεολογικών τους εµµονών. Εν πολλοίς, η συγκεκριµένη ανορθολογική θεωρητικολογία έχει επιβληθεί λόγω της τετελεσµένης επικράτησης συγκεκριµένων χαλκείων, που µεροληπτούν στην εισροή απόψεων από το ευρωπαϊκό ιδεολογικό γίγνεσθαι.
!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Μάρτιος 1987
Το Sismic
στο Αιγαίο
Αναθεωρητισµός µέσω απειλών και ελεγχόµενων κρίσεων

Η

Τουρκία αποτελεί την σοβαρότερη διεθνή απειλή για την Ελλάδα, τόσο όσον αφορά την ακεραιότητα των συνόρων της όσο και για τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και την ιστορική συνέχεια του Ελληνισµού.
Πάγια επιδίωξη της Τουρκίας στην ΝΑ Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια είναι η αλλαγή της γεωπολιτικής καθεστηκυίας τάξης της περιοχής, που απορρέει από
την κατάληξη του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και της
Μικρασιατικής Εκστρατείας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην Συνθήκη της Λωζάννης. Η Τουρκία επιδιώκει επίσης γενικώτερα την αναβάθµιση του ρόλου
της ως περιφερειακής υπερδύναµης. Αυτοί οι στόχοι
καθιστούν την Τουρκία µια επιθετική και αναθεωρητική δύναµη , η οποία θέλει να πειθαναγκάσει την
Ελλάδα, µέσω µιας προβολής ισχύος, να δεχθεί την
περιφερειακή της ηγεµονία. Η σχέση λοιπόν της Ελλάδος µε την Τουρκία έχει ορθώς περιγραφεί ως µια
σχέση συγκρουσιακής συνύπαρξης, και αυτό παρά
την συµµετοχή των δύο κρατών σε διεθνείς οργανισµούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ) και την πρόθεση της Άγκυρας
να γίνει πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Τουρκία, όµως, γνωρίζει ότι η αναθεώρηση της
καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω µιας πολεµικής σύρραξης, τόσο λόγω
της υφιστάµενης ισορροπίας ισχύος µε την Ελλάδα
όσο και του γενικώτερου πλαισίου των διεθνών σχέσεων στην περιοχή. Μια γενικευµένη σύρραξη, λοιπόν, µεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι µάλλον αδύνατη υπό τις σηµερινές συνθήκες. Πώς όµως θα πετύχει
η Άγκυρα την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης χωρίς πολεµική σύρραξη; Ο τρόπος µε τον ο-

ποίο επιχειρεί να το επιτύχει αυτό είναι µέσω του πιθαναγκασµού της Ελλάδος να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της µε την χρήση της απειλής (και µόνο της
απειλής) ενός πολέµου. Η απειλή πολέµου εκδηλώνεται και καθίσταται αξιόπιστη µέσω της δηµιουργίας ελεγχόµενων κρίσεων, οι οποίες σκοπό έχουν
την υποχώρηση της Ελλάδος και την έµπρακτη αµφισβήτηση της ακεραιότητας των συνόρων και των κυριαρχικών της δικαιωµάτων. Απώτερο στόχο έχουν
τον εξαναγκασµό της Αθήνας να συµµετάσχει σε διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, που θα καταλήξουν
στην αλλαγή συνόρων κυρίως στο Αιγαίο. Μια τέτοια
εξέλιξη θα ευνοούσε µόνον την Τουρκία, η οποία θα
διαπραγµατευόταν ελληνικά κεκτηµένα.
Η περίοδος µεταξύ των κρίσεων χρησιµοποιείται
συνήθως από την Τουρκία για την παγίωση προηγούµενων αµφισβητήσεων ή την δηµιουργία τετελεσµένων, συνήθως µε την βοήθεια της αδράνειας, της
αµηχανίας και της φοβίας των ελληνικών κυβερνήσεων.
Στην δηµιουργία και την εξέλιξη µιας κρίσεως
µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το ζητούµενο για την
Ελλάδα είναι η υποχώρηση της Τουρκίας ή η αποτυχία της να δηµιουργήσει νέα τετελεσµένα, που θα
τα χρησιµοποιήσει σ’ ένα µελλοντικό πλαίσιο επίλυσης των διµερών θεµάτων. Από το 1974 µέχρι σήµερα, η Ελλάδα και η Τουρκία ενεπλάκησαν δύο
φορές σε ισάριθµες κρίσεις, που έφεραν τις δύο χώρες στα πρόθυρα ενός θερµού επεισοδίου: τον Μάρτιο 1987 στο Βόρειο Αιγαίο και τον Φεβρουάριο
1996 στα Ίµια. Και τις δύο φορές υπεύθυνη για την
δηµιουργία και την κλιµάκωση της κρίσης ήταν η Ά-
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γκυρα, η οποία αµφισβήτησε την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδος. Η διαχείριση της
κρίσης του 1987 υπήρξε επιτυχής για την Ελλάδα, επειδή η τότε κυβέρνηση δεν υιοθέτησε µια τακτική
κατευνασµού της Τουρκίας αλλά αντιµετώπισε την
πρόκληση µε αποφασιστικότητα και αξιοπιστία. Αντίθετα, η διαχείριση της κρίσης των Ιµίων δεν θεωρήθηκε επιτυχής και δυσχέρανε την θέση της Ελλάδος.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ αφιερώνει τον φάκελλο του
παρόντος τεύχους στην κρίση του Μαρτίου 1987, µε
την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει µια συνεισφορά
στην µελέτη, την ανάλυση και την εξαγωγή συµπερα-

σµάτων για την διαχείριση πιθανών µελλοντικών κρίσεων µεταξύ των δύο χωρών. Το παρόν αφιέρωµα αποτελεί συνέχεια του αφιερώµατος του τεύχους 17 του
Μαρτίου 2007, που αναφέρεται στην κρίση των Ιµίων
το 1996. Επίκεντρο µιας τέτοιας προσπάθειας είναι ο
τρόπος και οι συνθήκες διαχείρισης µιας κρίσης και
ειδικώτερα η ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να χρησιµοποιεί την ισχύ της χώρας για την ακύρωση των
τουρκικών σχεδίων. Το ψεύτικο δίληµµα «ειρήνη ή
πόλεµος» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις κρύβει
το πραγµατικό δίληµµα, που είναι «επιτυχής ή ανεπιτυχής διαχείριση κρίσεων».
"
Βασίλης Τσέκος

Χρονικό της κρίσης του 1987 (Πίρι Ρέις, Σισµίκ-1)

Τ

ο 1976 λαµβάνει χώρα µία κρίση µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας λόγω του ερευνητικού σκάφους «Χόρα»,
µε πρόσχηµα τα πετρέλαια, καθώς σαφής πρόθεση των Τούρκων είναι η ανατροπή των ισορροπιών και η
αξίωση εδαφικών διεκδικήσεων. Η κρίση αυτή αµβλύνεται µέσω της διπλωµατικής οδού και της προσφυγής της Ελλάδας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, η τουρκική προκλητικότητα επανεµφανίζεται το
1987. Η νέα κρίση καλείται «Σισµίκ». Όσον αφορά το τελευταίο, πρόκειται για το ίδιο πλοίο µε το «Χόρα», µε
τη µόνη διαφορά ότι το «Σισµίκ» διαθέτει πλέον πιο εξελιγµένα µέσα και είναι έτοιµο να ξαναβγεί στο Αιγαίο.
Τα τουρκικά µέσα ενηµέρωσης απροκάλυπτα εκπέµπουν ότι η Σαµοθράκη, η Ίµβρος και η Λήµνος θα αποτελούν την πορεία του πλοίου.
Όµως ας εστιάσουµε καλύτερα στα γεγονότα.
Στις 19 Μαρτίου του 1987 η τουρκική κυβέρνηση του Οζάλ διατάσσει τον απόπλου του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για να διεξάγει έρευνες για πετρέλαιο στο Αιγαίο. Η διεξαγωγή των ερευνών γίνεται στα διεθνή ύδατα γύρω από την Λήµνο, την Σαµοθράκη και την Θάσο. Η διακήρυξη εκ µέρους της ελληνικής κυβέρνησης Παπανδρέου είναι ότι, εάν εισχωρήσει στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα τότε αυτό αποτελεί αιτία πολέµου. Από την αντίπερα όχθη, οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το εν λόγω σκάφος παρενοχλήθηκε από ελληνικά µαχητικά.
Στις 22 Μαρτίου του 1987 ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ δηλώνει:
«Με την Ελλάδα έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα στα οποία κυριαρχούν το Αιγαίο και η υφαλοκρηπίδα.
Υπάρχει η συµφωνία της Βέρνης που δεν την αναγνωρίζουν. Θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στο κεφάλι τους.
∆ηλώνω ότι στο θέµα είµαστε απόλυτα αποφασισµένοι. ∆εν θέλουµε να δηµιουργήσουµε φασαρίες. Πρέπει και
οι δύο πλευρές να δείξουν προσοχή, αλλά συνιστώ ιδιαίτερη προσοχή στους Έλληνες».
Για να έρθει η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Ρουµπάτη:
«Ο κ. Οζάλ µας έχει συνηθίσει σε προκλητικές δηλώσεις. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει µεταβληθεί σε ταραχοποιό της περιοχής µας. Κατά τα άλλα να ξέρει ο κ. Οζάλ ότι οι θέσεις µας µένουν ακίνητες».

22

ΜΑΪΟΣ 2008

!

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Μ ΑΡΤΙΟΣ 1987 Τ Ο S ISMIC ΣΤΟ Α ΙΓΑΙΟ

Βαρυσήµαντη συνέντευξη του πρώην Αντιπροέδρου και Υπουργού
Εθνικής ‘Αµυνας Γιάννη Χαραλαµπόπουλου στη Νέα Πολιτική

«Θα βυθίζαµε το Σισµίκ
εάν παραβίαζε τα ελληνικά χωρικά ύδατα»

Η

κρίση του Μαρτίου 1987, η οποία έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία στα πρόθυρα του πολέµου, υπήρξε καθοριστική τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο και για τις σχέσεις µε την αµερικανική κυβέρνηση και το
ΝΑΤΟ. Αφορµή της κρίσης υπήρξε η αυθαίρετη απόφαση της Τουρκίας να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου επί των χωρικών υδάτων της Ελλάδος. Στόχος της κίνησης αυτής ήταν η διχοτόµηση του Αιγαίου,
έτσι ώστε να βρεθούν τα ελληνικά νησιά υπό τουρκική οµηρία.
Οι απαιτήσεις αυτές αντιµετωπίσθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση µε αποφασιστικότητα. Στις 27 Μαρτίου, ηµέρα που είχε αναγγελθεί η έξοδος του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Σισµίκ στο Αιγαίο, αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε τελικά, αφού τα ελληνικά πολεµικά πλοία το περίµεναν στο Ανατολικό Αιγαίο µε εντολή, αν παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, να το βυθίσουν.
Η Ελλάδα κινήθηκε µε µεθοδικότητα και αποφασιστικότητα. Η ενεργοποίηση της αµυντικής συνεργασίας µε την
Βουλγαρία, µέλος τότε του Συµφώνου της Βαρσοβίας, υπήρξε καθοριστική αλλά και η πρώτη συνεργασία µεταξύ δύο
χωρών που ανήκαν σε διαφορετικά ψυχροπολεµικά µπλόκ. Η Ελλάδα κέρδισε έναν διπλωµατικό πόλεµο.
Ο υπουργός Εθνικής Άµυνας και Αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Παπανδρέου, Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός Εξωτερικών, µιλά σήµερα αποκλειστικά στη ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τις κρίσιµες ηµέρες
του Μαρτίου 1987, και µας ξεδιπλώνει τόσο την κατάσταση στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας.
Η στρατιωτική ηγεσία της χώρας την περίοδο αυτή ήταν η εξής: Υπουργός Εθνικής Άµυνας Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Νίκος Κουρής, Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Σταµάτης Βελίδης, Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ηλίας Ψωµάς, Αρχηγός ΑΤΑ (αντικαθιστούσε τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Νικόλαο Στάπα που λόγω υγείας βρισκόταν στις ΗΠΑ), Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Λυµπέρης.
Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο σηµερινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και Αναπληρωτής ο
Γιάννης Καψής.

!

Στις 26 Μαρτίου του 1987 το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας πήρε την απόφαση για έξοδο του
«Σισµίκ», το οποίο εν αντιθέσει µε το «Πίρι Ρέις» είναι εξοπλισµένο µε όργανα κατάλληλα για έρευνες στην υφαλοκρηπίδα σχετικές µε την ανεύρεση πετρελαίου. Οι περιοχές των ερευνών εκτείνονται δυτικά της Μυτιλήνης, ανατολικά και νότια της Λήµνου, γύρω από την Σαµοθράκη και βόρεια της Ίµβρου. Το ‘Σισµίκ’ θα συνοδεύεται από επτά τουρκικά πολεµικά πλοία.
Αµέσως κινητοποιείται ο ελληνικός στόλος, τον ακροβολισµό του οποίου συντόνιζε ο αρχηγός του γενικού
επιτελείου ναυτικού, ο Ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος.
Ο Τ. Οζάλ τότε, κάνει λόγο για επεκτατικές βλέψεις της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπαν-
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Συνέντευξη στους Βασίλη Τσέκο, Παύλο Καρούσο, Νικόλα Γεωργιακώδη
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µας περιγράψετε το γενικώτερο πλαίσιο της κρίσης του 1987;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Για να µπούµε στο κλίµα
της εποχής, θα πρέπει να δούµε ποια ήταν η αφετηρία της
κρίσης. Ξεκινάει από το διάστηµα της ∆ικτατορίας, τον Νοέµβριο του 1973, όπου η Τουρκία παραχώρησε άδεια σε µία
τουρκική εταιρεία να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του
Αιγαίου για την ανεύρεση κοιτασµάτων πετρελαίου. Σκοπός
βέβαια και στόχος της Τουρκίας ήταν η διχοτόµηση του Αιγαίου και η αµφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της Ελλάδας, όπως αυτά καταγράφονται σε διάφορες συµβάσεις και συνθήκες. Από τότε ξεκίνησε η Τουρκία να δηµιουργεί προβλήµατα κυριαρχίας στο Αιγαίο.
Το 1976, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, είχαµε την πρώτη κρίση, διότι η Τουρκία έκανε
έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα µε το «Χόρα», το µετέπειτα ονοµασθέν «Σισµίκ». Αυτή ήταν µια πολύ σοβαρή
κρίση. Φτάσαµε στα πρόθυρα πολεµικής σύγκρουσης. Ο
Καραµανλής τότε προσέφυγε στο Συµβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ και στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης και κατήγγει-
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λε τις αυθαίρετες ενέργειες της Τουρκίας. Οι δύο αυτοί οργανισµοί απέρριψαν την προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης και ζήτησαν οι δύο χώρες να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις, για να λύσουν τις µεταξύ τους διαφορές. Μετά από
τα γεγονότα αυτά, έγινε συνάντηση µεταξύ Ελλήνων αντιπροσώπων και Τούρκων και υπεγράφη η περιβόητη µυστική συµφωνία της Βέρνης, στις 11 Νοεµβρίου 1976. Σύµφωνα µε την συµφωνία αυτή, δεν θα µπορούσε ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία να κάνει έρευνες πέραν των χωρικών
τους υδάτων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ
σοβαρό και ένα µεγάλο πολιτικό λάθος της Κυβέρνησης Καραµανλή, διότι η συµφωνία αυτή ήταν ετεροβαρής, εις βάρος φυσικά της Ελλάδος. ∆εν µπορούσαµε πια να κάνουµε
έρευνα πέραν των χωρικών µας υδάτων και θα έπρεπε να βρισκόµαστε σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, για
να βρούµε µία λύση στο πρόβληµα. Αυτή λοιπόν ήταν η
πρώτη κρίση µε την Τουρκία, το 1976.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μετά το 1976, ποιές ήταν οι σχέσεις
µας µε την Τουρκία στο θέµα του Αιγαίου;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά το 1976 και µέχρι το

δρέου δίνει εντολή στα Ελληνικά πολεµικά πλοία να πάρουν θέση µάχης πριν τα τουρκικά.
Στις 27 Μαρτίου του 1987 ο Ανδρέας Παπανδρέου προβαίνει σε διάγγελµα, όπου περιγράφει την κρίση η
οποία εκτυλίσσεται σε δύο φάσεις:
α) Επιστολή Τουρκµέν, µονίµου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωµένα Έθνη, που ουσιαστικά καταγγέλλει ότι η Ελλάδα παραβίασε ή παραβιάζει την Συµφωνία της Βέρνης και ζητεί από το Συµβούλιο Ασφαλείας να λάβει υπ’ όψιν του τις επιθετικές πράξεις της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου και
β) αναφέροντας ότι «Απαντήσαµε στην επιστολή, χθες (26 Μαρτίου), πρώτα προφορικά και µετά γραπτά προς
τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, παρουσιάζοντας τα πράγµατα ως έχουν». Έπειτα, παρουσιάζει
την επόµενη φάση της κρίσης µε την αποστολή του «Σισµίκ-1» και µεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής: «Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί (για έρευνες από το «Σισµίκ»), στο 95% αφορούν σαφώς την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Βέβαια, η Τουρκία αµφισβητεί το ∆ιεθνές ∆ίκαιο σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Είναι βασική αρχή, τόσο στη
Σύµβαση της Γενεύης, όσο και της απόφασης της ∆ιάσκεψης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας των Ηνωµένων Εθνών,
άρα είναι σαφές ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Είναι µάλιστα µία από τις βασικώτερες αρχές αυτών των κειµένων. Και τούτο αποτελεί όχι µόνον συµβατικό, αλλά και εθιµικό δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία, οι
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1981, όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ, είχαµε βέβαια διάφορες εναλλασσόµενες φάσεις στις
σχέσεις µας, πότε είχαµε όξυνση και πότε είχαµε ύφεση, αλλά στο διάστηµα αυτό δεν φτάσαµε σε σηµείο να κινδυνεύει η ειρήνη. Εν τω µεταξύ η Τουρκία είχε θέσει και άλλα θέµατα, εκτός από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, διεκδικήσεις αυθαίρετες, µονοµερείς και αστήρικτες, όπως πχ
για τον εναέριο χώρο, το FIR Αθηνών και φυσικά το σηµαντικώτερο ήταν η µη εφαρµογή του ∆ικαίου της Θαλάσσης,
που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα στα 12 µίλια. Τότε η Τουρκία έθεσε θέµα casus belli,
εάν επεξέτεινε η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα πέραν των έξι µιλίων. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγµατα άρχισαν
να παίρνουν άλλες διαστάσεις, δεν ήταν µόνον η υφαλοκρηπίδα, δεν ήταν µόνον ο εναέριος χώρος, αλλά τώρα είχαµε και το θέµα των χωρικών µας υδάτων, που ήταν πολύ
σηµαντικό. Βεβαίως, εµείς δεν τα έχουµε προεκτείνει, αλλά
διατηρούµε το δικαίωµα να το κάνουµε. Πέρασε έτσι µια πενταετία. Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία το 1981 και µπαίνουµε στην περίοδο του 1987.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ποιά ήταν τα κυριώτερα γεγονότα
της κρίσης του 1987;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτήν την περίοδο γίνο-
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νται αλλεπάλληλες από πλευράς Τουρκίας προκλήσεις κατά
της Ελλάδας, µε δηλώσεις αξιωµατούχων, δηλώσεις του ιδίου του τότε πρωθυπουργού Οζάλ, του υπουργού Εξωτερικών Χαλέφογλου, εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του
Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και µε συνεχείς παραβιάσεις
του ελληνικού εναερίου χώρου, δηµιουργώντας κλίµα έντασης. Μπαίνουµε σε µία φάση που η ένταση έχει κλιµακωθεί σε µεγάλο βαθµό λόγω αυτών των δηλώσεων εκ µέρους
της Τουρκίας, µε αφορµή την εξαγορά από την Ελληνική κυβέρνηση µετοχών από την κοινοπραξία Αµερικανικών, Γερ-

Η.Π.Α., το Ισραήλ και η Βενεζουέλα είναι οι µόνες χώρες που δεν το υπέγραψαν, δεν σηµαίνει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Εποµένως, οι δοκιµές γίνονται ή θα γίνουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό αποτελεί µία καταστρατήγηση, µία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της πατρίδας µας. ∆εν είναι απλό, µικρό, περιορισµένης σηµασίας µέτρο. Είναι βήµα για την διχοτόµηση του Αιγαίου. Εάν δει κανείς τον χάρτη του Αιγαίου και τα σηµεία
τα οποία έχουν επιλεγεί, θα δει ουσιαστικά ότι αυτό που προωθείται είναι η διχοτόµηση του Αιγαίου».
Συν τοις άλλοις, επισηµαίνεται από τον τότε πρωθυπουργό ότι η Τουρκία για το θέµα της οριοθέτησης της
υφαλοκρηπίδας δεν αποδέχεται την πρόταση της Ελλάδας για επίλυση του προβλήµατος στην Χάγη, εποµένως
πολιτικός διάλογος για άλλα θέµατα µε την Τουρκία δεν είναι δυνατόν να γίνει γιατί, αυτός θα αφορά αποκλειστικά το ποια δικαιώµατα θα παραχωρήσει η Ελλάδα στην Τουρκία. «Αυτό δεν λέγεται διάλογος , αυτό είναι µήνυµα προς ηττηµένον. Και δεν δεχόµεθα τέτοια µηνύµατα. Ούτε είναι ηττηµένη η Ελλάδα, ούτε πρόκειται να είναι ηττηµένη η Ελλάδα».
Ο Τ. Οζάλ, µετά τις εξαγγελίες, δίνει την απάντησή του σε έναν τουρκικό ραδιοφωνικό σταθµό στο Λονδίνο, κάπως αµήχανα:
«Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δεν θα σταλεί στην αµφισβητούµενη θαλάσσια περιοχή εκτός εάν η Ελ-
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µανικών και Καναδικών εταιρειών, της οποίας η Καναδική
εταιρεία Ντένισον είχε την πλειοψηφία των µετοχών. Υπενθυµίζω ότι στην Κοινοπραξία είχαν δοθεί δικαιώµατα ερευνών στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου από την δικτατορία. Έτσι άρχισαν να θέτουν πάλι θέµα για την υφαλοκρηπίδα. Εµείς τότε δηλώσαµε ότι, για µας, η Συµφωνία της
Βέρνης ήταν ανενεργός και ότι δεν προτιθέµεθα να κάνουµε έρευνες. Οι Τούρκοι, όµως, βρήκαν ως πρόσχηµα την εξαγορά των µετοχών της Ντένισον για να κλιµακώσουν τις
προκλήσεις.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πώς εξελίχθηκε τότε ακριβώς η
κρίση;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Την κρίση του 1987 θα την
διαιρούσα σε δύο φάσεις.
Η πρώτη άρχισε στις 19 Μαρτίου του 1987, µε την έξοδο του «Πίρι Ρέϊς», ενός ωκεανογραφικού σκάφους, το οποίο δεν έκανε έρευνες στην υφαλοκρηπίδα αλλά έφτασε
για πρώτη φορά σε απόσταση 12 µιλίων από τις ακτές του
Άθωνος, συνοδευόµενο από δύο πολεµικά πλοία. Αυτή ήταν
µία προκλητικώτατη ενέργεια, που δεν µπορούσαµε να αφήσουµε αναπάντητη. Γι’ αυτό κινητοποιηθήκαµε και στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών,
το οποίο ανέλαβε την πλήρη ενηµέρωση των ξένων πρέσβεων στην Ελλάδα. Επίσης, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών
Κάρολος Παπούλιας όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γιάννης Καψής, είχαν επαφές σε υψηλότατο επίπεδο και ενηµέρωσαν για την κρισιµότητα της κατάστασης που δηµιουργούσε αυτή η προκλητική ενέργεια των Τούρκων, και
τον Υπουργό Εξωτερικών της Αµερικής, τον Σούλτς, και
τους άλλους ΝΑΤΟϊκούς Υπουργούς Εξωτερικών. Τους δή-
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λωσαν απερίφραστα ότι εµείς δεν είµαστε διατεθειµένοι να
δεχθούµε τέτοιες προκλήσεις και για ο,τιδήποτε συµβεί θα
έχουν το µερίδιο της ευθύνης τόσο το ΝΑΤΟ όσο και οι Αµερικανοί, για την προκλητικότητα της Τουρκίας την οποία
ανέχονταν. Οι σύµµαχοί µας, δηλαδή, κατάλαβαν ότι η
Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις και δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τέτοιες προκλήσεις. Άρχισε αµέσως να προετοιµάζεται η χώρα για παν ενδεχόµενο, δηλαδή θέσαµε τις ένοπλες δυνάµεις σε ετοιµότητα
και ενηµερώσαµε τους πάντες σε επίπεδο εθνικό. Αυτή ήταν η πρώτη φάση.
Περνάει περίπου µία εβδοµάδα, όπου ο Οζάλ, που βρισκόταν στην Αµερική, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών
Χαλέφογλου έκαναν δηλώσεις κατά της Ελλάδος και εξήγγειλαν ότι θα βγει το Σισµίκ να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Αρχίζει έτσι η 2η φάση.
Στο µεταξύ εγώ, ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, είχα τηλεφωνική επαφή µε τον Λόρδο Κάρινγκτον, τον τότε Γενικό
Γραµµατέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος τήρησε µια εποικοδοµητική και σωστή στάση. Του έδωσα να καταλάβει ότι θα πάµε ακόµα και σε σύγκρουση πολεµική και ότι δεν θα δεχτούµε νέα πρόκληση.
Τότε συνήλθε το Υπουργικό Συµβούλιο και το ΚΥΣΕΑ.
Σε σύσκεψη που έγινε µεταξύ του Πρωθυπουργού, εµού,
και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Νίκου Κουρή, αποφασίσαµε να
θέσουµε τις Ένοπλες ∆υνάµεις σε πλήρη ετοιµότητα. Πηγαίναµε για σύγκρουση. Ενηµερώσαµε τότε τους πολιτικούς αρχηγούς.
Το κλίµα, από πλευράς ελληνικών πολιτικών δυνάµεων,
ήταν θετικό ως προς τις ενέργειες της Κυβέρνησης. Ο Πρω-

λάδα πράξει το ίδιο. Αν οι ελληνικές έρευνες προχωρήσουν εκτός των χωρικών τους υδάτων, τότε θα προχωρήσουµε και εµείς εκτός των χωρικών (µας) υδάτων, περιµένουµε όµως την πρώτη κίνηση από την πλευρά τους».
Στις 29 Μαρτίου του 1987 ο Παπανδρέου δέχτηκε στις 1µ.µ. τον πρεσβευτή της Τουρκίας στην Αθήνα κ. Ν.Ακιµάν, ο οποίος του επέδωσε έγγραφο που περιέχει και επίσηµα τις θέσεις που διατύπωσε ο Τ.Οζάλ την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Λονδίνο. Αυτή ήταν και η αφετηρία της εκτόνωσης, αφού η Ελλάδα δεν είχε πλοίο εξοπλισµένο για έρευνες σχετικές µε την ανεύρεση πετρελαίου, ούτε σκόπευε να κάνει έρευνες εκτός της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας.
ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
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θυπουργός έστειλε στην Βουλγαρία τον Υπουργό των Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια,
για να επιδώσει µήνυµα στον Πρόεδρο Ζίβφκωφ. Ταυτόχρονα αναστείλαµε την λειτουργία της Αµερικανικής βάσης της Νέας
Μάκρης. Βγήκε όλος ο στόλος στο Αιγαίο, η
αεροπορία επίσης κινητοποιήθηκε πλήρως
και στείλαµε δυνάµεις για να πλαισιώσουµε
τα νησιά και να συµπληρωθούν οι µονάδες. Επίσης έγινε και επιστράτευση, για να ενισχυθούν οι µονάδες στον Έβρο.
Βεβαίως, όταν γίνονταν όλα αυτά, είχαµε αλλεπάλληλα τηλεφωνήµατα και από τον
ΓΓ του ΝΑΤΟ και από άλλους για να µεσολαβήσουν. Εµείς δεν δεχτήκαµε µεσολάβηση, ό,τι είχαµε να πούµε το είπαµε
στην πρώτη φάση. Αυτό ήταν µια προειδοΟ πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΥΕΘΑ Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος
και ο Α/ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Νικόλαος Κουρής
ποίηση και ένα µήνυµα προς κάθε πλευρά, πως αν συνεχιστεί αυτή η προκλητική
συµπεριφορά της Τουρκίας θα κάνουµε επεριοχή των Ιµίων.
κείνο που πρέπει για να διασφαλίσουµε τα εθνικά µας
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Και στα Ίµια....
συµφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: ∆υστυχώς η εξέλιξη στην
Είχαν πάρει δηλαδή το µήνυµα όλοι αυτοί, γι’ αυτό στην
η
περίπτωση
των Ιµίων ήταν αρνητική για την Ελλάδα. Γιατί
2 φάση ενεργήσαµε µόνοι µας χωρίς να ενηµερώσουµε κατέθηκε υπό αµφισβήτηση η ελληνικότητα των δύο βραχονέναν. Μόλις εξήγγειλε η Τουρκία την έξοδο του Σισµίκ, ενησίδων.
µείς θέσαµε αµέσως σε ετοιµότητα τον στρατιωτικό µηχανιΗ Συνθήκη της Λωζάννης έχει καθορίσει την κυριαρχία
σµό της χώρας.
της Ελλάδος επί των νησιών της Ανατολικής Μεσογείου.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι στις εΠαράλληλα, στα άρθρα 6 και 12 αναφέρει ότι, οι νησίδες και
νέργειές σας αυτές;
βραχονησίδες οι οποίες βρίσκονται σε µικρότερη απόσταση
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Από πλευράς Τουρκίας, στο
των 3 µιλίων από τις Ασιατικές ακτές, παραµένουν υπό την
διάστηµα αυτό υπήρξε πλήρης προπαρασκευή. Ακόµη και
κυριαρχία της Τουρκίας, καθορίζοντας έτσι κατά τον πλέον
σήµερα υπάρχει µια στρατιά στην περιοχή της Σµύρνης,
σαφή τρόπο τα θαλάσσια Ελληνο-τουρκικά σύνορα. Τα Ίµε 300 αποβατικά σκάφη, απέναντι από τα νησιά µας, και
µια απέχουν 3,8 µίλια από τις Ασιατικές ακτές. Είναι συνεµία στρατιά στον Έβρο. Eίναι συνεχώς πανέτοιµοι.
πώς σαφές ότι ανήκουν στην Ελλάδα. Στα Ίµια έχουµε µία
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ακόµα και σήµερα;
επιπρόσθετη αυθαίρετη διεκδίκηση της Τουρκίας εις βάρος
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Παραµένουν µέχρι σήµερα
της Ελλάδος, που αφορά εθνικό µας έδαφος.
σε αυτήν την κατάσταση. ∆ηλαδή βλέπουµε ότι δεν έχουν αλΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, να γυρίσουµε όµως
λάξει πολιτική σχετικά µε τις µονοµερείς και απαράδεκτες
στην κρίση του 1987. Πώς συνέχισε να αντιδρά η Τουρκία;
διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στον εναέριο χώρο και στις λεΙ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Οζάλ, που ήταν στην
γόµενες γκρίζες ζώνες, για να φτάσουµε και στην περίοδο όΑµερική και όταν έγινε η κρίση επέστρεφε στην Τουρκία µέπου πλέον διεκδικούσαν και εθνικό χώρο της Ελλάδος, την
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σω Λονδίνου, είχε επαφές µε την Βρεταννική Κυβέρνηση
και µε τον Λόρδο Κάρριγκτον. Υποχρεώθηκε να υποχωρήσει, λέγοντας ότι, εάν η Ελλάδα δεν κάνει έρευνες δεν θα κάνουµε και εµείς, και διέταξε να µην βγει το Σισµίκ και οι µονάδες που είχαν τότε θέσει σε ετοιµότητα να επιστρέψουν
στην βάση τους.
Έγινε δηλαδή µια σαφής υποχώρηση και έτσι έληξε
αυτή η κρίση. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η
σθεναρή και αποφασιστική στάση της Ελλάδας στην κρίση του 1987, που παρά λίγο να µας οδηγήσει σε πολεµική σύγκρουση, έφερε αυτά τα αποτελέσµατα.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Για ποιόν λόγο πιστεύετε ότι η Τουρκία κλιµάκωσε την κρίση το 1987;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Το έκανε βασικά για να µετρήσει τις δικές µας αντοχές. Αλλά ήταν µια κρίση που είχε
και εσωτερικές αφορµές, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της
Τουρκίας. Ξέρετε, όταν η Τουρκία αντιµετωπίζει εσωτερικά
προβλήµατα ή κρίσεις, κάνει εξαγωγή των προβληµάτων
της µε το να δηµιουργεί ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχε προβλήµατα εσωτερικά και ήθελε να τονίσει το εθνικό της φρόνηµα. Αλλά πιστεύω ότι, µε τις ενέργειες αυτές, ήθελε να µετρήσει τις αντοχές µας, αν είµαστε έτοιµοι να
φτάσουµε και στα άκρα.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η Κυβέρνηση ανέµενε την κρίση;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είπαµε, είχε προηγηθεί περίοδος που υπήρχαν επιθέσεις µε δηλώσεις τούρκων
αξιωµατούχων εναντίον της Ελλάδος. Άρα είχε προηγηθεί
µία περίοδος κλιµάκωσης της έντασης, κάτι το οποίο ήταν
αναµενόµενο, διότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πέρναγαν
διάφορες φάσεις. Υπήρχε ένταση και µετά ύφεση. Συνεπώς,
για να φτάσουµε στον Μάρτη του 1987, προϋπήρχε ένα κλίµα έντασης, µε τις δηλώσεις εναντίον της Ελλάδος και τις εµπρηστικές αρθρογραφίες του τουρκικού τύπου.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Στα Ίµια έχει καταγραφεί µία δυσαρµονία της πολιτικής µε την στρατιωτική ηγεσία, όσον αφορά την διαχείριση της κρίσης. Στην περίπτωση του 1987
ποιές ήταν οι σχέσεις τους; Ήταν αρµονικές έτσι ώστε αντιµετωπίστηκε µε επιτυχία αυτή η κρίση;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Το 1987 µην ξεχνάτε ότι είχαµε πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου,
µία ξεχωριστή πολιτική προσωπικότητα, και οι σχέσεις της
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στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας και η συνεργασία ήταν άριστη. Αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ τους χειρισµούς. Υπήρχε συντονισµός και το αποτέλεσµα ήταν θετικό σε ό,τι αφορά τις δικές µας επιδιώξεις· γι’ αυτό ακριβώς το 1987
τόσο οι χειρισµοί της Κυβέρνησης, όσο και γενικώτερα η όλη κατάσταση στην χώρα ήταν τέτοια, που µας επέτρεψε να
είµαστε αποφασιστικοί και αποτελεσµατικοί, και αυτό φάνηκε µε το πώς τελείωσε αυτή η κρίση. Επίσης η Κυβέρνηση έκανε τολµηρές κινήσεις. Μην ξεχνάτε ότι για πρώτη
φορά επιχειρήθηκε κλείσιµο Αµερικανικής Βάσης. Για
πρώτη φορά επιζητήθηκε συνεργασία ενός µέλους του
ΝΑΤΟ µε ένα µέλος του Συµφώνου της Βαρσοβίας. Αυτά δεν ήταν συνήθη στην πολιτική πραγµατικότητα. Άρα
λοιπόν καταλήγουµε ότι όλοι αυτοί οι χειρισµοί είχαν το αναµενόµενο αποτέλεσµα, το οποίο οδήγησε στην υποχώρηση της Τουρκίας, και ήταν µια µεγάλη επιτυχία της Ελλάδας.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Οι πολίτες πώς αντέδρασαν σε όλα
αυτά τα γεγονότα;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κόσµος αντέδρασε θετικά, όπως και όλες οι πολιτικές δυνάµεις. Εγώ είχα αναλάβει
την ενηµέρωση των πολιτικών αρχηγών µαζί µε τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Οι απαντήσεις από τους
πολιτικούς αρχηγούς ήταν θετικές.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ποιό ρόλο έπαιξε η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου; Ήταν εξ αρχής αποφασισµένος; Υπήρξε αίσθηµα πατριωτισµού;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία. ∆εν θα πρέπει να ξεχάσουµε ότι Πρωθυπουργός της
χώρας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε δώσει
δείγµατα γραφής για το πώς αντιλαµβάνεται και τα θέµατα
της εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις µας µε την Συµµαχία. Απλώς θέλω να υπενθυµίσω ότι, όταν ανέλαβε την
Πρωθυπουργία, ταυτόχρονα ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο
της Εθνικής Άµυνας, και, στην πρώτη συνεδρίαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας στις Βρυξέλλες, ο Ανδρέας Παπανδρέου ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, στην συζήτηση που έγινε µεταξύ των υπουργών, έθεσε το θέµα του περίφηµου άρθρου 5. Αυτό, ενώ προστάτευε τα µέλη της
Συµµαχίας από τρίτους, δεν τα προστάτευε από άλλο µέλος. Και µιλώντας στην συνάντηση είπε ότι αυτό πρέπει
να αναθεωρηθεί. ∆εν έγινε δεκτή η πρότασή του. Και τόΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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τε δεν συναίνεσε ώστε να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν. Αυτό ήταν ένα πρώτο δείγµα της αποφασιστικότητας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για ένα θέµα το οποίο ήταν πάρα
πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια της χώρας.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, µε την πολιτική την οποία ακολούθησε και εφήρµοσε όχι µόνο σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, είχε δώσει προς πάσα κατεύθυνση το στίγµα και της αποφασιστικότητας αλλά και της απόφασής του να κάνει την αλλαγή για την οποία εργάστηκε
πριν αναλάβει την εξουσία.

Ένα δεύτερο στοιχείο, που πρέπει να προσθέσουµε, είναι
ότι, µε την πατριωτική τοποθέτησή του σε θέµατα εθνικά,
κατώρθωσε να έχει µε το µέρος του τον στρατό. Με τις πατριωτικές θέσεις του ο Ανδρέας Παπανδρέου, σιγά - σιγά, πήρε πράγµατι µε το µέρος του τους αξιωµατικούς του
Στρατού, οι οποίοι στήριξαν τις πράγµατι τολµηρές και
αποφασιστικές πρωτοβουλίες του.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Να επιχειρήσουµε µια σύγκριση των
2 κρίσεων, του Μαρτίου 1987 και των Ιµίων;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά την δική µου άποψη,

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στο Ψάρι Μεσσηνίας, το1919. Στρατιωτικός ε.α., Μηχανολόγος Μηχανικός. Σπούδασε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και στο Πολυτεχνείο Woolwich
Λονδίνου.
Στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, έλαβε µέρος ως διοικητής Λόχου Πεζικού στο Αλβανικό Μέτωπο και στη Μέση Ανατολή. Το 1961 παραιτήθηκε από τον Στρατό για να πολιτευθεί µε την Ένωση Κέντρου.
Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας µε την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του 1963 και του
1964 και Β΄ Αθήνας µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του 1974, του 1977, του 1981, του
1985, του 1989 (Ιουνίου και Νοεµβρίου), του 1990, του 1993, του 1996 και του 2000.
∆ιετέλεσε ευρωβουλευτής το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (1.1.1981) έως την διενέργεια των πρώτων ευρωεκλογών. Υπήρξε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
∆ιετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από 21.10.1981 έως 5.6.1985 και από 5.6.1985 έως 26.7.1985, Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης από 26.7.1985 έως 22.9.1987, Υπουργός Εθνικής Άµυνας από 25.4.1986 έως 18.11.1988, από 18.11.1988
έως 18.6.1989 και από 18.6.1989 έως 2.7.1989), Α΄ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από 23.9.1987 έως 18.11.1988.
Στην δικτατορία του 1967, ίδρυσε την αντιστασιακή οργάνωση “Εθνικό Κίνηµα ∆ηµοκρατικής Αντίστασης” (Ε.Κ.∆.Α.).
Στην διάρκεια της δικτατορίας συλλαµβάνεται και φυλακίζεται τρεις φορές παραµένοντας συνολικά τρία χρόνια σε φυλακές και εξορίες. Τον Μάϊο του 1967 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σύρο. Αποφυλακίσθηκε µε την “αµνηστία” του 1967,
για να συλληφθεί ξανά τον Αύγουστο του 1968. Ακολούθησαν τρία χρόνια σε φυλακές και εξορία. Ανέπτυξε αντιστασιακή δράση µέσα από τις τάξεις του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήµατος (Π.Α.Κ.), του οποίου ανέλαβε την ηγεσία
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Έγγαµος, έχει δύο παιδιά.

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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το επεισόδιο το οποίο ξεκίνησε το 1996 στα Ίµια, έπρεπε να
αντιµετωπιστεί ως ένα µεθοριακό επεισόδιο, ένα επεισόδιο
σαν εκείνα τα οποία συνήθως αντιµετωπίζουµε όταν ο Έβρος
αλλάζει κοίτη. ∆εν έπρεπε από την πλευρά της Ελλάδας να αρχίσει στρατιωτική κλιµάκωση στα Ίµια. Αυτό ήταν ό,τι ήθελε
και επεδίωκε η τουρκική πλευρά. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε
εµείς να είµαστε εκείνοι που κλιµακώσαµε στρατιωτικά και ακολούθησε και η Τουρκία και φτάσαµε σε µία κατάσταση κρίσης. Όταν αποφασίζεις να κάνεις µία κίνηση αυτής της σηµασίας, θα πρέπει να ξέρεις και τι θα κάνεις και στην ερχόµενη. Πρέπει να ξέρεις µέχρι πού θα το πας.
Η κυβέρνηση Σηµίτη τότε ήταν κυβέρνηση ολίγων ηµερών, ο δε Σηµίτης δεν είχε ποτέ ασχοληθεί µε θέµατα
εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σε µία πάρα πολύ δύσκολη
θέση, συνεπώς όλα θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε αντιµετωπιστεί διαφορετικά η όλη κατάσταση.
Ο τρόπος που αντιµετωπίστηκε η κρίση και οι χειρισµοί
που έγιναν από ελληνικής πλευράς δεν υπήρξαν οι ενδεδειγµένοι. Έτσι, ενώ τα Ίµια είναι ελληνικώτατα, φτάσαµε στο
σηµείο να τεθεί υπό αµφισβήτηση το καθεστώς τους.
Αυτό φαίνεται καθαρά από τις δηλώσεις που έκανε ο αµερικανός διαµεσολαβητής Ρίτσαρντ Χόλµπουρκ µετά την
λήξη της κρίσης, όταν δήλωσε ότι στην περιοχή των Ιµίων
δεν θα υπάρχουν πλοία, στρατεύµατα, σηµαίες («No ships,
no troops, no flags»).
Η απόσυρση της σηµαίας από ελληνικό έδαφος, σύµφωνα µε τους όρους απεµπλοκής, παρά τις δεσµεύσεις τόσο του ιδίου του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ότι η
σηµαία θα παραµείνει στην βραχονησίδα Ίµια, προκάλεσε αισθήµατα απογοήτευσης, αγανάκτησης και ταπείνωσης στον
Ελληνικό λαό και τραυµάτισε βαρύτατα την εθνική του υπερηφάνεια.
Όπως έχω ήδη επισηµάνει µε τον τρόπο που αντιµετωπίστηκε η κρίση, αφήσαµε τους Τούρκους να θέτουν υπό
αµφισβήτηση το καθεστώς των Ιµίων. Άρα δεν µπορούµε
να συγκρίνουµε την κρίση του ’87, που είχε θετικό αποτέλεσµα, µε την κρίση στα Ίµια.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πώς βλέπετε τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις στο µέλλον;
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνο το οποίο πρέπει να
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επισηµάνω είναι ότι, όλα αυτά τα χρόνια µέχρι σήµερα, δυστυχώς δεν είδαµε καµµία θετική κίνηση της Τουρκίας, έστω στα πλαίσια της καλής θέλησης. Για παράδειγµα το Πατριαρχείο: δεν ανοίγουν την σχολή της Χάλκης. Φτάσανε
στο σηµείο να αµφισβητήσουν την Οικουµενικότητα του
Πατριάρχη. Βλέπετε ότι η «φαρέτρα» τους γεµίζει µε νέες
διεκδικήσεις, και δεν είναι κάτι που µπορεί να το θεωρήσει
κανείς ευοίωνο. Τώρα η Τουρκία επιθυµεί να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξή
της. Ο λόγος που το κάνουµε αυτό είναι φανερός. Γιατί θέλουµε να πιστεύουµε ότι, εάν η Τουρκία ενταχθεί στην ΕΕ,
θα αµβλυνθούν οι αντιθέσεις, θα γίνει πιο συνεργάσιµη και
θα αποφευχθούν τα χειρότερα.
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει µε βεβαιότητα κανείς ότι η Τουρκία θα ενταχθεί πραγµατικά ως
πλήρες µέλος στην Ε.Ε. Αλλά και οι ίδιοι οι Τούρκοι είναι
αρνητικοί, και κυρίως το κατεστηµένο. Ο στρατός έχει τεράστια προνόµια, που πρέπει να τα χάσει εφ’ όσον ενταχθεί.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από την δική µας την πλευρά κάνουµε βήµατα συµφιλιωτικά, υπάρχει
και τώρα συνεργασία στον πολιτιστικό τοµέα, στον οικονοµικό τοµέα, αλλά τα µεγάλα θέµατα δεν τα αγγίζουµε.
∆εν µπορώ να πω ότι είµαι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος. Θα υπάρξει µια µακρά πορεία και πρέπει να γίνουν αρκετά πράγµατα, για να βελτιωθούν πραγµατικά οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν οι Τούρκοι άρουν όλες αυτές τις
απαράδεκτες διεκδικήσεις και θελήσουν πραγµατικά να συνεργαστούν µε εµάς, τότε θα είµαστε όλοι ευτυχείς να έχουµε έναν γείτονα µε τον οποίο συνεργαζόµαστε για το καλό και
των δύο λαών. Υπάρχουν φωνές λογικής στην Τουρκία, αλλά όπως είπαµε υπάρχουν και οι Στρατηγοί, που έχουν το
πάνω χέρι και τον τελευταίο λόγο. ∆εν είναι ∆ηµοκρατία αυτή στην Τουρκία, είναι ∆ηµοκρατία «... αλά Τούρκα». Το κύριο πρόβληµα είναι πώς θα γυρίσει ο στρατός στον στρατώνα. Αν αυτό κατορθωθεί κάποια στιγµή, θα είναι ευχής έργο. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω... και η κατάσταση θα µένει ως έχει. Οι διεκδικήσεις εις βάρος µας θα παραµένουν και δεν αποκλείεται µια παρόµοια κρίση στο µέλλον.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούµε
πολύ για την συνέντευξη που µας δώσατε.
"
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Μ ΑΡΤΙΟΣ 1987 Τ Ο S ISMIC ΣΤΟ Α ΙΓΑΙΟ

Το ερµηνευτικό νήµα

Υ

πάρχουν τρία γεγονότα, και τα τρία σηµαντικά – ορόσηµα της ιστορίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής της Μεταπολίτευσης. Και τα τρία είναι διεξοδικά ιστορηµένα, από πρωταγωνιστές ή άµεσους
µάρτυρές τους αλλά και από έµµεσες/δευτερογενείς
αφηγήσεις. Οι οποίες, κατά την ελληνική συνήθεια, αφθονούν όταν οι πρωταγωνιστές εκλίπουν (Ανδρέας Παπανδρέου) ή/και µένουν σταθερά σιωπηροί (Κάρολος Παπούλιας).
Όµως συνδέονται µε ένα νήµα που δεν έχει προσεγγισθεί ευθέως. Τώρα που το ένα απ’ αυτά – η περιπέτεια του 1987 στο
Αιγαίο – βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
για πλήθος λόγους, από την αφήγηση της πετρελαϊκής διάστασης από τον Σάκη Πεπονή µέχρι την υπορρέουσα Ελληνοτουρκική προσέγγιση για «κάτι στο Αιγαίο», δηµιουργείται
µια ιδιότυπη ζήτηση ερµηνευτικών διεξόδων. Γιατί; Επειδή
τα γεγονότα του 1987, που σήµαναν το πλησιέστερο προς
γνήσιο θερµό επεισόδιο σηµείο στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, υπήρξαν τόσο βαριά που η σκιά τους στην συνέχεια
δείχνει δυσανάλογα ελαφριά.
Το δεύτερο γεγονός, που στην ουσία αποτελεί έναν ολόκληρο αστερισµό κινήσεων, δοκιµαστικών επαφών, στοιχηµάτων και συµβάντων (και παρεξηγήσεων, ας µας επιτραπεί
να πούµε), ήταν εκείνο που µας έµεινε γνωστό σαν «Νταβός».
Μ’ αυτό εννοούµε την ιδιότυπη Ελληνοτουρκική προσέγγιση Ανδρέα Παπανδρέου-Τουργκούτ Οζάλ στο – τότε ισχυρό – επιχειρηµατικό/διεθνοπολιτικό φόρουµ του Νταβός, όπου δύο χρόνια αργότερα (µην το ξεχνούµε, είναι δείγµα «κεντρικότητας») παίχτηκε αρκετό από το παρασκήνιο που δροµολόγησε την πτώση του Τείχους και όσα ακολούθησαν. Εννοούµε όµως, ακόµη περισσότερο, την προθυµία του Ανδρέα
Παπανδρέου µέχρι και να θέσει «το Κυπριακό στο ράφι»/to
shelve the Cyprus issue, προκειµένου να προσδώσει ουσιαστική κινητικότητα στην Ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Μέχρις εδώ, το ερµηνευτικό νήµα µπορεί να φανεί απλό:
ο Ανδρέας έζησε µε ιδιαίτερη, µε ακραία ένταση τα γεγονότα του 1987. Και φοβήθηκε – για τους σηµαντικούς ηγέτες
δεν είναι ντροπή, πολύ λιγώτερο είναι «κακό» να δέχονται ότι κάτι τους φοβίζει – ότι η κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά µπορούσε, αληθινά, να ξεφύγει. Να πλησιάσει τόσο την
(πραγµατική) ανάφλεξη, ώστε κανείς πλέον να µην έχει τον
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Tου Α.∆. Παπαγιαννίδη
έλεγχο. Γι’ αυτό και έφθασε στο Νταβός, γι’ αυτό και άφησε να πεισθεί – από έναν Τουργκούτ Οζάλ που ασφαλώς
πραγµατοποιούσε ένα σηµαντικό άνοιγµα ∆υτικά, ασφαλώς
είχε Αµερικανική (και Ευρωπαϊκή) στήριξη, όµως βρισκόταν πολύ περισσότερο υπό τον έλεγχο των «πασάδων» από
ό,τι ο Ρετζέπ Ερντογάν τώρα ή και πριν δύο χρόνια – ότι το
Κυπριακό αποτελούσε «κόκκινη γραµµή» για το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Οπότε, όφειλε να µείνει γι’ αργότερα…
Για όταν θα είχε ενεργοποιηθεί η δυναµική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, όταν θα είχε αρχίσει να αποδίδει.
Το τρίτο γεγονός συνηθίζει να συζητείται λιγώτερο. Έχει επικρατήσει να θεωρείται κάτι σαν λάθος, σαν παρόραµα (ή, αντίθετα, σαν διόρθωση πορείας): πρόκειται για
το mea culpa του Ανδρέα, µε το οποίο λίγο µετά το Νταβός «πήρε πίσω» εκείνο το shelving the Cyprus issue, «επέστρεψε στην παραδοσιακή ελληνική θέση». Υπενθυµίζουµε ότι, την ίδια εποχή, είχε αρχίσει η δροµολόγηση του
Κυπριακού ως θέµατος ευθέως – αν και από απόσταση,
αρχικά – συνδεοµένου µε την εξέλιξη των σχέσεων της
Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή (τότε) Κοινότητα. Το πώς
αυτό το γεγονός , η υπαναχώρηση από το «στοίχηµα» Νταβός, συνδέεται µε τα δύο προηγούµενα, αυτό είναι το σηµαντικώτερο στοιχείο του ερµηνευτικού νήµατος.
Λοιπόν: χωρίς να θέλει κανείς να πει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου (ή οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός, µετά
ή και πριν αυτόν στην Μεταπολίτευση…) βρισκόταν υπό
την επήρεια κάποιου ελληνικού αντιστοίχου του «βαθέος
Κράτους», όµως εκείνα που έζησε την άνοιξη του 1987 του
δηµιούργησαν – λέµε – µια τέτοια διαθεσιµότητα σε επιχειρήµατα πέρα από την παραδοσιακή διπλωµατία, ώστε δεν
άντεξε (πάλι ας µας επιτραπεί η έκφραση, προκειµένου περί αληθινά σηµαντικών ηγετικών προσωπικοτήτων) να συνεχίσει την αποσύνδεση από το Κυπριακό, που προϋπέθετε η τακτική – έστω – του «ραφιού». Η ενότητα του Κυπριακού µε τον Ελλαδικό χώρο, αµυντικά και όχι απλώς πολιτικά ή «πολιτικά», επεκράτησε του διεθνοπολιτικού στοιχήµατος.
Οι ώρες του ΚΕΠΙΧ του ΓΕΕΘΑ του 1987, αποτελούν
την αρχή του ερµηνευτικού νήµατος του mea culpa. Όχι θεωρητικά ή «αναλυτικά». Ουσιαστικά.
"
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Το αδιαπέραστο αµυντικό τείχος
Tου Πτέραρχου ε.α. Νίκου Κουρή,
Επίτιµου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, τ. Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας

Ιστορικό - Μερικά κοµβικά σηµεία
Η κρίση του Μαρτίου 1987 δεν ξέσπασε ξαφνικά. Είναι
προϊόν µακρών πολιτικών διεργασιών, σχετίζεται µε τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και συνδέεται µε την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε.
Η διένεξη στο θέµα αυτό, δηλαδή τα πετρέλαια του Αιγαίου, χρονολογείται από το 1969, όταν το Ελληνικό Κράτος παραχώρησε δικαίωµα Ερευνών και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Αµερικανική Εταιρεία Oceanic. Τρεις
χώρες (Καναδάς, ∆. Γερµανία και ΗΠΑ) συγκροτούσαν Κοινοπραξία.
Την 1η Νοεµβρίου 1973 η Άγκυρα, που εν τω µεταξύ είχε εκδηλώσει και αυτή ενδιαφέρον, παραχωρεί άδεια ερευνών στην Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων σε Τµήµατα της
Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας.
Οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο φθάνουν στο αποκορύφωµά τους το 1976 και φέρνουν τις δύο
χώρες στα πρόθυρα πολέµου.
Η Ελλάδα αναγκάζεται να προσφύγει στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης,
το οποίο, µεταξύ άλλων, διατυπώνει στην απόφασή του (παρ.
6) την ανάγκη «.... αποφυγής ενεργειών που θα µπορούσαν
να εµποδίσουν τις διαπραγµατεύσεις για την Υφαλοκρηπίδα...».
Μεσολάβησαν και άλλα γεγονότα που δηµιούργησαν εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στις 19 Φεβρουαρίου 1987 η Ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι θα αναλάβει
τον έλεγχο της Εταιρείας Πετρελαίων, το δικαίωµα δηλαδή
να αποφασίζει ΑΝ, ΠΟΥ και ΠΟΤΕ θα γίνουν έρευνες.
Λογικά θα έπρεπε η Άγκυρα να ικανοποιηθεί µε τις εξηγήσεις της Ελληνικής Πλευράς.
Η Τουρκία όµως εκµεταλλεύεται την εξέλιξη αυτή και

µε εµπρηστικές δηλώσεις επισήµων του καθεστώτος και προκλητικές κινήσεις του πλοίου ερευνών Piri-Reis ανατολικά
της Θάσου παραβιάζει τον εθνικό µας χώρο.
Το ΓΕΕΘΑ παρακολουθεί από κοντά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και, διαισθανόµενο τον επερχόµενο
κίνδυνο, συγκαλεί στις 7 Μαρτίου σύσκεψη, µε συµµετοχή
εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, της ΕΥΠ και των
Γενικών Επιτελείων, προς εξέταση της κατάστασης. Μεταξύ
των άλλων αποφασίζεται και η πραγµατοποίηση της άσκησης «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ- ∆ΙΑΣ 87» στη Σάµο, Ικαρία, από 30
Μαρτίου µέχρι 3 Απριλίου.
Ο Υπουργός Άµυνας των ΗΠΑ Γουαϊνµπέρκερ, που επισκέπτεται την Τουρκία, την περίοδο αυτή τηρεί απροκάλυπτα φιλοτουρκική στάση και δηλώνει ότι θεωρεί λαθεµένη πολιτική την διατήρηση της αναλογίας ισχύος 7:10, διατυπώνει την άποψη ότι ο Τουρκικός στρατός στην Κύπρο δεν
είναι δύναµη κατοχής και παρατείνει την παραµονή του στην
Τουρκία µέχρι 20 Μαρτίου. Ταυτόχρονα, µαταιώνει την προγραµµατισµένη επίσκεψή του στην Αθήνα.
Ανάλογη στάση τηρεί και ο βοηθός του Υφυπουργός
Πέρλ.*
Η Αθήνα διαµαρτύρεται για την στάση αυτή των Αµερικανών επισήµων και δηλώνει ότι η διατήρηση της αναλογίας
7:10 αποτελεί δέσµευση των ΗΠΑ µε βάση την Συµφωνία
Deca.
Κατόπιν εντολής του Υπουργού Άµυνας Ι. Χαραλαµπόπουλου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Κουρής ενηµερώνει τον Υπουργό Εξωτερικών Κ. Παπούλια επί της στρατιωτικής κατάστασης.
Εν τω µεταξύ συνεχίζεται, αθόρυβα, η λήψη της διατάξεως µάχης των δυνάµεών µας. Τα πλοία του Ελληνικού Στόλου αναπτύσσονται σε όλο το Αιγαίο.
∆υνάµεις ξένων χωρών επιτηρούν από απόσταση την πε-

* Ο αποκαλούµενος «Πρίγκιπας του σκότους».
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ριοχή, αλλά δεν επεµβαίνουν.
Το ΓΕΕΘΑ κάνει διάβηµα στον Αµερικανό Ακόλουθο Άµυνας στην Αθήνα, παρόµοιο µε εκείνο της κυβέρνησης.
Το σύστηµα Χειρισµού Κρίσεων έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών µεταξύ Υπουργείου Άµυνας, ΕΥΠ και Υπουργείου Εξωτερικών.
Στις 20 Μαρτίου, ο Α/ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Κουρής, κατόπιν εντολής του Ι. Χαραλαµπόπουλου, επισκέπτεται τον
Πρωθυπουργό στο Καστρί και τον ενηµερώνει επί της στρατιωτικής κατάστασης.
Η συνάντηση αυτή δεν δηµοσιοποιείται. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρει ετοιµότητα των δυνάµεών µας να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ενδεχόµενο.
Η αναφορά του Πτεράρχου µπορεί να συνοψισθεί σε
µία φράση: «... Είµαστε έτοιµοι χωρίς προϋποθέσεις να
προστατεύσουµε τη χώρα και τα νόµιµα συµφέροντά της».
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
Ενηµερώνονται οι Κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ,
της (τότε) ΕΟΚ και των ΗΠΑ για την απόφασή µας να προασπίσουµε, εν ανάγκη δια των όπλων, τα εδάφη µας και τα
νόµιµα συµφέροντά µας.
Η ενηµέρωση δεν είχε την έννοια αιτήσεως παροχής βοηθείας ή διαµεσολάβησης. Απλώς γνωστοποιούµε σε «φίλους»
και συµµάχους τις προθέσεις µας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κ. Παπούλιας µεταβαίνει
στην Σόφια, συναντά τον Πρόεδρο Ζίφκωφ και του επιδίδει προσωπική επιστολή του Α. Παπανδρέου.
Στο Καστρί συγκροτούνται, σχεδόν καθηµερινά, συσκέψεις, του αποκαλούµενου ΜΙΝΙ ΚΥΣΕΑ, µε την συµµετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια, του Υπουργού
Άµυνας Ι. Χαραλαµπόπουλου, του Υφυπουργού Εξωτερικών Γ. Καψή και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ν. Κουρή.
Εξετάζονται οι εξελίξεις και λαµβάνονται αποφάσεις.**
Στις 28 του Μάρτη προσέρχεται και ενηµερώνεται στο
ΕΘΚΕΠΙΧ ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Χ.
Σαρτζετάκης, ενώπιον του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κοµµάτων της αντιπολίτευσης της Βουλής.

Ο ΑΓΕΕΘΑ πτέραρχος Νικόλαος Κουρής σε Mirage F1

Τις προηγούµενες µέρες είχε δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης διάταγµα περί «Ελληνοποίησης» των
Πετρελαίων του Πρίνου.
Οι γείτονές µας, εν τω µεταξύ, αξιολογούν τις δυνατότητες των δυνάµεών µας, διαπιστώνουν την ταχύτητα αντιδράσεώς τους, την αποφασιστικότητα της ηγεσίας και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µία επίθεση έχει περιορισµένες πιθανότητες επιτυχίας και αποφασίζουν να αναδιπλωθούν.
Εµφανίζονται τώρα ως Ειρηνοποιοί και αυτοί, που πασχίζουν για την αποκλιµάκωση της κρίσης.
Ο Εβρέν σε τηλεοπτικό διάγγελµά του υπόσχεται «... να
πράξει κάθε τι το δυνατόν για να αποφύγει ο Τουρκικός Λαός νέες περιπέτειες...».
Από τις ΗΠΑ που βρίσκεται, ο Τ. Οζάλ δηλώνει: «...
∆εν υπάρχει λόγος να κλιµακώνουµε την ένταση. Η Τουρκία δεν θα προβεί σε έρευνες σε αµφισβητούµενες περιοχές,
εφ’ όσον και η Ελλάδα δεν θα πραγµατοποιήσει έρευνες...».
Η Ελληνική Κυβέρνηση ακυρώνει προηγούµενη δήλωσή της «περί αναστολής λειτουργίας της Βάσεως Ν. Μάκρης», σύµφωνα µε τις διατάξεις της DECA.

** Ο Γ. Καψής στο βιβλίο του «Οι 3 µέρες του Μάρτη», στην σελίδα 61, γράφει τις εντυπώσεις του από τις συναντήσεις αυτές.
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Ο Παπανδρέου στις Βρυξέλλες
Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να κάνουµε µία αναφορά στην παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Χειµερινή
Σύνοδο της DPC στις Βρυξέλλες, το 1981.
Η αναδροµή αυτή είναι αναγκαία, γιατί όσα ανέφερε ο
Ανδρέας στην οµιλία του στην DPC περιέχουν όλα τα στοιχεία που αποτελούν την βάση της νέας αµυντικής πολιτικής, µε την οποία έγινε ο χειρισµός της Κρίσης του 1987.
Στις Συνόδους, αυτές που πρωτοστατούν οι ΗΠΑ, οι «µικρές» χώρες, περισσότερο για να δηλώσουν την παρουσία
τους, εµπλέκονται σε ψυχοφθόρες συζητήσεις για την εξασφάλιση πόρων για την υποστήριξη έργων κοινής υποδοµής.
Ο Α. Παπανδρέου, όµως, δεν ήταν «ψιλικατζής», πήγαινε στις Βρυξέλλες αποφασισµένος να θέσει ουσιαστικά,
ενώπιον των κυβερνήσεων των χωρών του ΝΑΤΟ, το πρόβληµα της ασφάλειας της χώρας µας, που την απειλεί µε
πόλεµο ένας «σύµµαχος», χρησιµοποιώντας όπλα που διέθεσε η Συµµαχία για την συλλογική άµυνα των µελών της.
Η οµιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας έγινε την
εποµένη της αφίξεώς του στην Βελγική πρωτεύουσα, στις
8 ∆εκεµβρίου 1981, και είναι ένα µνηµείο υπευθυνότητας και σαφήνειας. Περιγράφει µε πληρότητα και αδιάσειστα επιχειρήµατα την «εσωτερική» απειλή κατά της
Ελλάδας που εκπορεύεται από την αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας και καυτηριάζει την στάση της Συµµαχίας που, στην ουσία, ενθαρρύνει την επιθετικότητα
των γειτόνων µας.
Τα µέλη της Συνόδου έµειναν άναυδα!
Πρώτη φορά ακουγόταν τέτοιος φιλιππικός κατά της
Συµµαχίας και µάλιστα µέσα στο «σπίτι» της!
Ο Γουαϊνµπέργκερ, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, ο διαβόητος Luns,
o Saceur (Rogers) ανταλλάσσουν σηµειώµατα και ο ατυχής
Τούρκος εκπρόσωπος, µε σπασµένα αγγλικά, προσπαθεί να
αντικρούσει τον Παπανδρέου.
Μάταιος κόπος. Ο Luns πάντως βρήκε τον χρόνο να εκτοξεύσει την ατάκα του: «Η Τουρκία», είπε «δεν απειλεί κανέναν».
Οι Σύµµαχοί µας δεν συµφώνησαν για την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος, που να περιλαµβάνει ό,τι ζήτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Την προστασία δηλαδή των µελών
34

ΜΑΪΟΣ 2008

του ΝΑΤΟ και από «εσωτερικές» απειλές. Έτσι, για πρώτη
φορά, οι εργασίες της DPC έληξαν χωρίς την έκδοση συµφωνηµένου ανακοινωθέντος.

Η υλοποίηση της νέας αµυντικής πολιτικής.
Αγώνας ταχύτητος
Μετά την έγκριση της νέας Αµυντικής Πολιτικής από
την Κυβέρνηση στις αρχές του 1985, αρχίζει το ΥΕΘΑ και
το επιτελείο, µε ταχείς ρυθµούς, µια γιγαντιαία προσπάθεια
να κατορθώσουµε σε σύντοµο χρόνο να αναπροσαρµόσουµε την άµυνά µας.
Χωρίς τις αναγκαίες προσαρµογές, που ήσαν πολλές και
σηµαντικές, η Πολιτική Εθνικής Άµυνας δεν θα είχε µεγαλύτερη αξία από το χαρτί πάνω στο οποίο ήταν γραµµένη.
Το έργο ήταν βαρύ και απαιτούσε κόπο, θυσίες και αίµατος
ακόµη, αλλά έπρεπε να γίνει.
Αποστολή των ηγητόρων του στρατεύµατος δεν είναι, ασφαλώς, να παρευρίσκονται σε δεξιώσεις, φορώντας τις φανταχτερές στολές τους µε τα κρεµαστά «λιλιά»!
Έχουν και αυτά την αξία τους, δεν είναι όµως ό,τι ζητά
από την ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµων η Πατρίδα.
Στα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσεως του 1987, οι
Ε∆ και οι υπηρετούνες σ’ αυτές, από την κορυφή µέχρι τον
τελευταίο στρατιωτικό, δούλεψαν σκληρά και επιτελέσαν την
αποστολή τους σε µικρό σχετικά χρόνο.
Σε πρώτη φάση, καταστρώθηκε η Εθνική Στρατιωτική
Στρατηγική (ΕΘΣΣ), που περιέχει οδηγίες χρησιµοποίησης
των δυνάµεών µας για την εκτέλεση της αποστολής τους.
Στην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική καθορίζονται και οι
Στόχοι Εθνικής Άµυνας (ΣΕΑ).
Οι Στόχοι είναι συγκεκριµένες ενέργειες ή δράσεις, που
πρέπει να περατωθούν σε τακτό χρόνο. Από πλευράς απαιτούµενου χρόνου κατατάσσονται σε βραχυπροθέσµους, µεσοπροθέσµους και µακροπροθέσµους.
Σε σχέση µε το κόστος, διακρίνονται σε δαπανηρούς και
άλλους που δεν έχουν δαπάνες ή εξοικονοµούν χρήµατα.
Π.χ. στον Στόχο υπ’ αριθµ. 2 καθορίζεται η εισαγωγή
στις Ε∆ της µεθοδολογίας ISD (Instructional System
Development). Το σύστηµα αυτό εξασφαλίζει µετρήσιµα αποτελέσµατα στην Τεχνική Εκπαίδευση, που επιφέρουν οικονοµίες και απαιτούν µικρότερο χρόνο.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Όλα τα προγράµµατα ήσαν «κυλιόµενα» και οι αρχηγοί
των ΓΕ των Κλάδων Ενόπλων ∆υνάµεων έπρεπε να αναφέρουν 2 φορές το χρόνο πρόοδο υλοποίησης.
Η προσπάθεια σύνταξης του ΕΜΠΑΕ ήταν χρονοβόρα,
δεδοµένης της φυσικής τάσεως των Επιτελείων να προσπαθούν να λάβουν την µερίδα του λέοντος από τον αµυντικό
προϋπολογισµό.
Το σύστηµα προγραµµατισµού που υιοθετήθηκε εξυπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες εκσυγχρονισµού του αµυντικού µας µηχανισµού.
Υπήρχαν όµως και εγγενείς δυσχέρειες, που αποτέλεσαν
τροχοπέδη στην πορεία υλοποιήσεώς του.
Κατά την επεξεργασία π.χ. του Στόχου υπ’ αριθ. 12
(Προγραµµατισµός διακλαδικών ασκήσεων στις παραµεθόριες περιοχές) διαπιστώθηκε ότι τέτοιες ασκήσεις δεν γίνονταν στο παρελθόν. ∆εν υπήρχαν εποµένως στα αρχεία στοιχεία όπως τίτλος ασκήσεων, περιοχές δράσης, εχθρός κτλ.
∆εν έγινε δυνατός ο εντοπισµός των λόγων της εκούσιας αυτής αποχής από τις ασκήσεις στις παραµεθόριες
περιοχές. Αυτοί όµως δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε
περιορισµούς ∆ιεθνών Συνθηκών. Η απουσία Ελληνικών ∆υνάµεων από τις απειλούµενες περιοχές, πέρα από τις τεχνικές ελλείψεις που προέκυπταν στην επιχειρησιακή σχεδίαση, είχε και άλλες επιπτώσεις, πολιτικές.
∆ηµιουργούσε στους κατοίκους των περιοχών αυτών
αίσθηµα εγκατάλειψης και στους απέναντι την εντύπωση ενός Modus Vivendi µε την έννοια ότι εµείς είχαµε
συµφιλιωθεί µε την αντίληψη ότι η άµυνα των ανατολικών περιοχών µας έχει παραχωρηθεί στους Τούρκους.
Αυτό είχε ολέθριες συνέπειες στο ηθικό των κατοίκων.
Με την εφαρµογή του νέου αµυντικού δόγµατος και
την παρουσία ισχυρών Ελληνικών δυνάµεων στις περιοχές αυτές το ηθικό των κατοίκων αναπτερώθηκε και αυτό ήταν ενισχυτικό της αµυντικής µας προσπάθειας.
Αδυναµίες επίσης εντοπίσθηκαν στις διαδικασίες ∆ιοικήσεως και Ελέγχου των ∆υνάµεών µας σε περιπτώσεις ανάγκης.
Ο αναχρονιστικός Νόµος 660/76 καθόριζε ότι Αρχιστράτηγος διορίζεται µετά την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση «πολιορκίας», κατά τις κρίσιµες δηλαδή ώρες που
προηγούνται της ενάρξεως των εχθροπραξιών.
Η διαδικαστική αυτή αδυναµία είναι κρίσιµη και µπορεί
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία υποδέχεται τον πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας κ. Χρήστο Σαρτζετάκη στο Πεντάγωνο

να αποβεί καταστροφική, λόγω της έλλειψης Κεντρικού Ελέγχου σε πολύ οριακές στιγµές µιας κρίσης. Ο νεώτερος
νόµος 1922/95 διορθώνει τα πράγµατα.
Η έρευνα που έγινε στο θέµα «Εκπαίδευση Ενόπλων ∆υνάµεων» απεκάλυψε ότι, δέκα χρόνια περίπου µετά την εισβολή στην Κύπρο και τρία χρόνια µετά την µνηµειώδη οµιλία του Α. Παπανδρέου στην DPC, εξακολουθούσαµε να
συµµετέχουµε στις ασκήσεις ΝΑΤΟ στο Αιγαίο!
Αυτό όχι µόνον επέτρεπε στους άσπονδους Νατοϊκούς
µας «φίλους» να τις σχεδιάζουν µε τρόπο ώστε να υπονοµεύονται τα νόµιµα συµφέροντά µας, αλλά και να δαπανούµε
αµυντική προσπάθεια για την αντιµετώπιση ενός αόρατου εχθρού, την στιγµή που η πραγµατική απειλή προερχόταν από Ανατολική κατεύθυνση. ∆ύο τινά εποµένως έπρεπε να
συµβούν: ή να ανακαλέσουµε όσα είπε ο Παπανδρέου στην
Σύνοδο της DPC στις Βρυξέλλες, ή να προσανατολίσουµε
την εκπαίδευση των δυνάµεων στην κατεύθυνση της ορατής
απειλής. Προτιµήσαµε το δεύτερο.
Η «Μάχη της Ελλάδας», που οδήγησε στην επιτυχή έκβαση της κρίσης του Μαρτίου 1987, αρχίζει ουσιαστικά
µε την υιοθέτηση του νέου Αµυντικού δόγµατος το 1985.
Με τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, και της
ηγεσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, καταφέραµε να υψώσουµε ένα αδιαπέραστο αµυντικό τείχος, που επέτρεψε να
προασπίσουµε τα εθνικά µας συµφέροντα και να αποτρέψουµε τον πόλεµο.
Η επιτυχία αυτή συντελέστηκε σε ένα διεθνές περιβάλλον
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που ήταν εχθρικό για την χώρα µας και τον εκλεγµένο πρωθυπουργό της.
Από πληροφορίες και ανάλυση της στάσης και των
δηλώσεων ορισµένων ξένων αξιωµατούχων της εποχής
εκείνης, προκύπτει ότι ο τέως Υπουργός Άµυνας των ΗΠΑ πιθανώς να ήταν µέλος µιας οµάδας «Συµβούλων»
υψηλού επιπέδου, που είχε αναλάβει την υποστήριξη
των Στρατηγών της Άγκυρας την περίοδο του Μαρτίου
1987, µε στόχο την ανατροπή του Παπανδρέου, εν ανάγκη και µε την πρόκληση πολέµου µεταξύ ΕλλάδαςΤουρκίας. Πράγµατι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας αποτελούσε «κόκκινο πανί» για ορισµένους κύκλους της
Ουάσινγκτων και των Βρυξελλών.
Οι πληροφορίες που µνηµονεύσαµε πιο πάνω δεν είναι
άσχετες µε δηµοσίευµα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας»
της 25ης Φεβρουαρίου 2007 του Π. Κορωναίου, που αποκαλύπτει απόρρητο σήµα του Γουαϊνµπέργκερ προς τον ανώτατο διοικητή συµµαχικών δυνάµεων Ευρώπης
(SACEUR), µε το οποίο τον προτρέπει να βοηθήσει τον Πέρλ
να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά µε το «Ελληνικό πρόβληµα», όπως αποκαλεί την κρίση του 1987, προσφέροντας
βοήθεια στην Τουρκική στρατιωτική ηγεσία, καθώς η εξελισσόµενη κρίση πιθανώς να οδηγήσει σε πόλεµο ολίγων ηµερών µεταξύ των δύο χωρών.
Η κυρία Φλόρα Λιούις, εξ άλλου, έγραφε τις µέρες εκείνες στους New York Times, υπό τον τίτλο «Ένα νέο ηγέτη χρειάζεται η Ελλάδα». «Θα ήταν πράγµατι καταστροφικό να αφεθούν οι εντάσεις να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο.
«Οι υπεύθυνοι Έλληνες πρέπει να περιορίσουν τον εκρηκτικό πρωθυπουργό τους και καλύτερα γι’ αυτούς, να
βρουν έναν άλλο πολιτικό ηγέτη να τον αντικαταστήσουν!».
Τις µέρες του Μάρτη 1987, οι Ένοπλες ∆υνάµεις µας εξετέλεσαν µε απόλυτη επιτυχία την αποτρεπτική τους αποστολή. Αυτό έγινε δυνατόν, γιατί όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα οι ∆υνάµεις µας προσανατολίστηκαν στην αντιµετώπιση της πραγµατικής και ορατής απειλής.
Όταν ήρθε η στιγµή, επανέλαβαν τις κινήσεις που είχαν
«διδαχθεί να κάνουν στις ασκήσεις µας στις απειλούµενες
περιοχές» κάτω από την µύτη των Τούρκων. Οι Ένοπλες
∆υνάµεις µας, ετοιµοπόλεµες και µε υψηλό ηθικό, ετέθηκαν
στη διάθεση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που
36
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συνδύασε την αποτρεπτική τους ικανότητα µε την διπλωµατία και οι Τούρκοι αναδιπλώθηκαν. Στην διάρκεια της
κρίσης του 1987, υπήρξε εθνική οµοψυχία και πλήρης ταύτιση στρατηγικής αντίληψης µεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας: Σχετ. Κ. Μαρδάς: Προ-Ίµια Πολέµου.

Επιµύθιο
Κάθε αντικειµενικός αναλυτής της Κρίσης του Μαρτίου
1987 µπορεί αβίαστα να διατυπώσει σαν συµπέρασµα την άποψη ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις µας επέδειξαν υψηλή επιχειρησιακή αξία και, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις
των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν σ’ αυτές, είναι αφοσιωµένες στα πατριωτικά τους καθήκοντα και υπηρετούν
τον Λαό.
Στην διάρκεια της Κρίσης του 1987, αποδείχτηκε στην
πράξη η απόδοση της εργασίας που έγινε στις Ένοπλες ∆υνάµεις για την υλοποίηση του νέου Αµυντικού ∆όγµατος τα
τελευταία χρόνια και επιβεβαιώθηκε ό,τι ήταν ήδη γνωστό:
τίποτα το θαυµαστό δεν γίνεται χωρίς σχέδιο, κόπο και...
δάκρυα.
Ορισµένα ερωτήµατα όµως παραµένουν.
– Γνώριζαν οι Κυβερνήσεις των χωρών της Κοινοπραξίας τους κινδύνους που συνεπάγεται µιά τέτοια ενέργεια
στην περιοχή µας;
– Η αίτηση της «Κοινοπραξίας» έγινε µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια;
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Στρατηγοί της Άγκυρας είχαν, στην διάρκεια της κρίσης, την στήριξη υψηλόβαθµων και καλοπληρωµένων «Λεγεωναρίων». Παρά ταύτα,
το αυταρχικό καθεστώς τους αποδείχτηκε γίγαντας µε
γυάλινα πόδια!
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχοντας στην διάθεσή του µιά πλήρως ετοιµοπόλεµη στρατιωτική δύναµη, χειρίστηκε την κρίση µε αποφασιστικότητα ψυχραιµία και πολιτική διορατικότητα.
Συνδύασε άριστα την στρατιωτική ισχύ και την διπλωµατία, έχοντας απόλυτη συναντίληψη της κατάστασης µε
την στρατιωτική ηγεσία. Σε δύσκολες για τον τόπο στιγµές αποδείχθηκε εθνικός ηγέτης υψηλού επιπέδου. Οι
Έλληνες για πρώτη φορά, µετά την Κυπριακή τραγωδία
δικαιούνται να αισθάνονται Εθνικά υπερήφανοι.
"
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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«Η πρώτη βολή δική µας»
Tου Λεωνίδα Κρ. Βασιλικόπουλου
Ναυάρχου ε.α., επιτίµου Αρχηγού ΓΕΝ

Τα προηγηθέντα

πανδρέου που διεδέχθη την Κυβέρνηση του Γ. Ράλλη να το
κηρύξει ανενεργό.
Από τις αρχές της δεκαετίας του «80», οι Τουρκικές προκλήσεις στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο του Αιγαίου υπήρξαν συνεχείς, µε αποτέλεσµα οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις
να διατηρούνται τεταµένες και οι δύο Χώρες στην ουσία να
ευρίσκονται κάτω από συνθήκες «ψυχρού πολέµου».
Σ’ αυτήν την διάρκεια ο Α. Παπανδρέου παρέµενε σταθερά και αταλάντευτα προσηλωµένος στην γραµµή: «Ουδείς διάλογος µε την Τουρκία αν προηγουµένως η Χώρα αυτή δεν αναγνωρίσει το υφιστάµενο καθεστώς του Αιγαίου και δεν αποσύρει τα στρατεύµατα κατοχής από την Κύπρο».

Πάγια πολιτική τηςΤουρκίας είναι η αµφισβήτηση του νοµικού καθεστώτος του Αιγαίου και των ∆ιεθνών Συνθηκών,
που –από την δεκαετία του «20» και εντεύθεν– κατοχυρώνουν
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Χώρας µας στο Αρχιπέλαγος.
Αφετηρία της πολιτικής αυτής υπήρξε το 1973, όταν για πρώτη φορά µε τρόπο άµεσο πρόβαλε τις διεκδικήσεις της και έκτοτε συνέχισε µε αλλεπάλληλες αυθαίρετες ενέργειες και προκλήσεις,επιδιώκοντας έτσι να επιτύχει µία de facto ευνοϊκή γι’ αυτήν κατάσταση.
Μία απ’ τις πολλές αφορµές –αλλά όχι η µόνη– είναι το θέµα της Υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, το µόνο που εµείς αναγνωρίζουµε ως εκκρεµές, αλλά τοποθετώντας το στην ορθή βάση. Ότι δηλαΗ απαρχή της κρίσης και
δή πρόκειται για νοµικό θέµα και συη κλιµάκωση
γκεκριµένα ότι απαιτείται η οριοθέτηση
Τον Φεβρουάριο του 1987, η πολυετης Υφαλοκρηπίδας από το αρµόδιο ∆ιθνική Κοινοπραξία Ντένισον (Εταιρεία
καστήριο της Χάγης, προς το οποίο πρέΠετρελαίων Β. Αιγαίου) εξεδήλωσε την
πει να προσφύγουν οι δύο Χώρες. Η
πρόθεση να πραγµατοποιήσει έρευνες
Ο ΑΓΕΝ Ναύαρχος
Τουρκία αυτό το αρνείται και ισχυρίζεται
Λεωνίδας Βασιλικόπουλος
για πετρέλαιο στα ανοιχτά της Θάσου.
ότι το θέµα πρέπει να επιλυθεί µεταξύ
Τότε η Ελληνική Κυβέρνηση προέτων δύο, προβάλλοντας τον αστήρικτο
βη στην εξαγορά του αναγκαίου ποσοστού µετοχών της Εκαι παράλογο ισχυρισµό ότι η Τουρκική Υφαλοκρηπίδα εταιρείας, προκειµένου να έχουµε εµείς την επιλογή του πού
κτείνεται µέχρι το µέσον του Αιγαίου (Μεσηµβρινός 25), δεκαι του πότε θα γίνουν γεωτρήσεις, και όχι µία Εταιρεία η
δοµένου ότι τα Ελληνικά νησιά του ΑνατολικούΑιγαίου δεν έοποία µε τυχόν επιλογές της σε αµφισβητούµενες περιοχές
χουν υφαλοκρηπίδα αλλά επικάθονται επί της Τουρκικής!!!
θα µπορούσε να προκαλέσει κρίση στις Ελληνοτουρκικές
Η πρώτη αµφισβήτηση διατυπώθηκε έµπρακτα το 1976
σχέσεις. Με πρόσχηµα αυτήν την ορθή απόφαση της Ελκαι οδήγησε στην υπογραφή του πρακτικού της Βέρνης, το
ληνικής Κυβέρνησης, η Τουρκία προφασιζόµενη ότι έτσι
οποίο η Χώρα µας (Κυβέρνηση Καραµανλή) το απεδέχθη,
καταστρατηγείτο το Πρακτικό της Βέρνης (το οποίο όµως
υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο Χώρες θα υπέγραφαν, εως ήδη ανεφέρθη είχε κηρυχθεί, εξ υπαιτιότητός της, ανεντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, το απαραίτητο συνυνεργό) από τις αρχές Μαρτίου κλιµάκωσε τις θρασύτατες
ποσχετικό και θα προσέφευγαν στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της
προκλήσεις της µε Τουρκικές ναυτικές Μονάδες να περιΧάγης. Η Τουρκία, όµως, άρχισε και συνέχισε επί µακρόν
πλέουν τα νησιά µας του Βορείου Αιγαίου και µε αεροπορινα κωλυσιεργεί, µε αποτέλεσµα η Κυβέρνηση του Α.ΠαΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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κές παραβιάσεις του Εθνικού εναέριου χώρου µας.
Άρχισε τότε να διαφαίνεται ότι βρισκόµαστε µπροστά σε
µία κρίση που µπορούσε να προσλάβει ακραίες εξελίξεις µε
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γι’ αυτό τα δύο αρµόδια Υπουργεία
ΥΕΘΑ και ΥΠΕΞ (Χαραλαµπόπουλος, Παπούλιας), σε στενή µεταξύ τους συνεργασία, άρχισαν να λαµβάνουν µέτρα σε
Πολιτικό επίπεδο.
Το ίδιο συνέβη και µε την Στρατιωτική Ηγεσία. Το ΣΑΓΕ,
εξετάζοντας την Στρατιωτική κατάσταση στο Αιγαίο, άρχισε
να παίρνει προοδευτικά τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από την Πολεµική Σχεδίαση.
Οι εντολές του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρες: «Στο
θέµα του Αιγαίου πρέπει να καταστεί σαφές τόσο προς
τους γείτονές µας όσο και προς το ΝΑΤΟ ότι τα χερσαία,
θαλάσσια και εναέρια σύνορά µας, καθώς και τα όρια της
Ελληνικής υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου δεν είναι διαπραγµατεύσιµα. Κατοχυρώνονται από ∆ιεθνείς Συνθήκες
και Συµβάσεις καθώς και από την ∆ιεθνή πρακτική».

Η ραγδαία κλιµάκωση
Από τις 19 Μαρτίου η κρίση µπαίνει στη φάση της ραγδαίας κλιµάκωσης. Η Άγκυρα εκχωρεί στην Τουρκική κρατική Εταιρεία πετρελαίου (ΤΡΑΟ) άδεια γιά διενέργεια ερευνών σε τέσσερεις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, εντός της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας. Ο ίδιος ο Οζάλ προειδοποιεί: «Η Τουρκία είναι απολύτως αποφασισµένη στο Αιγαίο και η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική».
Από την πλευρά µας εντείνουµε την διπλωµατική δραστηριότητα. Ο ΥΠΕΞ Κ. Παπούλιας µεταφέρει τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Τζώρτζ Σουλτς και τον Γ. Γ του NATO Λόρδο Κάριγκτων.
Το µήνυµα προς αυτούς είναι σαφές: «Η Ελλάδα δεν θα
ανεχθεί τις προκλήσεις των Τούρκων, θα πράξει ό,τι επιβάλλεται για να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και δεν θα υπέχει καµµιά απολύτως ευθύνη για τις συνέπειες που µπορεί να έχει η επιδείνωση της κατάστασης».
Στις 25 Μαρτίου, η Άγκυρα προαναγγέλλει την έξοδο
του SISMIC στο Αιγαίο µε συνοδεία αντιτορπιλλικών. Στον
Στρατιωτικό τοµέα κινητοποιεί τις Μονάδες της 1ης Στρα-

τιάς στην Α. Θράκη και της 4ης στα παράλια της Μικράς
Ασίας. Ο Τουρκικός Στόλος αρχίζει να συγκεντρώνεται στην
θάλασσα του Μαρµαρά.
Στις 26 Μαρτίου οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις ευρίσκονται επί ποδός πολέµου. Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ. Ο Πρωθυπουργός
ενηµερώνεται από τον ΥΕΘΑ (Χαραλαµπόπουλος) και την
Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων (Πτέραρχος
Κουρής, Αντιστράτηγος Βελίδης, Αντιναύαρχος Βασιλικόπουλος, Αντιπτέραρχος Ψωµάς*).
Οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι σαφείς και προσδιορίζουν ξεκάθαρα την Αποστολή του Πολεµικού Ναυτικού: «Εάν το SISMIC επιχειρήσει έρευνα στην Ελληνική
Υφαλοκρηπίδα θα εµποδιστεί µε κάθε µέσον, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης βίας. Εφ’ όσον τα Τουρκικά συνοδά παρεµβληθούν, θα αντιµετωπισθούν οµοίως».
Για την υλοποίηση της εκπλήρωσης της ανατεθείσης Αποστολής, εκχωρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες εµπλοκής:
Ώρα 20.00. Συγκαλώ στο ΓΕΝ τα µέλη του Ανωτάτου
Ναυτικού Συµβουλίου, τους γνωστοποιώ τις αποφάσεις του
Πρωθυπουργού και εν συνεχεία συσκεπτόµαστε για την άµεση κινητοποίηση των Μονάδων του Στόλου µας και τον
απόπλου των πλοίων και υποβρυχίων προς τις προβλεπόµενες από την Πολεµική Σχεδίαοη θέσεις.
Ειδικό πλοίο ορίζεται για την εξουδετέρωση του SISMIC,
σε περίπτωση που θα αποπειραθεί να κάνει έρευνα στην Ελληνική Υφαλοκρηπίδα.
Η τελική οδηγία είναι ξεκάθαρη: «Η πρώτη βολή δική
µας».
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης δίδονται παράλληλα,
τηλεφωνικώς, οι εντολές της Κινητοποίησης. Η Σύσκεψη περατούται λίγο πριν απ’ τα µεσάνυχτα.
Ώρα 07.00 της 27ης Μαρτίου, τα πρώτα πολεµικά µας
πλοία αποπλέουν από τον Ναύσταθµο Σαλαµίνας υπό τους ήχους του εµβατηρίου του Π.Ν., που παιανίζει η µπάντα του
Αρχηγείου Στόλου, µέσα σε κλίµα φρενίτιδας που έχει καταλάβει τα πληρώµατα. Μέχρι το απόγευµα έχει ολοκληρωθεί
ο απόπλους των κυριωτέρων Μονάδων Κρούσεως και το Αιγαίο µας έχει απλώσει την αγκαλιά του για να τις δεχτεί.

* Αντικαθιστούσε προσωρινά τον ΑΓΕΑ Αντιπτέραρχο Στάππα που ευρίσκετο στις ΗΠΑ για λόγους υγείας.
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Ο Αρχηγός του Στόλου, Αντιναύαρχος Λυµπέρης, επέβαινε στην Αρχηγίδα, τη Φ/Γ ΕΛΛΗ. Την εποµένη (28/3)
«πέταξα» µε Ελικόπτερο στο Αιγαίο και επισκέφθηκα τη
Ναυαρχίδα, όπου µου δόθηκε για µια ακόµα φορά η ευκαιρία να διαπιστώσω το υψηλό ηθικό των πληρωµάτων και
να συζητήσω και πάλι διεξοδικά µε τον Αρχηγό Στόλου για
τις εξελίξεις και τις περαιτέρω εκτιµήσεις µας.
Οι πάντες, από τον νεώτερο ναύτη µέχρι τους Ναυάρχους,
είµαστε αποφασισµένοι να φέρουµε εις πέρας την Αποστολή
που µας είχε ανατεθεί. Το Πολεµικό Ναυτικό ζούσε µεγάλες
στιγµές, έχοντας διασφαλίσει ένα ανεπανάληπτο τακτικό πλεονέκτηµα, αξιοποιώντας τον υψηλό βαθµό της ετοιµότητάς
του και της ταχύτατης κινητοποίησης του δυναµικού του.
Ανάλογες υπήρξαν και οι κινητοποιήσεις του Στρατού
Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας. Το σύνολο των Ενόπλων ∆υνάµεών µας βρέθηκε πανέτοιµο στις επάλξεις. Παράλληλα, εξ ίσου αποφασιστικές υπήρξαν οι κινήσεις στην
διπλωµατική σκακιέρα, µε τις δύο κινήσεις «Ματ» του Α. Παπανδρέου. Την αποστολή του ΥΠΕΞ Κ. Παπούλια στην Σόφια, που εστέφθη µε πλήρη επιτυχία, και την αναστολή της
λειτουργίας της Αµερικανικής Βάσεως της Νέας Μάκρης.
Αν η Στρατιωτική κινητοποίηση είχε στείλει το µήνυµα
προς την Τουρκία, οι παραπάνω δύο διπλωµατικές ενέργειες είχαν στείλει το εξ ίσου έντονο µήνυµα προς την Ουάσιγκτων και τις Βρυξέλλες.

Η Τουρκική υπαναχώρηση και n
αποκλιµάκωση
Το αποτέλεσµα ήταν άµεσο.
Αργά το βράδυ της 28ης Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός
της Τουρκίας Οζάλ ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στην διενέργεια ερευνών σε αµφισβητούµενες περιοχές της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου αν πράξει το ίδιο
και η Ελλάδα, και ότι στην περίπτωση αυτή το SISMIC δεν
θα εξέλθει των Τουρκικών χωρικών υδάτων. Έτσι προσπάθησε να «χρυσώσει το χάπι» της άτακτης υπαναχώρησης, αφού από την πλευρά της Ελλάδας, εκείνη την περίοδο, δεν
είχε διατυπωθεί καµµιά πρόθεση διενέργειας ερευνών.
Το πότε θα ασκήσουµε τα νόµιµα δικαιώµατά µας στο
Αιγαίο, στο τµήµα της υφαλοκρηπίδας, που νόµιµα µας ανήκει, είναι αποκλειστικά δικό µας θέµα και φυσικά δεν πρόκειται να ζητήσουµε την άδεια της Τουρκίας.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Η µόνη λύση δια της προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης παραµένει πάντοτε ανοιχτή. Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές, λόγω ελλείψεως επιχειρηµάτων από την
πλευρά της Τουρκίας.
Η διά στόµατος Οζάλ Τουρκική υπαναχώρηση δεν σήµαινε για µας και την αυτόµατη χαλάρωση της ετοιµότητας
των Ενόπλων µας ∆υνάµεων.
Τα µέτρα που είχαν ληφθεί διατηρήθηκαν για ένα ακόµα εικοσαήµερο, οπότε και άρχισαν να µειώνονται σταδιακά, µέχρι να µεταπέσουν στην κατάσταση της συνήθους επαγρύπνησης.

Σχόλια - Συµπεράσµατα
Ο χειρισµός της κρίσεως υπήρξε άκρως επιτυχής από όλους τους αρµοδίους φορείς, Πολιτικούς και Στρατιωτικούς.
Φυσικά τον κυρίαρχο ρόλο κράτησε ο Πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου, ο οποίος διηύθηνε τα πάντα µε τόλµη, οξυδέρκεια,
σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Συγκεκριµένα:
• Έδειξε απόλυτη εµπιστοσύνη στην ετοιµότητα και το αξιόµαχο των Ε.∆., καθόρισε µε απόλυτη σαφήνεια την Αποστολή τους και παρακολούθησε τις εξελίξεις κατά τις
δύο κρίσιµες ηµεροµηνίες (27 και 28/3)από τον θάλαµο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.
Οι Ε.∆, από την πλευρά τους, δεν διέψευσαν την προς αυτές εµπιστοσύνη του.
• ∆εν αναζήτησε µεσολαβητές, δεν επεζήτησε επιδιαιτησία.
• Με την αποστολή του Κάρολου Παπούλια στη Σόφια και
την αναστολή της λειτουργίας της Αµερικανικής Βάσεως
στη Νέα Μάκρη έδειξε κατά τρόπο απόλυτα πειστικό στις
ΗΠΑ και στο NATO ότι δεν ήταν διαθετειµένος να διαπραγµατευθεί Κυριαρχικά ∆ικαιώµατα της Χώρας µας
προς όφελός τους.
• ∆εν άφησε περιθώρια για παρερµηνείες ως προς την αµετακίνητη απόφαση της Ελλάδας να αντιµετωπίσει µε τα όπλα την Τουρκική επιβουλή.
• Ενηµέρωσε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Χρ. Σαρζετάκη, ο οποίος επισκέφθηκε το ΥΕΘΑ (στις 28/3) και έστειλε απ’ εκεί το δικό του δυνατό µήνυµα προς την πλευρά
της Τουρκίας.
• Ενηµέρωσε τους πολιτικούς Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κοµµάτων, οι οποίοι, άπαντες πλην ενός, συµπαρατάχθηκαν µε την Κυβέρνηση.
"
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Η κρίση του Μαρτίου 1987 όπως την έζησα ως αρχηγός στόλου*

Τα ξύλινα τείχη του Έθνους
Tου Χρήστου Λυµπέρη
Ναυάρχου ε.α., επιτίµου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Η

ιστορία του Ελληνισµού είναι συνδεδεµένη µε τον
έλεγχο του Αιγαίου και κατ’ επέκταση µε τη ναυτική ισχύ των Ελλήνων. Πρόνοιες ∆ιεθνών Συνθηκών αναφεροµένων στο Αιγαίο για περιορισµούς
της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας σε ∆ωδεκάνησα και
ορισµένα άλλα νησιά µας στο Ανατολικό Αιγαίο (αν και ανενεργοί µετά την απειλή της Τουρκίας εναντίον αυτών) τροφοδοτούν τα επεκτατικά όνειρα/στόχους της Άγκυρας. Ο
µη σεβασµός της ισχύος του ∆ικαίου Θαλάσσης εκ µέρους
της Τουρκίας, σε συνδυασµό µε τα επεκτατικά της όνειρα,
λειτουργούν αποσταθεροποιητικά.
Μία σύγχρονη ελληνική στρατηγική επιβάλλεται, προτείνω, να συµπεριλάβει δύο στόχους: Πρώτον, τον τερµατισµό των συµβατικών δεσµεύσεων ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στα ∆ωδεκάνησα και ορισµένα άλλα
νησιά µας του Ανατολικού Αιγαίου και, δεύτερον, η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. να εξυπακούει την πλήρη
αποδοχή της Σύµβασης του ∆ικαίου Θαλάσσης 1982, η
οποία έχει αποκτήσει ισχύν εθιµικού ∆ικαίου από τις
16.11.1994.
Ο τουρκικός επεκτατισµός, οι γεωοικονοµικοί και γεωπολιτικοί υπολογισµοί των ΗΠΑ και η προώθηση της λογικής
της ισχύος σε βάρος του ∆ικαίου συνέθεσαν το σκηνικό της
κρίσης του Μαρτίου 1987 και διατηρούν ακόµη ανοικτό το
θέµα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Ενδείξεις της επερχόµενης κρίσης (27-30
Μαρτίου ’87)
∆υό τουλάχιστον µήνες πριν την κρίση, υπήρξαν ενδείξεις για επικείµενη ένταση στο Αιγαίο, χρόνος ικανός για
πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό σχεδιασµό.
Πληροφορίες και εκτιµήσεις της Ελληνικής Κυβέρνη-

Ο Αρχηγός του Στόλου (και µετέπειτα ΑΓΕΕΘΑ) Ναύαρχος
Χρήστος Λυµπέρης

σης περί προθέσεων της Κοινοπραξίας Ντένισον για επέκταση των γεωτρήσεων στο Β. Αιγαίο και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων, οδήγησαν την Αθήνα σε υποχρεωτική εξαγορά των µετοχών της Εταιρείας. Η απόφαση των
Αθηνών, 19.2.87, δηµιουργεί δυσφορία και προβληµατισµό
στην Άγκυρα, την Ουάσιγκτων και ξένους οικονοµικούς κύκλους. Παρανοείται η ελληνική ενέργεια.
Η Άγκυρα ερµήνευσε την ελληνική ενέργεια ως πρόθεση de facto αναγνώρισης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και
κατάργησης του Πρωτοκόλλου της Βέρνης του 1976.
Στις 24 Φεβρουαρίου ’87, η Κοινοπραξία ανεκοίνωσε
την πρόθεσή της να αγνοήσει την απόφαση της ελληνικής
κυβέρνησης και να προχωρήσει σε γεωτρήσεις έως τα 10
ν.µ. ανατολικά Θάσου στις 28.3.87.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε να επιτρέψει την πρωτοβουλία στην Ντένισον να πυροδοτήσει ένταση-κρίση στο
Αιγαίο, η οποία θα είχε σχεδιασθεί για προώθηση εξωελλη-

* Στο βιβλίο µου «Πορεία σε ταραγµένες θάλασσες» δίδεται λεπτοµερέστερη εξιστόρηση της κρίσης.
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νικών συµφερόντων. Αν και η Αθήνα απέφυγε να προβεί σε
δηλώσεις προθέσεων µελλοντικής εκτέλεσης γεωτρήσεων
πέραν των 6 ν.µ., οι ξένοι δεν ήθελαν να πεισθούν. Έτσι, η
ένταση προοδευτικά αντί εκτόνωσης αυξήθηκε.
Η έγκριτη αµερικανική εφηµερίδα Wall Street Journal,
γνωστών διασυνδέσεων µε το πολιτικοοικονοµικό κεφάλαιο
των ΗΠΑ, στις 4 Μαρ. ’87 έγραφε: «... Τα πετρέλαια του Αιγαίου πυροδοτούν µιά νέα κρίση στο Αιγαίο».
Η δική µου εκτίµηση ήταν ότι επρόκειτο για µεθοδευµένη
κρίση, που σκόπευε να φέρει Ελλάδα, Τουρκία και ΗΠΑ σε
πολιτικό διάλογο, για διαµόρφωση ενός συµφωνηµένου
σχήµατος συνεκµετάλλευσης των πετρελαίων του Ανατολικού Αιγαίου. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας θα µπορούσε να προηγηθεί ή και να έπεται.
Η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση, όπως εµφανιζόταν σε
επίσηµα δελτία του ΓΕΝ-ΕΥΠ, µαζί µε τα ΜΜΕ, ελήφθησαν
υπ’ όψιν στο Αρχηγείο Στόλου στην σχεδίαση επιχειρησιακής
εκπαίδευσης και τα προγράµµατα συντήρησης των πλοίων.
Για την περίοδο 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου ’87, είχε
προ πολλού σχεδιαστεί αεροναυτική άσκηση στο Α. Αιγαίο,
µε σενάριο «Πρόκληση απειλής κυριαρχικών µας δικαιωµάτων από την Τουρκία».
Η επιτελική σκέψη και προετοιµασία στο πλαίσιο της άσκησης αυτής λειτούργησε ευεργετικά για το Πολεµικό Ναυτικό.
Στην παρουσίαση της άσκησης, 23 Μαρτίου ’87 από
τους αξιωµατικούς του στόλου, είχα ζητήσει να σκεφθούν
και λειτουργήσουν ως εν πολέµω! Τους ανακοίνωσα την εκτίµησή µου ότι το ενδεχόµενο πραγµατικής κρίσης δεν απέχει µακρυά. Θυµάµαι ότι στενοί µου συνεργάτες και ∆ιοικητές πλοίων µε ρώτησαν αν είχα ειδική πληροφόρηση,
γνωρίζοντας τις επαφές µου µε τον πρωθυπουργό.

Πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες της
Τουρκίας
12 Μαρτίου ’87 απεστάλη το τουρκικό ωκεανογραφικό
σκάφος Pirireis ανοικτά της Ίµβρου, µε συνοδεία δύο πολεµικών πλοίων του τουρκικού Ναυτικού. Ο πλους εγένετο
σε διεθνή ύδατα. Το ΓΕΝ είχε διατάξει δύο πολεµικά του
στόλου να παρακολουθούν κλειστά τις κινήσεις του Pirireis.
Είχαν απελευθερωθεί σχετικοί Κανόνες Εµπλοκής.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική απόφαση, όπως έγινε αντιληπτή στον Στόλο, ήταν όπως, σε περίπτωση σεισµικών ερευνών από το
Pirireis εντός διεθνών υδάτων άνωθεν της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τα πλοία να αντιδράσουν δυναµικά. Επρόκειτο για µείζονα πολιτική απόφαση.
Όταν το Pirireis εκράτησε τις µηχανές του σε διεθνή ύδατα του Α. Αιγαίου, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, χωρίς να ζητήσει άδεια από τις ελληνικές αρχές, για εκτέλεση επιστηµονικών ερευνών, ακολούθησε άµεση αντίδραση. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε πρόκληση παραβίασης κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Τα πολεµικά µας πλοία µε οδηγίες του
ΓΕΝ (ασκούσε τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων) εσήµαναν στο τουρκικό ωκεανογραφικό να εξέλθει της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και µε επιδέξιους ναυτικούς χειρισµούς των
Κυβερνητών µας το ανάγκασαν να συνεχίσει τον πλούν.
Η Τουρκία αντέδρασε αυθηµερόν µε έντονη διαµαρτυρία στον Έλληνα Πρέσβυ στην Άγκυρα και απείλησε µε δυναµικά µέτρα, αν η Ελλάδα προχωρούσε σε γεωτρήσεις εντός
των 6 ν.µ.
Η Ελλάδα στις 20 Μαρτίου ’87 απαντά ότι είναι αποφασισµένη να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας των
νοµίµων δικαιωµάτων της στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Η πολιτική αυτή δήλωση ερµηνεύθηκε από την στρατιωτική ηγεσία ότι έµενε ανοικτό το ενδεχόµενο Ελληνοτουρκικής αναµέτρησης στο Αιγαίο. Και επειδή το χρέος του
Αρχηγού Στόλου είναι να προετοιµάζει τον στόλο για αυτό
το ενδεχόµενο, εφ’ όσον το τέρµα της επιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι ο πόλεµος, η προετοιµασία/συνέγερση ήταν το επιβεβληµένον.
∆υνατότητες, αδυναµίες, προβληµατισµοί τακτικού πεδίου, σενάρια ετέθησαν στο τραπέζι και τους χάρτες. Όλα έδειχναν ότι πλησίαζαν κρίσιµες ηµέρες.
Ήταν διακριτοί οι πολιτικοί στόχοι Αθηνών και Αγκύρας. Σαφής ήταν και η αποφασιστικότητα της Ελληνικής
Κυβέρνησης. Από στρατιωτικής πλευράς υπήρχε ευνοϊκή για την Ελλάδα ναυτική ισορροπία και ποιοτική υπεροχή της ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας. Πιστεύω
ότι η σχέση αυτή λειτουργούσε αποτρεπτικά στους υπολογισµούς του τουρκικού Γενικού Επιτελείου.
Λανθασµένα, κατά την άποψή µου, από το 1990 και µετά
οι Κυβερνήσεις συνέδεσαν την οικονοµική υστέρηση µε τις
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αµυντικές δαπάνες. Οι Ε∆ δεν συνιστούν δίληµµα επιλογής
µεταξύ ισχυράς οικονοµίας και αυτών. «Ο πόλεµος ου τεταγµένα σιτείται». (Ο πόλεµος δεν γίνεται µε ορισµένη τιµή).
Η 26η Μαρτίου ’87 ήταν η ηµέρα κατά την οποία ουσιαστικά άρχισε η κρίση.
Μετά από σύγκληση του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, η Τουρκική Κυβέρνηση ανεκοίνωσε: Πρώτον, την εκχώρηση άδειας για έρευνες εντοπισµού υδρογονανθράκων
στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίων, στην υποστηριζόµενη ως
τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Α. Αιγαίο. ∆εύτερον, την απόφαση απόπλου από τον Βόσπορο του ωκεανογραφικού
σκάφους Sismic για σεισµικές έρευνες σε διεθνή ύδατα του
Α. Αιγαίου. Το Sismic απέπλευσε στις 27 Μαρτίου για το
ΒΑ Αιγαίο, στο οποίο παρέµεινε έως το απόγευµα της 1ης
Απριλίου, οπότε εισήλθε στα ∆αρδανέλλια. Έτερο τουρκικό
ωκεανογραφικό, το Billim, παρέµεινε από το µεσηµέρι της
27ης Μαρτίου έως τις 30 Μαρτίου στην Σµύρνη. Εισήλθε
στα ∆αρδανέλλια στις 31 Μαρτίου.
Τρίτον, την πρόθεση δυναµικής αντίδρασης σε περίπτωση παρενόχλησης του Sismic από ελληνικά πολεµικά
πλοία.
Τέταρτον, την κινητοποίηση των τουρκικών Ε∆.
Επίσηµα η Άγκυρα δήλωσε ότι θα χαρακτηρίσει ως εχθρική ενέργεια/αιτία πολέµου, ενδεχόµενη ελληνική προσβολή του Sismic.
Η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά µε αποφασιστικότητα.
Το ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του Α. Παπανδρέου αποφασίζει: Πρώτον, να παρεµποδισθεί δυναµικά από πλοία
του στόλου το Sismic στην εκτέλεση σεισµικών ερευνών, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. ∆εύτερον, να ανασταλεί η λειτουργία της αµερικανικής βάσης της Νέας Μάκρης.
Τρίτον, να γίνουν πολιτικές διαβουλεύσεις µε την Βουλγαρία. Τέταρτον, να προταθεί στην Τουρκία κοινή προσφυγή
στο ∆∆ Χάγης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Κινητοποίηση του Π.Ν.
Με πρωτοβουλία του ΑΓΕΝ, ναυάρχου Βασιλικοπούλου, συγκλήθηκε τις βραδυνές ώρες της 26ης Μαρτίου το
Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο, µε θέµα την Πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στο Αιγαίο και την ετοιµότητα του Π.Ν.
για ανάληψη αποστολών στο πλαίσιο χειρισµού της κρίσης.
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Ο στόλος εκ των πραγµάτων εκαλείτο να σηκώσει το βάρος δυναµικής αντίδρασης υποστηριζόµενης και σε συνεργασία µε την Π.Α. Η υποστήριξη του στόλου, τόσο στην
φάση της κινητοποίησης όσο και στην εκτέλεση επιχειρησιακών αποστολών, αποτελούσε έργο της ∆ιοίκησης ∆ιοικητικής Μέριµνας (υποναύρχος Κ. Καταγάς), βαρειά και υπεύθυνη αποστολή.
Οµόφωνα το ΑΝΣ εκτίµησε ότι ο στόλος, παρά τις υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού και τα προβλήµατα υλικού, ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή του.
Το κλίµα µέσα στο ΑΝΣ ήταν κλίµα ευθύνης, αυτοπεποίθησης και ενθουσιασµού.
Έφυγα από το Πεντάγωνο για το Αρχηγείο Στόλου (Ν.
Σαλαµίνας) µε µιά και µόνη σκέψη.
Την ταχύτερη κινητοποίηση του στόλου και την έµπνευση στα πληρώµατα υψηλού ηθικού. Εν τω µεταξύ έδωσα
τηλεφωνικά οδηγίες άµεσης κεκαλυµένης ανάκλησης προσωπικού.
Μέσα στη νύχτα επισκέφθηκα όλες τις ∆ιοικήσεις Οµάδων πλοίων και συνοµίλησα µε τους ∆ιοικητές. Τους ζήτησα να εποπτεύσουν προσωπικά την κινητοποίηση του στολίσκου και να µιλήσουν στα πληρώµατά τους. ∆ιοικητές και
Κυβερνήτες έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Τελευταίος σταθµός επίσκεψής µου ήταν το Ναυτικό Νοσοκοµείο Σαλαµίνος.

Φαινόµενα υψηλού ηθικού
Η νύχτα 26/27 Μαρτίου ’87 θα µου µείνει αλησµόνητη, έµοιαζε µε πανηγύρι. Έγιναν ηρωϊκές προσπάθειες για να ολοκληρωθεί ο εφοδιασµός των πλοίων µε πυροµαχικά, καύσιµα και άλλα εφόδια. Το ηθικό των πληρωµάτων ήταν ακµαίο.
Η αυθόρµητη προσφορά ιδιωτών από την Σαλαµίνα
στην κινητοποίηση του στόλου ήταν εντυπωσιακή.
Θα περιορισθώ στη µνεία περιστατικών που επιβεβαιώνουν το υψηλό ηθικό του προσωπικού.
– Μεταξύ κυβερνητών και πληρωµάτων των πλοίων εκδηλώθηκε άµιλλα ποιο πλοίο θα αποπλεύσει γρηγορώτερα.
– Μιλώντας στους ασθενείς του Νοσοκοµείου Σαλαµίνος ζήτησα να επανέλθουν στα πλοία, εξαντλώντας τα
περιθώρια της φυσικής τους αντοχής. Αποτέλεσµα; Όλοι σχεδόν επέστρεψαν στα πλοία τους.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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– Αξιωµατικοί που υπηρετούσαν σε εν ακινησία πλοία
ζήτησαν να επιβούν στα εν ενεργεία που θα απέπλεαν για
το Αιγαίο.
– Στη ναυαρχίδα ΦΙΓ ΕΛΛΗ µετά τον απόπλου είδα αξιωµατικό Υπηρεσίας Ξηράς να έχει επιβεί του πλοίου µε
δική του πρωτοβουλία. Όταν τον ερώτησα «Πώς βρέθηκε
στο πλοίο;» Μου απήντησε:
«Κύριε Αρχηγέ, έχω το παιδί µου δόκιµο κελευστή που
υπηρετεί σε πλοίο. Εγώ θα πάω σπίτι µου; Θέλω να µοιρασθώ την τύχη του». Αυτή είναι η αθάνατη ελληνική ψυχή.

∆ιλήµµατα-προβλήµατα
Θα ήταν εξωπραγµατικό και ανακριβές να υποστηρίξω
ότι έλλειψαν τα προβλήµατα και οι αδυναµίες. Όταν κινητοποιούνται άνω των 50 πλοίων, µέσα σε µιά νύχτα, ένα µέρος του προσωπικού ευρίσκετο εκτός πλοίων διεσπαρµένο
στην Αττική, δεν υπήρχε κινητή τηλεφωνία, τα διατιθέµενα
µέσα ήταν ανεπαρκή και το υλικό παλαιό, είναι αυτονόητο
ότι εµφανίσθηκαν προβλήµατα. Όµως αυτά αντιµετωπίσθηκαν µε ψυχραιµία και µε επί τόπου λύσεις που δόθηκαν.
Η υψηλή εκπαίδευση, η επαγγελµατικότητα, το αίσθηµα ευθύνης όλων λειτούργησαν ευεργετικά.
Το µεγάλο δίληµµα στο οποίο βρέθηκα ήταν: «Τί να επιλέξω µεταξύ ολοκλήρωσης της κινητοποίησης των
πλοίων και ταχύτητας αραίωσης των πλοίων στο Ανατολικό Αιγαίο». Επελέγη το δεύτερο. Να βρεθούν τα πλοία το
ταχύτερο στην περιοχή της αποστολής τους σε βάρος της
κινητοποίησης. Το σύστηµα ∆ιοικητικής Μερίµνης υπό τον
ναύαρχο κ. Καταγά λειτούργησε άριστα και συµπλήρωσε την
κινητοποίηση των πλοίων µακράν Σαλαµίνος.

Τα πλοία αραιώνονται στο Αιγαίο
Τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων ασκούσε ο ΑΓΕΝ
από την έδρα του στην Αθήνα. Ο Αρχηγός Στόλου επέβαινε στη Φ/Γ ΕΛΛΗ εν πλω και ασκούσε τον τακτικό συντονισµό όλου του στόλου. Οι αποστολές ανετίθεντο από τον ΑΓΕΝ µε βάση τις πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης. Υπήρχε µεταξύ ΑΓΕΝ και ΑΣ συνεχής
ραδιοτηλετυπική και ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία µε κρυπτοκάλυψη.
Το ΓΕΝ µε το σήµα του γύρω στις 4 το πρωί της 27ης
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρτίου διέταξε τον απόπλου-ανάπτυξη της ∆εύτερης Μοίρας Αντιτορπιλλικών στο ΒΑ Αιγαίο. Με δεύτερο σήµα του
ΓΕΝ την 6η πρωϊνή της ίδιας ηµέρας διατάσσεται ο απόπλους
του συνόλου των πλοίων µέχρι την 27 (12:00) Μαρτίου.
Πάνω από 50 πλοία απέπλευσαν έγκαιρα, οργανωµένα,
µε ασφάλεια και µε σιγήν ασυρµάτου. Η Οµάδα Κρούσεως
του στόλου (Πυραυλάκατοι, Φρεγάτες, Αντιτορπιλλικά, Υποβρύχια) ολοκλήρωσε τον απόπλου λίγο µετά τις 9 το πρωί
της 27ης Μαρτίου σε χρόνο ρεκόρ. Τα ξύλινα τείχη του έθνους άµα και «πλωτά µοναστήρια» αυλάκωναν τα νερά
του Αιγαίου.

Αποστολή του στόλου
Ο ΑΓΕΝ, µε κατεπείγον σήµα του το πρωί της 27ης
Μαρτίου, καθόρισε την αποστολή του στόλου: «... Ο στόλος να αραιωθεί σε περιοχές... προκειµένου να αντιµετωπίσει ενδεχόµενα τουρκικών ενεργειών σε αντίδραση
προσπάθειάς µας για προάσπιση κυριαρχικών µας δικαιωµάτων».
Η αποστολή του στόλου ήταν σαφής. Να προασπίσει τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Σχέδια,
ναυτικό δόγµα, ναυτική τακτική και επινοήσεις έβρισκαν το
πεδίο εφαρµογής των.
Ως Αρχηγός στόλου είχα εκπέµψει, λίγα λεπτά µετά τις οκτώ το πρωί της 27ης Μαρτίου, τις επιχειρησιακές κατευθύνσεις µου προς τα πλοία. Μεταξύ αυτών ήταν και οι επόµενες:
«... Να εκτελεσθεί δοκιµή οπλικών συστηµάτων για
ανάληψη πολεµικής αποστολής... Να υπάρχει άµεση ετοιµότητα οπλικών συστηµάτων καθώς και ετοιµότητα
πρώτης βολής σε επαφή µε τον αντίπαλο.... Υψηλό ηθικό και πιστοί στις παραδόσεις του Ναυτικού. Απόπλους
πλοίων µε το εµβατήριο είµαι ο ναύτης του Αιγαίου».
Το επιθετικό πνεύµα είναι σύµφυτο µε τον ναυτικό πόλεµο και σε αυτό ασκούνται τα πλοία µας.
Ο ΑΓΕΝ επισκέφθηκε µε ελικόπτερο την ναυαρχίδα του
στόλου Φ/Γ ΕΛΛΗ απογευµατινές ώρες της 27ης Μαρτίου,
όπου έγινε ενηµέρωση και εκτίµηση της καταστάσεως.
Η επίσκεψη αυτή, σε συνέχεια της εν πλώ παρουσίας
του Αρχηγού Στόλου, ήταν µιά νέα διέγερση του ηθικού των
πληρωµάτων.
ΜΑΪΟΣ 2008
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Οι Κανόνες Εµπλοκής, που είχαν εκχωρηθεί στα πλοία,
εκάλυπταν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Τις κινήσεις των πλοίων µας παρακολουθούσαν τουρκικά
πλοία και αεροσκάφη. Το Sismic έπλεε σε διεθνή ύδατα µε όχι ισχυρή συνοδεία, χωρίς να κρατήσει τις µηχανές του.
Με ένα σχέδιο τακτικής παραπλάνησης που εφαρµόσθηκε, είχαµε καταφέρει να έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Η ανάπτυξη του στόλου, η αεροπορική αναγνώριση και
η λειτουργία του όλου συστήµατος επιτήρησης περιόριζαν την
πιθανότητα τακτικού αιφνιδιασµού µας. Φυσικά, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ισχύει πάντα η αρχή της αβεβαιότητας.

Πονοκέφαλοι
Οι πονοκέφαλοι που παρουσιάσθηκαν στην διάρκεια της
κρίσης ήταν: η θέση αραίωσης τουρκικών υποβρυχίων, το ενδεχόµενο παρερµηνείας κινήσεων του αντιπάλου (π.χ. στροφή πυροβόλων και εγκλωβισµός) που µπορεί να οδηγούσαν
σε βολές όπλων και τυχόν σφάλµα στην αναγνώριση φιλίων
δυνάµεων. Όταν τα νεύρα είναι τεντωµένα και καλείσαι στο τακτικό πεδίο να αποφασίσεις σε δευτερόλεπτα, είναι πιθανό να
δηµιουργήσεις εσφαλµένη αντίληψη για τις προθέσεις του αντιπάλου και να προχωρήσεις σε λανθασµένη αντίδραση.
Είχαµε εµπιστοσύνη στην ποιοτική υπεροχή της Πολεµικής
µας Αεροπορίας ότι θα εκάλυπτε τον στόλο από την τουρκική
αεροπορία. Ευτυχώς δεν υπήρξε θερµό επεισόδιο από κάποιο
λάθος. Ο κάθε πόλεµος ακολουθείται από καταστροφές.

Επιστροφή του στόλου στις βάσεις του
Το βράδυ της 28ης Μαρτίου, µε ενηµέρωσε ο ΑΓΕΝ για
την πολιτική εξέλιξη της κρίσης. «Η Άγκυρα δεσµεύθηκε να
περιορίσει τις έρευνες του Sismic εκτός αµφισβητουµένων
περιοχών». Μου ζήτησε να παραµείνει ο στόλος σε υψηλό
βαθµό ετοιµότητας και να αποφευχθούν προκλήσεις που πιθανόν να ληφθούν ως πρόσχηµα για επανακλιµάκωση. Στον
χειρισµό µιας κρίσης ασκείται κλειστός πολιτικός έλεγχος των στρατιωτικών κινήσεων, διότι αυτές σηµατοδοτούν πολιτικές προθέσεις/αποφάσεις.
Το ΓΕΝ διέταξε µε σήµα του το απόγευµα της 31ης Μαρτίου, µετά τις πολιτικές εξελίξεις και τη Συµφωνία απεµπλοκής, τον προοδευτικό επανάπλου του στόλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου.
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Η τουρκική ναυτική παρουσία στο Α. Αιγαίο
Η Τουρκία, πέραν της κινητοποιήσεως της 4ης Στρατιάς, Μονάδων της Θράκης και της ΠΑ, κινητοποίησε κυρίως το ΠΝ.
Το µέγεθος της τουρκικής ναυτικής παρουσίας στο Α.
Αιγαίο χαρακτηρίσθηκε µάλλον περιορισµένο.
Το τουρκικό ΓΕΝ αρκείτο στην παρακολούθηση των ελληνικών κινήσεων. ∆εν είχε αναπτυχθεί οµάδα κρούσεως.
Τα τουρκικά πολεµικά πλοία παρέµειναν σε ετοιµότητα, αραιωµένα στις ναυτικές τους βάσεις. Πιθανώς να είχαν αγκιστρωθεί σε τουρκικές ακτές πυραυλάκατοι. Εκτιµήθηκε ότι 2 έως 3 τουρκικά υποβρύχια εξήλθαν στο Αιγαίο. Υπήρξαν εντοπισµοί πιθανών υποβρυχίων στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο.
Σε επαφή πιθανού υποβρυχίου εντός ελληνικών χωρικών υπήρξε σκέψη να ριφθούν βόµβες βάθους µετά προειδοποίηση.
∆εν εντοπίσθηκαν σε όλη την διάρκεια της κρίσης πολεµικά επιφανείας Τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Ρωσσία κ.α.). Μία
ερµηνεία σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ είναι ότι δεν ανησυχούσαν
για τον έλεγχο της κρίσης.
Την περίοδο αµέσως µετά την κρίση, αυξήθηκε και συστηµατοποιήθηκε η ναυτική παρουσία της Τουρκίας στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο. Πιθανώς να υπελόγιζαν σε ενδεχόµενο δηµιουργίας τετελεσµένου από ελληνικής πλευράς.
Από προσωπική παρακολούθηση (υποκλοπή) της συνεργασίας τουρκικού αντιτορπιλλικού µε µαχητικό αεροσκάφος είχα εντυπωσιασθεί. Ήταν αρίστη.
Η Τουρκία, στο πλαίσιο της εθνικής της στρατηγικής,
είχε και εξακολουθεί να υλοποιεί ευρύ πρόγραµµα ναυτικής ισχύος. Στοχεύει να γίνει ναυτική ∆ύναµη στην Ανατολική Μεσόγειο και δαπανά σηµαντικά ποσά προς τούτο.
Άραγε πότε θα δούµε µιά σύγχρονη ολοκληρωµένη θαλάσσια στρατηγική των Αθηνών; (Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν,
ενώ οι σύγχρονοι ραθυµούν). Μιά στρατηγική στην οποία θα
εντάσσονται το Π.Ν., η εµπορική ναυτιλία, η ναυπηγική βιοµηχανία, η ναυτική εκπαίδευση, ο νησιωτικός χώρος, η φύλαξη των ακτών, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και βιολογικού πλούτου, η επιστηµονική έρευνα, η υποθαλάσσια ενέργεια και τα πολιτισµικά στοιχεία στον θαλάσσιο βυθό παραµένει ζητούµενο.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Πολιτικά και στρατιωτικά συµπεράσµατα
• Λειτούργησαν οι θεσµοί. Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και αποφασίσθηκε, ως στρατηγική διαχείρισης της κρίσης, η χάραξη και κοινοποίηση της
Κόκκινης γραµµής, πέραν της οποίας η Ελλάδα θα προσέφευγε σε δυναµικές ενέργειες. Όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις έγιναν φανερά και µε τρόπο συντονισµένο.
Η ελληνική πλευρά καθόρισε το έσχατο όριο ανοχής, η υπέρβαση του οποίου εσήµαινε σκληρό κτύπηµα εκ µέρους
µας.
• Η χάραξη της «κόκκινης γραµµής» µετέφερε την ευθύνη της κλιµάκωσης της κρίσης στην Τουρκία και έδειξε
στους άλλους (Τουρκία, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ) την απόφαση της
Ελλάδας να υπερασπισθεί δυναµικά τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στο Αιγαίο.
Ο πολιτικός και πολιτικοστρατιωτικός συντονισµός ήταν σε όλους ορατός. Πρόσωπα κλειδιά ο Πρωθυπουργός
Α. Παπανδρέου, οι υπουργοί Άµυνας και Εξωτερικών (Ι.
Χαραλαµπόπουλος, Κ. Παπούλιας) και η στρατιωτική ηγεσία (ΑΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΝ, Αρχηγός Στόλου).
• Απέναντί µας στην κρίση δεν είχαµε µόνον την Τουρκία αλλά και την αµερικανική στρατηγική, η οποία στηρίζεται σε γεωπολιτικούς υπολογισµούς και όχι στη λογική του
∆ικαίου.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται
από την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή µας (Αιγαίο, Κύπρος, Βαλκάνια). Πάγιος αµερικανικός στόχος παραµένει η
αποφυγή µιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης µε αµοιβαία
συµφωνία Αθηνών-Άγκυρας σε πολιτική βάση και όχι µε εφαρµογή του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. (Μέχρι τώρα και µετά το
1996 η Ελλάδα έχει κάνει παραχωρήσεις).
• Το πολιτικό αποτέλεσµα της κρίσης, η Συµφωνία Νταβός 1988, αξιολογήθηκε ως αρνητικό για τα Ελληνικά συµφέροντα, πράγµα που παραδέχθηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου µε την περίφηµη φράση του Mea Culpa.
Σε προσωπική επαφή µαζί του το 1988, τον είχα ρωτήσει γιατί οδηγήθηκε σε πολιτικό διάλογο· µου είχε απαντήσει: «Ήταν αφόρητες οι πιέσεις που ασκούνταν από την
πλευρά των ΗΠΑ και όχι µόνον». Εκτιµώ πως ο Παπανδρέου παγιδεύτηκε και έτσι οι µεν Τούρκοι έβαλαν νοµικό
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

πόδι στο Α. Αιγαίο, οι δε Αµερικανοί δεν έβγαλαν το πόδι
τους (βάσεις) από την Ελλάδα µε τη Συµφωνία DCA-90.
Αυτή είναι η αλήθεια. Η εξωτερική πολιτική ασκείται και
µε δολιότητα από τους ισχυρούς. Πιστέψαµε ότι ο εξευµενισµός αποδίδει... Ο Σολοµών στην Παλαιά ∆ιαθήκη µας
προειδοποιεί: «Χείλεσι πάντα επινεύει αποκλαιόµενους εχθρός, εν δε τη καρδία του τεκταίνεται δόλος».
• Επιβεβαιώθηκε στην διαχείριση κρίσεων στο Αιγαίο η
καθοριστική εµπλοκή του στόλου και γενικώτερα η διάθεση του Π.Ν. ως εργαλείου στην διπλωµατία. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να γνωρίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες και
αδυναµίες.
• Οι ψυχικές δυνάµεις που απελευθερώθηκαν στην κρίση του Μαρτίου 1987 αποτελούν απάντηση στους µεγάλους
αριθµούς και σηµαδεύουν την σηµαντικότητα του ηθικού.
∆εν είναι θέµα τύχης η απουσία έστω και ενός τραυµατισµού σε κινητοποίηση περίπου εξήκοντα πλοίων, πτήσεις ελικοπτέρων και αεροσκαφών.
∆είχνουν εκπαίδευση, ηθικό και ψυχραιµία. Ο Πλούταρχος γράφει στα ΗΘΙΚΑ: «Εις ου δεν ωφελεί το ισχύειν και
ωπλίσθαι τους µένειν και θαρρείν µη δυνάµενους».
• Η κρίση παρήγαγε και στρατιωτική ωφέλεια, διότι ανέπτυξε την αµοιβαία εµπιστοσύνη των πληρωµάτων προς
τους ηγέτες τους, διευκρίνισε τον ρόλο του στόλου σε περίοδο κρίσης, ενίσχυσε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία
και εφώτισε σηµαντικά σηµεία της σχεδίασης και των δυνατοτήτων µας. Ασφαλώς έδωσε και στην Τουρκία τροφή για
επιτελική ανάλυση και επανεκτιµήσεις.
Ο πολιτικός επίλογος της κρίσης (διµερής ελληνοτουρκικός διάλογος σε πολιτική βάση) δεν προέκυψε µετά από
ζύµωση της πολιτικής µας µέσα στους δηµοκρατικούς θεσµούς (Βουλή, ΚΥΣΕΑ, υπουργικό Συµβούλιο, σύσκεψη
πολιτικών αρχηγών) αλλά από εξωτερική πίεση και παρήγαγε ζηµία. Η εναρµόνιση της διαφορετικότητας µέσα
στον πολιτικό κόσµο µε ενωτική δύναµη το συµφέρον
του έθνους είναι αναγκαία προϋπόθεση για να πλεύσει η
χώρα µε ασφάλεια στο χαλεπόν πέλαγος του διεθνούς ανταγωνισµού που κλυδωνίζεται.
Ως µικρή χώρα, θα πρέπει να καλλιεργήσουµε τις αρετές: να βλέπουµε µακρυά, να κινούµεθα γρήγορα και να συµπεριφερόµεθα ως πνευµατική και ηθική δύναµη.
"
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Ο σκοτεινός ρόλος της παρεξήγησης
Ένα συναρπαστικό και αποκαλυπτικό απόσπασµα από τα ανέκδοτα
αποµνηµονεύµατα του Ιωάννη Μπούτου
Tου Ιωάννη Μπούτου*

Η

ελληνοτουρκική κρίση του Μαρτίου του 1987 έχει προσλάβει σχεδόν µυθικές διαστάσεις. Επέτρεψε στον Παπανδρέου να πανηγυρίσει, διότι
µε επίδειξη δυνάµεως ανάγκασε τότε το «Σισµίκ»
να διακόψει την πορεία του σε σεισµικές έρευνες στην
αµφισβητούµενη από τους Τούρκους υφαλοκρηπίδα. Θεωρήθηκε ότι ήταν µία πράξη γενναιότητος και αποφασιστικότητος έναντι της επεκτατικής πολιτικής την οποία ακολουθούσε η Άγκυρα. Και από την άλλη πλευρά επέτρεψε στον Οζάλ, τον τότε Τούρκο πρωθυπουργό, να πανηγυρίσει διότι διά της επιδείξεως δυνάµεως και αυτός επέβαλε την βούλησή του και µαταίωσε διά παντός οιαδήποτε προσπάθεια γεωτρήσεων και ερευνών ανατολικά
της Θάσου και στην αµφισβητούµενη από τους Τούρκους ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Συνέπεσε να ζήσω τα γεγονότα αυτά από πάρα πολύ
κοντά. Και συµπίπτει να είµαι µεταξύ των ολίγων εκείνων οι οποίοι έχουν πλήρη γνώση των γεγονότων όπως εξελίχθησαν, περί το τέλος Μαρτίου 1987. Και
αυτό από µία περίεργη συγκυρία, χωρίς δηλαδή να υπάρχει τίποτε το προσχεδιασµένο.
[....] Συνέπεσε το 1986 να γνωρίσω τον Χακίν Άκιµαν,
Πρέσβυ της Άγκυρας στην Αθήνα, µε τον οποίον µπορώ
να πω ότι είχα αποκαταστήσει µίαν σχεδόν φιλική σχέση.
Εν πάσει περιπτώσει µία σχέση ειλικρινή και ανοιχτή. Αισθανόµουν ότι µπορούσα να του µιλώ πολύ ανοιχτά και
ελεύθερα, έστω και αν αυτά τα οποία του έλεγα ήταν δυσάρεστα για την τουρκική πλευρά. Όπως επίσης ο ίδιος
είχε δείξει ενδιαφέρον για την δική µου πορεία στην πολιτική και σε ορισµένες περιπτώσεις µου είχε δώσει και ορ-

θές συµβουλές. Ο Άκιµαν ήταν ένας µετριοπαθής Τούρκος χαµηλού προφίλ· είχε χρηµατίσει εκπρόσωπος της
τουρκικής κυβέρνησης επί του Τύπου για πολλά χρόνια.
Ήταν ικανός διπλωµάτης και µπορώ να πω ότι ήταν ο
περισσότερο φιλέλλην Τούρκος διπλωµάτης, τον οποίον
εγνώρισα στην µακρά πορεία στην πολιτική µου σταδιοδροµία. Ενδιαφέρετο πάρα πολύ για την εξασφάλιση ειρηνικής σχέσης των δύο λαών και θεωρούσε καθήκον του
να δουλέψει προς την κατεύθυνση της προσέγγισης Ελλάδος και Τουρκίας. Ακριβώς δε λόγω αυτής του της
µετριοπάθειας και των φιλελληνικών του αισθηµάτων,
µπορεί να πει κανείς ότι ήταν ο πιο επικίνδυνος για την
Ελλάδα πρέσβυς που η Τουρκία µπορούσε να έχει στην
Αθήνα. Ποιητική φύσις: είχε γράψει και µία συλλογή ποιηµάτων, η οποία µεταφράστηκε και ελληνικά. Και νοµίζω ότι η τοποθέτησή του, µετά την Ελλάδα, στην Πορτογαλία, ήταν δυσµενής, διότι τότε, στην κρίση του Μαρτίου, είχε το θάρρος να αποδώσει τις ευθύνες σ’ εκείνους
που ανέλαβαν τις πρωτοβουλίες που παρ’ ολίγον να µας
φέρουν στο χείλος του πολέµου για µίαν ασήµαντη αιτία.
Μία µέρα, λοιπόν, που συζητούσαµε, του έριξα την ιδέα
ότι θα επιθυµούσα πάρα πολύ να επισκεφτώ την Τουρκία. Και τι θα µε συνεβούλευε να επισκεφθώ. Και µε ποιους θα συζητούσα για να ενηµερωθώ για τα όσα συνέβαιναν τότε στην τουρκική πολιτική ζωή και ειδικά στις
σχέσεις τους µε την Ελλάδα. Αυτό έγινε τον χειµώνα του
1986 προς το 1987, πριν την κρίση.
Αντ’ αυτού, µου ήρθε µία επίσηµη πρόσκληση για µία
επίσκεψη στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, για
την οποίαν όµως επέµενα οι δαπάνες του ταξιδιού να βα-

* Ευχαριστούµε την οικογένεια του αείµνηστου υπουργού και ∆ιοικητού της Τραπέζης Ελλάδος Ι. Μπούτου για την άδεια δηµοσίευσης του παρόντος
κειµένου.
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ρύνουν την κυβέρνηση και προσφέρθηκα να
καλύψω τα έξοδά µου από δικά µου χρήµατα.
Το έκανα αυτό γιατί εγώ είχα προκαλέσει αυτήν
την πρόσκληση και δεν ήθελα να θεωρηθεί ότι
επεδίωκα ένα δωρεάν ταξίδι, όπως οι περισσότεροι κάνουν, σε µία γειτονική χώρα. Εξ άλλου,
το γεγονός ότι θα κάλυπτα τα έξοδά µου, µου
έδιδε και µία ελευθερία κινήσεως, όπως επίσης
και µία ελευθερία στην έκφραση των προσωπικών µου απόψεων. ∆ηλαδή το ταξίδι µου αυτό θα είχε έτσι πάρει έναν ηµιεπίσηµο χαρακτήρα και δεν θα θεωρούµην ότι ήµουν κοµιστής ή αποδέκτης επίσηµων προτάσεων εκ µέρους της τουρκικής πλευράς.
Η εποχή εκείνη, επίσης, συνέπεσε µε την περίοδο που είχα αναθερµάνει τις σχέσεις µου µε
τον Α. Παπανδρέου, τον οποίο είχα γνωρίσει
πριν 30 χρόνια στο Σαν Φρανζίσκο. Είχαµε ορισµένες συναντήσεις και θεώρησα τότε επίσης
καθήκον µου να ενηµερώσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το επικείµενο αυτό ταξίδι. Ο Παπανδρέου θεώρησε ότι ήταν µία καλή ευκαιρία
ανεπισήµως να διατυπωθούν οι απόψεις της ελληνικής Κυβερνήσεως προς τους Τούρκους αρµοδίους και συµφωνήσαµε ότι το µόνο πράγµα
που µπορούσε να συζητηθεί, όπως ήταν και η
πάγια πολιτική της τότε κυβέρνησης, αλλά νοµίζω και η διακοµµατική πολιτική, ήταν ότι δεν
συζητούµε για τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα,
τα οποία δεν τα θεωρούµε διαπραγµατεύσιµα.
Αλλά συζητούµε για τεχνικά ή νοµικά ζητήµατα, όπως είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και επίσης η βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των δύο λαών στον εµπορικό, τουριστικό και
οικονοµικό γενικώτερα και πολιτιστικό τοµέα.
Του εζήτησα τότε, για να µη διαπράξω κανένα σφάλµα, να έχω µία ενηµέρωση από τον αρµόδιο για τα ελληνοτουρκικά τότε ζητήµατα, τον υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Καψή. Και πράγµατι, ο Παπανδρέου εφρόντισε µέσω
του γραφείου του να µου ορίσει µία συνάντηση µε τον
Καψή, τον οποίο επισκέφθηκα στο γραφείο του µία ή
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Μπούτος (1925-2004)

δύο βδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία που καθορίστηκε για να αναχωρήσω για την Τουρκία.
[....] Φθάσαµε στην Κωνσταντινούπολη, έµεινα στο
Χίλτον. Πρώτη µου δουλειά ήταν να επισκεφθώ τον Έλληνα Πατριάρχη ∆ηµήτριο. Έναν σεβάσµιο, καλοσυνάτο γέροντα. Και ό,τι απέµεινε από την ελληνική κοινότητα είχα την ευκαιρία να συναντήσω σε µία δεξίωση, που
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έγινε προς τιµή µου στο σπίτι ενός εκ των επιφανών Κωνσταντινουπολιτών. Εκεί κατάλαβα τον φόβο, το καθεστώς του φόβου και της τροµοκρατίας που επικρατούσε. Γιατί και στους κλειστούς τοίχους του σπιτιού
στο οποίο έγινε η δεξίωση, οι άνθρωποι δεν τολµούσαν να µιλήσουν µε υψηλό τόνο στη φωνή τους. Ήταν σαν να ψιθυρίζουν από τον φόβο των ωτακουστών ή
σαν ένα αποµεινάρι της σκλαβιάς. Ήταν µία θλιβερή βραδιά σ’ ένα παλιό αρχοντικό, του οποίου η πρόσοψη και
οι εξωτερικοί τοίχοι έφερναν σαφή τα σηµάδια της κατάρρευσης, µε τον µπέζ ασβέστη, χαρακτηριστικό των
Φαναριώτικων σπιτιών, να αποκολλάται από τον τοίχο. Το
εσωτερικό νόµιζες ότι είχε αποκλειστεί ερµητικά από τον
περιβάλλοντα χώρο, από το φυσικό του περιβάλλον. Γιατί τα παράθυρα και οι πόρτες θα ’πρεπε να ήταν κλειστά
επί εβδοµάδες ή µήνες. Νόµιζες ότι δεν τολµούσαν να ανοίξουν ούτε τα παράθυρά τους. Η ατµόσφαιρα µέσα στο
σπίτι ήταν καταθλιπτική και όλη η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα δεινά τα οποία υφίσταντο όσοι εναπόµεναν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίµβρο και στην Τένεδο, µε µόνο παράγοντα κάπως πιο κινητικό και θαρραλέο τον Πρόξενο της Ελλάδας, µαχητικό και ευφυή
Έλληνα διπλωµάτη, γιο καθηγητή πανεπιστηµίου, ο οποίος είχε φροντίσει και µετά το ταξίδι µου να µε ενηµερώσει για τα όσα ο τουρκικός τύπος έγραψε επί τη ευκαιρία του ταξιδιού µου. Έγινε µία δεξίωση στο βιοµηχανικό και εµπορικό τους επιµελητήριο, όπου εκφωνήθηκαν οι απαραίτητοι σε κάθε τέτοια περίπτωση δεκάλεπτοι λόγοι.
[....] Από την Κωνσταντινούπολη πήγαµε στην Άγκυρα
µε αεροπλάνο. Ζήτησα να πάω και στην Καππαδοκία αλλά ο καιρός ήταν άσχηµος. Ήταν µήνας Φλεβάρης και το
ταξίδι ήταν µακρινό, γι’ αυτό και δεν µας το συνέστησαν.
Η Άγκυρα είναι µία παραγκούπολη. Η δε µορφολογία
του εδάφους και οι ατµοσφαιρικές πιέσεις καλύπτουν αυτήν την παραγκούπολη και την περιτυλίγουν µέσα σ’ ένα
νέφος οµίχλης, γκρίζας, βρώµικης οµίχλης που µοιάζει
µε καπνιά. Αλλά πέρα απ’ αυτήν την πρώτης όψεως διαπίστωση, δύο πράγµατα µου έκαναν τεράστια εντύπωση.
Πρώτα πρώτα, το µνηµείο του Κεµάλ Ατατούρκ.
[....] Το δεύτερο πράγµα που ερχόταν σε αντίθεση µε
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το µεγαλείο του τάφου του Κεµάλ ήταν η µιζέρια της ελληνικής πρεσβείας. Όταν ο Κεµάλ µετέφερε την πρωτεύουσα του σύγχρονου κράτους από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα, έγινε ένα πολεοδοµικό σχέδιο, µε τοποθέτηση της µεγάλης εθνικής εθνοσυνέλευσης και τα κυβερνητικά κτίρια συγκεντρωµένα. Ένας άλλος χώρος διετέθη για το κτίσιµο των πρεσβειών. Μην ξεχνάµε ότι η Άγκυρα έγινε περίπου εκ του µηδενός. Για την αντικατάσταση των πρεσβειών των άλλων χωρών, όλες οι κυβερνήσεις, από το Περού µέχρι την Γερµανία, έχουν κτίσει ανάλογα µε την δύναµή τους, την οικονοµική τους αντοχή
και την δυναµική τους παρουσία στον κόσµο ένα µέγαρο,
το οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες των πρεσβειών τους και
είναι και κατοικία και του πρέσβυ. Παρ’ ότι η Τουρκία είναι η σηµαντικώτερη για µας χώρα στον κόσµο, η οποία
επηρεάζει τα εσωτερικά µας κατά τρόπον απόλυτον, η µόνη χώρα η οποία δεν έχει ιδιόκτητη πρεσβεία είναι η Ελλάς. Και η ελληνική πρεσβεία και ο πρέσβυς έχουν σταβλιστεί, θα έλεγα, σε δύο συνεχόµενους ορόφους πολυκατοικιών φτηνής κατασκευής, πολυκατοικιών προς εκµετάλλευση, και πληρώνουµε ένα σεβαστόν ποσόν για την
ενοικίαση αυτών των χώρων, χωρίς να έχουµε εξασφαλίσει µία παρουσία η οποία θα άρµοζε, δηλωτική της βούλησής µας να θεωρηθούµε πλέον σαν ένα σύγχρονο και
ισχυρό κράτος. Αντίθετα, η ελληνική µιζέρια και µικρόνοια έχει µεταφερθεί ατόφια, παρά τις διαµαρτυρίες και
τις πιέσεις τις οποίες η κεντρική κυβέρνηση εδώ έχει υποστεί από τους εκάστοτε Πρέσβεις, µέσα στην Άγκυρα.
Στην Άγκυρα είχα µία συνάντηση µε τον υπουργό Εξωτερικών Χαλέφογλου, µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών
επί οικονοµικών θεµάτων και επίσης µία συζήτηση µε τα
µέλη επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της µεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Επίσης συνάντησα τον Μποζέρ,
ο οποίος ήταν υπεύθυνος επί των θεµάτων για τις σχέσεις
της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Χαλέφογλου
ήταν ψηλός άντρας, σου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγµή το διαφανές δέρµα του προσώπου του και των
χεριών του, τα οποία ήταν πολύ εκλεπτυσµένα. Έµοιαζε
περισσότερο µε Άραβα παρά µε Τούρκο. Και µάλιστα Άραβα αριστοκρατικής προέλευσης και ιδιοσυστασίας. Το
ντύσιµό του ήταν επιµεληµένο, κάτι µεταξύ του ατηµέΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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λητου Άγγλου ευγενούς και του επιµεληµένου Έλληνα εφοπλιστή του Λονδίνου. Μεταξωτό πουκάµισο, µια καδένα χρυσή, δεµένη από τη ζώνη του, που έµπαινε στην
τσέπη του παντελονιού του. Εφάνηκε ευχαριστηµένος από την συνάντησή µας και προσπάθησε να την κατευθύνει προς έναν προκαθορισµένο στόχο. Κοιτάζοντάς µε, µ’
ένα ύφος σίγουρο για τον εαυτό του, φειδωλός στις λέξεις του αλλά περιεκτικός στα νοήµατα τα οποία διετύπωνε.
Άρχισε ο ίδιος την κουβέντα, όπως γίνεται συνήθως,
για τους παλιούς δεσµούς που ενώνουν τους Έλληνες µε
τους Τούρκους. Την ειρηνική συµβίωση την οποίαν είχαν
για πολλούς αιώνες. Αναφέρθηκε κατόπιν στην διατάραξη αυτών των σχέσεων, καταλήγοντας ότι είµαστε καταδικασµένοι να ζούµε ο ένας δίπλα στον άλλον και πρέπει να
βρούµε µία λύση στα προβλήµατα τα οποία µας απασχολούν. Και µου εξέφρασε την θέση της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία ήταν η γνωστή θέση της συζήτησης και
των διαπραγµατεύσεων εφ’ όλων των θεµάτων, τα οποία
αυτήν την στιγµή, κατά την άποψη των Τούρκων, είναι αντικείµενο διαφωνίας: χωρικά ύδατα, Αιγαίο, το θέµα της
συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην
ανάγκη της συσφίξεως των δεσµών των δύο λαών, µε µία
στενή συνεργασία πάνω σε οικονοµικά θέµατα. Έχουµε
κοινά συµφέροντα, είπε, τα οποία µία συνεργασία µπορεί
να µας τα προωθήσει κατά καλύτερο τρόπο από µία αντίθεση, όπως τα θέµατα του τουρισµού, κοινών τουριστικών επιχειρήσεων. Και επίσης διεύρυνση των πολιτιστικών
σχέσεων µεταξύ των δύο λαών. Η απάντησή µου ήταν ότι για µας το µόνο εκκρεµές θέµα είναι το θέµα του καθορισµού της υφαλοκρηπίδας, για το οποίο εγώ θα
πρότεινα, του είπα, χωρίς να έχω καµµία εξουσιοδότηση εκ µέρους της κυβέρνησης, την υπογραφή ενός
συνυποσχετικού µε το οποίο θα οδηγηθούµε προς το
διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Και ότι η ειρηνική επίλυση των θεµάτων, αποκλειοµένου του πολέµου βεβαίως,
σηµαίνει ότι εάν, σ’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα, δεν υπάρξει συµφωνία, κάποιο διεθνές όργανο πρέπει να δώσει µία λύση. Του είπα επίσης ότι αυτό, ως τεχνικό θέµα,
είναι ευκολώτερα διαχειρίσιµο σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανόνες του δικαίου. Αλλά δεν θα υπήρχε αντίρρηση αΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

πό ελληνικής πλευράς, έτσι το ερµηνεύω, του είπα, να διευρύνουµε την συνεργασία µας µετά την επίδειξη µιας καλής θελήσεως εκ µέρους της Τουρκίας και της υπογραφής
ενός συνυποσχετικού. Και από εκεί και έπειτα, µπορούµε
να πάµε πλέον σε αντιµετώπιση θεµάτων τα οποία είναι,
όχι µόνον ανώδυνα αλλά και επιβεβληµένο να αντιµετωπισθούν, όπως τα θέµατα τα πολιτιστικά, τα τουριστικά, ή
της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών
ή των αντιστοίχων επιχειρηµατικών ή εµπορικών οργανώσεων. Γιατί, πράγµατι, µπορούµε να δώσουµε ώθηση
στα συµφέροντα των δύο λαών στα πλαίσια µιας τέτοιας
συνεργασίας. Και του πρόσθεσα ότι, καθ’ όσον η Ελλάς
είναι µέλος της ΕΟΚ, µπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ
και την τουρκική αίτηση προσχώρησης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι από πλευράς Τουρκίας θα υπάρξει µία
αναµφισβήτητη δήλωση ότι: µπαίνοντας µέσα στην Κοινότητα θα συµπεριφέρεται όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αποκλειοµένης της πίεσης και της απειλής βίας. Αυτό
δεν τον ευχαρίστησε πολύ. Μου είπε ότι «εµείς δεν καταφύγαµε σε βία. Ουδέποτε σας απειλήσαµε». Του είπα: «τα
γεγονότα του παρελθόντος καλύτερα να µην τα συζητήσουµε, γιατί θα µας πάρει πολύ χρόνο». Και, κατά κάποιον τρόπο, η αρχική του προσπάθεια να µε εντυπωσιάσει,
µάλλον εξανεµίσθη. Ευγενικός όπως ήταν, όταν τελείωσε
η συζήτηση, σηκώθηκε από την θέση του, µε χαιρέτησε
και τελείωσε όλη αυτή η ιστορία.
Ο Μποζέρ µου έκανε την εντύπωση ενός έξυπνου και
παµπόνηρου ασιάτη, ο οποίος δεν δίσταζε να αλλάξει την
θέση του και να αναδιπλώνεται, αν έβρισκε κάποια σχετική
αντίδραση ή προσέκρουε σε κάποιο πειστικό επιχείρηµα.
[....] Η τραυµατική εµπειρία µου, η οποία έδωσε και
τέλος στην φιλική διάθεση των Τούρκων, ήταν η συνάντησή µου µε την Eπιτροπή επί των Eξωτερικών Yποθέσεων της Mεγάλης Tουρκικής Eθνοσυνέλευσης, στην οποία
παρίστατο ο πρόεδρός της και ένας ικανός αριθµός βουλευτών. Προς µεγάλη µου κατάπληξη, ευθύς ως µπήκα
στην αίθουσα στην οποία υποτίθεται ότι συνεδρίαζε και όπου θα συναντούσα τα µέλη της Eπιτροπής, βρήκα µία αίθουσα η οποία ήταν γεµάτη από δηµοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηλαδή φωτοκάµερες τηλεοπτικών σταθµών. Και πριν καθίσω στο τραΜΑΪΟΣ 2008
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πέζι, εδέχθην τον καταιγισµό ερωτήσεων των δηµοσιογράφων και των αντιπροσώπων των Μ.Μ.Ε., οι οποίοι έκαναν διάφορες ερωτήσεις για την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης. Τους είπα ότι αυτό το πράγµα είναι πρωτοφανές. Συνήθως οι δηµοσιογράφοι, απ’ ότι ξέρω από την
χώρα µου και από τις χώρες τις οποίες έχω επισκεφθεί, είτε επισήµως είτε ανεπισήµως θέτουν τις ερωτήσεις τους
µετά το πέρας της συζητήσεως µεταξύ των δύο πλευρών.
Και ότι εγώ δέχθηκα να µετάσχω σ’ αυτήν την διαδικασία
για να µε ενηµερώσετε για τις απόψεις σας, και να σας πω
και εγώ τις δικές µου απόψεις, µετά δε την ανταλλαγή των
απόψεών µας θα µπορούσαν οι δηµοσιογράφοι να ρωτήσουν ο καθένας τις ερωτήσεις τις οποίες ήθελε. Αυτό εξενεύρισε τους Τούρκους. Και τότε φάνηκε καθαρά ο σκοπός της προσκλήσεώς µου. ∆ιότι η µία από τις ερωτήσεις
ήταν αν συµφωνώ µε την πολιτική Παπανδρέου ή όχι. Εθεώρησαν ότι, επειδή ήµουν ανεξάρτητος βουλευτής
τότε, και επειδή η θέση µου ήταν µετριοπαθής όσον αφορά το τουρκικό θέµα, ότι θα µπορούσα να κάνω µία
δήλωση η οποία θα καταδίκαζε ή πάντως θα έκανε έντονη κριτική στην πολιτική που ακολουθούσε ο Παπανδρέου. Για να δείξουν έτσι ότι υπάρχει µία διάσπαση στις πολιτικές δυνάµεις τις ελληνικές. Όταν λοιπόν
τους είπα για την διαδικασία των ερωτήσεων, τους είπα
επίσης ότι η πολιτική Παπανδρέου είναι δεδοµένη και
όλες οι πολιτικές δυνάµεις βρίσκονται πίσω από αυτήν,
ότι προσοµοιάζει περίπου µε την πολιτική Καραµανλή, - ο οποίος Καραµανλής συζητούσε µε τους Τούρκους χωρίς να µπαίνει στην ουσία, όπως επίσης ο Παπανδρέου είχε ξεχωρίσει τα θέµατα σε διαπραγµατεύσιµα και µη διαπραγµατεύσιµα -, ότι όλοι οι Έλληνες
είµαστε εναντίον των διαπραγµατεύσεων ή συζητήσεων για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας. ∆εν µπορεί κανείς µε διαπραγµατεύσεις να τα απεµπολήσει ή η αντίθετη πλευρά να τα απαιτήσει. Αλλά η αλλαγή του καθεστώτος θα ήταν αποτέλεσµα πολέµου. ∆εν φαντάζοµαι στις
προθέσεις σας, είπα, να υπάρχει τέτοιος στόχος, τέτοιος
σκοπός. Η απάντηση τότε µου ήρθε κεραυνοβόλα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έβγαλε από κάποιο συρτάρι του τραπεζιού του οποίου εκάθετο, όπως βγάζει ο ταχυδακτυλουργός το κουνέλι µέσα από το ηµίψηλο, κάτι κακοτυ50
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πωµένους χάρτες, οι οποίοι έδειχναν συνεχή επέκταση των
συνόρων της Ελλάδος, ξεκινώντας από τα σύνορα όπως είχαν προσδιοριστεί µε την συνθήκη του Λονδίνου το 1830,
κατόπιν την επέκτασή τους το 1864 κ.λπ.. Και στα οποία
παρουσιάζεται η Ελλάδα συνεχώς επεκτεινοµένη εις βάρος της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και του τουρκικού έθνους. Τους είπα ότι εµείς κάναµε µία επανάσταση το 1821
και από εκεί και έπειτα οι πόλεµοι αυτοί έπαιρναν τον χαρακτήρα εθνικοαπελευθερωτικού πολέµου και όχι επεκτατισµού εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν εδάφη στα οποία υπήρχε πλειοψηφία Ελλήνων και
πράγµατι η Ελλάς µεγάλωσε αλλά όχι σ’ αυτό το σηµείο που
να θεωρεί ότι ακόµα και τώρα σας απειλεί. Αυτοί θεωρούσαν την συνεχή επέκταση των συνόρων της Ελλάδος ως απόδειξη της επιθετικότητας των Ελλήνων εναντίον της
Τουρκίας. Μου έδωσε την εντύπωση ότι το πίστευαν φανατικά. Η ποιότης των βουλευτών και του Προέδρου ήταν όχι εντυπωσιακή, θα ’λεγα, ήταν µετριότητες. Έβλεπες
τον φανατισµό στα µάτια τους και την ισχυρή ασιατική
βούληση να εκδηλώνεται ολοφάνερη και απροσχηµάτιστα.
Και επίσης αναφέρθηκαν στο καθεστώς στο Αιγαίο
και ότι οι Τούρκοι αισθάνονται περικυκλωµένοι πλέον από την Ελλάδα, µετά την ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων και την ανεξαρτησία της Κύπρου. Ξεχνώντας, βέβαια, ότι η µισή Κύπρος ήταν υπό τον έλεγχο των τουρκικών στρατευµάτων. Ούτε λίγο ούτε πολύ µου είπαν ότι οι γεωπολιτικοί όροι οι οποίοι ισχύουν καθ’ ον χρόνον υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης έχουν αλλάξει τόσο πολύ εις βάρος της Τουρκίας, ώστε πλέον
πρέπει να γίνει αναδιαπραγµάτευση των όρων συνύπαρξης των δύο λαών. Αυτά το 1987. Όταν µάλιστα εγώ τους παρατήρησα ότι, η συνθήκη της Λωζάννης υπεγράφη από µία Ελλάδα η οποία είχε ηττηθεί το 1922
και εποµένως οι όροι αυτοί ήταν όροι οι οποίοι ευνοούσαν τον τότε νικητή, την τούρκικη πλευρά, µε κατέπληξε
η απάντησή τους: µου είπαν ότι δεν µπορούν ακόµα
να κατανοήσουν γιατί ο Κεµάλ συµπεριεφέρθη κατά
τόσον επιεική τρόπο απέναντι της Ελλάδος. Το κλίµα
είχε διαταραχθεί εντελώς και εκεί περίπου τελείωσε η
συζήτηση.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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[....] Από εκεί και έπειτα το ταξίδι µας πλέον πήρε έναν ατυχή χαρακτήρα, έως ότου να πάρουµε το αεροπλάνο να φύγουµε για την Κων/πολη. Η επίσηµη ακολουθία µας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών,
ο οποίος µε συνόδευε σ’ όλες τις επισκέψεις µου και σ’ όλες µου τις κινήσεις (κατά τις πληροφορίες της ελληνικής Πρεσβείας ήταν από τους µουσουλµάνους της Θράκης, ήξερε και ελληνικά) είχε τον χαρακτήρα της παρακολούθησης. Να µην ξεχνάµε ότι στην Τουρκία η παρουσία της αστυνοµίας και του στρατού είναι πάρα πολύ
έντονη σε κάθε βήµα.
Μας εγκατέλειψαν στο αεροδρόµιο, εµένα, την σύζυγό µου και την γραµµατέα µου. Σ’ ένα χιονισµένο αεροδρόµιο, χωρίς καν να φροντίσουν να µας πάνε στην αίθουσα που έχουν για τους επισήµους. Μαζί µε όλο το άλλο πλήθος, το οποίο υποµονετικά, ακίνητο, χωρίς διαµαρτυρίες, χωρίς φωνές, µε την υποταγή του ασιάτικου
λαού προς την ανωτάτη αρχή, ανέµενε να έρθει το αεροπλάνο σε µία κατάσταση σιωπηλής αναµονής. Αδιαµαρτύρητα εντελώς. Κατώρθωσα να βρω ένα τηλέφωνο. Τηλεφώνησα στον Πρέσβη (ήταν νωρίς το πρωί), ο οποίος
κατέφθασε αµέσως στο αεροπλάνο, φορώντας ακόµη τις
πυζάµες του, πάνω στις οποίες είχε βάλει το παλτό του,
για να προστατευθεί από το κρύο. Και προέβη σε µία έντονη διαµαρτυρία στις αρχές του αεροδροµίου. Τότε πλέον αυτοί αξιώθηκαν να µας περάσουν στην αίθουσα των
επισήµων. Είχε έρθει βιαστικά να προλάβει την ταλαιπωρία µας. Ήταν µία ένδειξη του άγχους που είχε ο άνθρωπος. Και έτσι φύγαµε από την Κωνσταντινούπολη.
Το ταξίδι που έκανα τότε ήταν εξαιρετικά ενηµερωτικό για µένα, γιατί είδα ποιό είναι το πραγµατικό αίσθηµα των Τούρκων απέναντι της Ελλάδος, και κατάλαβα
πόσο δύσκολες ήταν οι διαπραγµατεύσεις µαζί τους, γιατί άλλαζαν από στιγµή σε στιγµή τα επιχειρήµατά τους.
Και είχε ως συνέπεια την ανάµειξή µου στα γεγονότα της
ελληνοτουρκικής κρίσης του 1987.
Ήταν νοµίζω 25-26-27 Μαρτίου. Όταν ήρθα στην Αθήνα, τηλεφώνησα στον Χακίµ Άκιµαν, για να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση την οποίαν µου είχαν απευθύνει, για την περιποίηση την οποίαν µου έκαναν στην
Τουρκία, όπως επίσης για να του εκφράσω την προσωΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Λόρδος Κάρρινγκτον και ο ΥΕΘΑ
Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος

πική µου δυσαρέσκεια για τον τρόπο µε τον οποίον συµπεριφέρθηκαν απέναντί µου όταν αντελήφθησαν ότι εγώ δεν ήµουν διαθέσιµος να παίζω τον ρόλο του βουλευτού ο οποίος έχει διαφωνία µε την πολιτική την οποία
καθορίζει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτός άλλωστε φαίνεται ότι ήταν ο σκοπός τους και από τα δηµοσιεύµατα των
εφηµερίδων τα οποία έχω, στα οποία άλλοι µεν, στις σοβαρότερες εφηµερίδες, θεώρησαν την επίσκεψή µου ως
γόνιµη και δηµιουργική, γιατί έδωσε την ευκαιρία µιας ειλικρινούς ανταλλαγής απόψεων, και δεν µπορούσαν να
περιµένουν από έναν βουλευτή Έλληνα, ο οποίος επισκέπτεται την χώρα, ο,τιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που
είπε, µέχρι τα φύλλα, τα λαϊκίστικα, τα οποία είχαν πλέον εκραγεί και ξεσπάσει σε ανεξέλεγκτες φωνές του τουρκικού φανατισµού. Τι θέλαµε και τον καλέσαµε αυτόν και
ήρθε. Και µία άλλη εφηµερίδα έλεγε «ευτυχώς που δεν
του πληρώσαµε τα έξοδά του και τα πλήρωσε µόνος του»,
η οποία φαίνεται ότι ζητούσε να µάθει µήπως η τουρκική κυβέρνηση είχε καταβάλει και τα έξοδα. Και όπως εκ
των υστέρων πληροφορήθηκα, έγινε και µια ερώτηση στη
Βουλή, για ποιό λόγο µε εκάλεσαν και τι αποτελέσµατα είχε, τι ανέµεναν από την επίσκεψη αυτή. ∆εν µπορούσαν
να καταλάβουν ότι οι επισκέψεις αυτές είναι θέµατα ρουτίνας. Και αµοιβαίας ενηµέρωσης. Τίποτε άλλο. ∆εν αποφασίζεις ούτε καταδικάζεις την χώρα τους, ούτε προδίδεις την δική σου χώρα, άµα κάνεις τέτοιου είδους εΜΑΪΟΣ 2008

51

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Μ ΑΡΤΙΟΣ 1987 Τ Ο S ISMIC ΣΤΟ Α ΙΓΑΙΟ

πισκέψεις. Πήρα λοιπόν τον Άκιµαν για να εκφράσω και
την προσωπική µου δυσαρέσκεια. Λόγω απασχολήσεώς
του, ο Άκιµαν µου ανέβαλε την συνάντηση, την οποίαν
µου όρισε για την µεθεπόµενη βδοµάδα. Στο µεταξύ είχα ενηµερώσει τον Παπανδρέου για το ταξίδι µου, του είπα ποιά ήταν τα αποτελέσµατα και ποιές ήταν οι εντυπώσεις µου. Και ανέµεινα την Πέµπτη ή την Παρασκευή
που µου είχε ορίσει για τις 12 η ώρα το µεσηµέρι ο Άκιµαν, να τον συναντήσω στην πρεσβεία.
Την προηγούµενη µέρα είχε αναγγελθεί η έξοδος του
Πίρι Ρέις και η πρόθεση των Τούρκων να προβούν σε
σεισµικές έρευνες στο Αιγαίο για την ανεύρεση πετρελαίων. Η βασική διαφωνία µεταξύ ελληνικής και τουρκικής
κυβέρνησης τότε ήταν ότι η συµφωνία της Βέρνης εθεωρείτο από ελληνικής πλευράς ανενεργός, διότι οι Τούρκοι εν τω µεταξύ είχαν διακόψει τις συζητήσεις και τις διαπραγµατεύσεις. Ενώ οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι ήταν ενεργός συνθήκη και ότι εδέσµευε και τις δύο πλευρές, ώστε κατά την διάρκεια των συζητήσεων να µην προβούν
σε πράξεις οι οποίες µπορούσαν να προκαλέσουν αντίδραση.
Πρόθεση και σκοπός της επισκέψεώς µου ήταν να
διαµαρτυρηθώ κατά κάποιον τρόπο για την συµπεριφορά των Τουρκικών αρχών απέναντί µου, πράγµα το οποίο έκανα και το ανεγνώρισε ο Άκιµαν. Φάνηκε απολογητικός και ζήτησε συγγνώµη για όσα συνέβησαν. Είδα
έναν Άκιµαν ο οποίος, λόγω της εξόδου του Πίρι Ρέις, ήταν σε µια κατάσταση ανησυχίας και νευρικότητας. Μου
είπε λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε πράξεις προκλήσεως εναντίον της Τουρκίας. Η εντύπωσή
του ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση, διά του νόµου του
Πεπονή µε τον οποίο προέβαινε στην αναγκαστική εξαγορά της πλειοψηφίας της εταιρείας Ντένισον, απέβλεπε
στο να έχει την ελευθερία και την δυνατότητα να κάνει
γεωτρήσεις και ανατολικά της Θάσου, το οποίο για τους
Τούρκους αποτελούσε casus belli. Και όταν του είπα εγώ
ότι, αντιθέτως, η εξαγορά αυτή γίνεται για να αποτραπεί η διεξαγωγή ερευνών ανατολικά της Θάσου, όπως επέµενε να κάνει τότε η καναδέζικη εταιρεία, µου λέει: κοίταξε «η εντύπωσή µου από τις συζητήσεις τις οποίες έχω
[....] είναι εντελώς αντίθετη».
52
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[....] Βγαίνοντας από το γραφείο του Άκιµαν ήµουν
πλήρης ανησυχιών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν αµέσως µόλις άκουσα τα νέα στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου µου.
Αναφέροντο στην δήλωση Παπανδρέου στο υπουργικό
συµβούλιο, ότι η Ελλάς θα προστατεύσει τα κυριαρχικά
της δικαιώµατα µε κάθε µέσον που έχει στην διάθεσή της.
Και ότι οι σεισµικές έρευνες, στις οποίες επρόκειτο να προβεί το Πίρι Ρέις, θα εµποδιστούν µε κάθε µέσον. Σηµειωτέον ότι το Πίρι-Ρέις συνοδεύετο από δύο πολεµικά πλοία
και η σύγκρουση πλέον µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ήταν πάρα πολύ πιθανή. Η εντύπωσή µου ήταν, από την
συζήτηση που είχα µε τον Άκιµαν, ότι η κρίση αυτή οφείλετο στην συζήτηση του µε τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, η οποία έδωσε λαβή στους Τούρκους να παρερµηνεύσουν τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης,
όσον αφορά την εξαγορά της καναδέζικης εταιρείας που
έκανε γεωτρήσεις στον Πρίνο. Ξέραµε όλοι βέβαια ότι στη
θέση Βάβουρα, ανατολικά της Θάσου, υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι υπάρχουν µεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου απ’ ότι στον Πρίνο. Παρ’ ότι εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο έχει σε πολλά µέρη πετρέλαιο αλλά όχι σε επαρκείς ποσότητες, και µάλιστα χαµηλής ποιότητας. Και γι’
αυτόν τον λόγο οι µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν έχουν
ενδιαφερθεί για γεωτρήσεις στο Αιγαίο. ∆εν είναι για πολιτικούς λόγους που δεν έχουν ενδιαφερθεί αλλά, όπως σε
ανύποπτο χρόνο είχε πει ο εδώ γενικός διευθυντής της
Shell, το πετρέλαιο αυτό είναι σε µικρούς σχηµατισµούς
και δεν ενδιαφέρει τις µεγάλες εταιρείες να επενδύσουν τα
χρήµατά τους εδώ. Είχα λοιπόν την εντύπωση ότι πάµε σε
µία ανοικτή ρήξη από µίαν απλή παραποίηση των λόγων
του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών, [....].
[....] Πήγα στο γραφείο µου στην οδό Σόλωνος και αµέσως φρόντισα να επικοινωνήσω µε τον έµπειρο διπλωµάτη Βύρωνα Θεοδωρόπουλο. Επειδή το σπίτι του ήταν πάρα πολύ κοντά στο γραφείο µου, τον παρακάλεσα
να έρθει εκεί, δεν ήθελα να πάω εγώ στο σπίτι του, για να
του εκθέσω τα όσα µου είπε ο Άκιµαν, απ’ τα οποία εγώ
είχα βγάλει το συµπέρασµα ότι η αναµέτρηση αυτή οφείλεται σε µία παρεξήγηση των Τούρκων όσον αφορά τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς για την εξαγορά της Ντένισον, η οποία εξαγορά µε τον νόµο ΠεΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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πονή απέβλεπε σ’ αυτό ακριβώς που προείπαµε, στο
να ελέγξει τα σηµεία στα οποία θα εγίνοντο γεωτρήσεις.
∆ηλαδή να αποφευχθούν τα σηµεία εκείνα τα οποία
θεωρείτο ότι δηµιουργούν σηµεία προστριβής ή αιτία
πολέµου από την πλευρά της Τουρκίας. Όταν του εξέθεσα την συζήτηση που είχα µε τον Άκιµαν, ο Θεοδωρόπουλος, έµπειρος όπως είναι και ευφυής, συνεφώνησε και αυτός µαζί µου ότι εδώ πρόκειται περί µιας τραγικής παρεξήγησης, η οποία µας οδηγεί σε µια απ’ ευθείας
σύγκρουση. Προσέθεσα τότε: «κοίταξε, σκέφτοµαι να τηλεφωνήσω στον Παπανδρέου και να του ζητήσω να τον
δω αµέσως». Μου λέει: «είναι το πρώτο πράγµα το οποίο
πρέπει να κάνεις». Τηλεφώνησα στο Καστρί και, πράγµατι, ο Παπανδρέου µου έδωσε αµέσως ραντεβού για το
απόγευµα νωρίς, 6.00 ώρα. Τον συνάντησα στο ξύλινο
σπιτάκι, το καναδέζικο, το οποίο χρησιµοποιούσε ως χώρο εργασίας, όπου µε υποδέχθη µε την κραυγή: «Αγαπητέ Γιάννη, παρ’ όσα σου έλεγαν εσένα στο ταξίδι σου
στην Τουρκία, βλέπεις ότι οι Τούρκοι αυτήν την στιγµή
ακολουθούν µία επιθετική πολιτική. Και µας έχουν στριµώξει. Και όχι µονάχα αυτό, αλλά η έξοδος του ΠίριΡέις γίνεται όταν ο Οζάλ, ο οποίος είχε υποστεί µίαν εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στο Χιούστον, επιστρέφει από
την Αµερική στην Αγγλία, και του Οζάλ όντος στο Λονδίνο συµβαίνουν αυτά τα οποία συµβαίνουν. Καταλαβαίνεις, µου λέει, για να γίνονται αυτά µε τον Οζάλ στην
Αµερική και την Αγγλία, ότι έχουν και την υποστήριξη των
δύο µεγάλων µας συµµάχων. Βρισκόµαστε δηλαδή σε µια
διεθνή προσπάθεια ταπείνωσης της χώρας µας και δεν µένει τίποτε άλλο παρά πόλεµος». Τότε λοιπόν, του λέω:
«πρόεδρε, σιγά - σιγά, µην βιαζόµαστε να βγάλουµε συµπεράσµατα, γι’ αυτό ήρθα να σε δω. Το µεσηµέρι, πριν
ακόµα δηµοσιοποιηθεί η δήλωση στο υπουργικό Συµβούλιο, είχα δει τον Άκιµαν, για να του εκθέσω το ταξίδι
µου. Και στο διάστηµα της συζητήσεως µου είπε ότι [....]
η έξοδος του Πίρι Ρέις έρχεται ως αντίδραση των όσων
του είπε ο Καψής και οι Τούρκοι πλέον οδηγούνται σ’
αυτήν την πράξη προληπτικά και όχι επιθετικά όπως λέµε εµείς. Και βλέπω έναν Παπανδρέου, ο οποίος από τη
µια στιγµή στην άλλη αλλάζει ύφος, χτυπάει το χέρι του
στο τραπέζι, εκνευρισµένος και ξεστοµίζει τη φράση: «Μα
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θα κάνω πόλεµο µε τους Τούρκους για την υφαλοκρηπίδα, είµαστε στα καλά µας;»
Εκείνη την στιγµή, εµένα µε καταλαµβάνει το αίσθηµα πλέον ότι [....] κάτι πρέπει να γίνει. Με βάζει ο Παπανδρέου και διηγούµαι τα όσα είπα µε τον Άκιµαν, για
δεύτερη φορά, και κατά την διάρκεια της αφηγήσεώς µου
χτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη είναι ο
Καψής. Ο Παπανδρέου κλείνει το ακουστικό, για να µην
ακουστεί τα όσα του λένε, και µου λέει: «ο Καψής είναι
και µου επιβεβαιώνει αυτά που µου λες. Θα σου πω µετά». Και του κλείνει το τηλέφωνο: «καλά, Γιάννη, θα σου
πω τι θα κάνεις».
[....] Ο Παπανδρέου γυρίζει σε µένα και µε ρωτάει τι
πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Του απαντώ: «Θα πρέπει εποµένως να διαµηνύσεις προς τους Τούρκους προσωπικά ο ίδιος ή διά κάποιου ειδικά εντεταλµένου προσώπου,
τις απόψεις σου και τις απόψεις της κυβερνήσεως. ∆ηλαδή ότι η εξαναγκαστική εξαγορά των µετοχών της καναδέζικης εταιρείας γίνεται ακριβώς για να αποφευχθούν
οι προκλητικές, όπως θεωρούν οι Τούρκοι, γεωτρήσεις,
ανατολικά της Θάσου και συγκεκριµένα στη θέση Μπάµπουρα». Και του προσθέτω ότι θα πρέπει ο Καψής να πά-
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ει σε δεύτερο στάδιο. ∆εν ξέρω πώς λειτούργησε αστραπιαία εκείνη την στιγµή το µυαλό µου και συνέλαβα όλη
αυτή την εικόνα. «Θα πρέπει κατόπιν ο Καψής να επισκεφθεί ο ίδιος τον Άκιµαν, για να επιβεβαιώσει πλέον από επίσηµης ελληνικής πλευράς τα όσα ο προσωπικός
σου απεσταλµένος θα διαµηνύσει προς την τουρκική πλευρά». Ο Παπανδρέου µου λέει: «εσύ θα δεχόσουν να δεις
τον Άκιµαν;». Του λέω: «δεν νοµίζω ότι έχω το δικαίωµα
να στο αρνηθώ». Και τότε φωνάξαµε την κυρία Κοκόλα
στο γραφείο, η οποία δεν είπε στο τηλέφωνο ότι είναι η
γραµµατεύς του Παπανδρέου αλλά ότι είναι η γραµµατεύς
η δική µου και ότι ο κ. Μπούτος θέλει να συναντήσει τον
κ. πρέσβη το συντοµώτερο δυνατό. Η εντύπωσή µου ήταν ότι ο Παπανδρέου δεν ήθελε να λεχθεί ότι εγώ µεταβαίνω και βλέπω τον Άκιµαν ως ειδικός απεσταλµένος
του, από την υποψία ότι ενδεχοµένως να παρακολουθείται το τηλέφωνό του. Άλλη εξήγηση δεν µπορώ να δώσω. Γιατί το φυσικώτερο απ’ όλα θα ’τανε να πάρει στο τηλέφωνο τον Άκιµαν η γραµµατεύς του Παπανδρέου και
να πει ότι ο κ. Μπούτος έρχεται εκ µέρους του κ. Προέδρου και σας µεταφέρει ένα µήνυµα, πράγµα το οποίο
δεν ήθελε ο Παπανδρέου να το κάνει, δεν ήθελε να καταγραφεί αυτό. Και, όταν έφευγα, µου πρόσθεσε και κάτι,
το οποίο είναι αποκαλυπτικό του χαρακτήρα του Παπανδρέου και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούσε. «Εάν, ο Άκιµαν ή εσύ γνωστοποιήσετε ότι πήγες ως απεσταλµένος µου προς τον Άκιµαν να µεταφέρεις αυτό το
µήνυµα, θα διαψεύσω τις δηλώσεις. Εποµένως θα σε παρακαλέσω να µη γίνει κανενός είδους διαρροή». Πράγµατι, έφυγα από το Καστρί και πήγα στην οικία του Τούρκου Πρέσβυ, στον οποίον µετέφερα την άποψη Παπανδρέου και του είπα ότι «σε 10’ ή σε µισή ώρα µετά την επίσκεψη την δική µου, θα σε επισκεφθεί και ο Καψής, εκ
µέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, επιβεβαιωτική της δικής µου δήλωσης εκ µέρους του Παπανδρέου». Εγώ του
δήλωσα ότι οι γεωτρήσεις ανατολικά της Θάσου δεν πρόκειται να γίνουν και ότι η εξαγορά της Ντένισον γίνεται
ακριβώς για να αποτρέψουµε, να ελέγχουµε τον χρόνο
και τον τόπο στον οποίο θα γίνουν οι γεωτρήσεις, µε πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να µην προβεί σε γεωτρήσεις οι οποίες θα θεωρηθούν πρόκληση προς την τουρ54
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κική πλευρά.
Πράγµατι, λοιπόν, καθ’ ον χρόνον ήµουν στο γραφείο
του Άκιµαν, εχτύπησε το τηλέφωνο και από την άλλη άκρη ήταν ο Καψής, ο οποίος ζητούσε να δει τον Άκιµαν
εντός 10 λεπτών, πράγµα το οποίο επέσπευσε την αναχώρηση την δική µου από το γραφείο του Άκιµαν.
[....] Πράγµατι, ο Άκιµαν εκείνο το βράδυ δούλεψε
πολύ σκληρά. Ειδοποίησε την τουρκική κυβέρνηση και
µετά τα µεσάνυχτα είχαµε τη δήλωση Οζάλ. Τελικά ήρθε η απόφαση Οζάλ από το Λονδίνο, σαν µια ηχηρή διάψευση όλης της συνοµωσιολογικής θεώρησης του πράγµατος [....].
[....] Την εποµένη µου τηλεφώνησε ο Παπανδρέου
για να µου πει ότι µε την ενέργειά µου αυτή προσέφερα
µεγίστη εθνική υπηρεσία και ότι κάποτε αυτό θα µου
το αναγνωρίσει και δηµοσίως. Θέλω να οµολογήσω ότι ουδέποτε περίµενα δηµόσια αναγνώριση. Άλλωστε
το απλό µου καθήκον έκανα, τίποτα παραπάνω.
[....] Εκείνο το βράδυ κατά σύµπτωση έτρωγα στο σπίτι του φίλου µου, του Θανάση Νικολίτσα, σ’ ένα γεύµα
στο οποίο προσκεκληµένος ήταν και ο Αµερικανός πρέσβης Ρόµπερτ Κήλι. Την γυναίκα µου την είχα ειδοποιήσει ότι θ’ αργήσω. Ήξερε πού είχα πάει, ότι είχα δει τον
Παπανδρέου. Επήγα περί το τέλος του γεύµατος, αφού
είχα δει και τον Άκιµαν. Και κατά την διάρκειά του εζήτησε κάποιος στο τηλέφωνο τον Κίλι. Εσηκώθηκε, εµίλησε. Και επέστρεψε στο τραπέζι µε το συνηθισµένο του
ύφος και µας είπε ότι η κρίσις, τερµατίσθη ουσιαστικά.
Και κοίταξε εµένα µε µία σηµασία: είχε µάθει. ∆ηλαδή
µεταξύ της στιγµής που επήρε το τηλέφωνο ο Ρόµπερτ Κίλι και της στιγµής που άφησα το σπίτι του Άκιµαν, θα
’πρεπε να ’χαν περάσει µισή ώρα µέχρι τρία τέταρτα. Και
είχε µάθει µε ακρίβεια τον ρόλο µου. Και, φεύγοντας το
βράδυ, µου λέει: «κάποτε θα πρέπει να κουβεντάσουµε
για το τι συνέβη αυτές τις µέρες». Πράγµα που µου επανέλαβε όταν τον συνήντησα επ’ ευκαιρία της έκθεσης του
Metropolitan Museum της Ν. Υόρκης. Και µου είπε: «το
καλοκαίρι, όταν θα έρθω, θέλω να κουβεντιάσουµε µε λεπτοµέρεια το τι έγινε εκείνες τις ηµέρες του Μαρτίου».
∆εν ήρθε ακόµη· φαντάζοµαι ότι κάποτε θα ’ρθει να τα
"
πούµε.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Ελλάδα πιθανότατα δεν θα ηττάτο
Tου Θάνου Π. Ντόκου

Τ

α τελευταία πενήντα χρόνια, η Ελλάδα και η
Τουρκία έχουν βρεθεί αρκετές φορές σε περίοδο σοβαρής κρίσης ή ακόµα και στα πρόθυρα πολεµικής σύρραξης: Σεπτεµβριανά
(1955), κρίσεις στην Κύπρο (1963-1964, 1967, 1974),
Αιγαίο (1976, 1987, 1996-Ίµια), Κύπρος S-300 (199798), περίπτωση Οτζαλάν (1999). Στο ίδιο διάστηµα,
και ιδιαίτερα στην περίοδο 1974-1999, παρατηρείται
έντονος και κλιµακούµενος ανταγωνισµός στρατιωτικών εξοπλισµών µεταξύ των δύο χωρών. Ουσιαστικά,
στην περίοδο αυτή λαµβάνει χώρα µια σύγκρουση χαµηλής έντασης (low intensity conflict) ανάµεσα στις
δύο χώρες (µε διαλλείµµατα ύφεσης). Η κατάσταση
αυτή εγκυµόνησε σοβαρούς κινδύνους τόσο ηθεληµένης όσο και αθέλητης κλιµάκωσης και απώλειας του
ελέγχου κατά την διάρκεια µιας σοβαρής κρίσης.
Ενώ η κρίση των Ιµίων έχει καλυφθεί σε αρκετό
βάθος και τα γεγονότα είναι γνωστά µε αρκετές λεπτοµέρειες, η κρίση του Μαρτίου 1987 είναι λιγώτερο
γνωστή. Βασικό αίτιο της εν λόγω κρίσης, καθώς και
του ελληνο-τουρκικού ανταγωνισµού γενικώτερα, ήταν η πιθανή ύπαρξη σηµαντικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, σε συνδυασµό µε τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, και ιδιαίτερα
την απόσταση των ∆ωδεκανήσων και άλλων ελληνικών
νησιών του Αιγαίου, καθώς και της Κύπρου, από την
Τουρκία και την απουσία καθορισµένων θαλάσσιων
συνόρων σε ορισµένες περιοχές του Πελάγους.
Σε αντίθεση µε την κρίση των Ιµίων, για την οποία η πλειοψηφία των αναλυτών θεωρεί ότι υπήρξε
µια αποτυχία, ο χειρισµός της κρίσης του Μαρτίου
1987 από την ελληνική πλευρά αξιολογείται ως επιτυχηµένη αφού η Τουρκία δεν προχώρησε σε υποθαλάσσιες έρευνες σε αµφισβητούµενες περιοχές. Πα-
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ραδόξως, και µε δεδοµένη την αρχική (εσφαλµένη) εντύπωση της Τουρκίας ότι η Ελλάδα προτίθετο να
πραγµατοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες σε αµφισβητούµενες περιοχές, η έκβαση της κρίσης δεν θεωρήθηκε αρνητική για τα τουρκικά συµφέροντα.
Οι κινήσεις και επιδιώξεις των δύο πλευρών αναλύονται λεπτοµερώς σε άλλα σηµεία του παρόντος αφιερώµατος. Ο γράφων θα περιοριστεί σε ορισµένες
παρατηρήσεις σχετικά µε την στρατιωτική διάσταση
της κρίσης του Μαρτίου 1987.
Στην συγκεκριµένη χρονική περίοδο, υπήρχε σχετική ισορροπία στις χερσαίες δυνάµεις (µε σαφή, πάντως, αριθµητική υπεροχή της Τουρκίας), ισορροπία
στις ναυτικές δυνάµεις (µε αριθµητική και ποιοτική ισορροπία στα υποβρύχια, αντιτορπιλλικά και πυραυλακάτους, και µικρή υπεροχή της Τουρκίας σε σύγχρονες φρεγάτες [3 έναντι 2], αλλά µε σαφή ελληνική
υπεροχή στην ποιότητα του έµψυχου δυναµικού), και
σχετική ισορροπία στον αέρα (µικρή αριθµητική υπεροχή της Τουρκίας σε µαχητικά αεροσκάφη 1ης και 2ης

Η ανωτάτη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας
το 1987.
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γενιάς, αλλά µε γενική ισορροπία των τουρκικών F4E µε τα ελληνικά F-4E και Mirage F-1 και ελληνική
υπεροχή στην ποιότητα του έµψυχου δυναµικού). (Ελλάδα: 88 F-104, 53 A-7, 94 F-5, 45 F-4E, 34 F-1.
Τουρκία: 95 F-100, 134 F-104, 81 F-5, 100 F-4E).
Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται µια σηµαντική διαφορά µε την κρίση των Ιµίων: η Τουρκία δεν απολάµβανε αεροπορικής υπεροχής, όπως το 1996.
Είναι πάντως σαφές ότι η Τουρκία δεν κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάµεις της κατά την διάρκεια
της κρίσης, σε αντίθεση µε την ελληνική πλευρά που
προχώρησε σε γενική κινητοποίηση µε έξοδο όλου
του στόλου από τον Ναύσταθµο της Σαλαµίνας (και
ανάκληση δύο υποβρυχίων από νατοϊκή άσκηση), επιλεκτική επιστράτευση εφέδρων του Στρατού Ξηράς και αποστολή µαχητικών αεροσκαφών στα αεροδρόµια διασποράς, ενώ ελήφθη και η (συµβολικού χαρακτήρα) απόφαση για προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας των αµερικανικών βάσεων. Μάλλον
ως συµβολικού χαρακτήρα θα πρέπει να θεωρηθεί
και το ταξίδι του τότε Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια στην Σόφια και η συνάντηση του µε
τον Βούλγαρο πρόεδρο Ζίβκωφ. Ναι µεν οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις διήρχοντο περίοδο έντασης (λόγω της προσπάθειας εκβουλγαρισµού της τουρκικής
µειονότητας στην Βουλγαρία), αλλά µπορούσε κανείς
να φανταστεί µια δυναµική βουλγαρική ενέργεια στήριξης της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας (ιδιαίτερα σε
περίοδο αµερικανοσοβιετικής ύφεσης); Από την άλλη πλευρά, θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι µε
τον τρόπο αυτό αύξανε η στρατηγική αβεβαιότητα
για την Τουρκία.
Η ελληνική κινητοποίηση δυνάµεων διευκολύνθηκε τα µάλα από την προγραµµατισµένη διακλαδική άσκηση «Ποσειδών-∆ίας 87», που βρισκόταν σε εξέλιξη την περίοδο της κρίσης. Η δε κινητοποίηση εφέδρων (ουσιαστικά η πρώτη µεγάλης κλίµακας µετά την
τραγελαφική προσπάθεια επιστράτευσης του 1974)
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία.
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Ο συσχετισµός δυνάµεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σε µια πολεµική σύγκρουση (αν φυσικά η
Τουρκία αποφάσιζε να κινητοποιήσει τις δυνάµεις
της και να αντιδράσει δυναµικά), η Ελλάδα πιθανότατα δεν θα ηττάτο. Καµµία εγγύηση φυσικά δεν
υπάρχει ότι θα επικρατούσε. Το πιθανότερο σενάριο ήταν αυτό της «ισοπαλίας», µε µικρότερες ή µεγαλύτερες απώλειες και για τις δύο πλευρές (ανάλογα
µε την διάρκεια της σύγκρουσης, που θα καθοριζόταν
σε σηµαντικό βαθµό από την παρέµβαση των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ).
∆εν είναι, πάντως, βέβαιο ότι η Ελλάδα θα εξασφάλιζε σηµαντική διπλωµατική υποστήριξη ή συµπάθεια από τους εταίρους στην ΕΕ ή τους συµµάχους της στο ΝΑΤΟ, λόγω της µάλλον ιδιόρρυθµης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης του Α. Παπανδρέου, µε µειούµενες µεν αλλά σαφείς τάσεις αντι-αµερικανισµού και τριτοκοσµισµού.
Συµπερασµατικά, όπως αναφέρει ο Σωτήρης Ριζάς, αιτία της κρίσης του Μαρτίου 1987 ήταν η έλλειψη πολιτικού διαλόγου µεταξύ των δύο πλευρών
και στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή η αντίληψη
που σχηµάτισε η τουρκική ηγεσία, στις αρχές του
1987, ότι η Αθήνα επεδίωκε την έναρξη γεωτρήσεων σε περιοχή της µη οριοθετηθείσας υφαλοκρηπίδας. Έτσι, η τουρκική πλευρά επεδίωξε να υπογραµµίσει ότι οι αξιώσεις της παρέµεναν ισχυρές. Ο Αλέξης Ηρακλείδης θεωρεί ότι η κρίση οφείλεται σε εκατέρωθεν παρερµηνεία και ότι η απουσία του Οζάλ
λόγω ασθενείας έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους
ιέρακες στρατιωτικούς και διπλωµάτες να αποπειραθούν να ανατρέψουν την πολιτική Οζάλ για ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Πιθανόν το σηµαντικώτερο δίδαγµα της κρίσης του
Μαρτίου 1987 ήταν η ανάγκη για πολλαπλούς και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας µεταξύ Αθήνας και
Άγκυρας. Η έλλειψή τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην κρίση του 1987, ενώ δυσχέρανε και τον χειρισµό
της κρίσης των Ιµίων το 1996.
"

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Την υπεροπλία διαδέχθηκε η ανισορροπία
Tου Ιωάννη-∆ιονυσίου Σαλαβράκου

Μ

ία επιτυχής προώθηση των βλέψεων της Τουρκίας
εδράζεται σε µεγάλο βαθµό σε στρατιωτική υπεροχή της έναντι της Ελλάδος.
Τον Μάρτιο του 1987 η αναλογία δυνάµεων
Ελλάδος-Τουρκίας ήταν η ακόλουθη: 1.755 ελληνικά έναντι 4.000 τουρκικών αρµάτων µάχης, 1.990 ελληνικά έναντι 3.750 τουρκικών τεθωρακισµένων οχηµάτων, 1.986 ελληνικά πυροβόλα και αντιρµατικά έναντι 5.588 τουρκικών.
Στο ναυτικό η Ελλάδα διέθετε 8 σύγχρονα υποβρύχια ένα-

ντι 6 τουρκικών, 14 σύγχρονες πυραυλακάτους έναντι 6 σύγχρονων τουρκικών. Στην αεροπορία η Ελλάδα διέθετε 275
καταδιωκτικά και βοµβαρδιστικά (τα 144 σύγχρονα) και η
Τουρκία διέθετε 440 µαχητικά (τα 95 σύγχρονα). Η Ελλάδα εξακολουθούσε να έχει υπεροχή. Στην εικοσαετία 19882008, οι ελληνικοί εξοπλισµοί υπολείπονται των τουρκικών
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σηµαντικής ανισορροπίας στο
Αιγαίο.
"
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Π ΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

∆ηµήτρης Χατζής
(1913-1981)
Μαθητής του Γυµνασίου είχα διαβάσει την συλλογή διηγηµάτων του Χατζή µε τίτλο «Το τέλος της µικρής µας πόλης». Εκπληκτικό ανάγνωσµα, ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου λογοτεχνία, κοινωνιολογική και ηθογραφική ανάλυση
της ελληνικής επαρχίας.
Έχοντας πάρει φόρα από τις συνεντεύξεις Σαµαράκη
και Βρεττάκου, ξεκίνησα να πάρω συνέντευξη και από τον
Χατζή. Ο Χατζής είχε γεννηθεί στα
Γιάννενα το 1913. Ο πατέρας του ήταν κι αυτός λογοτέχνης και εκδότης της εφηµερίδας Ήπειρος, αλλά
πέθανε πρόωρα, µε αποτέλεσµα ο
γυιός του να διακόψει τις σπουδές
του. Ο ∆ηµήτρης Χατζής έγινε µέλος του ΚΚΕ το 1933, το 1936 εκτοπίστηκε από το καθεστώς Μεταξά
στην Φολέγανδρο για λίγους µήνες,
στην Κατοχή υπήρξε στέλεχος του
ΕΑΜ και προπαγανδιστής και στον
Εµφύλιο στρατεύτηκε ως στρατιώτης του Εθνικού Στρατού αλλά αυτοµόλησε στους αντάρτες. Από το
1949 έζησε ως πρόσφυγας στην σοβιετοκρατούµενη Ανατολική Ευρώπη, σπούδασε βυζαντινές σπουδές,
πήρε διδακτορικό από το Humbolt
της Αν. Γερµανίας και δίδαξε σε πανεπιστήµια της Αν. Γερµανίας, της
Ουγγαρίας και της Ρουµανίας. Στο εξωτερικό εξέδωσε µία
Ανθολογία Ελληνικού ∆ιηγήµατος και µία Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στα ουγγρικά. Στην Μεταπολίτευση επέστρεψε στην Ελλάδα, δίδαξε στο Πανεπιστήµιο
Πατρών ως προσκεκληµένος καθηγητής και διηύθυνε το λογοτεχνικό περιοδικό Πρίσµα.
Είµαστε στα 1980 η Μεταπολίτευση έχει αρχίσει να ξεθυµαίνει, και ανηφορίζω προς τον Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι (εκεί έµενε ο Χατζής), µαζί µε δύο συµµαθητές µου.
Ο ένας ήταν ο αρχισυντάκτης του µαθητικού εντύπου «Αθηναίος», που δεν ήθελε να χάσει την συνάντηση µε τον Χατζή· τότε οι µαθητές διάβαζαν λογοτεχνία και θαύµαζαν
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τους πνευµατικούς ανθρώπους. Και ο άλλος, ένας µικρότερος, επιφορτισµένος µε την λειτουργία του κασσετόφωνου,
που θα κατέγραφε την συνοµιλία µε τον Χατζή.
Φτάνουµε, µας ανοίγει ένα µικροσκοπικό ανθρωπάκι
µε πολύ έντονα µάτια. Ο Χατζής. Μας υποδέχεται σ’ ένα
χωλ γεµάτο παιχνίδια και χαριτωµένη ακαταστασία. «Ο
µικρός µας Αττίλας», λέει χαµογελώντας. Έµεινα κατάπληκτος, συνειδητοποιώντας ότι ο
εξηνταεπτάχρονος Χατζής είχε αποκτήσει πρόσφατα παιδί. (Πράγµατι, ο Χατζής, µετά τον πρώτο γάµο του µε Ουγγαρέζα, έκανε δεύτερο γάµο στην Ελλάδα σε µεγάλη
ηλικία).
Καθόµαστε στο γραφείο του, υποβάλλω τις ερωτήσεις µου, απαντάει χειµαρρωδώς. Οι απαντήσεις του
είναι έντονα πολιτικοποιηµένες, κάτι
που µου φάνηκε τότε ελαφρώς ανοίκειο για µαθητική συνέντευξη. Γλαφυρός και συναρπαστικός πάντως.
Τελειώνει η συνέντευξη, τον ευχαριστούµε, φεύγουµε. Καθόµαστε
σ’ ένα µικροσκοπικό, άθλιο καφενείο, δίπλα στον Προφήτη Ηλία, να
ακούσουµε την συνέντευξη. Και, ω
της φρίκης. ∆εν ακούγεται τίποτα.
«Χρήστο», λέω στον υπεύθυνο κασσετοφώνου. «∆ες τις µπαταρίες». Φυσικά δεν υπήρχαν µπαταρίες. Είχε ξεχάσει να βάλει.
Αγριεµένος του λέω: «Πήγαινε σπίτι σου και κάτσε αµέσως να γράψεις την συνέντευξη απ’ έξω. Μην ξεχάσεις
ούτε µισή λέξη». Ο δυστυχής έσπευσε, και πράγµατι, κατώρθωσε να την θυµηθεί ολόκληρη. Η συνέντευξη δηµοσιεύθηκε – σε πλάγιο λόγο, µεν, αλλά χωρίς απώλειες.
Λίγους µήνες µετά, το 1981, ο Χατζής πέθανε από καρκίνο των πνευµόνων. Είχαµε, πράγµατι, προσέξει ότι κάπνιζε µανιωδώς. Ο καπνός πιθανώς λειτουργούσε ως προπέτασµα λήθης ενός δραµατικού βίου.
Μελέτης Η. Μελετόπουλος

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Β ΙΒΛΙΟ

Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Η ∆ικτατορία των Συνταγµαταρχών*
Κοινωνία, Ιδεολογία, Οικονοµία
Γ’ έκδοση συµπληρωµένη
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008

Η

πρώτη έκδοση (που βασίζεται στην διδακτορική
διατριβή που πραγµατοποίησε ο συγγραφέας στο
Πανεπιστήµιο της Γενεύης µε τον καθηγητή JEAN
ZIEGLER) κυκλοφόρησε το 1996 και η δεύτερη(διορθωµένη και συµπληρωµένη)το 2000.Η κυκλοφορία της τρίτης έκδοσης συµπίπτει µε την 41η επέτειο του
πραξικοπήµατος της 21ης Απριλίου 1967,που κατέλυσε τους
δηµοκρατικούς θεσµούς και προκάλεσε την εθνική καταστροφή της Κύπρου.
Ο συγγραφέας, στον πρόλογο
της τρίτης έκδοσης, επισηµαίνει ότι
ουσιαστικά εκκρεµεί ακόµη ένας σοβαρός επιστηµονικός διάλογος για
την ∆ικτατορία της 21ης Απριλίου και
ότι µόνον µεµονωµένες και αποσπασµατικές προσεγγίσεις έχουν γίνει.
Παραδείγµατος χάριν, δεν υπάρχει
µία ολοκληρωµένη έρευνα για τις αντιστασιακές οργανώσεις ή για την
πολιτική της ∆ικτατορίας στον πολιτισµό. Επίσης, παραµένει το κενό
µιας τεκµηριωµένης, βασισµένης σε
πηγές και ξένα αρχεία, µελέτης για
∆ΟΣΗ
Γ’ ΕΚ ωµένη
τις διεθνείς σχέσεις της χώρας κατά
ληρ
Συµπ
την περίοδο εκείνη.
Στην τρίτη έκδοση, ο συγγραφέας έχει προσθέσει ένα συµπλήρωµα
για την εξωτερική πολιτική της ∆ικτατορίας, στο οποίο απορρίπτει τις απλουστεύσεις και τις µονοσήµαντες ερµηνείες των ελληνοαµερικανικών σχέσεων. Η στρατιωτική χούντα,
επισηµαίνει, διασυνδέθηκε ασφαλώς µε ένα µέρος του αµεΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

ρικανικού συστήµατος, όπως µε ένα άλλο µέρος (την φιλελεύθερη διανόηση) συνδέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης, αποκαλύπτονται οι συστηµατικές πιέσεις που ασκούσε
ανεπισήµως η αµερικανική πολιτική προς την κατεύθυνση
της πολιτικοποίησης και της αποχώρησης των στρατιωτικών από την εξουσία, την ίδια στιγµή που άλλα κέντρα στο
εσωτερικό της υπερδύναµης εργάζονταν προς την αντίθετη
κατεύθυνση.
Το συµπέρασµα είναι ότι η αµερικανική πολιτική δεν υπήρξε ποτέ ενιαία, ενώ βαρύνοντα ρόλο έπαιξαν
οι εγχώριοι παράγοντες: η πολιτική
και κοινωνική υπανάπτυξη, η ολιγαρχική και τριτοκοσµική δοµή του
µεταπολεµικού πολιτικού συστήµατος, η ανευθυνότητα της βασιλικής
δυναστείας, αλλά και η άνιση κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος ,που
γέννησε στους αξιωµατικούς-θεµατοφύλακες του µεταπολεµικού καθεστώτος αισθήµατα ταξικού µίσους έναντι του κοινωνικο-πολιτικού κατεστηµένου. Αυτό το τελευταίο στοιχείο
προσδίδει στην στρατιωτική δικτατορία έναν χαρακτήρα συγκεκαλυµµένης κοινωνικής διαµαρτυρίας και µία
ιδιότυπη ταξική διάσταση.
Για τους νέους αναγνώστες, το έργο του Μελέτη Η. Μελετόπουλου περιλαµβάνει µία πλήρη
χαρτογράφηση των ιδεολογικών τάσεων στο εσωτερικό της
∆ικτατορίας, µία επισκόπηση της οικονοµικής της πολιτικής και µία κοινωνιολογική ανάλυση του στελεχιακού της δυΜΑΪΟΣ 2008

59

Β ΙΒΛΙΟ

ναµικού. Αναλύονται µεταξύ άλλων οι «κανταφικές» και «νασερικές» τάσεις της Χούντας, καταρρίπτεται ο µύθος της «Επανάστασης» που η ίδια η ∆ικτατορία καλλιέργησε αλλά και
ο υποτιθέµενος φασιστικός χαρακτήρας της που καλλιέργησε η Αριστερά, διερευνώνται οι επιρροές της δικτατορίας
του Μεταξά στους συνταγµατάρχες, σχολιάζονται οι επιτυχίες και οι αποτυχίες της οικονοµικής της πολιτικής, η λαϊκιστική της δοµή,η πραγµατική σχέση της µε «το κεφάλαιο
και τις µερίδες του», καθώς και η κοινωνική βάση της αντίστασης.
Αν και από την πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν περάσει δώδεκα χρόνια, οι επισηµάνσεις του εκδότη Βίκτωρα
Παπαζήση στον πρόλογό του παραµένουν επίκαιρες: στους
νέους εκείνους που ανατράφηκαν µε την άποψη ότι «τη χούντα την έφεραν οι Αµερικάνοι και την ανέτρεψαν οι αγωνι-

στές του Πολυτεχνείου», γράφει, απευθύνεται το βιβλίο αυτό. «Τη χούντα», επισηµαίνει ο Β.Παπαζήσης(που επί ∆ικτατορίας υπήρξε µέλος αντιστασιακής οργάνωσης µε πραγµατική δράση, παρέµεινε πέντε χρόνια στην φυλακή και βασανίσθηκε άγρια), «την έκαναν οι ΄Ελληνες, την ανέχθηκαν
οι ΄Ελληνες και την ανέτρεψαν οι Τούρκοι».
Σήµερα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν κινδυνεύει πια από συνταγµατάρχες αλλά από αθέατους και ίσως πιο επικίνδυνους παράγοντες, όπως η απο-πολιτικοποίηση,η διαφθορά,η ευνοιοκρατία και η οικογενειοκρατία, τα συντεχνιακά και πελατειακά φαινόµενα. Σε µία ελεύθερη κοινωνία, η ενδεδειγµένη απάντηση στα εκφυλιστικά συµπτώµατα είναι η εµβάθυνση των δηµοκρατικών θεσµών προς την
κατεύθυνση της άµεσης δηµοκρατίας.
∆.Π. "

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

Υπεύθυνος πατριωτισµός και πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική
Tου Γιώργου Ευαγγελόπουλου
Αναστάσης Πεπονής, ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Τα πετρέλαια, ο Μάρτης του 87, οι «συνοριακές διαφορές»,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η «ενεργειακή γέφυρα», εκδόσεις Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2008.

Ο

Αναστάσης Πεπονής είναι ένας πολιτικός που διακρίθηκε για το ήθος του, τον τεκµηριωµένο λόγο
του και την ικανότητά του να εισηγείται ως υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ κρίσιµες µεταρρυθµίσεις για την ενεργειακή πολιτική και τη διοίκηση.
Έτσι, µεταξύ άλλων, ως υπουργός Βιοµηχανίας-ΕνέργειαςΈρευνας το διάστηµα 1986-1989, διαπραγµατεύθηκε το
1987-1988 και συµφώνησε την εισαγωγή του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) στην Ελλάδα από την Ε.Σ.Σ.∆. (Ρωσία) και την
Αλγερία και ξεκίνησε το αντίστοιχο έργο, ενώ, ως Υπουργός
Προεδρίας το 1993-1994, θέσπισε µε το ν. 2190/94 το
Α.Σ.Ε.Π. και σύστηµα προσλήψεων µε αντικειµενικά κρι-
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τήρια. Ελάχιστοι, επίσης, θα θυµούνται ή θα γνωρίζουν ότι, ως Γενικός ∆ιευθυντής του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) το 1964-1965, ίδρυσε τον Πειραµατικό
Σταθµό µε τον οποίο ξεκίνησε η κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα.
Από το 2004 δεν µετέχει στα κοµµατικά δρώµενα, παραµένει, όµως, ενεργός πολίτης και παρεµβαίνει στη δηµόσια ζωή µε οµιλίες, άρθρα και βιβλία (εµπλουτίζοντας έτι
περαιτέρω το αξιοπρόσεκτο συγγραφικό του έργο).
Το τελευταίο του βιβλίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και
σηµαντικό, διότι µέσα από τις σελίδες του πληροφορούµαστε πώς το θέµα των γεωτρήσεων ξένων εταιρειών για πεΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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τρέλαιο στο Βόρειο Αιγαίο συνδεόταν ήδη από τη δεκαετία
του 70 µε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριµένα µε την αµφισβήτηση εκ µέρους της
Τουρκίας της ύπαρξης ελληνικής νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Λίαν επικίνδυνη εκδήλωση αυτού του συσχετισµού
υπήρξε η κρίση του Μαρτίου του 1987, η οποία παρ’ ολίγον να οδηγήσει την Ελλάδα και την Τουρκία σε πόλεµο. Ο
Πεπονής, ως αρµόδιος για την ενεργειακή πολιτική υπουργός την περίοδο εκείνη, εισηγήθηκε και χειρίστηκε µε
επιδεξιότητα τη µεθόδευση και τα µέτρα αποσύνδεσης των
ερευνών της κοινοπραξίας ξένων εταιρειών (αµερικανικών,
γερµανικών και καναδικών συµφερόντων) –µε κύρια µέτοχο την καναδική Denison- από ζητήµατα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Τούτο επιτεύχθηκε µε την αποφασιστική συµµετοχή της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου
(∆ΕΠ) στη λήψη των αποφάσεων της κοινοπραξίας για την
εκτέλεση γεωτρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο, χάρη στην εξαγορά από τη ∆ΕΠ των µετοχών της Denison (ύστερα από
µακρά περίοδο διαπραγµατεύσεων). Ως αντίδραση σ’ αυτή
την πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης της Ελλάδας, ενθαρρύνθηκε από ένα σύµπλεγµα συµφερόντων (των εταιρειών και των ξένων κυβερνήσεων που συνδέονταν µε τις
εταιρείες που µετείχαν στην κοινοπραξία) η τουρκική προκλητικότητα, που κορυφώθηκε µε την έξοδο του Πίρι Ρέις
στο Αιγαίο. Η αποφασιστικότητα του τότε Πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου και οι διπλωµατικές πρωτοβουλίες
που ανέλαβε στη διεθνή σκηνή, από κοινού µε το ετοιµοπόλεµο των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων υποχρέωσαν την
Τουρκία σε αναδίπλωση. Πράγµατι, η κυβέρνηση Παπανδρέου ενηµέρωσε µε ταχύτητα τους συµµάχους µας στην
Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ για την κρισιµότητα της κατάστασης και έπεισε τον τότε Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ, Λόρδο Κάρινγκτον, πως η Ελλάδα δεν επρόκειτο να υποχωρήσει. Η επίσκεψη του τότε Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου
Παπούλια στη Σόφια, για να ενεργοποιηθεί το σύµφωνο αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σε
περίπτωση εξωτερικής απειλής για οποιαδήποτε από τις
δύο χώρες, θορύβησε το ΝΑΤΟ, δοθέντος ότι οι δύο χώρες ανήκαν σε διαφορετικούς στρατιωτικούς συνασπισµούς
στην ψυχροπολεµική εκείνη εποχή και ετίθετο, κατά συνέπεια, σε κίνδυνο η ενότητα του ΝΑΤΟ. Η επιτυχής για την
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα έκβαση της κρίσης του 87 αποτελεί απόδειξη της
αποτελεσµατικότητας της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου. Μιας πολιτικής, που, όπως ορθά τονίζει ο Αναστάσης Πεπονής σε διάφορες δηµόσιες παρεµβάσεις του, προωθούσε και ενίσχυε την ειρήνη στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,
πάντα όµως σε συνδυασµό µε τη διατήρηση και τόνωση του
πατριωτικού αισθήµατος (όχι του εθνικιστικού) του λαού
µας.
Ο Πεπονής, µε την ικανότητά του να µας επισηµαίνει
πάντα το καίριο, στο µικρό κεφάλαιο, µε τίτλο «Είναι τα κοιτάσµατα πετρελαίου η κινούσα αιτία;», υπογραµµίζει: «Η κινούσα αιτία των τουρκικών µεθοδεύσεων στο Αιγαίο, που
είναι το θέµα µας, αλλά και στην Κύπρο, βρίσκεται στην αντίληψη των τουρκικών ηγεσιών ότι οι εξωτερικοί προσανατολισµοί της χώρας τους πρέπει να υπηρετούν τη γεωστρατηγική ισχύ της και το γεωστρατηγικό ρόλο της στην περιβάλλουσα περιοχή» (σελ. 129). Πρόκειται για το κεντρικό
συµπέρασµα που πρέπει να συγκρατήσουµε από την κρίση
του Μαρτίου του 87.
Το βιβλίο του Πεπονή περιέχει, στη συνέχεια, κεφάλαια
που αφορούν στις κυριότερες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις µέχρι τις µέρες µας, καθώς και µια σοβαρή παρουσίαση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδος στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, σε συνδυασµό µε τη φιλοδοξία της
Τουρκίας να αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα της Ευρώπης
µε την Κασπία και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδει και στην επίδραση που µπορεί να έχουν οι σχετικές
πρωτοβουλίες στον ενεργειακό τοµέα (όπως, για παράδειγµα ο αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας) στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη
συµφωνία Πούτιν και Καραµανλή για τη συµµετοχή της Ελλάδος στην κατασκευή του South Stream αποδεικνύουν την
επικαιρότητα και σπουδαιότητα του σχετικού κεφαλαίου του
βιβλίου του Πεπονή.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για βιβλίο, µε τεκµηρίωση σχεδόν τεχνοκρατική, που µας βοηθάει όχι µόνον να γνωρίσουµε κάποιες κρίσιµες, άγνωστες πτυχές της πρόσφατης Ιστορίας µας, αλλά και να προβληµατιστούµε για το παρόν και το
µέλλον µας µε βάση προβλήµατα και ευκαιρίες που πρωτοεµφανίζονται στο άµεσο διεθνές µας περιβάλλον.
"
ΜΑΪΟΣ 2008
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«Αραβική Νύχτα»
του Roland Schimmelpfennig
Μετάφραση: Γιώργος ∆επάστας
Σκηνοθεσία: ∆ρόµος µε δέντρα και Μάρθα Φριτζήλα
Θέατρο του Νέου Κόσµου - ∆ώµα
Tου Γιάννη ∆ρακόπουλου

Ο

Roland Schimmelpfennig γεννήθηκε στο
Göttingen της Γερµανίας και θεωρείται αυτή τη
στιγµή ως ο Γερµανός δραµατουργός, του οποίου τα έργα παίζονται περισσότερο από κάθε άλλου. Τα έργα του έχουν παιχτεί σε περισσότερες από 40
χώρες. Πολλά έργα του έχουν αποσπάσει κρατικά καθώς
και διεθνή βραβεία (στο ελληνικό κοινό έγινε γνωστός µε
το Push Up που παρουσίασε το Θέατρο του Νότου το
2003). Έγραψε την Αραβική Νύχτα το 2001, η οποία
στην χώρα µας παρουσιάστηκε πρώτη φορά στα πλαίσια
του φεστιβάλ Νέων ∆ηµιουργών ‘∆οκιµές ΙΙΙ’ από το Θέατρο του Νότου, την χειµερινή περίοδο 2003-2004.
Η παράσταση του έργου, που παρουσιάζεται στο θέατρο του Νέου Κόσµου από τη Μάρθα Φριτζίλα και την
οµάδα δρόµος µε δέντρα, πρωτοπαρουσιάστηκε στον χώρο που χρησιµοποιεί η οµάδα για τις δοκιµές και την εργασία της, τον Κρατήρα, την άνοιξη του 2007, ως εργασία εν εξελίξει. Κάνουµε αυτή την ιδιαίτερη µνεία στον χώρο και την οµάδα, γιατί ο τρόπος δουλειάς της αλλά και
η φιλοσοφία που διέπει την ύπαρξή της έχει έναν ιδιαίτερο µα και συνάµα βαθειά ανθρώπινο χαρακτήρα, που
δύσκολα συναντάται στον χώρο του θεάτρου αλλά και
της τέχνης γενικώτερα. Απλά, ταπεινά και µακριά από τα
φώτα της δηµοσιότητας, από το 2000 που ξεκίνησε, η
οµάδα τραβάει τον µοναχικό της δρόµο.
Επιστρέφοντας στο έργο και την υπόθεσή του, βλέπουµε ένα κτιριακό συγκρότηµα στην Γερµανία, όπου
πέντε χαρακτήρες συναντιούνται µια καυτή καλοκαιρινή νύχτα. Αφορµή ένας σπασµένος αγωγός και µια διαρροή νερού. Ο θυρωρός Lomeier ανεβαίνει στον έβδοµο
όροφο για να εντοπίσει τη βλάβη. Η Ιρακινής καταγω62
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γής Fatima Mansour επιστρέφει στο σπίτι, κρατώντας
τις σακούλες µε τα ψώνια. Η συγκάτοικός της, η
Franziske, ετοιµάζεται να µπει στο µπάνιο, όµως δεν θυµάται καθόλου τι έκανε όλη την ηµέρα. Ο φίλος της
Fatima, ο Kalil, έρχεται µε το µηχανάκι να συναντήσει την
αγαπηµένη του. Ένας γείτονας από το απέναντι διαµέρισµα, ο Karpati, κρυφοκοιτάζει απ’ το παράθυρο τη
Franziske την ώρα που εκείνη κάνει ντους. Μοναχικοί,
ακόµα και αν ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο, έρχονται να
διηγηθούν όχι την δική τους µα την δική µας ιστορία, την
ιστορία της καθηµερινότητας του καθενός µας. Γεµάτοι
λύπες, όνειρα, αµφισβητήσεις, ανεκπλήρωτες επιθυµίες
οι ήρωες συναντιούνται εκεί όπου το όνειρο και η πραγµατικότητα µπερδεύονται, εκεί όπου η καυτή και σκονισµένη ατµόσφαιρα της Ανατολής συναντά τα όνειρα της
∆ύσης.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδιαίτερη θεατρική φόρµα που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας, όπου σε
πέντε αλληλένδετους µονολόγους, πέντε πρόσωπα διηγούνται τις παράλληλες εµπειρίες τους, που είναι η ταυτόχρονη δράση και πλοκή του έργου. Είναι ίσως η µοναδική περίπτωση στα θεατρικά χρονικά όπου ο χρόνος
παράστασης του έργου είναι µεγαλύτερος από τον πραγµατικό χρόνο των ηρώων. Ο οποίος, όµως, χρόνος των
ηρώων είναι ο χρόνος του ονείρου, µιας που αυτά που
συµβαίνουν επί σκηνής δεν µπορεί να είναι αληθινά παρά µόνον ονειρικά. Είναι προφανής η επιδίωξη του συγγραφέα να µπλέξει το ψέµµα µε την αλήθεια, το όνειρο
µε την πραγµατικότητα, την Ανατολή µε τη ∆ύση. Και η
παράσταση, προς τιµήν της, δεν προδίδει τις προθέσεις
"
του συγγραφέα.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ένθεν και ένθεν του Αιγαίου
Tου Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Π

ερισσότερα από 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε
που ο Γιλµάζ Γκιουνέι, ο οποίος παραµένει και σήµερα ο πιο γνωστός Τούρκος σκηνοθέτης, κουρδικής καταγωγής, βραβεύτηκε στις Κάννες µε τον
∆ρόµο (1982). Εν τω µεταξύ, µάθαµε και τον Φατίχ Ακίν,
Βερολινέζο, τουρκικής καταγωγής, που µε την ταινία του
Μαζί ποτέ (2004), κέρδισε την Χρυσή Αρκούδα στο Φεστιβάλ Βερολίνου.
Βέβαια, ο Ακίν δεν έχει πολλά κοινά µε τον Γκιουνέι. Ο
κοινωνικοπολιτικός κινηµατογράφος του Γιλµάζ, στη δεκαετία κυρίως του 1970, γειτνιάζει περισσότερο µε τις σελίδες
του συµπατριώτη του Γιασάρ Κεµάλ, επίσης διωγµένου από το κεµαλικό καθεστώς, παρά µε τις εικόνες του Φατίχ, του
πορθητή των ευρωπαϊκών Φεστιβάλ. Στο γύρισµα του αιώνα, οι ταινίες του Ακίν ταλαντεύονται ανάµεσα στη Γερµανία,
όπου µεγάλωσε και ζει, και σε µια Τουρκία, που µένει µετέωρη στην αναζήτησή της. Ενώ ξεκίνησε µε τη νοσταλγία της
τουρκικής του καταγωγής, σαν ένα θεµέλιο ίσως, πάνω στο
οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί, µέσα στο πολύβουο και
πολυπολιτισµικό Βερολίνο, ανακαλύπτει ουσιαστικά στην
πορεία την γερµανική, ή έστω τουρκογερµανική του ταυτότητα. «∆εν θέλω να επιστρέψω πια. ∆εν έχω την παλιά επιθυµία της επιστροφής» στην Τουρκία, λέει ο ίδιος σε µια συνέντευξή του («Ελευθεροτυπία» 12/2/2008).
Αντιθέτως, ο κινηµατογράφος του Γκιουνέι παραµένει
δεµένος και συνώνυµος µε τα οροπέδια της κεντρικής Ανατολίας, ακόµα κι όταν αυτός αναγκάζεται να µετοικήσει από
την Άγκυρα στο Παρίσι, όπου και πέθανε. Ο Τοίχος (1983),
η τελευταία ταινία του Γιλµάζ Πουτούν, που έµεινε στην Ιστορία µε το παρανώµι «Γκιουνέι»-«Ήλιος», αν και γυρίστηκε στη Γαλλία, µιλάει και πάλι για το δικό του δράµα και
το δράµα του λαού του, στις ανήλιαγες φυλακές του τουρκικού καθεστώτος. Εκεί όπου ο σκηνοθέτης πέρασε µεγάλο
µέρος της ζωής του, νοσταλγώντας τα γενέθλια πεδία της Ανατολής. Αυτή η νοσταλγία τον κατέφαγε, εν τέλει, στα Ιλί-
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σια πεδία, όπου πέθανε σε ηλικία µόλις 47 χρόνων.
Αυτά όλα τα θυµήθηκα, όταν διάβασα τις προάλλες για
«τουρκική άνοιξη» στο Φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης,
που συνέπεσε µε το Πάσχα. Το βραβείο κέρδισε η ταινία Αυγό (2007) του Σεµίχ Καπλάνογλου, την οποία έχει χρηµατοδοτήσει και το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Είναι η ιστορία ενός ποιητή που επιστρέφει στη γενέτειρά του, ένα µικρό χωριό. Η ταινία του Καπλάνογλου είχε παιχτεί επίσης στο
«∆εκαπενθήµερο Σκηνοθετών», στις Κάννες. ∆ιάβασα ακόµα «ότι πρώτη σε διανοµή (τουρκικών ταινιών) ξεχώρισε η
Ελλάδα», όπως ειπώθηκε σε συνέδριο που έγινε τις µέρες του
Φεστιβάλ, στην Πόλη («Ελευθεροτυπία» 12/2/2008). ∆εν ξέρω αν και η ταινία του Καπλάνογλου θα παιχθεί στην Ελλάδα, η αναζήτηση, πάντως, της ταυτότητας φαίνεται να είναι
κι εδώ το ζητούµενο µιας χαίνουσας νοσταλγίας. Η πρώτη
ταινία του Καπλάνογλου, άλλωστε, ήταν το Away From Home
(2000).
Αρχές Μαΐου προβλήθηκε στην Αθήνα και η ταινία
Kasaba (1997) του Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν. Είχαµε δει, πριν
δύο χρόνια, τα Κλίµατα Αγάπης, του Τσεϊλάν, που µας άρεσαν ιδιαιτέρως (δες Η Νέα Πολιτική, τευχ. 14, ∆εκ. 2006).
Ο Κωνσταντινουπολίτης Τσεϊλάν, όπως φαντάζοµαι και ο
(Σµυρναίος) Καπλάνογλου, επιµένει σε µια υπαρξιακή περισσότερο αναζήτηση, είτε πρόκειται για συζυγικές είτε για
ενδοοικογενειακές σχέσεις, χτίζοντας υπέροχες εικόνες, κάποτε ωραιοπαθείς.
∆εν ξέρω αν όλα αυτά σηµαίνουν την «άνοιξη». Λατρέψαµε τον Γκιουνέι –και για λόγους πολιτικούς– και θαυµάσαµε τον Τσεϊλάν. Αλλά, πιστεύω, ότι ο τουρκικός κινηµατογράφος έχει την ίδια, περίπου, κυκλοθυµία µε τον ελληνικό. Το ερώτηµα της ταυτότητας εκκρεµεί ένθεν και ένθεν του Αιγαίου. Υπάρχει, βλέπετε, ένα ελλείπον σώµα, ένα «πριν σώµα», για να θυµηθώ τον Κωστή Μοσκώφ. Ή
το απωθείς ή το πονάς. Η πρόκληση είναι κοινή. Κι η άνοιξη το ίδιο.
"
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ! (Και µάλιστα, για δυνατούς λύτες!)
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1
Γυναικείος καλλωπισµός – Σάλος, µεγάλη
αναστάτωση.
2
Είδος καφέ – Η ξεκούραση των αγρών.
3
… Τσε, Κινέζος φιλόσοφος – Αρχαίος ευτυχής –
Μάρκα αυτοκινήτων – Μάρκα απορρυπαντικού.
4
∆εν ισχύουν αυτά – Μεγάλη χριστιανική εορτή –
5
Ζουν και αναπνέουν.
Θρεπτική τροφή – Απέναντι, αλλά και …
6
προκαταβολή – Ατελείωτο … άτοµο – Όµοια
7
σύµφωνα.
Αυτά αναφέρονται στο όνοµα – Η πρωτεύουσα του
8
Καναδά.
9
Παλιά αεροπορικά αρχικά – Μισή … ριπή – Μέρος
10
του παπουτσιού – ∆είχνει ή διατάζει.
Επιλέγει υπαλλήλους (αρχικά) – Πρόθεση µε άρθρο
11
– Κοµµένη … γόπα – Έναρξη … φωτιάς.
12
Το αρχαίο Μιλάνο – Μάρκα στερεοφωνικών –
Φοβάται τη φάκα.
13
Ζωύφιο – Λιµάνι του Μαρόκου – Το τιµόνι του
14
πλοίου.
∆ιπλό χορεύεται – Άκοµψο, άγαρµπο – Υπάρχει και
15
τέτοιο µίσος.
16
Όµοια ένρινα – Παλιά µάρκα στερεοφωνικών –
Βασκική οργάνωση – Νησιά της Γαλλίας – Αρχή
17
ραφής.
Ασάφεια – Ο γραφειοκράτης (µτφ).
Τοπικό επίρρηµα – Συνοδεύουν απόστρατους –
Αρχικά Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων – Αρνείται ξενικά.
Υπάρχει και των απόψεων – Ο καθένας (καθ.) – Βουδιστής ιερέας.
Σχηµατισµός κόµπου – Γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκκας – ∆ιπλό,
χαϊδευτικό παλιάς σταρ – Ειδικός σύνδεσµος.
Πρόθεση – Γενάρχης των Αραµαίων – Οι εξοπλισµοί.

2

ΚΑΘΕΤΑ
1. Θαλάσσια έκταση – Μακριά (επίρρηµα) – Επιτακτικό µόριο.
2. Λιµάνι της Ιαπωνίας – Άφραγκο – Αρνητικό µόριο.
3. ∆όλιος – Έδωσε το όνοµά του σε µία από τις 12 φυλές του Ισραήλ –
Η σύζυγος του Γκορµπατσώφ.
4. Αρχή δράσης – Τίτλος ταινίας του Κουροσάβα – ∆ιαστηµικός
σταθµός – Τρίτο πρόσωπο ρήµατος.
5. Η κοίτη χειµάρρου – Άγγλων διαζευκτικό – Λιµάνι της Σαντορίνης –
Το τελευταίο κρασί στο βαρέλι.
6. Βασιλιάς του Ιούδα – ∆ισκογραφική εταιρεία – Μάρκα πίτσας –
Μισός … τόρνος.
7. Ηχεί στα γήπεδα – Αλλαντικά.
8. Τελετή στα … κάρβουνα – Γιος του Νώε.
9. Πεδίο µάχης των Βαλκανικών πολέµων – Συγκοινωνιακά αρχικά.
10. Άφωνη … µαγιά – Μορφή κόλλας – ∆είχνει – ∆ικά µου – Πρώτη
ποιότητα.
11. Βόρειος ωκεανός – Σωµατείο για ταξιτζήδες – Μορφή του και το
υγρόν.
12. Η πατρίδα της Μήδειας – Όχι άλλα – Γυναικείο χαϊδευτικό.
13. Αναπνοή – Λιλίκα …, Ελληνίδα συγγραφέας – Αλλιώς η φυλάκιση.
14. Η νότα του διαπασών – Επεξηγηµατικό – Ευοίωνες (καθ.) – Άφωνη
πίτα.
15. Παιδική λεξούλα – Μεσαία στο ποτέ – Αραβικό όνοµα – Οµιλώ.
16. Αλλιώς ο νιπτήρας – Έχει κάθε πλεούµενο.
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(Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)

17. Ένα Άγγλων – Χαρακτηρισµός ανέµου (αρχικά) – Για … µάλλον
ξεκίνησε – Γεωγραφικές περιφέρειες.
18. Αρχαίων χοίρος – Λεξούλα µωρών – Ο φυσητήρας – Αρχικά
τράπεζας.
19. Αντρικό όνοµα – Αντίθετό του, το σκοτάδι – Αρχικά συγκοινωνιών Κλωστίτσα.
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Επιµέλεια στήλης: Νίκος Λιναρδάτος
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