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Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου στη
Βουλή με αφορμή επίκαιρη ερώτηση της Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕ
κας Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με τις
πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ.

Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που δίνεται η ευκαιρία στην Κυβέρνηση να
δηλώσει στη Βουλή ευθέως και σαφώς ποια είναι η θέση της απέναντι στο κρίσιμο θέμα
του Ιράκ. Η θέση μας βασίζεται σε ορισμένες αρχές, τις οποίες κρίνω σκόπιμο να
επαναλάβω. Η πρώτη βασική αρχή είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και της
διεθνούς νομιμότητας. Η δεύτερη βασική αρχή είναι η δέσμευσή μας να αγωνιστούμε για
τον αφοπλισμό όλων των κρατών ή οργανώσεων από όπλα μαζικής καταστροφής, που
αποτελούν κίνδυνο για τη διεθνή ειρήνη. Η τρίτη αρχή είναι η εδραίωση της ειρήνης,
σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας που αφορά την ανατολική
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η τέταρτη βασική αρχή είναι η συνεργασία στο πλαίσιο
των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση οποιοσδήποτε απειλής κατά της παγκόσμιας
ειρήνης.
Η Ελλάδα στηρίζει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα το ψήφισμα 1441 που
αφορά το Ιράκ, και στηρίζει το έργο των Επιθεωρητών του ΟΗΕ. Η Ελλάδα με βάση αυτές
τις αρχές, σαν Προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστηκε και αγωνίζεται
για τη διατύπωση κοινών θέσεων στο μέτρο του εφικτού μεταξύ των χωρών-μελών της
Ε.Ε. Το έκανε στην Έκτακτη Σύνοδο στις 17 Φεβρουάριου, το κάνει και σήμερα στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά
πάντοτε ελπίζουμε σε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και,
σε κάθε περίπτωση, το δίδαγμα από την κρίση αυτή είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να
επιταχύνει το βηματισμό της σε ότι αφορά την προώθηση της αμυντικής και πολιτικής
ενοποίησης, τη θεσμική της θωράκιση στο μέλλον σε θέματα άμυνας και κοινής εξωτερικής
πολιτικής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα περιθώρια επανάληψης των ρήξεων ή των
ρηγμάτων που ζούμε σήμερα.
Τώρα σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα της διεθνούς τρομοκρατίας και του Ιράκ, η
χώρα μας καταρχήν συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές που συνδέονται με τον αγώνα
κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό αφορά την αποστολή Active Endeavour στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, και το Enduring Freedom που αναφέρεται στον
Περσικό Κόλπο. Υπάρχει μία φρεγάτα ελληνική σήμερα στον Περσικό Κόλπο, που δεν έχει
καμία σχέση με πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράκ, αλλά απλώς συνδέεται με τον
αγώνα κατά της Αλ Κάϊντα στο πλαίσιο μιας Ναυτικής Μοίρας, όπου εμπλέκεται και
γαλλική φρεγάτα που πραγματοποιεί ακριβώς τις ίδιες αποστολές με την ελληνική
φρεγάτα. Έχω προβεί στις σχετικές αναγκαίες διαβουλεύσεις και συμφωνίες με τον
Καναδό Υπουργό Άμυνας, δεδομένου ότι ο Καναδάς ασκεί τη διοίκηση της Ναυτικής
Μοίρας στην οποία μετέχει η φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ».

Γ

Σε ότι αφορά το Ιράκ, επαναλαμβάνω τη δήλωσή μας, ότι δεν μετέχουμε με κανένα τρόπο,
άμεσο ή έμμεσο, σε πολεμικές επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράκ. Απολύτως κανένα.

Οι διευκολύνσεις ως προς τη Ναυτική και Αεροπορική Βάση της Σούδας προβλέπονται και
διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνο-αμερικανικής Συμφωνίας, Αμυντικής Συνεργασίας
του ’90 και της Ελληνο-αμερικανικής Συμφωνίας Τεχνικής Διευθέτησης του 7 7 καθώς και
ειδικότερες συμφωνίες που συνδέουν το Πολεμικό Ναυτικό με το Πολεμικό Ναυτικό των
ΗΠΑ. Σε ότι αφορά τη Βάση της Σούδας, οι δραστηριότητες των ΗΠΑ συνίστανται σε
επισκέψεις πλοίων για λόγους που αφορούν το προσωπικό και τον ανεφοδιασμό, και δεν
έχουν σχέση με πολεμικές επιχειρήσεις. Εξάλλου, τα μέτρα προστασίας του Ναυστάθμου
Κρήτης είναι απολύτως σύμφωνα με τις συμβατικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σε καμία
περίπτωση, με κανένα τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, η Ελλάδα δεν μετέχει σε πολεμικές
επιχειρήσεις με τις οποίες έχει εκδηλώσει σαφώς και απερίφραστα τη διαφωνία της, και
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ελλάδα χειρίζεται το θέμα του Ιράκ σύμφωνα με τις αρχές και αξίες τις οποίες πιστεύουμε,
με σοβαρότητα, ευθύνη, εμμονή στη διεθνή νομιμότητα και, κυρίως, σύμφωνα με το εθνιι
συμφέρον, το συμφέρον της χώρας.

(ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ)
Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω το εξής: Επαναλαμβάνω ότι, ότι γίνεται στη
Σούδα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ότι κάνει η
φρεγάτα μας στον Κόλπο δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια των νομικών υποχρεώσεων της
χώρας και δεν έχει τίποτα το ασύνηθες. Απολύτως τίποτα. Και η Σούδα αλλά και η
φρεγάτα «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» διεκπεραιώνουν αποστολές που δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση με το Ιράκ. Καμία ευρωπαϊκή χώρα, κανένα μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε καν η
Γαλλία, δεν έχει καταγγείλει υφιστάμενες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, διότι αυτό
το οποίο ζητάτε κ. Σκυλλάκο, είναι να καταγγείλει η Ελλάδα διμερείς συνεργασίες και να
καταγγείλει συμφωνίες που τη συνδέουν με το ΝΑΤΟ. Αν αυτό το ζητάτε, να το πείτε
ευθέως. Ο κ. Κ. Καραμανλής, το 1974, είχε ζητήσει να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Αν
το ζητάτε αυτό να το πείτε ευθέως και να μην υποκρύπτεστε κάτω από τα προοίμια. Αυτό
είναι μία πολιτική. Χαίρομαι που το ζητάτε. Αυτό να το συζητήσουμε σε μία άλλη βάση,
αλλά μην ζητάτε η Ελλάδα να καταγγείλει, μόνη χώρα στον κόσμο, μόνη χώρα στην Ε.Ε.,
μόνη χώρα στο ΝΑΤΟ, υφιστάμενες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν
επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δεσμεύουν τη χώρα διεθνώς.
Και τώρα σε ότι αφορά τα μέτρα ασφάλειας, εκπλήσσομαι με αυτό που είπατε, να μην
παράσχει η Ελλάδα αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε άλλες
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, οι οποίες μπορεί να θιγούν από τη διεθνή τρομοκρατία σε
μία στιγμή κρίσης. Αυτό το μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό, στους ενόπλους, στους
ένστολους, στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους 130.000 άνδρες και γυναίκες,
οι οποίοι τις επόμενες εβδομάδες θα ζήσουν σε μία εύφλεκτη περιοχή; Θα πρέπει να
προστατεύσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Θα τους πείτε ότι εσείς δεν τους παρέχετε
αυξημένη ασφάλεια; Είναι αυτό αίσθημα ευθύνης κ. Σκυλλάκο; Είναι αυτό αίσθημα
ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό; Και, τέλος, το θέμα δεν προσφέρεται για δημοκοπία.
Η επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ αλλάζει τους όρους και τις συνθήκες ασφαλείας της
χώρας μας. Πρέπει
όλοι μας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να πολιτευθούμε με
υπευθυνότητα και ψυχραιμία, να μην προχωρήσουμε σε ανεύθυνες ενέργειες και
δηλώσεις. Διότι πολλά διακυβεύονται από την επέμβαση. Αυτή η επέμβαση θα
λειτουργήσει αρνητικά σε ότι αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας μακροχρόνια.
Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και θα πρέπει να τους σταθμίσουμε με μεγάλη υπευθυνότητα.
Παρακαλώ, λοιπόν, να υπάρχει μία αναστολή σε ακρότητες, όπως η αποχώρηση από το
ΝΑΤΟ ή άλλες κινήσεις, οι οποίες δεν συμφέρουν την Ελλάδα.
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