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Οι τρεις θεματικές ενότητες που ακολουθούν αντιστοι
χούν σε τρεις ημερίδες που όιοργάνωσε το 1ΣΤΑΜΕ- 
Λ. Παπανδρέον. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκδοση σύμφωνα με το πρόγραμμά τους 
και με βάση τη χρονική στιγμή της διοργάνωσής 
τους.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται έχουν επεξεργασθεί 
από τους ομιλητές με βάση τις απόψεις και θέσεις 
που ανέπτυξαν προφορικά.

Σκοπός της έκδοσης είναι η πληρέστερη και κα
λύτερη γνωστοποίηση των θέσεων, που εξέφρασαν οι 
εισηγητές, και όπου χρειάσθηκε η επιστημονικότερη 
ανάλυση των θεμάτων που προσεγγίσθηκαν.

Η Επιστημονική Επιτροπή 
Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΑΑΑΑΚΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του 
Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών, ΙΣΤΑΜΕ - Ανόρέας 
Παπανδρέου, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και του περαιτέρω 
προβληματισμού σε καίρια θέματα που απασχολούν τον τόπο μας, εκδίδει 
τον παρόντα τόμο με τις θεματικές ενότητες που αποτέλεσαν το επίκεντρο 
των εκδηλώσεων το πρώτο εξάμηνο του 197.

Οι εκδηλώσεις έγιναν με την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, και με την ευθύνη των κ.κ. Μαίρη 
Μπόση, Πάνος Γρηγορίου, Νίκος Λιούσης.

Α. Ο προβληματισμός για τις “Θέσεις των Διεθνών Οργανισμών στην 
Κρίση των Ιμιών” αναπτύχθηκε γύρω από τις απόψεις που κατέθεσαν 
έγκυροι επιστήμονες στιο πλαίσιο μιας γενικότερης αναζήτησης μεθόδων 
ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης που προβλημάτισε και συνεχίζει να 
προβληματίζει τις σχέσεις μας με τη γείτονα Τουρκία.

Το ΙΣΤΑΜΕ - Ανόρέας Παπανδρέου επεδίωξε για πρώτη φορά σε 
Πανελλαδικό επίπεδο και πέτυχε την προσέγγιση όλων των προβλημάτων 
που ανέκυψαν γύρω από το θέμα των Ιμιών.

Θέματα όπως οι δίοδοι ελεύθερης ναυσιπλοΐας, οι αεροδιάδρομοι στο 
γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου καθώς και η οριοθέτηση της υφαλοκρη
πίδας συζητήθηκαν, αναλύθηκαν επιστημονικά και προβλημάτισαν ένα 
ευρύ φάσμα ομιλητών και κοινού.

Η προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκε υπό το πρίσμα της 
δράσης παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας οργανισμών όπως είναι 
ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση 
και ο ΘΑΣΕ.

Η όλη προβληματική της συνάντησης πιστεύουμε ότι αντανακλά μια 
ενδιαφέρουσα προσέγγιση, καθώς οι συμμετέχοντες εξέτασαν και τις 
δυνατότητες επηρεασμού των μηχανισμών λήψεως αποφάσεων που έχουν 
υιοθετήσει οι διεθνείς οργανισμοί.



Η οργάνωση της διεθνούς κοινότητας σε θεσμικές δομές (διεθνείς 
οργανισμοί) αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των κρατών 
μελών και στη μεταξύ τους σωστή συνεργασία.

Πάντως, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων 
και επίλυσης διαφορών, που διαθέτουν οι διεθνείς οργανισμοί, εξαρτάται 
άμεσα από τις δυναμικές παρεμβάσεις που ενεργοποιούν τα ενδιαφερό
μενο μέρη.

Η σωστή λειτουργία ενός διεθνούς οργανισμού απαιτεί το ενδιαφέρον 
και τη συμμετοχή των δημιουργών του, δηλαδή των κρατών μελών. Κατά 
συνέπεια, η ελληνική παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς, που θεωρού
νται ότι είναι σε θέση να διασφαλίσουν στη χώρα μας πλαίσια προστασίας 
για τα δικαιώματά της, απαιτείται να είναι διαρκής και πραγματική.

Η κρίση των Ιμιών κατέδειξε σαφώς ότι η κινητοποίηση των διεθνών 
θεσμών για την αποτροπή αρνητικών εξελίξεων για την Ελλάδα από τη 
συμπεριφορά άλλων κρατών εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον σε 
πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσει η χώρα μας.

Η οργανωμένη διεθνώς κοινότητα δεν κινείται μόνο στο πλαίσιο των 
αρχών που υπαγορεύει το ανθρωπιστικό δίκαιο, λειτουργεί κυρίως πάνω 
στους πολιτικούς άξονες που διαμορφώνουν τα κράτη μέλη της με σκοπό 
να επηρεάσουν τη διεθνή ζωή.

Β. Το “Ελληνικό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα”, αποτέλεσε αντικείμενο 
πολλών συζητήσεων με κατά καιρούς απόψεις και γνώμες με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς η πλειοψηφία των απόψεων συνέτεινε στην ανάγκη 
εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων.

Αυτή η ανάγκη εκπορεύτηκε από τη γενικότερη πορεία του τόπου 
και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων ενόψει και των διαρκώς 
εναλλασσόμενων συγκυριών στο διεθνή περίγυρο. Η  αμυντική ικανότητα 
της χώρας συνδέεται με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις όπως και με τη 
συνεχιζόμενη ένταση από τις δραστηριότητες της γειτονικής χώρας. Η  
δραστηριότητα της Τουρκίας, σε σχεδόν όλα τα επίπεδα δράσης, όπως 
είναι για παράδειγμα η διπλωματική της κινητικότητα ή οι στρατιωτικές 
της προετοιμασίες λαμβάνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς επηρεάζουν 
άμεσα ή έμμεσα την ευρύτερη έννοια της διεθνούς ασφάλειας της περιο
χής. Η συζήτηση για το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα παρόλες τις 
επιμέρους διαφορές των πολιτικών κομμάτων, κατέληξε στο κοινό συ
μπέρασμα ότι απαιτείται διατήρηση της ισορροπίας που θα επέλθει μέσω 
του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος με απώτερο στόχο την ενί
σχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας.

Γ. Τέλος, “Τα Αποτελέσματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης στο 
Αμστερνταμ”, ως ιδιαίτερη θεματική ενότητα, προκάλεσαν έναν βαθύ 
προβληματισμό με πολλά ερωτηματικά και πάμπολλες θετικές ή αρνητικές 
τοποθετήσεις. Η  απόφαση να προχωρήσει το ΤΣΤΑΜΕ - Ανδρέας Πα- 
πανδρέου, σε συζήτηση με θέμα τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στηρίχθηκε 
στο επιχείρημα ότι η ενημέρωση του ελληνικού λαού για το σχετικό θέμα 
είναι πολύ περιορισμένη. Πρόκειται άλλωστε για ένα θέμα που επηρεάζει 
και θα συνεχίσει να επηρεάζει καταλυτικά τη χώρα μας στις μελλοντικές 
πολιτικές και οικονομικές επιλογές της.

Στον παρόντα τόμο παρουσιάζουμε τις τρεις αυτές θεματικές ενότητες 
που απασχόλησαν την Επιστημονική Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και 
Άμυνας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΙΣΤΑΜΕ - Ανδρέας Παπανδρέου 

Γιάννης Σουλαδάκης
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Β. ΝΑΤΟ
Συντονιστής: Γρ. Τσάλτας 

Εισηγητές:
Θ. Κουλονμιτής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αθ. Πλατιάς, Αναπλ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και 
Στρατηγικών Σπονδών, Πάντειο Πανεπιστήμκο και 
Υπεύθυνος Ερευνών, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γ. ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
Συντονιστής: Γ. Σουλαδάκης 

Εισηγητές:
Γ. Αελαστίκ, Δημοσιογράφος 

Γ. Σονρμελίδης, Δημοσιογράφος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συντονιστής: Π. Αυγερινός 

Εισηγητές:
Στ. Περράκης, Αναπλ. Καθ. Παντείου ΠανΙμιου/Γ.Γ. Κοινοτικών Υποθέσεων, ΥΠΕΞ 

Γ. Ρουμπάτης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Κ. Στεφάνου, Αναπλ. Καθηγητής Παντείον Πανεπιστήμιου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ε. ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Συντονιστής: Γ. Ρουμπάτης 
Εισηγητές:

Π. Γρηγορίου, Δρ. Νομικής - Μέλος Ε.Ε. Επιστημονικής Επιτροπής, 
Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας - ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέον 

Γ. Ρουμπάτης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Π. Πιξάνιας, Αν. Καθηγ. Ιονίον Πανεπιστημίου, 
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΣΤΑΜΕ-Α. Παπανδρέον

"Οι θέσεις των Διεθνών 
Οργανισμών στην Κρίση των Ιμίων"

Η ημερίδα πον όιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Στρατηγικών και 
Αναπτυξιακών Μελετών Α. Παπανδρέον δεν θα περιορισθεί στην απλή 
παρουσίαση των θέσεων πον διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών σε διάφορες χρονικές περιόδους και που κρίνονται ως κα
τάλληλες για τη διαχείριση σχετικών κρίσεων. Επιπλέον, απαιτείται και 
η αναζήτηση μεθόδων ειρηνικής διευθέτησής τους.

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κρίσης των Ιμίων, θα επιδιωχθεί η 
προσέγγιση όλων των προβλημάτων που ανέκνψαν κατά το παρελθόν 
γύρω από τις διόδους ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τους αεροδιαδρόμους 
στο γεωγραφικό χώρο τον Αιγαίου, καθώς επίσης και την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας.

Τα ζητήματα αυτά αποτελούν έναν από τους άξονες των ελληνοτουρ
κικών διαφορών πον προσελκύουν το ενδιαφέρον τον κυρίου και τον 
επικουρικού συστήματος επίλυσης κρίσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, η ελληνοτουρκική διένεξη, λόγω τον ιδιαίτερου χαρακτήρα 
της αμυντικής της διάστασης, αλλά και της ευρύτερης σημασίας πον έχει 
για τη διεθνή ασφάλεια, έχει απασχολήσει και τους περιφερειακούς 
οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΕ.

Η  ουσιαστική προσέγγιση τον θέματος δεν επιτρέπει μια απλή αναφορά 
θέσεων πον διατυπώθηκαν στο παρελθόν. Απαιτείται και η μελέτη των 
προοπτικών που διανοίγονται, καθώς επίσης και των δυνατοτήτων επη- 
ρεασμού των μηχανισμών λήψης αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί οι 
διεθνείς οργανισμοί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η διατάραξη 
των ισορροπιών πον επικρατούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς 
όμως να διακνβεύεται η προστασία των ελληνικών συμφερόντων.



Γιάννης Σουλαδάκης
Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέον

"Οι θέσεις των διεθνών οργανισμών στην κρίση των Ιμίων" μπορεί μεν 
να είναι η επικεφαλίδα, αλλά πίσω από τον τίτλο είναι σαφές, ότι 
υπάρχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα διεθνούς πολιτικής πράξης και 
σχέσεων. Η εμβάθυνση πάνω σ’ αυτό το θέμα επιτρέπει να μην έχουμε 
είτε κενά ενημέρωσης, είτε κενά εκτιμήσεων, ή εν πάσει περιπτώσει 
διαμορφώνει όρους προσέγγισης αυτού του προβλήματος που δεν είναι 
πρόβλημα σχέσεων Ελλάδος - Τουρκίας, αλλά στην ουσία είναι σχέσεων 
διεθνούς δικαίου με κάποιες άλλες αντιλήψεις. Πέρσι το Γενάρη του 
1996 η λέξη Ιμια εισέβαλε ξαφνικά και καταιγιστικά στο πολιτικό 
προσκήνιο.

Ενα νησί ή μία λέξη που γενικότερα ήταν άγνωστο στους περισσό
τερους, εδώ και ενάμισι σχεδόν χρόνο είναι το κεντροβαρικό σημείο 
σημαντικότατων πολιτικών εκτιμήσεων και αντιπαραθέσεων και έτσι από 
μία βραχονησίδα του Αιγαίου τα Ιμια έχουν εξελιχθεί σ’ ένα σημαντικό 
πολιτικό διεθνές πρόβλημα.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 στις ελληνοτουρκικές ας τις 
ονομάσουμε διαφορές ή σχέσεις, το μοναδικό στοιχείο που εμφανιζόταν 
ήταν η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τώρα προστίθενται και άλλα 
θέματα. Δεν τίθενται βέβαια από πλευράς Ελλάδας, τίθενται από άλλες 
πλευρές, διότι ανακαλύπτουμε διάφορες αντιλήψεις μετά τα Ιμια, όπως 
τις γκρίζες ζώνες ή διάφορες άλλες βραχονησίδες.

Είναι λοιπόν, μία εικόνα που χρειάζεται αποσαφήνιση και ν’ αναλάβει 
ο καθένας στην εξέλιξη των πραγμάτων τις όποιες ευθύνες.

Είναι πραγματικά αυτές οι απαιτήσεις απόρροια πραγματικών διεθνών 
συνθηκών ή είναι μία μετεξελισσόμενη επιθετικότητα της οποίας τ’ 
ακραία όρια είναι δύσκολο προς το παρόν να αποσαφηνισθούν;

Υπάρχουν μερικοί που θεωρούν ότι κάποιοι στην Ελλάδα, έχουν 
εθνικιστικές τάσεις όπως και κάποιοι που άλλους θεωρούν ότι έχουν 
ενδοτικές τάσεις, και άλλοι που θεωρούν ότι δρούν ως πατριώτες. 
Υπάρχει γενικότερα μια σύγχυση και υπάρχει και μία τάση εύκολου 
ξεμπερδέματος της ουσίας των θεμάτων με εύκολες πινακίδες, εύκολους 
αφορισμούς χωρίς ανάλυση και χωρίς τεκμηρίωση.

Ομως, θα ήθελα να κάνω μια διαφοροποίηση δύο βασικών εννοιών, 
διότι έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ. Τη διαφοροποίηση μεταξύ εθνικισμού 
και πατριωτισμού.



Ο εθνικισμός κατά βάση είναι επιθετικός, είναι διεκδικητικός σε 
βάρος άλλων έχει δε και το στοιχείο της υπεροχής της ανθρώπινης, 
ποιοτικής διαφοροποίησης κάποιων τμημάτων απέναντι σε άλλους ένα 
υπολανθάνοντα ρατσισμό.

Ο πατριωτισμός κατά βάση είναι υπερασπιστικός της υπάρχουσας 
κατάστασης. Δεν είναι επιθετικός απέναντι σε άλλους. Λοιπόν, καλόν 
είναι στην όποια συζήτηση να ξεκαθαρίσουμε, ότι κατά κύριο λόγο, η 
ελληνική πλευρά στη πράξη, δεν διαμορφώνει όρους εθνικισμού, δια
μορφώνει όρους πατριωτισμού, διότι δεν έχει διεκδικήσεις επιθετικές, 
έχει διεκδικήσεις απλώς εφαρμογής διεθνούς δικαίου και διατήρησης 
του στάτους κβο όπως είναι. Τίποτε άλλο.

Υπάρχει όμως και μία άλλη πλευρά που λέει, μια και υπάρχει στο 
Αιγαίο μια τέτοια διελκυστίνδα κάπου πρέπει να τραβηχτούν τα όρια 
των παραχωρήσεων για ν’ αποκατασταθεί μια νέα ισορροπία που θα 
είναι μακρόχρονη ισορροπία, θα εξασφαλίσει τα πάντα, επομένως εν 
ειρήνη και εν ηρεμία θ’ αναπτύξουμε τις οικονομίες μας, θα ζήσουμε 
καλά και θα περάσουμε καλύτερα.

Αυτό το δίλημμα, ή αυτό το ερώτημα όντως έχει απάντηση; Δηλαδή, 
εάν κάνουμε μία υπόθεση εργασίας, ότι σ’ αυτή τη φάση η ελληνική 
πλευρά, λέει τα δέχομαι όλα, όσα τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν ση- 
μειολογηθεί, αυτός ο κύκλος κλείνει, ή ανοίγει νέος κύκλος;

Αν κάνουμε μία παραδοχή, ότι σε κάποια φάση, σε κάποιο χρονικό 
ορίζοντα η Τουρκία γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εν πάσει 
περιπτώσει υπόκειται στο ίδιο νομικό και διεθνές καθεστώς, αυτή η 
συμπεριφορά θα σταματήσει εννοούμε από άποψη ηγεσίας, που έχει 
σχέση με διεκδικήσεις, ή μήπως θα συνεχιστεί μία πολιτική γεωστρατη- 
γικής υπεροχής σε συγκεκριμένη περιοχή, άρα στην πράξη μια νέα 
επιθετικότητα στο εσωτερικό σύστημα που θα λέγεται μία διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ενωση;

Αυτά είναι στρατηγικά ερωτήματα, που απαιτούν απάντηση, διότι 
πολύ φοβάμαι, ότι σε κάθε νέα ισορροπία, όποτε προκύψει, θα διεκδι- 
κείται μια νέα ισορροπία ανακατανομής στην περιοχή. Ορισμένες πλευ
ρές της τουρκικής πολιτικής, έχουν μια τάση επιθετική, μια τάση δια
τήρησης ή ύπαρξης ενός στάτους στην περιοχή κάτω από την επικυ
ριαρχία της Τουρκίας.

Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι σε όποια χρονική στιγμή αποκαθίσταται 
η όποια ισορροπία αυτή αποτελεί μια νέα αφετηρία για διεκδίκηση μιας 
νέας ισορροπίας με βάση το προηγούμενο σκεπτικό. Αυτό το λέω καθαρά 
και μόνο, ακόμα και με την υπόθεση εργασίας, ότι ισχύει το ίδιο νομικό

καθεστώς με μία Τουρκία ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε 
όλους τους οργανισμούς.

Από την άποψη αυτή η έννοια της πολιτικής εξέλιξης της Βαλκανικής 
και της ισορροπίας στη Βαλκανική δεν αφορά τη σχέση μόνο Ελλάδας 
- Τουρκίας, αφορά το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, διότι εάν μία 
Ευρώπη θέλει να έχει μία γενικότερη ισορροπία και συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών της και μεταξύ των λαών, πρέπει να εξασφαλίσει, 
ή πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε, ή να επιβάλλουμε ακριβώς αυτή την 
ισορροπία σεβασμού όπως και την ισορροπία σχέσεων.

Εν πάσει περιπτώσει η ενασχόληση με το ζήτημα των Ιμίων δεν 
αφορά το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είναι ένα πάρα 
πολύ σημαντικό θέμα και επαναλαμβάνω δεν αφορά μόνο τις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες.

Αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα που όμως είναι η ορατή πλευρά που 
πίσω από αυτήν, κρύβονται πολλές άλλες σκοπιμότητες και πολλοί άλλοι 
στόχοι. Η ελληνική πλευρά ανέκαθεν ήταν μια πλευρά ειρήνης, μια 
πλευρά κατανόησης, αλλά και μία πλευρά στήριξης της διεθνούς νομι
μότητας.

Εάν λοιπόν, δεχτούμε ότι η σχέση μεταξύ των κρατών καθορίζονται 
με όρους νομιμότητας και διεθνών συμβάσεων από όλες τις πλευρές 
πρέπει να την τηρούμε παντού. Διότι εάν και οποτεδήποτε θεωρηθεί 
ότι η νομιμότητα καθορίζεται με βάση τη συγκεκριμένη σκοπιμότητα, ή 
με βάση το συγκεκριμένο συσχετισμό δύναμης τότε αυτή η νομιμότητα, 
ποτέ δεν θα υπάρξει ως νομιμότητα και δεν νομίζω, ότι συμφέρει 
κανέναν. Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μια γρήγορη μετάλλαξη στη 
Βαλκανική, μια περιοχή ρευστότητας και μία περιοχή που εν πάσει 
περιπτώσει δεν προδικάζει καλές εξελίξεις. Και αυτό πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουν όλοι διατηρώντας ως βασική αρχή πολιτικών επιλο
γών, την τήρηση των διεθνών συμβάσεων και της διεθνούς νομιμότητας.

Είναι σαφές ότι το πολιτικό σκηνικό της Βαλκανικής και η νέα 
γεωστρατηγική και γεωπολιτική ισορροπία δεν έχει ακόμα αποκαταστα
θεί.

Η εξέλιξη των πραγμάτων θα διαμορφώσει τέτοιους όρους που το 
σύνολο της περιοχής θ’ αποκαταστήσει τις δικές του ισορροπίες σεβασμού 
και εκτίμησης και να μπορέσει συνολικά η περιοχή να προχωρήσει σε 
εξελίξεις τέτοιες και για τους λαούς και για την ευρύτερη περιοχή και 
της περιοχής της Μεσογείου και της περιοχής της Ευρώπης και του 
συνόλου της Ευρώπης.



Α. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ”

Αγγελος Γιόκαρης
Αναπλ. Καθηγητής Νομικό Τμήμα Πανεπ. Αθηνών Τομέας Διεθνών Σπονδών

Η "ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ" - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΑΙ Η "ΚΑΛΗ" - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ■ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ TOY FIR ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή

Με επιστολή της, με ημερομηνία 21.2.1997, την οποία απήυθυνε προς 
τον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών και προεδρεΰοντα του Συμβουλίου 
Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την περίοδο εκείνη, 
η τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Τσιλέρ κατήγγειλε την 
Ελλάδα για "κακή χρήση της ευθύνης του FIR Αθηνών", επισήμανε την 
ύπαρξη- κατά την γνώμη της- στο Αιγαίο "γεωγραφικών σχηματισμών 
αδιευκρίνιστης κυριαρχίας" καθώς και την ανάγκη προσδιορισμού και 
οριοθετήσεως θαλασσίων συνόρων Ελλάδας- Τουρκίας κατά μήκος του 
ανατολ. τμήματος του FIR Αθηνών.

Ομως, η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος - ή δεσμεύεται- σε όλες 
τις διεθνείς πολυμερείς συνθήκες που ρυθμίζουν το καθεστώς κυριαρχίας 
στο Αιγαίο χωρίς να τις έχει μέχρι στιγμής αμφισβητήσει με προσφυγή 
σε διεθνείς τυπικές δικαιοδοτικές διαδικασίας.

Η σχετικά πρόσφατη εκδηλωθείσα πρόθεσή της να προβεί σε "πα
ραμορφωτική" ερμηνεία της Συνθήκης της Λωζάνης (1923) σχετικά με 
το καθεστώς κυριαρχίας ορισμένων βραχονησίδων - οι "αδιευκρίνηστης 
κυριαρχίας γεωγραφικοί σχηματισμοί", κατά την επιστολή Τσιλέρ- δεν 
είχε την απαιτούμενη συνέχεια με προσφυγή σε διεθνείς διαδικασίες 
επιλΰσεως διαφορών.

Μάλιστα, η Τουρκία, με την μεταγενέστερη πρακτική της, εμφανίζεται 
να έχει και πραγματικά αποδεχθεί το διεθνές νομικό καθεστώς του 
Αιγαίου με μονομερείς κυβερνητικές πράξεις - που επιφέρουν διεθνή 
έννομα αποτελέσματα - όπως η δημοσίευση αεροναυτικών χαρτών που 
επικυρώθηκαν από τους αρμόδιους διεθνείς Οργανισμούς, ΙΜΟ και 
ICAO, και οι οποίοι εμφανώς λαμβάνουν υπόψη το καθεστώς οριοθε- 
τήσεων στο Αιγαίο - καθεστώς κυριαρχίας, εύρους εναερίου χώρου, 
σύμπτωσης ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων και συμφωνημένη ο- 
ριοθέτηση των ορίων των FIRs Athinai, Istanbul και Ankara - εφόσον

η με βάσει διεθνών τυπικών διαδικασιών συμφωνημένη οριοθέτηση των 
FIRs στην περιοχή αποτυπώθηκε σε διεθνούς ισχύος αεροναυτικό χάρτη 
του ICAO ο οποίος εμφανίζει την οριοθετική γραμμή να διέρχεται 
ανατολικά των υπό ελληνική κυριαρχία - σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμβάσεις στις οποίες μετέχει ή δεσμεύεται η Τουρκία - νησιών του 
ανατολ. Αιγαίου.

Αντικείμενο εξέτασης, συνεπώς, για να αποκρουσθεί ο ισχυρισμός 
της κ. Τσιλέρ περί "κακής χρήσης της ευθύνης του FIR Αθηνών", θα 
είναι το διεθνές νομικό καθεστώς του εναερίου χώρου, το καθεστώς 
οριοθέτησης του εύρους του εθνικού εναερίου χώρου, οι διεθνείς δι
καιοδοσίες της Ελλάδος στο FIR Αθηνών, δικαιοδοσίες που συνιστούν 
"καλή χρήση του FIR Αθηνών", και οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας οι 
οποίες σε δύο τουλάχιστον εκδηλώσεις των - όπως θα εκτεθεί - απο
δοκιμάσθηκαν διεθνώς με προσφυγή εκ μέρους της Ελλάδας σε διεθνείς 
διαδικασίες στα πλαίσια του ICAO.

A. Το διεθνές νομικό καθεστώς του εναερίου χώρου

Η πρώτη διεθνής πολυμερής Σύμβαση για τη "ρύθμιση της εναερίου 
κυκλοφορίας" υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 13 Οκτωβρίου 19191. Με 
τη Σύμβαση αυτή, της οποίας το προσχέδιο επεξεργάσθηκε ειδική 
αεροναυτική επιτροπή, η σύσταση της οποίας είχε προβλεφθεί από 
τη Συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919, αναγνωρίστηκε ότι τα κράτη 
μέλη έχουν πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία επί του εθνικού τους 
εναερίου χώρου. Όμως, με δεδομένη την πρακτική προς την κατεύ
θυνση αυτή των κρατών και των εθνικών τους νομοθεσιών, μπορούμε 
να πούμε ότι η αναγνώριση της αρχής αυτής στο άρθρο 1 της 
Συμβάσεως των Παρισίων είχε το χαρακτήρα διακήρυξης μιας αρχής 
που ίσχυε ήδη σαν εθιμικά καθιερωμένης στις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών.

Σε πιο περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, κράτη που μετείχαν στο 
Βαλκανικό Σύμφωνο (Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Γιουγκοσλαβία) συ
νήψαν στις 24.1.1936, τη Σύμβαση του Βουκουρεστίου περί εναερίου 
κυκλοφορίας, η οποία περιείχε διατάξεις ανάλογες με εκείνες της Συμ
βάσεως των Παρισίων του 1919, δεδομένου ότι, με εξαίρεση την Τουρκία, 
τα υπόλοιπα κράτη ήταν ταυτόχρονα μέλη και στη Σύμβαση των Παρι
σίων2.

ο
Η ελευθερία υπέρπτησης αφορά μόνο τα μη κρατικά και τα μη 

στρατιωτικά αεροσκάφη των συμβαλλομένων κρατών. Στο σημείο αυτό 
διαχωρίζεται θεμελιακά το νομικό καθεστώς του εναερίου χώρου από



εκείνο της αιγιαλίτιδας ζώνης εφόσον στη μεν τελευταία ζώνη ισχύει 
καθεστώς αβλαβούς διέλευσης που είναι εθιμικά κατοχυρωμένο για όλα 
τα πλοία - υποστηρίζεται δε ότι το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης και 
για τα πολεμικά πλοία καλύπτεται συμβατικά από τις Συμβάσεις της 
Γενεύης του 1958 και τη νέα Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 
- ενώ η ελεύθερη διέλευση μέσα από τον εθνικό εναέριο χώρο καλύπτει 
μόνο τα μη κρατικά αεροσκάφη των συμβαλλομένων κρατών.

Η διεθνής Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Σικάγο το 1944 οδήγησε 
στην διαμόρφωση τριών αυτοτελών συμβατικών κειμένων μιάς Σύμβασης 
με 96 άρθρα για τη "διεθνή πολιτική αεροπορία" με την οποία ιδρύθηκε 
ο Οργανισμός Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και δύο πρόσθετων 
Συμφώνων για τις τακτικές αεροπορικές συνδέσεις, το Σύμφωνο για τις 
"διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες διαμετακομίσεως" και το Σύμφωνο για 
τις "διεθνείς αεροπορικές μεταφορές"4.

Στο άρθρο 1 η Σύμβαση του Σικάγου επαναλαμβάνει την - και εθιμικά 
καθιερωμένη- διεθνή αρχή για την πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία 
του κάθε κράτους επί του "υπεράνω του εδάφους του εναερίου χώρου"

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Σύμβαση του Σικάγου δεν καθιερώνει 
γενική ελευθερία υπέρπτησης μέσω του εθνικού εναερίου χώρου - με 
εξαίρεση το δικαίωμα διέλευσης "εν διαμετακομίσει" που αναγνωρίζεται 
στη Σύμβαση και στα πρόσθετα σ’ αυτή δύο Σύμφωνα", αλλά μόνο για 
τα συμβαλλόμενα σ’ αυτά κράτη και μόνο για τα πολιτικά αεροσκάφη. 
Ελευθερία πτήσης για όλες τις κατηγορίες των αεροσκαφών (πολιτικά- 
κρατικά, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών) υπάρχει μόνο 
στο διεθνή εναέριο χώρο πάνω από την ανοικτή θάλασσα υπό την 
προϋπόθεση βέβαια της τήρησης των διεθνών αεροναυτικών κανονισμών, 
η εφαρμογή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα των αρχών των 
παράκτιων κρατών για τις υπό τη δικαιοδοσία των "Περιοχές Πληρο
φόρησης Πτήσεων" (FIR).

Η Σύμβαση του Σικάγου και οι διεθνείς αεροναυτικοί Κανονισμοί 
του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας - που εγκαθιδρύθηκε 
με την Σύμβαση - και που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα (Annexes) 
της Συμβάσεως εξειδικεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις δικαιο
δοσίες των κρατών στον εθνικό της εναέριο χώρο και τις υπό την ευθύνη 
των Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων5.

Β. Κυριαρχία και δικαιοδοσίες στον εθνικό εναέριο χώρο.

Η Σύμβαση του Σικάγου αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε συμβαλλό
μενου σ’ αυτή κράτους για έκδοση νομοθετικών και διοικητικών πράξεων

που αφορούν θέματα ρυθμίσεως και ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας 
καθορισμού αεροπορικών διαδρόμων (αεροδιαδρόμων) και σημείων ει
σόδου και εξόδου από τον εθνικό εναέριο χώρο (άρθρα 9 παρ. 2,10 
και 11), προσδιορισμού τελωνειακών αερολιμένων υποχρεωτικής προ- 
σγειώσεως και απογειώσεως ή θέματα ασφαλείας, όπως η καθιέρωση 
απαγορευμένων ζωνών (άρθρο 9 παρ. 1).

Από τις δικαιοδοσίες αυτές θεμελιακή σημασία έχει εκείνη για απαί
τηση κατάθεσης ή κοινοποίησης σχεδίου πτήσεως, βάσει του άρθρου 3 
του Παραρτήματος 2 της Συμβάσεως του Σικάγου ή και αιτήματος για 
παροχή διπλωματικής άδειας διέλευσης για τα στρατιωτικά αεροσκάφη, 
βάσει του άρθρου 3 της Συμβάσεως του Σικάγου, γιατί μόνο κατ’αυτόν 
τον τρόπο το αλλοδαπής εθνικότητας αεροσκάφος είναι δυνατόν να 
υπαχθεί στον έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας των αρμοδίων εθνικών 
αρχών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Παραρτημάτων 2 και 11 της 
Συμβάσεως του Σικάγου.

Οι δικαιοδοσίες αυτές έχουν ενεργοποιηθεί στην ελληνική νομοθεσία 
στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου” και στις προγενέστερες αυτού - 
και εν ισχύει - νομοθετικές ρυθμίσεις.

1. Η οριοθέτηση του εθνικού εναερίου χώρου

Βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 5017/1931 περί "Πολι
τικής Αεροπορίας" εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα της 6/18.9.1931 
"περί καθορισμού πλάτους χωρικών υδάτων όσον αφορά τα ζητήματα 
της αεροπορίας και αστυνομίας αυτής" (ΦΕΚ 325 ΑΤ), σύμφωνα με το 
μοναδικό άρθρο του οποίου το πλάτος της ζώνης των χωρικών υδάτων 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 5017/1931 ορίζεται σε δέκα ναυτικά 
μίλια από τις ακτές της Επικράτειας. Η έκταση συνεπώς σε πλάτος του 
ελληνικού εναερίου χώρου καθορίστηκε σε δέκα ναυτικά μίλια με ανα
φορά στην οριοθέτηση ειδικής υποκείμενης αιγιαλίτιδας ζώνης δέκα 
ναυτικών μιλίων για τις ανάγκες της αεροπορίας και της αστυνομίας 
αυτής.

Το σύστημα αυτό υιοθετήθηκε και από τον Κώδικα Αεροπορικού 
Δικαίου στο άρθρο 191 του οποίου προβλέπεται (παρ. 1) ότι για τον 
καθορισμό του ελληνικού εναερίου χώρου η έκταση των χωρικών υδάτων 
ορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Μέχρι δε την έκδοσή του θα εξακολουθήσει να ισχύει το 
π.δ. του 1931. Η μόνη διαφορά συνίσταται στο ότι ενώ στο διάταγμα 
του 1931 ρητά αναφέρονται σαν αρχή μετρήσεως "οι ακτές της Επικρά
τειας", δηλαδή η φυσική γραμμή βάσεως της κατωτάτης "ρηχείας", στο



άρθρο 191 του Κώδικα δεν επαναλαμβάνεται το κριτήριο αυτό μετρήσεως 
με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα υιοθετήσεως άλλων συστημάτων 
μετρήσεως της εκτάσεως της αιγιαλίτιδας ζώνης.

2. Η σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες γνωστο
ποίηση της οριοθέτησης του ελληνικού εναερίου χώρου σε δέκα ναυτικά 
μίλια.

Ο καθορισμός της εκτάσεως σε πλάτος του εθνικού εναερίου χώρου 
και η οριοθέτησή του με αποτύπωση των ορίων του επί αεροναυτικών 
χαρτών συνιστούν μονομερή κρατική πράξη η οποία για να επιφέρει 
έννομα αποτελέσματα στο διεθνές πεδίο έναντι των άλλων γειτονικών 
κρατών πρέπει αφενός μεν να είναι σύμφωνη προς το διεθνές δίκαιο, 
αφετέρου δε να έχει γνωστοποιηθεί στο διεθνές πεδίο με τις διαδικασίες 
που προβλέπει σχετικά η Σύμβαση του Σικάγου και οι διεθνείς αερο
ναυτικοί κανονισμοί.

Πράγματι, με βάση τον αν. ν. 602 του 1937 περί "κινήσεως αεροσκα
φών άνωθεν της Ελληνικής Επικράτειας" (ΦΕΚ 136 Α" ), και ενόψει 
της σχετικής υποχρεώσεως της Ελλάδας από το Παράρτημα "F" "περί 
αεροναυτικών χαρτών, της Συμβάσεως των Παρισίων του 1919, έγινε 
κοινοποίηση προς την CINA χαρτών εναερίου χώρου, καθορισμού "ε
ναερίων οδών" (κατά την τότε ορολογία) και σημείων " διαβάσεως" των 
συνόρων από βορρά και από ανατολάς. Οι χάρτες αυτοί είχαν, το 
πρώτον, δημοσιευθεί στο Παράρτημα I του ΠΔ 7/14 Αυγούστου 1931 
(ΦΕΚ AT 273) περί Κανονισμού Εναερίου Κυκλοφορίας.

Οι πρώτοι αεροναυτικοί χάρτες του ICAO δημοσιεύθηκαν το 1949 
μετά τη θέση σε ισχύ του Παραρτήματος 4 της Συμβάσεως του Σικάγου. 
Οι χάρτες αυτοί βασίστηκαν στους χάρτες της CINA. Στη δεύτερη 
δημοσίευσή τους, το 1955, περιελήφθησαν και νέοι αεροναυτικοί χάρτες 
που δημοσίευσε η Ελλάδα με σαφή και πάλι απεικόνιση των ορίων του 
εθνικού εναερίου χώρου. Πρέπει σχετικά να σημειωθεί ότι και οι 
αντίστοιχοι τουρκικοί αεροναυτικοί χάρτες δείχνουν τα όρια του ελλη
νικού εναερίου χώρου, βάσει της διατάξεως 2.10.1 του Παραρτήματος 
4 με την οποία προβλέπεται ότι τα διεθνή σύνορα πρέπει να εμφαίνονται 
στους αεροναυτικούς χάρτες. Ειδικότερη σαφής απεικόνιση εμφανίζεται 
στον Τουρκικό αεροναυτικό χάρτη του 1953, ο οποίος κατετέθη στην 
Επιτροπή Αεροναυτικών ’αρτών του ICAO7.

Τα όρια, εξάλλου του FIR Αθηνών καθορίστηκαν στις Περιοχικές 
Συνδιασκέψεις Αεροναυτιλίας των Παρισίων (1952) και Γενεύης (1958) 
επί τη βάσει των εξωτερικών ορίων της αιγιαλίτιδας ζώνης και του 
εναερίου χώρου των συναπτομένων προς τα αντίστοιχα FIRS (Istanbul

και Αθηνών) γειτονικών κρατών. Η Τουρκία συμμετείχε στις Συνδια
σκέψεις αυτές και δεν εξέφρασε καμιά επιφύλαξη. Στις Συνδιασκέψεις 
αυτές εγκρίθηκε και ο σχετικός χάρτης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Αε
ροναυτιλίας.

Πρέπει ειδικά να σημειωθεί επιπρόσθετα ότι στα πρακτικά της Πε- 
ριοχικής Συνδιάσκεψης Αεροναυτιλίας του 1958 γίνεται σαφής αναφορά8 
στους ελληνικούς αεροναυτικούς χάρτες, που κοινοποιήθηκαν στον ICAO 
το 1955, και οι οποίοι απεικονίζουν, συν τους άλλοις, και τα όρια του 
ελληνικού εναερίου χώρου (διεθνή σύνορα περιοχής Βαλκανίων και 
ευρωπαϊκής Τουρκίας) στα δέκα ναυτικά μίλια. Στη Συνδιάσκεψη του 
1958 συμμετείχε, όπως παρατηρήθηκε, ανεπιφύλακτα και η Τουρκία.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι επίσημη γνωστοποίηση της οριοθετήσεως 
του ελληνικού εναερίου χώρου, με αναφορά στο πδ. του 1931, δημο- 
σιεύθηκε στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών που τηρεί, βάσει 
του Παραρτήματος 15, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: ΑΙΡ Greece, 
vol. 1, RAC 0-1.2.1 "In Connection with Civil Aviation and Air Police 
the territorial waters extend up to ten (10) NM from the coast".

Γ. Ο διεθνής εναέριος χώρος και οι Περιοχές πληροφόρησης Πτήσεων

Διεθνής εναέριος χώρος είναι αυτός που υπέρκειται της ανοικτής 
θάλασσας. Το νομικό καθεστώς του διέπεται από την αρχή της ελεύθερης 
υπέρπτησης κάθε αεροσκάφους υπό την επιφύλαξη της τήρησης των 
κανονισμών εναερίου κυκλοφορίας του οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO). Σχετικά, το άρθρο 12 της Σύμβασης του Σικάγου, 
1944, περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, με την οποία ιδρύθηκε ο 
ICAO, ορίζει ότι υπεράνω της ανοικτής θάλασσας εφαρμόζονται κανο
νισμοί εναερίου κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Συμβούλιο του 
ICAO σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η Σύμβαση.

Η Σύμβαση του Σικάγου, συνεπώς, κατοχυρώνει την ελευθερία υπέρ
πτησης στο διεθνή εναέριο χώρο και οι διεθνείς αεροναυτικοί κανονισμοί 
στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 12 περιλαμβάνονται στα Παραρ
τήματα (Annexes) 2 και 11 της Σύμβασης περί "Κανόνων Αέρος" (Rules 
of the Air) και "Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας" (Air Traffic 
Services), αντίστοιχα. Το Παράρτημα 2, ειδικότερα, περιλαμβάνει τους 
κανονισμούς εναερίου κυκλοφορίας για την πτήση των αεροσκαφών 
υπεράνω της ανοικτής θάλασσας και επιβάλλει την αυστηρή τήρηση των 
οδηγιών των Κέντρων Εναερίου Κυκλοφορίας κάθε Περιοχής Πληρο
φόρησης Πτήσεων (FIR: Flight Information Region), σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του Παραρτήματος 11.



Ο εναέριος χώρος, εθνικός και διεθνής, έχει κατατμηθεί σε εννέα 
Περιοχές Αεροναυτιλίας κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει Περιοχές 
Πληροφόρησης Πτήσεων (FIRs) η διαχείριση των οποίων, κυρίως για 
τον έλεγχο της εναερίου κυκλοφορίας, έχει ανατεθεί στη δικαιοδοσία 
των γειτονικών προς κάθε FIR κρατών των οποίων οι αρμόδιες αρχές 
έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια της εναερίου κυκλοφορίας πολιτικών 
και στρατιωτικών αεροσκαφών.

Οι Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων αποτελούνται από τμήματα 
εθνικού εναερίου χώρου ή τμήματα εθνικού και διεθνούς εναερίου χώρου 
(Annex 11, 2.1.3). Ειδικότερα, εντός των Περιοχών FIR ασκείται από 
την "Αρμόδια Αρχή" έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας και παρέχονται 
υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης και έρευνας και διάσωσης για κινδυ- 
νεύοντα αεροσκάφη. Το διεθνές νομικό καθεστώς των Περιοχών FIR 
προσδιορίζεται από τους σκοπούς που εξυπηρετεί, είναι λειτουργικό 
καθεστώς.

1. Η οριοθέτηση του FIR Αθηνών

Οι διευθετήσεις για την οριοθέτηση των FIRs της Περιοχής Αερο
ναυτιλίας Ευρώπης έγιναν στα πλαίσια της τρίτης (Παρίσι 1952) και 
τετάρτης (Γενεύη 1958) Περιοχικών Συνδιασκέψεων Αεροναυτιλίας Ευ
ρώπης9, των οποίων οι "Συστάσεις" (Recommendations) και οι σ’ αυτές 
περιεχόμενες Περιοχικές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας περί οριοθετήσεως 
των FIRs ή αναδιατάξεως των ορίων των έγιναν αποδεκτές από το 
Συμβούλιο του ICAO κατά τις συνεδριάσεις του της 23.6.1952 και 
15.5.1958.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την οριοθέτηση των FIRs 
Athinai και Istanbul ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Second Middle 
East Regional Air Navigation Meeting (Istanbul, October - November

1 9 5 0 ) · 1 0Στο Final Report προς το Συμβούλιο του ICAO η "Επιτροπή Κα
νόνων Εναερίου χώρου και Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας" πρότεινε 
προς το Συμβούλιο την Recommendation No 1 (και την περιεχόμενη σ’ 
αυτή Συμφωνία Αεροναυτιλίας), η οποία αναφέρεται στην οριοθέτηση 
των ανατολικών ορίων του FIR Αθηνών και των δυτικών ορίων του 
FIR Istanbul, τα όρια των οποίων συμπίπτουν κατά μήκος των, στο 
ανατολικό Αιγαίο, ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων. Πράγματι, στα 
σημ. 2.1. του Final report προς το Συμβούλιο (που περιέχει την 
Recommendation No 1) σημειώνεται ότι από την τουρκική Αντιπροσω
πεία και την ελληνική Αντιπροσωπεία δόθηκαν, προς το σκοπό της

οριοθέτησης των αντίστοιχων FIRs, οι συντεταγμένες των, εις το ανα
τολικό Αιγαίο, θαλασσίων συνόρων τους, δυτικών θαλασσίων συνόρων 
για την Τουρκία, ανατολικών θαλασσίων συνόρων για την Ελλάδα. Οι 
αντίστοιχες συντεταγμένες συμπίπτουν απόλυτα11. To Final Report και 
η περιεχόμενη στο σημ. 2.1. Recommendation No 1 εγκρίθηκαν ομόφωνα 
από το Συμβούλιο του ICAO στη συνεδρίασή του της 14.12.1950.

Η οριοθέτηση του FIR Αθηνών 2 έγινε βάσει της γενομένης αποδεκτής 
από το Συμβούλιο Συστάσεως υπ’ αριθ. 1 (και της περιεχόμενης σ’ αυτήν 
Περιοχικής Συμφωνίας Αεροναυτιλίας) της Περιοχικής Συνδιάσκεψης 
του 1952 και η οριστική διαρρύθμιση των ορίων του (με μερική ανα
διάταξη) βάσει της Συστάσεως υπ’ αριθμ. 9/2 της Περιοχικής Συνδιά
σκεψης του 1958. Τα όρια του FIR Αθηνών αποτυπώθηκαν στον προ- 
σαρτημένο στο third report (1952) προς το Συμβούλιο χάρτη Αεροναυ
τιλίας Περιοχής Ευρώπης υπ’αριθμό 7. Οι "Συστάσεις" προς το Συμβούλιο 
ήταν ομόφωνες, συνεπώς υπήρχε και η συγκατάθεση της Τουρκίας. Η 
συγκατάθεση της Τουρκίας εκδηλώθηκε παραστατικά στον επίσημο Αε
ροναυτικό χάρτη που δημοσίευσε το 1953 και τον οποίο κατέθεσε στην 
Επιτροπή Αεροναυτικών χαρτών του ICAO. Οι οριοθετήσεις στον Τουρ
κικό Αεροναυτικό χάρτη των FIRs Αθηνών και Istanbul συμπίπτουν 
απόλυτα.

Ταυτόχρονα, με τις ίδιες Αποφάσεις του Συμβουλίου οριοθετήθηκαν 
και οι Περιοχές ευθύνης για έρευνα και διάσωση, τα όρια των οποίων 
συμπίπτουν με τα αντίστοιχα όρια των FIRs13.

2. Αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της "Αρμόδιας Αρχής" ATS εντός 
της Περιοχής FIR ευθύνης της.

α. Ελεγχος εναερίου κυκλοφορίας.

Το σύνηθες στη διεθνή πρακτική όταν οριοθετούνται περιοχές FIR - 
που περιλαμβάνουν και τμήματα εναερίου χώρου υπεράνω της ανοικτής 
θάλασσας - σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα 2 και 11 
είναι ο έλεγχος της εναερίου κυκλοφορίας εντός της Περιοχής FIR να 
ανατίθεται στο προσκείμενο παράκτιο κράτος το οποίο υποδεικνύει και 
την "Αρμόδια Αρχή" ATS για την παροχή υπηρεσιών εναερίου κυκλο
φορίας. Στην περίπτωση αυτή η οριοθετούμενη Περιοχή FIR περιλαμ
βάνει τμήμα του εναερίου χώρου του παράκτιου κράτους και τμήμα 
εναερίου χώρου της ανοικτής θάλασσας, οι δε υπηρεσίες ελέγχου εναε
ρίου κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες πληροφόρησης πτήσεων, τα κέντρα



ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας και τα κέντρα πληροφόρησης πτήσεων 
του παράκτιου κράτους καλύπτουν και το τμήμα του εθνικού εναερίου 
χώρου και το τμήμα του διεθνούς εναερίου χώρου που περιλαμβάνονται 
στο FIR δικαιοδοσίας και ευθύνης του παράκτιου κράτους.

Η απόπειρα της Τουρκίας για καθιέρωση μονομερώς στο διεθνή 
εναέριο χώρο του Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών μιας ζώνης "έγκαιρης 
εξακρίβωσης" (early identification zone).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας για μονομερή επέκταση της 
διεθνούς δικαιοδοσίας σε θέματα ελέγχου πτήσεων σε διεθνή εναέριο 
χώρο και σε εθνικό εναέριο χώρο τρίτου κράτους, που καλύπτονται και 
οι δύο από FIR αποκλειστικής ευθύνης του τρίτου κράτους, αποτελεί η 
απόπειρα της Τουρκίας, τον Αύγουστο του 1974, να διχοτομήσει τον 
εναέριο χώρο του Αιγαίου θέτοντας υπό τον έλεγχό της τμήμα του 
εναερίου αυτού χώρου, που ανήκει στο FIR Αθηνών.

Πράγματι τον Ιούλιο του 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο, η τουρκική Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας εξέδωσε αυθαίρετα στις 20, 23 και 29 Ιουλίου Αγγελίες 
προς τους αεροναυτιλομένους (NOTAMs) με τις οποίες ο εναέριος 
χώρος του ανατολικού Αιγαίου - εναέριος χώρος που περιλαμβάνει 
ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και διεθνή εναέριο χώρο εντός του FIR 
Αθηνών- χαρακτηρίστηκε "ως επικίνδυνη περιοχή" (danger area). Οι 
NOTAMs αυτές ανακλήθηκαν από την Τουρκία στις 2 Αυγούστου 1974, 
ύστερα από την εκδηλωθείσα ελληνική αντίθεση και τις διαμαρτυρίες 
που απευθύνθηκαν διά της διπλωματικής οδού προς την Τουρκία - και 
κοινοποιήθηκαν στον ICAO - αλλά στις 6 Αυγούστου οι τουρκικές αρχές 
εξέδωσαν τη ΝΟΤΑΜ 714 με την οποία καθορίζονται μονομερώς, 
αυθαίρετα και παράτυπα νέα σημεία "αναφοράς θέσεως" (position 
reports) προς το Istanbul FIR κατά μήκος μιας γραμμής εντός του FIR 
Αθηνών στο μέσο περίπου του εναερίου χώρου του Αιγαίου

Βάσει της ΝΟΤΑΜ 714, όλα τα αεροσκάφη, διερχόμενα μέσω του 
εναερίου χώρου του Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών, με κατεύθυνση 
προς ανατολάς στην Τουρκία, ώφειλαν όταν διασταύρωναν στο μέσο 
του Αιγαίου τη γραμμή με τα αυθαιρέτως και μονομερώς καθορισθέντα 
νέα σημεία "αναφορών θέσης" από την Τουρκία (γραμμή που διέρχεται 
δυτικά της Λήμνου και ανατολικά των νήσων Άνδρου, Αστυπάλαιας, 
Καρπάθου) να δίδουν στοιχεία θέσεως και σχέδια πτήσεως προς τις 
αρχές (ATCC) του Istanbul FIR.

Η Ελλάδα για να κατοχυρώσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, κυριαρχικά δικαιώματά της στο Αιγαίο και τις δικαιοδοσίες που,

με ανάθεση του ICAO, ασκεί εντός του FIR Αθηνών εξέδωσε στις 7 
Αυγούστου τη ΝΟΤΑΜ 1018 με την οποία ηρνείτο τη νομιμότητα της 
τουρκικής ΝΟΤΑΜ 714, επειδή ήταν αντίθετη προς τους διεθνείς αε
ροναυτικούς κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική. Στις 14 Αυγούστου, 
ενόψει της εμμονής των Τούρκων και των κινδύνων που εγκυμονούσε 
για τη διεθνή αεροναυτιλία η παράλληλη αξίωση ελέγχου εναερίου 
κυκλοφορίας εντός τμήματος του FIR Αθηνών και από την Τουρκία, 
εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 1066 με την οποία ανακήρυσσε τον εναέριο χώρο 
του Αιγαίου ως προσωρινά "επικίνδυνη περιοχή" με αποτέλεσμα να 
διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία προς και από την Τουρκία. Τέλος, 
ενόψει της αδιαλλαξίας των τουρκικών αρχών, η Ελλάδα εξέδωσε στις 
13 Σεπτεμβρίου 1974 τη ΝΟΤΑΜ 1157 με την οποία το ανατολικό τμήμα 
του FIR Αθηνών χαρακτηριζόταν ως επικίνδυνη περιοχή.

Η κατάσταση αδιεξόδου που δημιουργήθηκε, λύθηκε το Φεβρουάριο 
του 1980 με υποχώρηση της Τουρκίας και ακύρωση με τη ΝΟΤΑΜ 211, 
στις 22.2.1980, της ΝΟΤΑΜ 714/1974. Η κυριότερη αιτία για την επι- 
δειχθείσα τουρκική υποχωρητικότητα ήταν η διεθνής πίεση που ασκήθηκε 
για την επαναλειτουργία των αεροδιαδρόμων του Αιγαίου εντός του 
FIR Αθηνών η παράκαμψη του οποίου από αεροσκάφη ξένων αεροπο
ρικών εταιριών με προορισμό την Τουρκία ή τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, μέσω των Sofia FIR, Cairo FIR και Beirut FIR, καθιστούσε 
τις διεθνείς αερπορικές συνδέσεις χρονοβόρες, λόγω αυξημένου κόστους 
καυσίμων. Σε ανταπόδοση της καλής διάθεσης που επέδειξε η Τουρκία, 
η ελληνική ΥΠΑ ακύρωσε την επομένη, στις 23.2.1980, με τη ΝΟΤΑΜ 
267, τη ΝΟΤΑΜ 1157/1974 και έτσι, με την αποκατάσταση του "status 
quo ante" στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, οι διεθνείς αεροδιάδρομοι 
του τμήματος αυτού του FIR Αθηνών ετέθησαν και πάλι στη διάθεση 
της διεθνούς αεροπλοίας.

Πρόσφατη επιβεβαίωση της διά της ΝΟΤΑΜ 714/74 παράνομη από
πειρα της Τουρκίας έχουμε από το Συμβούλιο του ICAO κατά την 
εξέταση της Εκθεσης της ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία 
συνεστήθη για να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, και τα νομικά 
στοιχεία που αναφέρονται στην κατάρριψη, στις 24.2.96, από κουβανικά 
καταδιωκτικά δύο CESSNA, νηολογίου Φλώριδας, εντός του Havana 
FIR.

Το Συμβούλιο του ICAO, καίτοι καταδίκασε την κατάρριψη, δέχθη
κε , εν τούτοις, ότι η Κούβα είχε δικαίωμα να ανακηρύξει τμήματα 
του Havana FIR ως "επικίνδυνες περιοχές" - όπως ακριβώς το είχε 
πράξει η Ελλάδα στις 13.9.74 με την ΝΟΤΑΜ 1157 με την οποία είχε



ανακηρύξει τι ανατολικό τμήμα του FIR Αθηνών ως επικίνδυνης περιο
χής. Σε άμεση συσχέτιση προς αυτό, το Συμβούλιο του ICAO δέχθηκε 
επίσης15 ότι η ανακήρυξη από γειτονικό κράτος- τις ΗΠΑ- "αμυντικής 
εναερίας ζώνης αναγνώρισης" - ή ζώνης έγκαιρης εξακρίβωσης ή προει
δοποίησης εντός τμήματος FIR γειτονικού κράτους- της Κούβας - ήταν 
παράνομη, όπως ακριβώς ήταν παράνομη, η αντίστοιχη το 1974 ενέργεια 
της Τουρκίας με την ΝΟΤΑΜ 714.

β. Η παροχή υπηρεσιών "ερευνάς και διάσωσης" από τις αρμόδιες 
αρχές Περιοχής FIR.

Η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης σε κινδυ- 
νεύοντα αεροσκάφη εντός Περιοχών ευθύνης που καλύπτουν τον εθνικό 
εναέριο χώρο κάθε κράτους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 της 
Σύμβασης του Σικάγου, επεκτάθηκε από το Παράρτημα 12, και στο 
διεθνή εναέριο χώρο και την ανοικτή θάλασσα με την οργάνωση Πε
ριοχών έρευνας και διάσωσης, η ευθύνη παροχής υπηρεσιών εντός των 
οποίων ανατίθεται σε ένα, κατά περίπτωση, συμβαλλόμενο κράτος.

Ο καθορισμός των ορίων Περιοχών ευθύνης κάθε κράτους για παροχή 
υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στο διεθνή εναέριο χώρο και την 
ανοικτή θάλασσα γίνεται με Περιοχικές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας που 
εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ICAO, δηλαδή, με διαδικασία ανάλογη 
εκείνης που προβλέπεται από τα παραρτήματα 2 και 11 για τον καθο
ρισμό των ορίων των περιοχών FIR.

Ο καθορισμός της Περιοχής SAR του FIR Αθηνών.

Η παραπάνω διαδικασία, με τα κριτήρια που παρατέθηκαν, ακολου
θήθηκε και κατά τον καθορισμό των ορίων ευθύνης των Περιοχών 
έρευνας και διάσωσης του Περιοχικού Σχεδίου Αεροναυτιλίας Ευρώπης. 
Κατά τη διάρκεια της τρίτης (Παρίσι 1952) και τέταρτης (Γενεύη 1958) 
Περιοχικών Συνδιασκέψεων Αεροναυτιλίας Ευρώπης αποφασίστηκε ό
πως τα όρια των Περιοχών ευθύνης για έρευνα και διάσωση καθοριστούν 
κατά τρόπο ώστε να συμπίπτουν με τα όρια των αντίστοιχων Περιοχών 
FIR16 και οι σχετικές Περιοχικές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας υποβλήθη
καν υπό μορφή "Συστάσεων" (Recommendations) στο Συμβούλιο του 
ICAO και έγιναν αποδεκτές από αυτό στις συνεδριάσεις του της 23.6.1952 
και 15.5.1958 (βλ. Reports of the third and fourth European- 
Mediterranean Regional Air Navigation Meetings, ICAO, Doc. 7280, 
EUM III και EUM IV, αντίστοιχα)17. Ακολούθησε και η σχετική απο-

τύπωση των ορίων ευθύνης επί των ειδικών προς τούτο Αεροναυτικών 
χαρτών του ICAO (βλ. Recommendations No 11/1 του Report του 1958 
και Πίνακα SAR-1 προσηρτημένο στο Report 1958 και χάρτη SAR-1A 
προσηρτημένο στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αεροναυτιλίας, ICAO, Doc. 7754, 
Part IX-SAR, Search and Rescue Services).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα όρια ευθύνης των αρμοδίων ελληνικών 
Αρχών για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στον εθνικό 
και το διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και στην ανοικτή θάλασσα 
στο Αιγαίο πέλαγος συμπίπτουν με τα όρια του FIR Αθηνών. Η σχετική 
με τα όρια ευθύνης Αεροναυτική Πληροφορία δημοσιεύθηκε, όπως ορίζει 
το Παράρτημα 15 της Σύμβασης του Σικάγου, στο AIR Greece, vol. 2, 
σημ. 1.1.

Ο τουρκικός Κανονισμός 88/135591989 για έρευνα-διάσωση και η 
έμπρακτη αμφισβήτηση των ελληνικών σχετικών αρμοδιοτήτων στο 
θαλάσσιο και στον εναέριο χώρο του Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών.

Ο πρόσφατος τουρκικός Κανονισμός18 για έρευνα-διάσωση αποκαθι- 
στά αρμοδιότητες των τουρκικών Αρχών για παροχή υπηρεσιών έρευνας 
και διάσωσης "αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων που είναι εκτεθειμένα 
στον κίνδυνο" (άρθρο 4, σημ. α) και οριοθετεί ζώνες ευθύνης που 
περιλαμβάνουν όχι μόνο ηπειρωτικό τουρκικό έδαφος, την αιγιαλίτιδα 
ζώνη και τον τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και τις επιφάνειες 
των ανοικτών θαλασσών (άρθρο 1). Η οριοθέτηση ζωνών ευθύνης στην 
ανοικτή θάλασσα εμφαίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 6, σημ. 1, περίοδ. 
βλ στο χάρτη του παραρτήματος 4 του Κανονισμού, χάρτη ο οποίος 
εμφανίζει το Αιγαίο πέλαγος εντός του FIR Αθηνών-Περιοχή που πε
ριλαμβάνει και ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και διεθνή εναέριο χώρο 
υπό ελληνική δικαιοδοσία - διχοτομημένο σε δύο ζώνες, μία ελληνική 
και μία τουρκική, εντός όμως πάντοτε του FIR Αθηνών.

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο τουρκικός Κανονισμός παραβιάζει και 
τα όρια και τις αρμοδιότητες για αεροναυτική έρευνα και διάσωση του 
Nicosia FIR, εφόσον και ο προσηρτημένος χάρτης περιλαμβάνει το 
κατεχόμενο τμήμα της βόρειας Κύπρου και τμήμα του Nicosia FIR. 
Σχετικά πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κυπριακή 
Δημοκρατία εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους - η πρώτη προς τον 
Γενικό Γραμματέα του ICAO, και η δεύτερη προς τον πρόεδρο του 
Συμβουλίου του ICAO - για την αυθαίρετη και παράτυπη, μέσω του 
τουρκικού Κανονισμού, απόπειρα επέκτασης των τουρκικών αρμοδιοτή
των σε θέματα αεροναυτικής έρευνας και διάσωσης εντός των Περιοχών 
ευθύνης του FIR Αθηνών και Λευκωσίας και την παράνομη οριοθέτηση



Περιοχών έρευνας και διάσωσης που περιλαμβάνουν τμήματα και των 
Περιοχών FIR Αθηνών και Λευκωσίας. Στις απαντήσεις τους, τόσο ο 
Γενικός Γραμματέας του ICAO όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του ICAO διαβεβαιώνουν τον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
της Κύπρου, αλλά και τον Ελληνα Μόνιμο Αντιπρόσωπο στο ICAO, ότι 
βάσει των περιοχικών Σχεδίων Αεροναυτιλίας, όπως αυτά έχουν συμ- 
φωνηθεί και εγκριθεί από τον ICAO, οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές 
είναι οι μόνες αρμόδιες Αρχές για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτικής 
έρευνας και διάσωσης εντός των αντίστοιχων υπό την ευθύνη των 
Περιοχών έρευνας και διάσωσης19, οι οποίες βάσει των Περιοχικών 
Συμφωνιών Αεροναυτιλίας έχει συμφωνηθεί να συμπίπτουν με τα όρια 
των περιοχών FIR Αθηνών και Λευκωσίας.

γ. Αναγνώριση ■ αναχαίτηση αεροσκαφών

Τα Παραρτήματα 2 και 11 της Σύμβασης του Σικάγου περιλαμβάνουν 
κανόνες με τους οποίους ρυθμίζεται η ενεργοποίηση εκ μέρους των 
αρμοδίων ATS εθνικών Αρχών των διαδικασιών αναγνώρισης - ή και 
αναχαίτισης - αεροσκαφών που παραβιάζουν τους κανόνες και περιο
ρισμούς εναερίου κυκλοφορίας εντός του εθνικού εναερίου χώρου ή της 
ευρύτερης περιοχής FIR20 υπό τη δικαιοδοσία του κατά περίπτωση 
παράκτιου κράτους.

Η τυπολογία ενεργοποίησης των διαδικασιών αυτών αφορά τις περι
πτώσεις παραβίασης του εθνικού εναερίου χώρου και παραβάσεων των 
κανόνων και περιορισμών εναερίου κυκλοφορίας, εντός του εθνικού 
εναερίου χώρου ή εντός τμήματος και διεθνούς εναερίου χώρου μιας 
Περιοχής FIR.

Στην πρώτη περίπτωση, παραβίαση εθνικού εναερίου χώρου έχουμε 
όταν διαπιστωθεί είσοδος πολιτικού αεροσκάφους χωρίς προηγούμενη 
κατάθεση σχεδίου πτήσεως ή στρατιωτικού και γενικότερα, κρατικού 
αεροσκάφους χωρίς την προηγούμενη παροχή διπλωματικής άδειας ει
σόδου21.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να διακρίνουμε :
Παράβαση εθνικών Κανονισμών περί περιορισμών στην κίνηση αε

ροσκαφών εντός του εθνικού εναερίου χώρου έχουμε όταν αεροσκάφος 
γνωστής ταυτότητας - που έχει εισέλθει εντός του εθνικού εναερίου 
χώρου ύστερα από κατάθεση σχεδίου πτήσεως ή παροχής διπλωματικής 
άδειας - κινείται στη συνέχεια εκτός σχεδίου πτήσεως εισερχόμενο εντός 
απαγορευμένης περιοχής ή εντός περιοχής στην οποία σύμφωνα με το

άρθρο 9 παρ. 2 της Σύμβασης έχει απαγορευθεί προσωρινά, για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας ή σε περίοδο κρίσεως, η υπέρπτηση αεροσκαφών.

Παράβαση Κανονισμών εναερίου κυκλοφορίας έχουμε όταν τα κινού
μενα εντός του εθνικού εναερίου χώρου ή ευρύτερης ζώνης διεθνούς 
εναερίου χώρου, εντός Περιοχής FIR, αεροσκάφη δεν τηρούν τις ρυθ
μίσεις των διεθνών αεροναυτικών Κανονισμών - κυρίως των Παραρτη
μάτων 2 και 11 της Σύμβασης, με τα οποία υλοποιείται η πρόβλεψητης 
περιόδου γ" του άρθρου 12 της Σύμβασης περί των "Κανόνων Αέρος" 
στο διεθνή εναέριο χώρο- και των εθνικών Κανονισμών- περί εισόδου, 
εξόδου και κινήσεως των αεροσκαφών με ένταξή τους στο συνολικό 
σύστημα εναερίου κυκλοφορίας και εντός αεροδιαδρόμων- που εκδίδο- 
νται σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις των άρθρων 11 και 68 της 
Σύμβασης.

Από την τυπολογία των "παραβιάσεων" και "παραβάσεων" που εξε- 
τέθησαν22, καθίσταται φανερό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα 
που παρουσιάζεται αφορά την ασφάλεια του κράτους και σε άλλες 
περιπτώσεις από τις παραβάσεις των Κανονισμών εναερίου κυκλοφορίας- 
εθνικούς και διεθνείς- δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια της 
αεροπλοίας.

Η αντίδραση των εθνικών Αρχών, υπεύθυνων για την παροχή υπη
ρεσιών εναερίου κυκλοφορίας στον εθνικό και διεθνή εναέριο χώρο 
εντός Περιοχής FIR, συνίσταται στην ενεργοποίηση διαδικασιών ανα
γνώρισης- αναχαίτισης ή και εξαναγκασμού με προσγείωση- αλλά στην 
τελευταία αυτή περίπτωση μόνο για αεροσκάφη εντός του εθνικού 
εναερίου χώρου- των αεροσκαφών που διαπράττουν "παραβιάσεις" και 
"παραβάσεις" διαδικασιών που προβλέπονται και νομιμοποιούνται και 
από το γενικό Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και οι οποίες στηρίζονται 
και σε διατάξεις της Σύμβασης του Σικάγου και των Παραρτημάτων της 
2 και 11.

δ. Η απαίτηση για υποβολή σχεδίων πτήσεως και υπό των στρα
τιωτικών αεροσκαφών εντός των Περιοχών FIR

Με ρητή διάταξη το Παράρτημα 2 της Συμβάσεως του Σικάγου 
επιβάλλει γενική υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσεως από όλα τα 
αεροσκάφη είτε αυτά ίπτανται εντός εθνικού εναερίου χώρου είτε σε 
διεθνή εναέριο χώρο εντός περιοχής Πληροφόρησης Πτήσεων. Πρόταση 
της Τουρκίας να περιορισθεί η υποχρέωση μόνο για τις πτήσεις πολιτικών 
αεροσκαφών απερρίφθη κατά τη διαμόρφωση του Παραρτήματος 2.

Στη σύγχρονη διεθνή πρακτική επιβεβαίωση της γενικής αυτής υπο
χρέωσης, εκ του Παραρτήματος 2, περί υποβολής σχεδίων πτήσεως από



όλες τις κατηγορίες των αεροσκαφών- και των στρατιωτικών - έχουμε 
στην εξέταση από το Συμβούλιο του ICAO της εκθέσεως23 της ειδικής 
Επιτροπής που συνεστήθη για να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά 
- και το νομικό πλαίσιο - που αναφέρεται ατην κατάρριψη από κουβανικά 
καταδιωκτικά αεροσκαφών Cessna, νηολογίου Φλώριδας, στο διεθνή 
εναέριο χώρο εντός του Havana FIR, αεροσκαφών που εκινοΰντο χωρίς 
σχέδιο πτήσεως ή κατά παρέκκλιση εκ του σχεδίου πτήσεως. Το Συμ
βούλιο του ICAO, καίτοι καταδίκασε την ενέργεια της κατάρριψης, 
αναγνώρισε εν τούτοις την υφιστάμενη γενική διεθνή υποχρέωση.

Σε μια σειρά Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως του ICAO προ- 
βλέπεται ότι η κοινή χρήση του διεθνούς εναερίου χώρου εντός των 
Περιοχών FIR - των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στα κράτη- θα 
πρέπει να είναι συντονισμένη κατά τρόπο ώστε να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια της αεροπλοίας. Η ενσωμάτωση υπό κοινό έλεγχο της πολιτικής 
και της στρατιωτικής αεροπλοίας θα πρέπει να θεωρείται ως ο ύψιστος 
στόχος, η δε ασφάλεια της διεθνούς αεροπλοίας απαιτεί μέτρα συντο
νισμού τα οποία όμως δεν μπορεί να επιτευχθούν παρά μόνο με την 
υποβολή σχεδίων πτήσεως και εκ μέρους των στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα Περιοχικά Σχέδια Αεροναυτιλίας εξάλλου - όπως το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Αεροναυτιλίας- περιλαμβάνουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες 
οι υπηρεσίες πληροφοριών πτήσεως ως προς τους πολιτικούς και στρα
τιωτικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται, όποτε τούτο είναι δυνατόν, 
με κοινές επιχειρησιακά διευκολύνσεις πράγμα που προϋποθέτει κοινές 
διαδικασίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας, συνεπώς, και την κατάθεση 
σχεδίων πτήσεως και εκ μέρους των στρατιωτικών αεροσκαφών.

Και σε Αποφάσεις του Συμβουλίου του ICAO όμως τονίζεται η ανάγκη 
για την υπαγωγή και των στρατιωτικών αεροσκαφών στις διαδικασίες 
κινήσεως εντός των Περιοχών FIR με κατάθεση σχεδίου πτήσεως γιατί 
" η ασφάλεια της αεροπλοίας θα μπορούσε να κατοχυρωθεί μόνο όταν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες των κέντρων εναερίου κυκλοφορίας (ATC) θα 
ήσαν ενημερωμένες για την παρουσία όλων των αεροσκαφών (και των 
στρατιωτικών) "στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο" για να είναι σε θέση 
να δώσουν τις απαραίτητες άδειες εισόδου και διέλευσης.

Πράγματι, με ρητή διάταξη στο Παράρτημα 2 της Σύμβασης του 
Σικάγου έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα στα κράτη να ζητούν την 
υποβολή σχεδίων πτήσεως εκ μέρους στρατιωτικών αεροσκαφών τρίτων 
κρατών εντός της περιοχής FIR ευθύνης των για κάθε πτήση όταν η 
κατάθεση σχεδίου πτήσεως απαιτείται από την αρμόδια Αρχή για τη 
διευκόλυνση του συντονισμού με τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα ή με

τα αρμόδια όργανα γειτονικών κρατών προς το σκοπό αποφυγής της 
ενδεχόμενης ανάγκης για αναχαίτιση και όταν διασχίζονται (διεθνή) 
σύνορα.

Εξάλλου, στο Παράρτημα 11, 10η έκδοση 1994, της Σύμβασης ορίζεται 
(2.16.3.1.) ότι προς το σκοπό αποφυγής ή μειώσεως της ανάγκης ανα- 
χαίτησης αεροσκαφών οι αρμόδιες Αρχές παροχής εξυπηρέτησης εναε
ρίου κυκλοφορίας δύνανται να υποδεικνύουν ζώνες ή αεροδιαδρόμους 
εντός της περιοχής FIR, που θα διεξαχθεί αεροναυτική άσκηση, όπου 
οι διατάξεις του Παραρτήματος 2 που αφορούν τα σχέδια πτήσεως θα 
εφαρμόζονται επί όλων των πτήσεων, συνεπώς και επί των στρατιωτικών 
αεροσκαφών.

Και από Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισμού και της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ προκύπτει, άμεσα και έμμεσα, η υπαγωγή των 
στρατιωτικών αεροσκαφών στις διαδικασίες του ICAO περί υποβολής 
σχεδίων πτήσεως και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της κινήσεώς των 
στα πλαίσια αεροναυτικών ασκήσεων.

Στην Απόφαση της Επιτροπής για το συντονισμό του ευρωπαϊκού 
εναερίου χώρου (CEAC : Committee for European Airspace 
Coordination) με θέμα "Guidance, procedures and timetable for 
civil/military co-ordination of air exercises", ορίζεται, υπό σημ. 3.5 (iii) 
ότι "τα μετέχοντα στην άσκηση αεροσκάφη κινούμενα εντός ελεγχόμενου 
(σε Περιοχή FIR) εναερίου χώρου θα συμμορφώνονται προς τις διαδι
κασίες του ICAO και τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς που αφορούν 
το σχεδιασμό και την εκτέλεση των πτήσεων".

Οι διαδικασίες του ICAO στις οποίες αναφέρεται η Απόφαση της 
Επιτροπής Συντονισμού είναι εκείνες του Παραρτήματος 2 και οι εθνικοί 
κανονισμοί εκείνοι που αναφέρονται στα εθνικά ΑΙΡ για τις προϋπο
θέσεις κυκλοφορίας των αεροσκαφών - όλων των αεροσκαφών- εντός 
των Περιοχών FIR. Στην Απόφαση, εξάλλου της CEAC με θέμα : 
"Review of civil and military ATS systems in NATO Europe", καθορίζεται 
γενικότερα (σημ. 9) ότι "όλη η εναέρια κυκλοφορία μέσω του European 
NATO Airspace συμμορφώνεται με κανονισμούς αέρος σύμφωνους με 
τις ρυθμίσεις του Παραρτήματος 2 και με συμπληρωματικές ρυθμίσεις 
και διαδικασίες των εθνικών, πολιτικών και στρατιωτικών, αρχών". Α- 
ναφέρεται επίσης ότι : "διαπιστώθηκε ότι όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ 
έχουν θεσμοθετήσει πολιτικές και στρατιωτικές διαδικασίες σύμφωνες 
με τους κανονισμούς του ICAO".



Ο ειδικότερος προβληματισμός όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής 
σχεδίων πτήσεως από σχηματισμούς ασκούμενων αεροσκαφών εντός 
μιας περιοχής FIR,

Αποκλίσεις όμως στο σημείο αυτό παρουσιάζει η ακολουθούμενη 
γενικότερη πρακτική από τα όργανα του ΝΑΤΟ (Στρατιωτική Επιτροπή 
και Επιτροπή Συντονισμού) σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την εκτέλεση 
αεροναυτικών ασκήσεων στο διεθνή χώρο εντός Περιοχών FIR και 
ειδικότερα όσον αφορά την κίνηση σχηματισμών ασκουμένων αεροσκα
φών εντός του τμήματος μιας Περιοχής FIR που έχει δεσμευθεί προ
σωρινά για τη διεξαγωγή της άσκησης. Για την περίπτωση αυτή, η 
στρατιωτική Διοίκηση των μετεχόντων στην άσκηση σχηματισμών αερο
σκαφών κοινοποιεί στην "αρμόδια Αρχή" της περιοχής FIR, εντός τμή
ματος της οποίας θα διεξαχθεί η άσκηση, αντί σχεδίου πτήσεως μόνο 
ορισμένα στοιχεία για τον αριθμό και τον τύπο των αεροσκαφών, το 
χρόνο παραμονής των αεροσκαφών στο χώρο της άσκησης και τον 
κώδικα ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αεροσκαφών (IFF). Δεν περι
λαμβάνεται δηλαδή η "πτητική δραστηριότητα" των αεροσκαφών εντός 
του χώρου που έχει εκχωρηθεί για τη διεξαγωγή της άσκησης. Σχετική 
είναι και η επίκληση της κατευθυντήριας αρχής που αναφέρεται στο 
σημ. 2.6.1. των "Διαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφο
ρίας" (Procedures for Air Navigation Services-Rules of the Air and Air 
Traffic Services, PANS-RAC, ICAO doc. 4444), σύμφωνα με το οποίο 
"αναγνωρίζεται ότι ορισμένες στρατιωτικές αεροναυτικές επιχειρήσεις 
απαιτούν τη μη συμμόρφωση με ορισμένες διαδικασίες εναερίου κυκλο
φορίας".

Στο σημείο αυτό -και με βάση την ίδια την επιχειρηματολογία του 
ΝΑΤΟ- μια διάκριση πρέπει να γίνει μεταξύ της εισόδου και εξόδου 
των σχηματισμών ασκουμένων αεροσκαφών από το τμήμα του διεθνούς 
εναερίου χώρου, εντός Περιοχής FIR, το οποίο έχει δεσμευθεί - σύμφωνα 
με τις διαδικασίες πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού για τη διεξαγωγή 
της άσκησης και της επιχειρησιακής κίνησης των ασκουμένων αεροσκα
φών εντός του προσωρινά δεσμευμένου τμήματος που έχει διατεθεί για 
την άσκηση.

Ως προς το πρώτο, δεν φαίνεται ότι τα στρατιωτικά όργανα του 
ΝΑΤΟ αμφισβητούν - τουλάχιστον έναντι των συμμάχων κρατών, όταν 
η άσκηση διεξάγεται εντός περιοχής FIR υπό τη δικαιοδοσία των- την, 
με βάση τους διεθνείς αεροναυτικούς κανονισμούς που παρατέθηκαν, 
αλλά και ρυθμίσεις Αποφάσεων των Επιτροπών του ΝΑΤΟ- Στρατιωτικής 
και Συντονισμού - υποχρέωση υποβολής σχεδίων πτήσης.

ε. Οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της υπεύθυνης Αρχής Περιοχής 
FIR για τις στρατιωτικές χρήσεις του εναερίου χώρου

Οι αεροναυτικές ασκήσεις και το δίκαιο της θάλασσας.

Η διεξαγωγή αεροναυτικών ασκήσεων στην ανοικτή θάλασσα θεω
ρείται ότι συνιστά κατά το εθιμικό διεθνές δίκαιο δικαίωμα ενός κράτους, 
δικαίωμα ή άσκηση του οποίου μπορεί να οδηγεί σε θεμιτό περιορισμό 
της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης της ανοικτής θάλασσας.

Θα πρέπει όμως να γίνει δεκτό ότι το δικαίωμα στρατιωτικών χρήσεων 
της ανοικτής θάλασσας, η "ελευθερία" διεξαγωγής στρατιωτικών γυμνα
σίων, δεν είναι απόλυτη αλλά υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς 
πέραν, και επί πλέον, της βασικής ρήτρας του άρθρου 87 παρ. 2 το 
γενικό πνεύμα της οποίας είναι ότι η άσκηση κάθε μιας από τις 
συμβατικά ή εθιμικά αναγνωρισμένες ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας 
δεν πρέπει να οδηγεί στην αναίρεση ή στην ουσιώδη παρακώλυση των 
υπόλοιπων ελευθεριών για τα άλλα κράτη. Ετσι, από άλλες διατάξεις 
της Συμβάσεως του 1982 προκύπτει ότι : 1) υφίσταται ρητή υποχρέωση 
τα συμβαλλόμενα κράτη να απέχουν από την προσφυγή στην απειλή ή 
τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους (άρθρο 
301) πράγμα που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των αερο
ναυτικών ασκήσεων στην ανοικτή θάλασσα δεν πρέπει να ενέχει στοιχεία 
επιθετικού προσανατολισμού εναντίον ενός άλλου κράτους (π.χ. αερο
ναυτική άσκηση με χρήση αποβατικών μέσων σε άμεση γειτνίαση με 
την αιγιαλίτιδα ζώνη ενός κράτους) ή να οδηγεί σε προσωρινό, ή με 
ιδιάζουσα συχνότητα και πυκνότητα, αποκλεισμό των θαλάσσιων και 
αεροπορικών επικοινωνιών ενός κράτους με το νησιωτικό του χώρο, 2) 
ότι η άσκηση των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και ελευθεριών που 
αναγνωρίζει στο κράτος η Σύμβαση του 1982 δεν πρέπει να συνιστά 
κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 300), διάταξη που συνάπτεται με εκείνη 
των άρθρων 87 παρ. 2 και 301, και 3) ότι υφίσταται ρητή υποχρέωση 
των συμβαλλομένων κρατών να σέβονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από άλλες διεθνείς συμβάσεις, οι ρυθμίσεις των οποίων δεν παραβιάζουν 
την απόλαυση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει η Σύμβαση (άρθρο 
311 παρ. 2). Η τελευταία αυτή διάταξη αναφέρεται και στη Σύμβαση 
του Σικάγου του 1944 περί "Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας" και στα 
Παραρτήματά της των οποίων οι διεθνείς αεροναυτικοί κανονισμοί 
ρυθμίζουν και θέματα στρατιωτικών ασκήσεων στο διεθνή εναέριο χώρο,



και κυρίως τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους είναι 
δυνατή η διεξαγωγή των.

Οι στρατιωτικές αεροπορικές ασκήσεις στο διεθνή εναέριο χώρο. 
Όροι και περιορισμοί.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου του εναερίου 
χώρου είναι πολύ πιο δεσμευτικό όσον αφορά τη διεξαγωγή στρατιω
τικών ασκήσεων από το αντίστοιχο του δικαίου της θάλασσας το οποίο 
περιορίζεται σε γενικές μόνο αναφορές στις ελευθερίες της ανοικτής 
θάλασσας και την άσκησή των.

Η διεξαγωγή συνεπώς αεροναυτικών ασκήσεων συνιστά μεν, σήμερα, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (δίκαιο της θάλασσας και Σύμβαση ICAO) 
νόμιμη χρήση της ανοικτής θάλασσας και του διεθνούς εναερίου χώρου, 
νόμιμο περιορισμό της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και αεροπλοϊας αλλά 
υπό τους όρους και περιορισμούς των διεθνών αεροναυτικών κανονισμών 
που είναι ιδιαίτερα δεσμευτικοί και περιοριστικοί στα Παραρτήματα της 
Συμβάσεως του Σικάγου.

Με βάση λοιπόν το ισχύον διεθνές θεσμικό πλαίσιο η δέσμευση 
τμήματος του διεθνούς εναερίου χώρου εντός ενός FIR για τη διεξαγωγή 
ασκήσεων γίνεται υπό όρους πολύ πιο περιοριστικούς και δεσμευτικούς 
από την αντίστοιχη δέσμευση τμήματος της ανοικτής θάλασσας για τη 
διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων.

Η αρχή της κοινής χρήσεως του διεθνούς εναερίου χώρου (Οροι: 
ασφάλεια, συντονισμός)

Η κοινή χρήση του διεθνούς εναερίου χώρου από πολιτικούς και 
στρατιωτικούς χρήστες έχει καθιερωθεί στη διεθνή πρακτική και έχει 
γίνει αποδεκτή από πολλές Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του 
Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) Κατά τη ρύθμιση 
της κοινής χρήσεως του διεθνούς εναερίου χώρου η έμφαση δίνεται 
στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας : η κοινή χρήση του εναερίου 
χώρου από πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη θα πρέπει να εξασφα
λίζει την κανονικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της 
διεθνούς αεροπλοίας, ενώ τα συμβαλλόμενα κράτη, κατά την έκδοση 
κανονισμών και διαδικασιών κινήσεως των στρατιωτικών των αεροσκα
φών, θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ασφάλεια των πολι
τικών αεροσκαφών

(Σύμβαση Σικάγου, άρθρο 3, εδαφ. d).
Στους διεθνείς αεροναυτικούς κανονισμούς, ιδιαίτερα στο Παράρτημα 

11 της Συμβάσεως του Σικάγου και στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Αεροναυτιλίας 
(Part V- ATM), προβλέπεται με σειρά ρυθμίσεων η συντονισμένη χρήση

του εναερίου χώρου από πολιτικούς και στρατιωτικούς χρήστες, ενώ σαν 
γενική αρχή της κοινής χρήσεως τίθεται ο όρος ότι πρέπει να εξασφα
λίζεται η μέγιστη ελευθερία στις στρατιωτικές ασκήσεις αλλά και η 
ελάχιστη παρεμβολή στην πολιτική αεροπλοία. Με ειδικές εξάλλου ρυθ
μίσεις προβλέπεται ότι πριν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 
στρατιωτικών ασκήσεων μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ώστε η κίνηση 
των στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών να γίνεται χωρίς κίνδυνο 
και χωρίς μη αναγκαίους περιορισμούς, ενώ η συντονισμένη χρήση του 
εναερίου χώρου πρέπει να σκοπεύει στον αποκλεισμό κάθε κινδύνου 
για τα πολιτικά αεροσκάφη και στο ελάχιστο της παρενόχλησης της 
ομαλής εκμετάλλευσης αυτών των αεροσκαφών. Προβλέπεται εξάλλου 
ότι οι περιορισμοί κίνησης των πολιτικών αεροσκαφών λόγω διεξαγωγής 
στρατιωτικών ασκήσεων θα πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο δυνατό.

δ. Γενικές αρχές και όροι διεξαγωγής στρατιωτικών αεροπορικών 
ασκήσεων

Σαν βασική γενική αρχή μπορεί να θεωρηθεί η πρόβλεψη στο Εγ
χειρίδιο Διαδικασιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας (ICAO doc. 4444 
RAC, Rules of the air and air traffic services) ότι προσωρινή εκχώρηση 
εναερίου χώρου, σταθερή ή μεταβλητή, είναι δυνατό να καθιερωθεί για 
χρήση από μεγάλους σχηματισμούς πτήσεων ή άλλες στρατιωτικές επι
χειρήσεις. Οι συνεννοήσεις για την εκχώρηση του εναερίου χώρου θα 
ολοκληρώνονται με συντονισμό μεταξύ των υπεύθυνων για την άσκηση 
στρατιωτικών αρχών και των αρμόδιων για τον έλεγχο εναερίου κυκλο
φορίας εντός της περιοχής FIR όπου θα γίνει η άσκηση πολιτικών 
αρχών.

Μια άλλη βασική αρχή αποδίδεται από τη διάταξη του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Αεροναυτιλίας σύμφωνα με την οποία περιορισμοί ή προσωρινές 
δεσμεύσεις εναερίου χώρου για ειδικούς χρήστες ή σκοπούς (π.χ. ασκή
σεις) θα επιβάλλονται μόνο όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί 
να επιτευχθεί με άλλες ρυθμίσεις.

Οι αρχές αυτές και οι διατάξεις από τις οποίες απορρέουν αποδίδουν 
μια γενικά περιοριστική φιλοσοφία των διεθνών αεροναυτικών κανονι
σμών όσον αφορά τους όρους διεξαγωγής των στρατιωτικών αεροπορι
κών ασκήσεων. Η εκχώρηση του εναερίου χώρου- και όχι η μονομερής 
δέσμευσή του- πρέπει να είναι προσωρινή και μεταβλητή, να αποφεύγεται 
δηλαδή η μόνιμη δέσμευση της ίδιας περιοχής διεθνούς εναερίου χώρου 
εντός ενός FIR για τη διεξαγωγή ασκήσεων. Από άποψη διαστάσεων 
ο δεσμευόμενος εναέριος χώρος (αν η δέσμευση είναι απαραίτητη) 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο μικρός. Από άποψη χρονικής διάρ



κειας η δέσμευση του εναερίου χώρου πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο 
δυνατόν ώστε να είναι όσο γίνεται πιο μικρή η χρονική περίοδος κατά 
την οποία η πολιτική αερόπλοια περιορίζεται. Από άποψη επιλογής της 
χρονικής περιόδου διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων πρέπει ο σχε- 
διασμός των να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην συμπίπτουν με περίοδο 
εξάρσεως της πολιτικής αεροπλοϊας και να μην επηρεάζουν ζώνες με 
υψηλή πυκνότητα πολιτικής εναέριας κυκλοφορίας.

Από άποψη εξάλλου επιλογής των ζωνών άσκησης, των χρονικών 
ορίων και της διάρκειας των, τα στοιχεία αυτά πρέπει να καθορίζονται 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το κλείσιμο ή η παράκαμψη των εν 
λειτουργία διεθνώς καθορισμένων αεροδιαδρόμων, η δέσμευση των οι
κονομικότερων επιχειρησιακά επιπέδων πτήσεων ή οι καθυστερήσεις 
στην εκμετάλλευση των τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, 
εκτός αν καμιά άλλη λύση δεν είναι δυνατή. Τέλος, προβλέπεται ότι ο 
περιορισμένος ή δεσμευμένος εναέριος χώρος (για στρατιωτική χρήση) 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για γενική χρήση (πολιτική αεροπλοία) 
οποτεδήποτε οι δραστηριότητες που οδήγησαν στην καθιέρωσή του α
ναστέλλονται προσωρινά (π.χ. τα σαββατοκύριακα, τις νύκτες κ.λπ). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτές με τις οποίες δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι στρατιωτικές ασκήσεις να επιφέρουν τη 
μικρότερη δυνατή παρεμβολή στην κανονικότητα της πολιτικής αερο- 
πλοίας έχουν υιοθετηθεί σαν κατευθυντήσεις οδηγίες και από τις επι
τροπές στρατιωτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ.

Ο συντονισμός μεταξύ υπεύθυνων για τη διεξαγωγή ασκήσεων στρα
τιωτικών αρχών και αρμόδιων για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας 
εντός του FIR πολιτικών αρχών.

Βασική αρχή των ρυθμίσεων περί πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού 
είναι η απαίτηση για αποκατάσταση και διατήρηση στενής συνεργασίας 
μεταξύ των στρατιωτικών αρχών οι οποίες διεξάγουν τις πολιτικές πτήσεις 
και των αρμόδιων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η συνεργασία αυτή 
πρέπει να αποσκοπεί πρωτίστως στην άμεση ανταλλαγή πληροφοριών 
που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και ταχεία εκτέλεση των πτήσεων 
των πολιτικών αεροσκαφών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποκα- 
θίσταται απ’ευθείας επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής ελέγχου 
εναερίου κυκλοφορίας και της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής που διεξάγει 
δραστηριότητες (ασκήσεις) επικίνδυνες για τα πολιτικά αεροσκάφη εν 
πτήσει. Οι διαδικασίες που προβλέπονται αντανακλούν τη διεθνή πρα
κτική και αποδίδουν ακριβώς τη θέση ότι το δικαίωμα διεξαγωγής 
ασκήσεων ούτε απόλυτο είναι, εφόσον η άσκησή του υπόκειται σε μία

σειρά δεσμευτικών όρων, ούτε εξάλλου η ενεργοποίησή του αφήνεται 
αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των στρατιωτικών αρχών εφόσον 
αποκλειστικά αρμόδια για την προσωρινή εκχώρηση εναερίου χώρου 
είναι η αρμόδια Πολιτική Αρχή του FIR η οποία θα εκδώσει, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 15 της Σύμβασης του Σικάγου, 
περί Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών, τη σχετική Αγγελία (ΝΟ- 
ΤΑΜ) ύστερα από συνεννόηση με τις υπεύθυνες για την άσκηση στρα
τιωτικές αρχές.

Ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα έχουν οι ρυθμίσεις περί πολιτικο- 
στρατιωτικού συντονισμού όταν οι στρατιωτικές αεροπορικές ασκήσεις 
διεξάγονται εκτός του εθνικού εναερίου χώρου σε διεθνή εναέριο χώρο 
εντός Περιοχής FIR στην οποία η δικαιοδοσία για τον έλεγχο εναερίου 
κυκλοφορίας έχει ανατεθεί στις αρμόδιες Αρχές γειτονικού κράτους 
άλλου από εκείνο εις το οποίο υπάγεται η στρατιωτική διοίκηση που 
διεξάγει τις ασκήσεις. ΣΟπως τονίζεται σε Αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης του ICAO και σε διατάξεις του Annex 11 η υποχρέωση για 
την αποκατάσταση πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού βαρύνει κυρίως τις 
αρχές του κράτους που προτίθεται να διεξάγει ασκήσεις εντός Περιοχής 
FIR υπό τη δικαιοδοσία γειτονικού κράτους.

Ρυθμίσεις περί πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού προβλέπονται και 
στους σχεδιασμούς διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ. Οι 
ρυθμίσεις όμως αυτές έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με 
τις ρυθμίσεις του ICAO όπως αυτό έχει άλλωστε αναγνωρισθεί και από 
τα αρμόδια όργανα του ΝΑΤΟ. Ο γενικός συντονισμός εξασφαλίζεται 
μέσω της CEAC. Η ευθύνη συντονισμού βαρύνει τη στρατιωτική αρχή 
η οποία έχει υποδειχθεί για την οργάνωση και διεξαγωγή της άσκησης 
και η οποία θα προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις με τις υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας και τις εθνικές αεροπορικές αρχές της Περιοχής 
FIR απ’ευθείας ή μέσω της CEAC ενώ οι εθνικές πολιτικές και στρα
τιωτικές αρχές θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο συντονισμό με τους 
πολιτικούς χρήστες του εναερίου χώρου της άσκησης. Το σύνολο όμως 
των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε Αποφάσεις της Επιτροπής Συ
ντονισμού (CEAC) και της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ έχουν 
πάντα συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τους διεθνείς αεροναυ
τικούς κανονισμούς του ICAO και τις αρμοδιότητες που έλκουν τα κράτη 
από Αποφάσεις του ICAO.

Η σχεδίαση και διεξαγωγή στρατιωτικών αεροπορικών ασκήσεων από 
δυνάμεις της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ εντός τμημάτων Περιοχών FIR 
των κρατών μελών.



Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε Απόφαση της 
Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εναερίου Χώρου (CEAC) οι 
στρατιωτικές αεροπορικές ασκήσεις από δυνάμεις κρατών μελών της 
Συμμαχίας που διεξάγονται εντός του Ευρωπαϊκού Εναερίου Χώρου του 
ΝΑΤΟ διακρίνονται σε συλλογικές, στις οποίες μετέχουν δυνάμεις πε
ρισσοτέρων του ενός κρατών της Συμμαχίας, και σε εθνικές των οποίων 
όμως η διεξαγωγή εντάσσεται στα πλαίσια του συνολικού στρατιωτικού- 
αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Και στις δύο όμως περιπτώσεις 
εφαρμόζονται οι αρχές και διαδικασίες πολιτικοστρατιωτικού συντονι
σμού που προσδιορίζονται σε Αποφάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Συντονισμού του ΝΑΤΟ, όπως αυτές εξετέθησαν 
παραπάνω. Ο πολιτισκοστρατιωτικός συντονισμός γίνεται δηλαδή από 
την CEAC ή μέσω της CEAC και αυτό ισχύει ακόμη και για τις εθνικές 
ασκήσεις που διεξάγει ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας για σκοπούς 
ΝΑΤΟ, όταν η συγκεκριμένη εθνική άσκηση επηρεάζει εναέριο χώρο 
υπό τη δικαιοδοσία ενός άλλου κράτους μέλους της Συμμαχίας (σημ.
1.7 της Απόφασης: π.χ. εθνικές ασκήσεις της Τουρκίας, για σκοπούς 
ΝΑΤΟ, εντός του FIR Αθηνών).

Δ. Η "καλή" χρήση της ευθύνης του FIR Αθηνών

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν καθίσταται πρόδηλο ότι η Ελλάδα 
ποιείται "καλή" χρήση της ευθύνης του FIR Αθηνών ασκώντας τα κυ
ριαρχικά της δικαιώματα - στον εθνικό εναέριο χώρο- και τις, κατ’α- 
πονομήν εκ μέρους του ICAO, διεθνείς της δικαιοδοσίες στον διεθνή 
εναέριο χώρο του FIR Αθηνών σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου 
και τους διεθνείς αεροναυτικούς κανονισμούς των Παραρτημάτων της.

Τυχόν παραβιάσεις της Συμβάσεως και των Παραρτημάτων της υπό- 
κεινται στη δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 84, διαφωνίες μεταξύ δύο ή περισ
σοτέρων συμβαλλομένων κρατών που αφορούν την ερμηνεία ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης του Σικάγου και των Παραρτημάτων της και 
των οποίων η διευθέτηση δεν καθίσταται δυνατή με διαπραγματεύσεις, 
μπορούν να αχθούν με μονομερή προσφυγή ενός των κρατών ενώπιον 
του Συμβουλίου. Η απόφαση του Συμβουλίου είναι επιδεκτική εφέσεως 
ενώπιον του διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ή ενώπιον Ειδικού Διαι
τητικού Δικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρο 85 της Σύμβασης. 
Οι αποφάσεις των είναι υποχρεωτικές και τελεσίδικες, η μη συμμόρφωση 
δε προς αυτές επισύρει ως συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 88, την 
αναστολή, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ICAO, του δικαιώ

ματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο του ICAO του 
κράτους που τις παραβιάζει.

Της διαδικαστικής αυτής ευχέρειας δεν έχει κάνει χρήση η Τουρκία 
καίτοι διά δηλώσεων ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κάνει "κακή" χρήση της 
ευθύνης του FIR Αθηνών.

Εξάλλου, η λειτουργία της, αγγλοσαξωνικής προελεύσεως, δικονομικής 
ενστάσεως του "estoppel" - η εφαρμογή της οποίας έχει γίνει παραδεκτή 
στο χώρο του διεθνούς δικαίου - δεν νομιμοποιεί την Τουρκία στην 
προβολή, τόσο καθυστερημένα, αμφισβητήσεων.

Συνεπώς, με βάση της θεωρία της δικονομικής ένστασης του estoppel, 
η Τουρκία δεν μπορεί να αρνείται τους νόμιμους τίτλους της εδαφικής 
εναέριας οριοθέτησης ενός γειτονικού κράτους- της Ελλάδας - τους 
οποίους έχει ήδη αποδεχθεί και οι οποίοι έχουν ληφθεί υπόψη όχι μόνο 
για τη διαμόρφωση του διεθνούς συνοριακού καθεστώτος μεταξύ των 
δύο γειτονικών κρατών - Ελλάδας και Τουρκίας - αλλά και για τη 
διαμόρφωση διεθνών ορίων FIR - FIR Αθηνών και Istanbul - από τον 
ICAO, όπως επίσης δεν μπορεί να αρνείται την άσκηση εκ μέρους της 
Ελλάδας νόμιμων - εξ επόψεως διεθνούς δικαίου - κυριαρχικών δικαιω
μάτων και διεθνών δικαιοδοσιών εντός του εθνικού και διεθνούς εναε
ρίου χώρου του FIR Αθηνών.

Το πρόβλημα, τελικά, με τις προβαλλόμενες, κατά χρονικές περιόδους 
αμφισβητήσεις εκ μέρους της Τουρκίας διαφόρων στοιχείων του διεθνούς 
νομικού καθεστώτος του Αιγαίου είναι ότι η Τουρκία θεωρεί σήμερα, 
δεκαετίες ολόκληρες μετά την - με την ενεργό συμμετοχή της ή δέσμευσή 
της ή και την, εν τους πράγμασι εκδηλωθείσα, μονομερή αποδοχή της 
- διαμόρφωση οριοθετήσεων ζωνών κυριαρχίας ή Περιοχών ασκήσεως 
επί μέρους διεθνών δικαιοδοσιών στο Αιγαίο, ότι η με την Συνθήκη της 
Λωζάνης παραίτηση υπέρ της Ελλάδος των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της επί νησιών του ανατολ. Αιγαίου και η μεταγενέστερη εκ μέρους της 
αποδοχή άλλων οριοθετήσεων στην κρίσιμη γι’ αυτή περιοχή επισύρουν 
δυσμενή για την Τουρκία αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά την "ελεύ
θερη", όπως το εννοεί, πρόσβαση των πολεμικών της πλοίων και στρα
τιωτικών της αεροσκαφών στην ανοικτή θάλασσα και στα τμήματα του 
διεθνούς εναερίου χώρου του Αιγαίου. Η "πρόσβαση" όμως αυτή ρυθ
μίζεται, όπως εξετέθη, από το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές 
δίκαιο του εναερίου χώρου, στο θεσμικό πλαίσιο των οποίων μετέχει 
συμβατικά ή με βάση το εθιμικό διεθνές δίκαιο και η Τουρκία.

Το πρόβλημα, συνεπώς, για την Τουρκία συνίσταται στο ότι σε 
ανύποπτο χρόνο απεδέχθη οριοθετήσεις και μεταγενέστερα, όταν δια-



μόρφωσε μία σαφή εξωτερική πολιτική διακδικήσεων κατά της Ελλάδος, 
συνειδητοποίησε ότι το συμφωνημένο πλαίσιο γειτονίας με την Ελλάδα 
ήταν- κατά την τουρκική πάντοτε άποψη - δυσμενές γι’ αυτή.

Αυτό όμως το συμφωνημένο καθεστώς οριοθετήσεων δεν μπορεί 
μονομερώς να αναδιαταχθεί από την Τουρκία ούτε να αναθεωρηθεί - 
σε επίπεδο διεθνών διαδικασιών- χωρίς την σύμφωνη θέση της Ελλάδας.
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Χαριτίνη Δίπλα
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Για τους μελετητές των διεθνών σχέσεων, η κρίση των Ιμίων, η οποία 
έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία στα πρόθυρα ενόπλου συρράξεως, 
παρουσιάζει, εκτός των εγγενών χαρακτηριστικών κάθε κρίσεως, την 
ιδιομορφία ότι κατά την έκρηξη και την κλιμάκωσή της παρατηρήθηκε 
παντελής απουσία παρέμβασης του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 
Η διαπίστωση αυτή ξενίζει για πολλούς λόγους, ο σπουδαιότερος εκ 
των οποίων είναι ότι σε μια κρίση, η οποία ασφαλώς αποτέλεσε απειλή 
για τη διατάραξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διατήρηση της οποίας αποτελεί 
τον κύριο λόγο ύπαρξης του1, ο Οργανισμός απέσχε από κάθε ανάμειξη 
ή προσφορά υπηρεσιών.

Η απουσία αυτή έχει διττή εξήγηση. Ο πρώτος λόγος είναι η άμεση 
παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα, του οποίου τα συμφέροντα 
στην περιοχή είναι σημαντικότατα όχι μόνο λόγω των γεωστρατηγικών 
συμφερόντων αλλά και εξ αιτίας των εξελίξεων που συνδέονται με την 
εκμετάλλευση και τη διακίνηση του πετρελαίου της Κασπίας2. Ως η μόνη 
πλέον υπερδύναμη στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίστηκαν 
την κρίση μόνες τους, εκτοπίζοντας αρχικά από τη διεθνή σκηνή τόσο 
τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών όσο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ελληνική στάση απέναντι στα 
Ηνωμένα Εθνη. Ανεξάρτητα από τη γενική παραδοχή, λανθασμένη ίσως 
αλλά ευρέως διαδεδομένη, ότι ο Οργανισμός έχει παρέμβει με τρόπο 
αναποτελεσματικό στις διάφορες σύγχρονες κρίσεις, οι ελληνικές εμπει
ρίες του παρελθόντος, τόσο αναφορικά με την κρίση του 1976 στο 
Αιγαίο, όσο και με το Κυπριακό, είναι απογοητευτικές. Τα ψηφίσματα 
του οργανισμού είτε κρατούν ίσες αποστάσεις, ενδεχομένως ορισμένες 
φορές ακόμη και να ευνοούν την τουρκική πλευρά, είτε αποδεικνύονται 
αναποτελεσματικά επειδή δεν εφαρμόζονται στην πράξη3. Αυτός είναι 
ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα εστράφη σε άλλα διεθνή 
ίοΐΆ ευνοϊκότερα γι’ αυτήν.

Ωστόσο, θα ήταν παράλειψη να αποσιωπήσει κανείς ότι στις 29 
Ιανουάριου 1996 έγινε ένα ελληνικό διάβημα προς το Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών με το αίτημα να παρέμβει προς την τουρκική 
πλευρά, ώστε να προληφθεί μια ανάφλεξη μεταξύ των δύο Κρατών. Στο



ελληνικό διάβημα δεν ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα να συγκα- 
λέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ούτε αυτός το έπραξε με δική του 
πρωτοβουλία, πράγμα που του επιτρέπει ρητά ο Χάρτης και παρόλο ότι 
η κρίση αναμφισβήτητα έθετε σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια .

Ως εκ τούτου, η μόνη αντίδραση του Οργανισμού συνίσταται σε μια 
δήλωση με ημερομηνία 30. 1. 1997, προερχόμενη από το Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα, με την οποία αυτός ανέθετε στον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα επί των πολιτικών υποθέσεων να καλέσει χωριστά 
τους αντιπροσώπους των δύο μερών και να συστήσει και στα δύο μέρη 
περίσκεψη, απόσυρση των στόλων, αποφυγή δηλώσεων οι οποίες θα 
ενθάρρυναν πολίτες των δύο πλευρών να λάβουν νέες πρωτοβουλίες 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεισόδια στην περιοχή και προ
σφυγή σε ειρηνικά μέσα για την αποκλιμάκωση της κρίσεως. Ετσι, η 
συμβολή του οργανισμού τη στιγμή της κλιμάκωσης της κρίσεως περιο
ρίστηκε σε μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα, στην οποία, για ακόμη 
μια φορά τηρήθηκαν ίσες αποστάσεις, αφού προέτρεπε και τις δύο 
χώρες να συγκρατηθούν για να αποφευχθεί περαιτέρω ανάφλεξη. Συγ
χρόνως, η στάση αυτή των Ηνωμένων Εθνών αφήνει ελεύθερο το πεδίο 
δράσης στον αμερικανικό παράγοντα.

Η ενεργός ανάμειξη των αμερικανών και η περίσκεψη της ελληνικής 
πλευράς αποσόβησε την ανάφλεξη στο Αιγαίο. Από τις πρώτες ήδη 
ημέρες της κρίσεως, και δεδομένης της ευρείας νομικής διάστασης της 
υπόθεσης που περιστρέφεται γύρω από την εδαφική κυριαρχία επί των 
Ιμίων, η αμερικανική πλευρά είχε εισαγάγει την ιδέα της παραπομπής 
της στο Δικαστήριο της Χάγης .

Παράλληλα, κατά την φάση της αποκλιμάκωσης της κρίσης, έγινε 
αισθητή και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι γνωστό ότι η 
διπλωματική μάχη της Ελλάδας στη φάση αυτή δόθηκε στο ευρωπαϊκό 
πεδίο. Η θέση της Ελλαδας στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια είναι 
ενδυναμωμένη και ήδη μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
γίνεται λόγος για κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Το γεγονός ότι η Τουρκία κτυπά επίμονα την πόρτα της Ευρώπης 
και συνδέεται μαζί της με Συνθήκη τελωνειακής ένωσης, σωστά οδήγησε 
την Ελλάδα να κινηθεί στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο θεωρεί ότι κατέχει 
διαπραγματευτικά χαρτιά μέσω της δυνατότητας θέσης εμποδίων στη 
λήψη αποφάσεων υπέρ της Τουρκίας, ώστε να εξαναγκαστεί η γείτων 
να συμπεριφερθεί ως φιλειρηνικό κράτος.

Η ιδέα της παραπομπής της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Χάγης, 
μετά από ορισμένες ταλαντεύσεις από ελληνικής πλευράς, υιοθετείται

τελικά και συγκεκριμενοποιείται. Στα διπλωματικά διαβήματα και υπο
μνήματα της χώρας μας προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η 
παραπομπή στο Δικαστήριο περιλαμβάνεται στα ελληνικά αιτήματα ως 
παρακολούθημα της εμμονής της Ελλάδας στην εφαρμογή του διεθνούς 
δικαίου και των διεθνών συνθηκών και της αποχής από την απειλή ή 
χρήση βίας. Η δήλωση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 15ης 
Ιουλίου 1996, εκτός από τα δύο παραπάνω στοιχεία , αναφέρει ρητά 
και την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Χάγης.

Η παραδοχή αυτή , σύμφωνα με την οποία ο πλέον ενδεδειγμένος 
τρόπος επίλυσης της διαφοράς είναι αυτός της υποβολής της στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης αναγνωρίζει στα Ηνωμένα Εθνη, μέσω του μό
νιμου δικαιοδοτικού του οργάνου, κεντρινό ρόλο στη φάση της επίλυσης 
της κρίσεως. Η απουσία του Οργανισμού στη φάση της κλιμάκωσης της 
κρίσης και η μη ανάληψη του πυροσβεστικού ρόλου που έχουμε συνηθίσει 
και που επιθυμούμε να τον βλέπουμε να αναλαμβάνει, του επιφυλάσσει 
μεταγενέστερα μια ηρεμότερη προσφορά, δεδομένου ότι μόνον αυτός 
διαθέτει ένα μόνιμο δικαστικό όργανο που έχει ως αποστολή να επιλύει 
οριστικά τις νομικές διαφορές μεταξύ των Κρατών.

Αυτή η εκ των υστέρων εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως ανορθόδοξη : αντί ο οργανισμός να παρα
πέμπει σε κάποια τοπική οργάνωση ή σύμφωνο, στην προκειμένη περί
πτωση συμβαίνει το αντίθετο, δηλ. η Ευρωπαϊκή Ενωση αναφέρεται στις 
υπηρεσίες που ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να 
προσφέρει. Στην πραγματικότητα, αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο 
άρθρο 52 του Χάρτη, το οποίο διαλαμβάνει ότι πριν παραπέμψουν ένα 
ζήτημα που απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, τα κράτη τα οποία είναι μέλη τοπικών οργανώσεων, θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν τις τοπικές διαφορές τους 
στα πλαίσια αυτών των τοπικών οργανισμών^. Η δυνατότητα να γίνεται 
χρήση των τοπικών συμφωνιών και οργανώσεων, η οποία κατά τη 
διάρκεια του ψυχρού πολέμου είχε παραμείνει νεκρό γράμμα, αναβαθ
μίστηκε τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον πόλεμο της Βοσνίας, όπου και 
η Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά ιδίως το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ έπαιξαν , και 
συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβολή και τη διατήρηση 
της ειρήνης.

Εάν λοιπόν κατά το ξέσπασμα της κρίσης παρατηρείται μια απουσία 
του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η συμβολή του εντάσσεται στο 
σχεδίασμά της Ελληνικής Κυβέρνησης για την οριστική επίλυση της 
υπόθεσης, ιδίως μετά την υιοθέτηση του κοινού ανακοινωθέντος της



Μαδρίτης της 8ης Ιουλίου 1997 από τους κ.κ Σημίτη και Ντεμιρέλ. 
Βέβαια, στο Ανακοινωθέν αυτό δεν γίνεται ρητή μνεία του Διεθνούς 
Δικαστηρίου ή άλλου οργάνου του Ο.Η.Ε., αλλά όλες οι συνεννοήσεις 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέ- 
ρονται στο ενδεχόμενο της παραπομπής της υπόθεσης των Ιμίων στη 
Χάγη. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνε- 
στήθη τον Απρίλιο 1997 με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Προεδρείας 
καλείται να παίξει εξέχοντα ρόλο7.

Πράγματι, η ελληνική Κυβέρνηση, η οποία αντιμετώπισε αρχικά με 
επιφΰλαξη , λόγω αντιδράσεων της εσωτερικής κοινής γνώμης , την 
πρόταση για παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 
υιοθέτησε τελικά την άποψη αυτή. Η Κυβέρνηση Σημίτη επεξεργάστηκε 
και προέβαλε μια “βήμα προς βήμα” προσέγγιση σχετικά με την επίλυση 
των ζητημάτων που μας χωρίζουν από την Τουρκία, σύμφωνα με την 
οποία, η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου θα μπορούσε να 
παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο με συνυποσχετικό, ενώ το ζήτημα 
της κυριαρχίας των Ιμίων με μονομερή προσφυγή εκ μέρους της Τουρ
κίας, εφόσον εκείνη αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία πάνω στις 
βραχονησίδες. Η λογική η οποία οδηγεί σ’αυτή την αντιμετώπιση είναι 
ότι η Ελλάδα θεωρεί ότι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας αποτελεί διεθνή 
διαφρορά νομικού χαρακτήρα, η οποία πρέπει να λυθεί δικαστικώς, ενώ 
το ζήτημα των Ιμίων ανακινήθηκε πρόσφατα από την τουρκική πλευρά, 
η οποία αμφισβητεί την εγκυρότητα των διεθνών συνθηκών αναφορικά 
με την κυριαρχία των βραχονησίδων, και επομένως η παραπομπή στο 
Δικαστήριο για το θέμα αυτό θα πρέπει να γίνει με μονομερή προσφυγή 
της Τουρκίας. Σύμφωνα με επανειλημμένες δηλώσεις του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, εάν η Τουρκία δεχθεί 
να προσφύγει στο Δικαστήριο, η Ελλάδα θα προσέλθει και θα υποστη
ρίξει τις θέσεις της.

Ορισμένες παρατηρήσεις επιβάλλονται σχετικά με την αντιμετώπιση 
αυτή. Πρώτον, για να θεμελιωθεί η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, σε 
σχέση με μια συγκεκριμένη διαφορά, χρειάζεται, ως γνωστόν, να έχει 
δοθεί η συγκατάθεση των μερών. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να 
εκφραστεί είτε ante hoc, δηλ. πριν να προκύψει η διαφορά, με διμερή 
ή πολυμερή σύμβαση επίλυσης διαφορών, με δικαιοδοτική ρήτρα σε 
διμερή ή πολυμερή σύμβαση στην οποία να ορίζεται ότι οι διαφορές 
που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή και την ερμηνεία της 
σύμβασης αυτής θα παραπέπονται στο Δικαστήριο, τέλος με το σύστημα 
της μονομερούς αποδοχής από ένα Κράτος της αρμοδιότητας του Διε-

θνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 36, 2 , του Καταστατικού
του8, είτε αφότου προέκυψε η διαφορά με συνυποσχετικό ad hoc.

Η Ελλάδα κατέθεσε δήλωσή, στις 10 Ιανουάριου 1994, σύμφωνα με 
την οποία “αναγνωρίζει ως υποχρεωτική, χωρίς ειδική σύμβαση, με τον 
όρο της αμοιβαιότητας, απέναντι σε κάθε άλλο Κράτος που αναλαμβάνει 
την ίδια υποχρέωση, τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου για όλες 
τις νομικές διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Κατα
στατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου”. Η ελληνική Δήλωση συνοδεύεται 
από μια επιφύλαξη σύμφωνα με την οποία αποκλείονται από την αρ
μοδιότητα του Δικαστηρίου οι διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με 
στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα τα οποία λαμβάνει η Ελληνική 
Δημοκρατία για λόγους εθνικής ασφαλείας9.

Η ελληνική δήλωση υπακούει επομένως στον όρο της αμοιβαιότητας, 
η οποία αναφέρεται και στο κείμενο του άρθρου 36 και στην ίδια τη 
δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει αποδεχθεί μεν την υποχρεωτική 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, αλλά μόνον έναντι των Κρατών τα οποία 
έχουν πράξει το ίδιο, δηλαδή μόνον Κράτη τα οποία έχουν επίσης 
αποδεχθεί την ίδια αρμοδιότητα (και μόνο στην ίδια έκταση) μπορούν 
να εγκαλέσουν τη χώρα μας στο Δικαστήριο. Ως γνωστό, η Τουρκία 
δεν έχει υποβάλει τη δήλωση του άρθρου 36 και επομένως δεν έχει 
αποδεχθεί από την πλευρά της την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, πράγμα 
που σημαίνει ότι ανάμεσα στα δύο Κράτη δεν υφίσταται ο αναγκαίος 
δικαιοδοτικός σύνδεσμος που είναι απαραίτητος για να μπορέσει να 
ασκηθεί από κάποιο από αυτά μονομερής προσφυγή κατά του άλλου. 
Επομένως, είναι νομικώς εσφαλμένο να λέγεται από ελληνικής πλευράς 
ότι εφόσον η Ελλάς έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, 
η Τουρκία μπορεί να προσφύγει μονομερώς γαι τα Ιμια.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια δεύτερη παρατήρηση. Είναι 
προφανές ότι η αναγκαιότητα της αποδοχής από τα Κράτη της αρμο
διότητας του Δικαστηρίου θεμελιώνεται στη λογική του συναινετικού 
χαρακτήρα της διεθνούς δικαιοσύνης, όπως αυτή λειτουργεί στο πλαίσιο 
της διεθνούς κοινωνίας. Χωρίς τη συναίνεση των Κρατών δεν είναι 
δυνατόν στο Δικαστήριο να επιληφθεί μιας υπόθεσης. Παράλληλα όμως, 
ο τρόπος με τον οποίο θα δοθεί η συναίνεση, δηλαδή ο τύπος τον οποίο 
θα περιβληθεί είναι αδιάφορος, γι’αυτό άλλωστε, όπως ήδη σημειώθηκε, 
οι τρόποι έκφρασης αυτής της συναίνεσης είναι πολλοί. Αυτό το οποίο 
μετρά είναι η συναίνεση αυτή να είναι καθαρή και σαφώς εκφρασμένη, 
να μην αφήνει δηλαδή περιθώρια για αμφισβήτηση.



Ολοι οι παραπάνω τρόποι περιβάλλονται τον τΰπο συνθήκης ή επί
σημης μονομερούς δηλώσεως. Είναι όμως δυνατόν η συναίνεση να λάβει 
και άτυπο χαρακτήρα, να εκφραστεί π. χ. μέσα από μια δήλωση προερ
χόμενη από τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό των εξωτερικών ενός 
Κράτους, ή μέσα από ένα κοινό ανακοινωθέν μεταξύ δύο πρωθυπουργών 
ή αρχηγών Κρατών.

Στην απόφασή του για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αι
γαίου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποδέχτηκε κατ’ αρχήν ότι 
αυτού του είδους οι εκφράσεις μπορεί να αποτελούν πηγή της συναί
νεσης, αρκεί να μπορεί να συναχθεί κατά τρόπο αναμφισβήτητο η 
πρόθεση των Κρατών να δεσμευτούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη 
συγκεκριμένη υπόθεση όμως, μετά από εξέταση των όρων που χρησι
μοποιήθηκαν και των περιστάσεων κάτω από τις οποίες συμφωνήθηκε, 
το Δικαστήριο απέρριψε τον ελληνικό ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο 
το Κοινό Ανακοινωθέν των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας του 
1975 αποτέλεσε πηγή μιας τέτοιας συναίνεσης .

Γίνεται επίσης αποδεκτό ότι η συναίνεση μπορεί να συναχθεί και 
από τη συμπεριφορά ενός Κράτους σε σχέση με μια υπόθεση. Τα 
παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική είναι σχεδόν ανύπαρκτα, διότι 
τα Κράτη προτιμούν να δεσμεύονται με τους γνωστούς τυπικούς τρόπους 
έκφρασης της συναίνεσης (διεθνείς συμβάσεις ή γραπτές μονομερείς 
δηλώσεις του άρθρου 36 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης). Η θεωρία όμως αναφέρει θεωρητικά παραδείγματα σύμφωνα 
με τα οποία, εάν ένα Κράτος με τη συμπεριφορά του αφήνει την 
εντύπωση σε κάποιο άλλο ότι δεν θα εναντιωθεί σε ενδεχόμενη προ
σφυγή του στο Δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο, εάν το πρώτο Κράτος 
πράγματι προσφύγει , να αποδεχθεί την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου . 
Οι επανειλημμένες ελληνικές δηλώσεις, οι οποίες προτρέπουν την Τουρ
κία να προσφύγει στο Δικαστήριο σχετικά με το ζήτημα των Ιμίων 
καθώς και οι διαβεβαιώσεις από ελληνικής πλευράς ότι εάν η Τουρκία 
προσφύγει, η Ελλάδα θα προσέλθει για να υποστηρίξει τις θέσεις της 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν σ’ αυτήν την υποθετική 
περίπτωση.

Εάν πραγματοποιείτο κάτι τέτοιο, η χώρα μας κινδυνεύει να βρεθεί 
αντιμέτωπη με μια τουρκική προσφυγή, διατυπωμένη κατά τέτοιο τρόπο 
που να ζητεί από το Δικαστήριο να αποφανθεί, εκτός των Ιμίων, και 
για το νομικό καθεστώς, αμφισβητούμενο κατά την Τουρκία, και άλλων 
βραχονησίδων. Τότε θα βρεθεί η ελληνική πλευρά στη δυσάρεστη θέση 
να πείσει το Δικαστήριο ότι η συναίνεση, η οποία εκφράστηκε προφορικά

με τις διάφορες δηλώσεις των Ελλήνων κυβερνητικών στελεχών, αφορά 
αποκλειστικά τις συγκεριμένες βραχονησίδες. Εάν παρ’ ελπίδα το Δι
καστήριο δεν δεχθεί την ελληνική επιχειρηματολογία επί του θέματος 
αυτού, η ελληνική πλευρά διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπη 
με μια υποχρεωτική απόφαση η οποία είτε να αναφέρεται και σε άλλες 
βραχονησίδες, είτε να προδικάζει κατά τρόπο ενδεχομένως ανεπιθύμητο 
το νομικό καθεστώς και άλλων βραχονησίδων του ανατολικού Αιγαίου.

Συναφής με τον τρόπο αυτό της συναγόμενης έκφρασης της συναίνεσης 
είναι η συμπεριφορά ενός Κράτους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (post hoc). Το γεγονός, π.χ. ότι ένα 
Κράτος το οποίο εγκαλείται από κάποιο άλλο, χωρίς να υπάρχει δι- 
καιοδοτικός σύνδεσμος ανάμεσά τους, προσέρχεται και συμμετέχει ε
νεργά στη διαδικασία, σημαίνει ότι αποδέχεται την αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου. Η συμπεριφορά αυτή θεμελιώνει εμμέσως και ατύπως, 
κατά παρέκταση αρμοδιότητα (forum prorogatum ) του Δικαστηρίου12, 
την οποία το εγκαλούμενο Κράτος δεν μπορεί να ανακαλέσει μεταγε
νέστερα σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης ή του estoppel13. Εάν 
λοιπόν η ελληνική πλευρά προσέλθει στο Δικαστήριο χωρίς να αμφισ
βητήσει την αρμοδιότητά του και υποβάλει τα επιχειρήματά της, τότε 
είναι προφανές ότι τεκμαίρεται επίσης η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Πρέπει και εδώ να τονιστεί ότι οι περιπτώσεις της τεκμαιρόμενης 
συναίνεσης είναι σπάνιες στη διεθνή πρακτική, με δεδομένη τη γενική 
απαρέσκεια των Κρατών σε σχέση με τα άτυπα δηλωτικά στοιχεία της 
συναίνεσης. Από την πλευρά τους, τα διεθνή δικαστήρια, όταν βρίσκονται 
αντιμέτωπα με τέτοιες συναγόμενες εκφάνσεις της συναίνεσης, ερμη
νεύουν κατά τρόπο στενό τις παρεκτάσεις της αρμοδιότητάς τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι προτιμότερο να στραφεί η 
ελληνική τακτική προς την κατεύθυνση σύναψης συνυποσχετικού με την 
Τουρκία και για το ζήτημα των Ιμίων, όπως ακριβώς επιδιώκεται και 
για την υφαλοκρηπίδα. Ο επίσημος και γραπτός χαρακτήρας του συνυ
ποσχετικού, στο οποίο και οι δύο πλευρές θα διατυπώνουν τα συγκε
κριμένα ερωτήματά τους προς το Δικαστήριο θα απαλλάξουν την Ελλάδα 
από τη δυσάρεστη θέση να ερμηνεύσει ενώπιον του τις ίδιες τις δηλώσεις 
της σχετικά με την αρμοδιότητα του. Με το συνυποσχετικό, αυτή η 
αρμοδιότητα θα είναι οριοθετημένη εκ των προτέρων και η ελληνική 
πλευρά δεν θα κινδυνεύει να βρεθεί προ εκπλήξεων , όπως αυτές που 
αναφέρθηκαν.

Οι παραπάνω σκέψεις καταδεικνύουν, νομίζω, ότι σωστά η Ελλάδα 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών



για να λύσει τη διαφορά της με την Τουρκία σχετικά με την κυριαρχία 
επί των Ιμίων. Ωστόσο, η ενδεχόμενη χρήση του Δικαστηρίου είναι μια 
πολύ σημαντική υπόθεση που συνδέεται με ορισμένες εναλλακτικές 
υποθέσεις, τις οποίες, μετά από σοβαρή και ενδελεχή μελέτη των δυ
νατοτήτων που έχει στη διάθεσή της, καλείται να σταθμίσει η ελληνική 
ηγεσία πριν να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τη γείτονα.
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Γρηγόρης Τσάλτας
Αν.Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κρίσης των Ιμίων, θα επιδιωχθεί η 
προσέγγιση όλων των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά το παρελθόν 
γύρω από τις διόδους ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τους αεροδιαδρόμους 
στο γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου, καθώς επίσης και την οριοθέτηση 
της Υφαλοκρηπίδας".

Εάν λοιπόν, θελήσει κάποιος να κάνει μία αναδρομή στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 
1973 μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσει εύκολα ότι η κρίση στα Ιμια: α) 
σχετίζεται άμεσα και απόλυτα με τις άλλες επί μέρους διεκδικήσεις της 
Ελλάδας στον αιγαιακό χώρο και β) αποτελεί συμπληρωματικό σταθμό 
εξέλιξης των διεκδικήσεων αυτών, εντασσόμενη στο κέντρο πλέον της 
ανοικτής και συνολικής αμφισβήτησης του status quo στο Αιγαίο.

Η κρίση λοιπόν στα Ιμια αποτελεί την αρχή ενός δεύτερου μεγάλου 
σταθμού στον θεματικό χώρο των τουρκικών διεκδικήσεων, ενώ χρονικά 
αποτελεί την τρίτη περίοδο ανάπτυξης της τουρκικής προκλητικότητας 
στα τελευταία 25 περίπου χρόνια.

Η πρώτη περίοδος ταυτίζεται χρονικά με το 15μηνο Νοέμβριος 1973 
- Φεβρουάριος 1975, όπου η Τουρκία θα προσπαθήσει να καταγράψει 
μια σειρά προβλημάτων, με σαφή όμως το χαρακτήρα των διεκδικήσεων, 
σε βάρος της Ελλάδος.

Αιχμή του δόρατος, η οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας 
στο Αιγαίο και συμπληρωματικές διεκδικήσεις, η αμφισβήτηση: α) του 
δικαιώματος επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια του ορίου της Αιγιαλίτιδας 
Ζώνης καθώς επίσης και β) του ισχύοντος συστήματος ελέγχου των 
πτήσεων των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας του γνωστού FIR, 
κατοχυρωμένου με Αποφάσεις του ICAO από το 1953 και 1958.

Παράλληλα, προστίθενται και τα θέματα που σχετίζονται με την 
αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με 
το εύρος και την οριοθέτηση του ελληνικού εναέριου χώρου των 10 ν.μ., 
καθώς και την υιοθέτηση της μεθόδου χάραξης των ευθειών γραμμών 
βάσης για τα εξωτερικά όρια των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας.

Η στιγμή που θα επιλεγεί από την Τουρκία ν’ αναπτύξει την πρώτη 
αυτή φάση της επεκτατικής της πολιτικής σε βάρος της Ελλάδας είναι 
όντως καλοεπιλεγμένη, τόσο πολιτικά για το εσωτερικό μέτωπο, όσο και

στρατηγικά σε σχέση με τις διεθνείς την εποχή εκείνη εξελίξεις στο 
χώρο επαναδιαπραγμάτευσης του Δικαίου της θάλασσας υπό την αιγίδα 
του Ο.Η.Ε.

Ο Νοέμβριος του 1973 είναι λοιπόν, σταθμός αφού πρώτον θα βρει 
την Ελλάδα στο εσωτερικό μέτωπο ν’ αντιμετωπίζει ιδιαίτερη κρίση, όχι 
μόνο σ’ επίπεδο δικτατορικού καθεστώτος, αλλά και κρίση ανάμεσα στις 
φατρίες Παπαδόπουλου - Ιωαννίδη, που θα οδηγήσουν βαθμηδόν στο 
Κυπριακό δράμα και στην κατάρρευση της χούντας των Αθηνών λίγους 
μήνες μετά.

Στο διεθνές μέτωπο βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από την έναρξη των 
εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών, για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, όπου σ’ επίπεδο προπαρασκευαστικών, όμως, εργασιών 
της Συνδιάσκεψης έχουν ήδη αποκρυσταλλωθεί οι θέσεις των κρατών 
τόσο σε σχέση με την ομόφωνη υιοθέτηση των 12 ναυτικών μιλίων ως 
απώτερο όριο της Αιγιαλίτιδας Ζώνης και αυτό μετά την υποχώρηση 
των μικρών κρατών στον τομέα διατήρησης του καθεστώτος της αβλαβούς 
διέλευσης από τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας όσο και αναφορικά με 
την επαναδιαδήλωση της πεποίθησης της διεθνούς κοινότητας, αποτέλε
σμα προγενέστερης τόσο εθιμικής όσο και συμβατικής ρύθμισης, αλλά 
και κατοχύρωσης μέσω της διεθνούς πρακτικής, ότι τα νησιά δικαιούνται 
πλήρως όλων των δικαιωμάτων που δικαιούνται και τα ηπειρωτικά εδάφη.

Ο χάρτης που θα δημοσιευτεί την 1η Νοεμβρίου 1973 στην τουρκική 
εφημερίδα της Κυβέρνησης, αναφορικά με τα συγκεκριμένα σημεία στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου η Τουρκία θ’ αναθέσει στην τότε τουρκική 
εταιρεία πετρελαίων TRAO να εξερευνήσει με στόχο τον εντοπισμό 
πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων, θ’ αποτελέσει την έναρξη των προβλη
μάτων που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δημιουργούν ένα πολιτικό 
καθεστώς ασφυξίας στον τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και σε 
βάρος βέβαια της Ελλάδος.

Το θέμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, που θα συμπληρωθεί και 
με τις διεκδικήσεις, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τον Ιούνιο του 1974, 
για τον υπόλοιπο υποθαλάσσιο αιγαιακό χώρο, σχεδόν μέχρι τις βόρειες 
ακτές της Κρήτης, θα βρει την ολοκλήρωσή του σε σχέση με τις 
δυνατότητες -κατά τους Τούρκους- να διατηρήσουν τα λεγάμενα, πάντα 
κατά τους ίδιους, αιγαιακά νησιά, το σύνολο των δικαιωμάτων που το 
Διεθνές Δίκαιο τους αναγνωρίζει με τη μη αναγνώριση του δικαιώματος 
της Ελλάδας να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά 
μίλια.



Οι λόγοι λοιπόν, που προβάλλονται είναι πολλοί και να τους δούμε 
στη συνέχεια.

Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε, ότι με την απο
κρυστάλλωση των τουρκικών θέσεων/διεκδικήσεων το 15άμηνο που α
ναφέραμε επιχειρείται έκτοτε και μέχρι τον Ιανουάριο του 1996, η 
αποδυνάμωση του μισού ελληνικού, αιγαιακού, νησιωτικού χώρου τόσο 
κυρίως από την πλευρά της θάλασσας, (υφαλοκρηπίδα-αιγιαλίτιδα), όσο 
και από τον αέρα, αλλά και από τη δυνατότητα της οργανωμένης άμυνας 
σε περίπτωση επίθεσης.

Ο απώτερος στόχος ήταν ίσως ορατός για το προσεχές μέλλον, αλλά 
δεν προβαλόταν δεόντως ούτε από τους Τούρκους, ούτε ασφαλώς και 
από τους Ελληνες.

Οι τελευταίοι βρίσκονταν στην άχαρη θέση της καθημερινής αμυντικής 
προσπάθειας απόκρουσης ουσιαστικά των πολλαπλών πολιτικών προκλή
σεων από την τουρκική πλευρά, σε συνδυασμό με την ανάγκη για συνεχή 
ετοιμότητα απόκρουσης της όποιας έμπρακτης, έμμεσης στρατιωτικής 
πρόκλησης, με πρόφαση τις ερευνητικές δραστηριότητες, από την πλευρά 
του ψυχροπολεμικού ωκεανογραφικού/σεισμογραφικού στόλου, που έ
χουν αναπτύξει.

Από τη θεωρητική τώρα πλευρά, το θέμα των διεκδικήσεων της 
Τουρκίας στο Αιγαίο θα μπορούσε κανείς να το εντάξει, στο πλαίσιο 
μιας διπλής αμφισβήτησης σε σχέση με τα νησιωτικά εδάφη.

Η πρώτη έχει σχέση με τη μη αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
νησιών, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές εθιμικό και συμβατικό 
δίκαιο, αλλά και από τη διεθνή πρακτική.

Κατά τη διάρκεια των 9χρονων διαπραγματεύσεων της Τρίτης Συν
διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η 
Τουρκία προσπάθησε, μετά την άρνηση των υπολοίπων κρατών της 
διεθνούς Κοινότητας, να αναθεωρήσει το ισχύον καθεστώς για τα νησιά, 
να υποβαθμίσει τη σημασία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου σε σχέση 
με το σημαντικότατο κατ’ αυτήν ηπειρωτικό κορμό της Ανατολής που 
βρέχεται από την ίδια θάλασσα.

Η προσπάθεια αυτή συνοδεύτηκε ασφαλώς καθημερινώς από απειλές 
σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο δηλώσεων.

Στη συνέχεια αποπειράθηκαν να εντοπίσουν, την εφαρμογή φαντα
στικών διατάξεων, υπό το συνοδευτικό πρίσμα μάλιστα και αυθαίρετης 
ερμηνείας κάποιων από αυτές που περιλαμβάνονται τελικώς στη Νέα 
Σύμβαση, με στόχο τη μη αναγνώριση στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου

των ίσων, με τα ηπειρωτικά εδάφη, δικαιωμάτων που πρέπει ν’ απο
λαμβάνουν.

Με άλλα λόγια, η Τουρκία θα επιχειρήσει να πείσει τη διεθνή 
Κοινότητα, ότι επειδή τα ελληνικά νησιά αποτελούν κατ’ αυτή ειδικές 
γεωγραφικές περιπτώσεις και με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι κράτος 
"γεωγραφικώς μειονεκτούν" σε σχέση με το Αιγαίο, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί νομικό καθεστώς εξαίρεσης στη θάλασσα αυτή, την οποία 
χαρακτηρίζει και ως "ημίκλειστη".

Το τουρκικό αυτό επιχείρημα, δεν γίνεται ασφαλώς δεκτό από την 
ελληνική πλευρά, η οποία δεν αναγνωρίζει θάλασσες με ειδικά χαρα
κτηριστικά (κλειστές ή ημίκλειστες), που θα μπορούσαν να στοιχειοθε
τούν παράλληλο περιορισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των παρά
κτιων κρατών.

Ετσι και αναφορικά με το επίμαχο αυτό θέμα είναι γεγονός ότι η 
Σύμβαση του 1982, αναφερόμενη στ’ άρθρα 122 και 123, στην περίπτωση 
των κλειστών ή ημίκλειστων θαλασσών, δεν περιορίζει με ειδικές ή 
άλλες ρυθμίσεις τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών επί 
των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας τους, προτρέποντας απλά και μόνο τ’ 
αναφερόμενα κράτη στο συντονισμό συνεργασίας επί θεμάτων διαχεί
ρισης, διατήρησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των βιολογικών πη
γών της θάλασσας, προστασίας του θαλάσσιου χώρου και ανάπτυξης 
της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας, τόσο σε διμερές, όσο και ασφαλώς 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Εν τούτοις, η Τουρκία επιμένει ότι τα ελληνικά νησιά: α) δεν δι
καιούνται υφαλοκρηπίδας και β) δεν επιτρέπεται να εναρμονίσουν το 
εύρος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης τους με αυτό που η διεθνής Κοινότητα 
απεδέχθη συμβατικά το 1982, δηλαδή τα 12 ναυτικά μίλια, όριο που 
εφαρμόζει στη συντριπτική της πλειοψηφία και στην πράξη.

Σε σχέση με το πρώτο από τα θέματα αυτά, η Τουρκία θεωρεί 
πάραυτα ότι η διαφορά αυτή είναι πολιτική και όχι νομικής και επομένως 
θα λέγαμε τεχνικής φύσεως. Η Ελλάδα την αποδέχεται ως νομική 
διαφορά και υποστηρίζει ότι πολλές από τις διατάξεις της Σύμβασης 
για την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Γενεύης του 1958, αλλά και της 
Νέας Σύμβασης του 1982, αποτελούν κωδικοποίηση προϊσχυόντων εθι
μικών κανόνων και ικανοποιούν πλήρως τις θέσεις της.

Ετσι, σύμφωνα με το άρθρο 1β της Σύμβασης του 1958, και 121 παρ. 
2 της Σύμβασης του 1982, τα νησιά εξομοιώνονται απολύτως με τα 
ηπειρωτικά εδάφη και έχουν δική τους ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.



Η Τουρκία υποστηρίζει επίσης, ότι τόσο το συμβατικό πλαίσιο της 
Γενεύης, όσο και εκείνο που απορρέει από τη Σύμβαση του 1982, δεν 
την δεσμεύουν γιατί δεν τις έχει υπογράψει.

Παράλληλα αρνείται, ότι τα τρία πρώτα άρθρα της Σύμβασης της 
Γενεύης αποτελούν κωδικοποίηση εθιμικών κανόνων. Αυτό όμως επιβε
βαιώνεται και από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 1969 στη γνωστή 
υπόθεση της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας, 
που αναβαθμίζει έτσι τους κανόνες θετικού δικαίου, που δεσμεύουν 
ακόμα και αυτούς που δεν έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα: Ο Α.Ν. 230/1936 καθορίζει το εύρος 
της ελληνικής Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 6 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία στις 
2 Μαρτίου 1956, τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης των 12 ναυτικών μιλίων, 
ως εύρος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης ενώ με το Ν.476/1964 προέβη στην 
καθιέρωση των 12 ναυτικών μιλίων, ως εύρος της τουρκικής αιγιαλίτιδας 
ζώνης στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, 
διατηρώντας τα 6 ναυτικά μίλια μόνο για το Αιγαίο.

Η Ελλάδα θεωρεί ως αποκλειστικό και αναμφισβήτητο το δικαίωμά 
της να επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια 
αποδεχόμενη έτσι με ερμηνευτική δήλωσή της στη Νέα Σύμβαση του 
1982 την εφαρμογή του κανόνα του free transit. Η Τουρκία θεωρώντας 
από το 1974 ως casus beli την επέκταση της ελληνικής Αιγιαλίτιδας 
Ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, προτείνει τη θέσπιση ειδικού νομικού 
καθεστώτος στο Αιγαίο, ενώ καταψηφίζει στη συνέχεια τη νέα σύμβαση 
του 1982.

Συμπέρασμα: Τα 2.800 περίπου ελληνικά νησιά, νησίδες, βραχονησίδες 
και βράχοι που βρίσκονται στο Αιγαίο και καλύπτουν μία επιφάνεια 
22.757 τ.χ. ήτοι το 7% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας, σύμφωνα 
με το άρθρο 121 παράγραφος 2 της Νέας Σύμβασης απολαμβάνουν 
απόλυτα όλων των δικαιωμάτων που έχουν και τα ηπειρωτικά εδάφη. 
Δηλαδή, η Αιγιαλίτιδα Ζώνη, η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, συνορεύουσα 
ζώνη και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Η μόνη εξαίρεση αφορά στους βράχους, όπου και εδώ δεν υπάρχει 
από την ίδια τη Σύμβαση κάποια περιγραφή τους με στοιχεία περιμετρικά 
ή επιφάνειας. Μόνη αναφορά γίνεται στην 3η παράγραφο του ίδιου 
πάντα άρθρου που αφορά στο καθεστώς των νησιών, σύμφωνα με την 
οποία: "οι βράχοι που δεν διατίθενται στην ανθρώπινη επιβίωση, ή δεν 
έχουν ίδια οικονομική ζωή δική τους, στερούνται του δικαιώματος να 
έχουν τις δύο οικονομικής φύσεως ζώνες, δηλαδή, την υφαλοκρηπίδα 
και την ΑΟΖ".

Αρα σε πρώτη φάση έχουν οπωσδήποτε Αιγιαλίτιδα και συνορεύουσα 
ζώνη, πράγμα που ισχύει επομένως και για τις βραχονησίδες των Ιμίων.

Από την άλλη, το πρόβλημα των Ιμίων κατά τον Ιανουάριο του 1996, 
είναι γεγονός ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκτροπής των ελληνο
τουρκικών σχέσεων προς μία νέα σοβαρή φάση των τουρκικών διεκδι
κήσεων σε βάρος της Ελλάδος.

Τη φορά αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση στο σύνολό του το status quo 
του Αιγαίου. Με άλλα λόγια είναι η πρώτη φορά που οι διεκδικήσεις 
αυτές αγγίζουν νησιωτικό έδαφος και δεν περιορίζονται στη θαλάσσια 
περιοχή που περιβάλλει τα νησιά.

Από την άλλη πάλι το πρόβλημα των Ιμίων, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι είναι μεμονωμένο, αφού στο αμέσως μετά χρονικό διάστημα που 
ακολουθεί, η διεκδίκηση αυτή παίρνει τη μορφή αμφισβήτησης της 
ελληνικής κυριαρχίας σ’ ολόκληρο το νοτιοανατολικό μέρος του Αιγαίου, 
αρχικά με τη διεκδίκηση 107 νησιών και βραχονησίδων, για να φτάσουμε 
στη συνέχεια και διά στόματος της Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, 
Τσιλέρ, σε περίπου, τον περασμένο Αύγουστο, 1000 νησιά που χαρα
κτηρίζονται εντελώς σαφές ως γκρίζες περιοχές.

Η νομική απάντηση είναι εύκολο να δοθεί και θα την ακούσουμε 
στη συνέχεια από τους ομιλητές που ακολουθούν. Η πολιτική όμως, έχει 
να κάνει με μια σειρά παραγόντων της εξωτερικής πολιτικής, που 
σχετίζονται και με το ρόλο περιφερειακών Οργανισμών, που έχουν ή 
οφείλουν να δείξουν το ενδιαφέρον τους, άμεσα για τρεις τουλάχιστον 
λόγους που σχετίζονται με την ευρύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην 
περιοχή:

α) να αποτρέψουν την Τουρκία από την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
πλέον διεκδίκησής της σε βάρος της Ελλάδας και που είναι η ανατροπή 
και η επαναδιαπραγμάτευση του status quo στο Αιγαίο,

β) να μπλοκάρουν τις πολιτικές διεργασίες που έχουν αναπτυχτεί από 
την πλευρά της Τουρκίας ως αντίβαρο των διαπραγματεύσεων για 
ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και

γ) να ανατρέψουν το ψυχροπολεμικό κλίμα των 25 τελευταίων χρόνων, 
που αναπτύχτηκε από την πλευρά της Τουρκίας και για λόγους που 
σχετίζονται επίσης με την παραπλάνηση της διεθνούς κοινής γνώμης σε 
σχέση με τα τεράστια δικά της εσωτερικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει 
η γείτων και που έχουν σχέση επίσης με σοβαρές παραβιάσεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Συντονιστής: Π. Γρηγορίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η πρώτη ενότητα με την οποία θα ξεκινήσουμε τη 
σημερινή συνάντησή μας, το σημερινό μας προβληματισμό, η πρώτη 
λοιπόν, αυτή θεματική ενότητα, αφορά στον Οργανισμό των Ηνωμένων 
Εθνών.

Η επιλογή δεν είναι σίγουρα τυχαία. Σίγουρα ο ΟΗΕ έχει καθιερωθεί 
σαν το κυριότερο φόρουμ διεθνούς διαλόγου, διεθνούς προβληματισμού, 
τόσο από τη διεθνή πρακτική, όσο και από τη διεθνή οργάνωση.

Παρ’ ότι στην πράξη βέβαια βλέπουμε ότι οι περιφερειακοί Οργα
νισμοί είναι εκείνοι που σήμερα συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρ
φωση πολιτικών, στη διαμόρφωση ενός επιστημονικού και πρακτικού 
προβληματισμού. Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ότι ο ΟΗΕ παραμένει ένα 
βήμα διαλόγου σημαντικό, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην πρώτη αυτή λοιπόν, ενότητα εθίγησαν ορισμένα θέματα, τα οποία 
και σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Σουλαδάκης, δεν θα προσπαθή
σουμε να καλύψουμε γενικά την ελληνοτουρκξική διαφορά, τις ελληνο
τουρκικές σχέσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε, όσο το δυνατόν 
ειδικότερα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με το συγκεκριμένο αντικεί
μενο, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα.

Ε.ΑΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Είμαι ο αντιστράτηγος Ευστράτιος Δεμέστιχας εν 
αποστρατεία εκπρόσωπος της Πολιτικής Ανοιξης.

Ηθελα να ρωτήσω το εξής: Εάν έχουμε προηγούμενο μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιες από τις αναπτυγμένες χώρες και μάλιστα 
χώρες που ανήκουν στον ίδιο Συνασπισμό ή και άλλες χώρες να 
διεκδικήσουν ύστερα από χρόνια και μάλιστα ύστερα από υπογραφή 
τόσων συμφωνιών αυθαίρετα και με απειλές εδαφικό χώρο γειτονικής 
χώρας και να μην το πράξει τούτο προσφεύγοντας τουλάχιστον στους 
διεθνούς Οργανισμούς. Εάν υπάρχει προηγούμενο και τι έγινε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η ερώτησή σας αφορά κάποιο συγκεκριμένο εισηγητή; 
Θα παρακαλούσα ν’ αναφέρετε και το όνομά του.

Α.ΓΙΟΚΑΡΗΣ: Ναι, θα μπορούσα να σας πω, ότι στο γεωγραφικό μας 
χώρο υπάρχει μακρά αμφισβήτηση και διεκδίκηση μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Ισπανίας σε σχέση με το Γιβραλτάρ, που είναι εν εξελίξει 
αυτή τη στιγμή. Μάλιστα έχουν φτάσει και σε χαρακτηριστική φάση
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διαπραγματεύεται το θέμα αυτό με την νοοτροπία εμπόρου, πράγμα που 
στην αγγλική ορολογία θεωρείται και λίγο προσβλητικό.

Θα μπορούσα να σας αναφέρω σε πρόσφατη πρακτική τη διεκδίκηση 
μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας συστάδων νησίδων που βρίσκονται 
στη θάλασσα της Κίνας, διότι τα νησιά αυτά δεν τα είχε διεκδικήσει 
ποτέ κανείς.

Η Ιαπωνία θεωρούσε αυτονόητον, ότι ανήκουν στο δικό της χώρο 
κυριαρχίας, είχε εγκαταστήσει φάρους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
πράγμα που είναι ένα πρώτο ενδεικτικό στοιχείο, ότι ασκείται κάποια 
είδους δικαιοδοσία στα νησιά αυτά.

Σας θυμίζω ότι το ανάλογο επιχείρημα είχαν αναπτύξει και οι Αγγλοι 
και είχε γίνει παραδεκτό στα Ηνωμένα Εθνη το 1982, όταν το 1847 
πρώτοι εποίκισαν τα νησιά ΦΩΚΛΑΝΤ στο Νότιο Ατλαντικό, εγκαθι- 
στώντας σαν πρώτο σύμβουλο ενδιαφέροντος φάρους ακριβώς για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Υπάρχει διεκδίκηση βορείως της Ιαπωνίας τα νησιά Κουρίλες μεταξύ 
της τέως Σοβιετικής Ενώσεως και νυν Ρωσίας και της Ιαπωνίας.

Είναι αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις, οι οποίες έμπασαν και σε φάση 
οξύτητας μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών και οι οποίες βρίσκονται 
στη διαδικασία αυτή τη στιγμή επιλύσεως των διαφορών.

Θα μπορούσα ν’ αναφέρω πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Σας 
αναφέρω πάλι περιπτώσεις από τη σύγχρονη πρακτική, στην οποία είχαμε 
εάν θέλετε, φάσης οξύτητας, οι οποίες λίγο πολύ προσέγγιζαν αυτές 
των Ιμίων.

Στην περίπτωση των νησίδων στη θάλασσα της Κίνας είχαν γίνει 
συγκρούσεις μεταξύ περιπολικών των δύο κρατών και είχε βυθιστεί και 
ένα ιαπωνικό περιπολικό σκάφος. Ευχαριστώ.

Κ.ΓΙΑΙΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Από το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Α
θηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ. Θα ήθελα να 
κάνω μια ερώτηση συμπλήρωση θα έλεγα στην πολύ ενδιαφέρουσα 
εισήγηση του κυρίου Τσάλτα.

Η όλη διαδικασία της προετοιμασίας του Δικαίου της θάλασσας είχε 
μια πολύ σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση. Και σ’ αυτή τη διαδικασία 
το κομμάτι της γεωλογίας, ιδίως σ’ ότι αφορά την Υφαλοκρηπίδα των 
Ιμίων, ήταν ένα ουσιαστικό κομμάτι της όλης προετοιμασίας, για το 
δίκαιο της θάλασσας.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο νομικός ορισμός της Υφαλοκρηπίδας 
είναι απόρροια του επιστημονικού γεωλογικού ορισμού της έννοιας της 
Υφαλοκρηπίδας.

Η διάσταση που δόθηκε στο Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, ότι τα 
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν απλώς εάν θέλετε 
μι,α κωδικοποίηση όπως πολύ σωστά ελέχθη, των εθιμικών νομικών 
κανόνων.

Ηταν μία πραγματική τεχνική, επιστημονική διαπίστωση πολλών πε
ριπτώσεων, το ότι μεγάλα νησιά έχουν πραγματική γεωλογική υφαλο
κρηπίδα.

Αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε τους Τούρκους και τους ενοχλεί πάρα 
πολύ. Και γι’ αυτό στη διαδικασία της προετοιμασίας και της όλης 
μελέτης, για το δίκαιο της θάλασσας, προσπάθησαν να επιστρατεύσουν 
μια σειρά από επιφανείς διεθνείς γεωλόγους, για να έχουν μία τεκμη
ρίωση στα πλαίσια των συνομιλιών στα Ηνωμένα Εθνη, ότι τα νησιά 
δεν έχουν υφαλοκρηπίδα.

Οι πλείστοι βέβαια επιστήμονες κύρους, διεθνούς δικαίου, σεβόμενοι 
τον εαυτό τους και την επιστημονική δεοντολογία αρνήθηκαν να συ- 
μπράξουν.

Οσοι εν πάση περιπτώσει έκαναν κάποιες εισηγήσεις, ήταν εισηγήσεις, 
οι οποίες από τους τεχνικούς των Ηνωμένων Εθνών δεν ελήφθησαν 
υπόψη.

Πού θέλουμε να καταλήξουμε; Θέλουμε να καταλήξουμε ότι η όλη 
προετοιμασία που γίνεται, ακόμα και όταν εγίνοντο κάποιες συζητήσεις 
για την προσφυγή μας στο Δικαστήριο της Χάγης, έχουν σημαντικό και 
πρέπει να έχουν πάντοτε σημαντικό στοιχείο, το γεγονός, ότι τα νησιά 
έχουν πραγματικά Υφαλοκρηπίδα με τη γεωλογική του όρου έννοια.

Υπάρχει μία πλήρης τεκμηρίωση για το θέμα αυτό, η οποία έχει γίνει 
παλαιότερα από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτή τη στιγμή γίνεται μία μελέτη και στα πλαίσια στο Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας, στο Γεωλογικό Τμήμα, διότι δεν είναι τυχαίο, ότι οι Τούρκοι 
ακόμα και τώρα, όταν γίνεται μία αθώα επιστημονική έρευνα στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα, όχι για υδρογονάνθρακες, όχι για πετρέλαια, 
μία κλασσική χαρτογράφηση της υφαλοκρηπίδας της ελληνικής, ενοχλού
νται σφόδρα.

Επομένως, θα ήθελα να ρωτήσω, τελειώνοντας τον κύριο Τσάλτα εάν 
έχει λάβει υπόψη του σ’ όλη αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική 
εισήγησή του, αυτή τη διάσταση, η οποία ίσως δεν ακούγεται πάρα 
πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο.

Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε το γεγονός, ότι ένας ουσιαστικός λόγος 
που κινήθηκε η όλη διαδικασία για το νέο Δίκαιο της θάλασσας,



αφορούσε και τα αρχιπελαγικά κράτη, τα ωκεάνια, είχαν σχέση με τη 
γεωλογική διάσταση της υφαλοκρηπίδας και τη γεωλογική διάσταση εάν 
θέλετε της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης. Ευχαριστώ πολύ.

Γ.ΤΣΑΛΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Παπαβασιλείου. Κοι
τάξτε, δεν έχω ρίξει το βάρος στο γεωλογικό επιχείρημα, όχι γιατί δεν 
θέλω εγώ να κάνω κάτι, αλλά γιατί η διεθνής κοινότητα στα πλαίσια 
της εξεύρεσης του Δικαίου της θάλασσας έχει αρνηθεί να ρίξει το βάρος 
στο γεωλογικό κριτήριο.

Τι θέλω να πω με αυτό: Για όσους θυμούνται το παλαιότερο καθεστώς 
του δικαίου της θάλασσας, αναφορικά με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, 
δηλαδή, το καθεστώς του 1958 στη Γενεύη στηρίζεται πάραυτα και στο 
γεωλογικό κριτήριο, αφ’ ής στιγμής οριοθετεί την ηπειρωτική υφαλοκρη
πίδα το απώτερο όριό της, στο ισοβαθές των διακοσίων μέτρων.

Υπάρχει ένα γεωλογικό κριτήριο σε σχέση με το βάθος. Δηλαδή, με 
βάση τη Σύμβαση της Γενεύης του 1958, τα κράτη εκείνα τα οποία δεν 
αντιμετώπιζαν αβαθείς θάλασσες κοντά στις ακτές τους, εστερούντο 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και από τη νομική πλευρά και όχι μόνο τη 
φυσική γεωλογική.

Βλέπουμε, ότι η νέα σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας εγκατα
λείπει εντελώς αυτό το κριτήριο το γεωλογικό. Το επαναοριοθετεί εάν 
θέλετε στη συνέχεια, αλλά μετά από μία πολύ μεγάλη απόσταση από 
τις ακτές, στα διακόσια ναυτικά μίλια, όπου τότε μπορεί το κράτος να 
επεκτείνει την ηπειρωτική του υφαλοκρηπίδα, μέχρι το τέλος υφαλοπλαι- 
σίου, δηλαδή, μέχρι επί πλέον άλλα 150 ναυτικά μίλια, δηλαδή, ένα 
σύνολο 350 ναυτικών μιλίων.

Η Τουρκία το γνώριζε αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια της διαπραγ
μάτευσης και δηλαδή, στην περίοδο των εργασιών του προπαρασκευα
στικού σταδίου της Συνδιάσκεψης και γι’ αυτό έντεχνα το εγκατέλειψε, 
προβάλλοντας εάν θέλετε, ένα άλλο επιχείρημα.

Η προσπάθειά της κατά διάρκεια της 3ης Συνδιάσκεψης ήταν να 
πείσει τα κράτη για τη σημασία που πρέπει να έχει ένα νησί ανάλογα 
με την επιφάνεια που κατέχει και ανάλογα με τους κατοίκους που έχει.

Εάν διαβάσει κανένας το σχέδιο άρθρων που κατέθεσε η Τουρκία 
για τη δυνατότητα των νησιών να έχουν δική τους ηπειρωτική υφαλο
κρηπίδα, θα δείξει ξεκάθαρα, ότι η πρότασή της είναι, ότι ένα νησί για 
να έχει δική του ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα πρέπει ή να έχει συνολική 
έκταση με το 1/10 του συνόλου της έκτασης του κράτους που ανήκει, 
ή εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να έχει επάνω τουλάχιστον το 1/10 του 
συνόλου του πληθυσμού του κράτους που ανήκει.

Με κάποια τέτοια δεδομένα, εάν θέλουμε να κάνουμε μία φανταστική 
υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης στο Αιγαίο, ούτε η Κρήτη δεν έχει 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και όχι βέβαια τα υπόλοιπα μικρότερα νησιά 
στον αιγαιακό χώρο. Το γνώριζε καλά, δεν κατάφερε βέβαια, να περάσει 
ασφαλώς ούτε και αυτή τη θέση υπέρ της τελικής θέσης, η οποία πέρασε 
από τη Συνδιάσκεψη της Σύμβασης του 82 επομένως και που είναι 
εκείνη η συγκεκριμένη μικρή παράγραφος 3 του άρθρου 121 που εάν 
προσέξτε καλά, αναφέρεται και κάνω μνεία του αγγλικού και του 
γαλλικού εάν θέλετε κειμένου της Σύμβασης σε το!« και σε τοίίβε. 
Μιλάμε για βράχους.

Και εάν θέλουμε ν’ ανατρέξουμε και στη διεθνή βιβλιογραφία πλέον, 
στη διδασκαλία των διεθνολόγων θα δούμε ότι τα νησιά χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες.

Υπάρχει το νησί, η νησίδα, η βραχονησίδα και ο βράχος. Το κείμενο 
κάνει μνεία μόνο για την υποδεέστερη αν θέλετε, κατηγορία αυτών των 
τεσσάρων που σας ανέφερα, όπου εκεί και πάλι σε σχέση με τη 
δυνατότητα να έχει πληθυσμό αυτός ο βράχος ή να έχει δική του 
οικονομική ζώνη, στερείται απλά και μόνο των δύο, όπως είπα οικονο
μικής φύσεως ζωνών, όχι της Αιγιαλίτιδας ζώνης, ή της συνορεύουσας 
επίσης ζώνης που είναι αμέσως μετά την Αιγιαλίτιδα, αλλά την ηπει
ρωτική υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Π.ΚΩΣΤΑΚΟΣ: Επειδή ανέφερε ο κύριος Τσάλτας, ότι υπήρξε επιλογή 
του χρόνου της ενάρξεως προβολής των διεκδικήσεων της Τουρκίας 
κ.λ,π. και επειδή γι’ αυτές τις διεκδικήσεις χρειάζεται κάποια αφορμή 
συνήθως, η οποία δίδεται με διαφόρους τρόπους και πολλές φορές 
εμφανίζεται σαν τυχαία, ή επιδιώκεται να εμφανιστεί σαν τυχαία, θα 
ήθελα να ρωτήσω, εάν έχει ερευνηθεί στη συγκεκριμένη κρίση των Ιμίων 
η ανάμειξη των πολιτών και εάν αυτοί οι πολίτες αναμείχθηκαν τυχαία, 
ή εάν καθοδηγήθηκαν από κάπου εν όψει ότι υπήρξε και ανάμειξη 
δικών μας πολιτών.

Και την ερώτηση αυτή την θέτω, γιατί άκουσα πρόσφατα και για 
κάποια, ότι πρόκειται να γίνει στα Ιμια, να οργανωθεί κάποια συναυλία 
κ.λ,π. πράγμα που είναι απολύτως βέβαιο περίπου, ότι θα δημιουργήσει 
κάτι.

Βέβαια, υπάρχουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες 
απαγορεύουν στους πολίτες την ανάμειξη στις διεθνείς σχέσεις και τη 
διατάραξη των διεθνών σχέσεων του κράτους. Αλλά γνωρίζουμε όλοι 
ότι πολλές φορές αυτό δεν είναι αρκετό για να τους αποτρέψει.



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κύριος Τσάλτας έχει το λόγο.

Γ.ΤΣΑΛΤΑΣ: Η ερώτηση που έθεσε ο κύριος Κωστάκος είναι πολιτικής 
φύσεως, δεν είναι τόσο νομικής φύσεως, για να μπορέσω ν’ απαντήσω 
ή όχι.

Παρ’ όλα αυτά επειδή έθιξα και στη δική μου την εισήγηση κάνοντας 
μια διερευνηση της ανάπτυξης της τουρκικής πρόκλησης σε βάρος της 
Ελλάδας διαχρονικά από το 1973 μέχρι σήμερα, είναι γεγονός, ότι οι 
στιγμές που οι Τούρκοι εγείρουν τέτοιου είδους θέματα είναι πραγματικά 
καλοεπιλεγμένες.

Εθιξα την περίπτωση του 1973, όπου από την 1η Νοέμβρη και είναι 
πραγματικά συγκεκριμένη η στιγμή που επιλέγεται, δηλαδή, ένα μήνα 
πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνδιάσκεψης. Θυμίζω ένα μήνα 
πριν από το 1994 16 Νοεμβρίου που μπήκε η νέα σύμβαση σε ισχύ, 
ακούσαμε πάλι διά στόματος της κυρίας Τσιλέρ, το casus beli για τα 
δώδεκα ναυτικά μίλια, μόνο που δεν είναι πρωτοτυπία της κυρίας Τσιλέρ.

Το Φεβρουάριο του 1975 το είχε πρωτοπεί τότε εάν θέλετε, ο τότε 
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσακλαγιαγκίλ, ο οποίος μας 
το είχε βέβαια καταστήσει σαφές κατά τη διάρκεια της θητείας του, της 
μακρόχρονης άλλωστε θητείας του συνεχώς αυτό το θέμα.

Λοιπόν, είναι όντως καλοεπιλεγμένες οι στιγμές. Ψάχνουν να βρούνε 
θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εντελώς απλά, κάποιες αδυναμίες στο 
εσωτερικό μέτωπο από την πλευρά της Ελλάδας, για να μπορέσουν να 
κτυπήσουν και για να δοκιμάσουν άλλοι αναλυτές των διεθνών σχέσεων 
που θα συνεχίσουν αμέσως μετά από μένα, θα μπορούσαν να σας το 
αναπτύξουν ακόμα καλύτερα, να δοκιμάσουν την αντοχή της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, της όποιας κυβέρνησης δηλαδή, βρίσκεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση στην εξουσία.

Τώρα, αναφορικά με την εμπλοκή των πολιτών ή όχι. Αναφέρεστε 
προφανώς στους κάποιους Τούρκους πολίτες, δημοσιογράφους, δεν ξέρω 
πώς αλλιώς τους ονομάσανε και το "ονομάσανε" είναι όμως προσωπική 
άποψη αυτή δεν είναι επιστημονική, είναι η γνώση την οποίαν ίσως 
μπορώ να έχω και εγώ, αυτών που ανέβηκαν στη βραχονησίδα την Ιμια 
και κατέβασαν την ελληνική σημαία, έβαλαν την τουρκική σημαία κ.λ.π.

Η εμπλοκή ασφαλώς από την πλευρά των δημοσιογράφων, δεν νομίζω, 
ότι είναι τόσο εύκολη στη συγκεκριμένη περίπτωση από την πλευρά της 
Τουρκίας, διότι η διάθεση της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί το γεγονός 
σημαντικά αμέσως μετά από αυτή την άτυχη, θα μπορούσε να την είχε 
κρίνει και η ίδια η Τουρκία κίνηση στην περίπτωση των δημοσιογράφων 
των δικών της, τη διάθεση να το εκμεταλλευτεί και να το προχωρήσει

χο θέμα ακόμα περισσότερο και να μιλάμε πλέον σήμερα εξ αιτίας 
εκείνου του δημοσιογράφου που κατέβασε την ελληνική και έβαλε την 
τουρκική και είπε για γκρίζες περιοχές, χιλίων νησίδων, νησιών, βρα
χονησίδων κ.λ.π. του μισού Νοτιοανατολικού Αιγαίου, ασφαλώς είναι 
περίεργη.

Και έτσι δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν και προσωπικά όμως 
τονίζω και πάλι πρωτοβουλία κάποιων ατόμων. Η εμπλοκή ίσως ήταν 
καθοδηγούμενη.

Α.ΓΙΟΚΑΡΗΣ: Ευχαριστώ. Θα ήθελα γρήγορα να πω το εξής: Σας είπα 
οτην αρχή της εισήγησής μου, ότι πολλές φορές τα κράτη συμφωνούν 
σε ορισμένα θέματα και το ένα εξ αυτών, επειδή δεν έχει προκαθορι
σμένη την στιγμή της δεσμεύσεώς του μία σαφή εξωτερική πολιτική 
έναντι του άλλου υφίσταται τις συνέπειες εκ των υστέρων, για ό,τι έχει 
συμφωνήσει εκ των προτέρων.

Το ίδιο συμβαίνει ξέρετε και σε επίπεδο επιτροπών εμπειρογνωμόνων, 
ή σε επιστημονικές επιτροπές στις οποίες ένα κράτος αναθέτει μια 
έρευνα με το σκοπό να προβεί εν συνεχεία σε μία διοικητική ενέργεια, 
όπως είναι η χαρτογράφηση περιοχών, επί των οποίων θα δοθούν άδειες, 
για διενέργεια ερευνών, για την ανεύρεση υδρογονανθράκων.

Και μπορώ ν’ αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα, την επιτροπή 
που λειτούργησε προ το 1973, επιστημονική επιτροπή στην Τουρκία, 
στην οποία συμμετείχαν γεωλόγοι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
συμμετείχαν σημειωτέον από άποψη ως εκπρόσωπος του Υπουργείου 
των Εξωτερικών και νομικός εμπειρογνωμόνων ο τέως Υπουργός Εξω
τερικών ο κύριος Γκενσάι, ο οποίος είναι και καθηγητής του Πανεπι
στημίου του Βοσπόρου και η οποία επιτροπή τότε περιέργως προ του 
1973 επειδή δεν είχε προσανατολισμό πολιτικό ως προς το ποιά κριτήρια 
θα χρησιμοποιούσε για την οριοθέτηση περιοχών στο Αιγαίο, στις οποίες 
η Τουρκία ύστερα από συμφωνία ενδεχομένως με την Ελλάδα θα είχε 
δικαιώματα και ειδικά της υφαλοκρηπίδος, έδωσε και χαρτογράφησε με 
γεωλογικά κριτήρια και επιστημονικά κριτήρια μία περιοχή, η οποία 
περιλαμβάνεται μεταξύ των εκβολών τον Ελίον, της Νήσου Ιμβρου και 
της Νήσου Τενέδου, νοτιοανατολικός της Λήμνου και βορειοδυτικώς της 
Μυτιλήνης.

Βεβαίως και αυτή ήταν λανθασμένη άποψη, αλλά ήταν ενδεικτικό ότι 
στην περιοχή εκείνη έδωσαν χαρτογράφηση και έδωσαν εν συνεχεία 
άδειες για διενέργεια ερευνών, για ανεύρεση υδρογονανθράκων σε 
περιοχές πολύ μικρές σε σχέση με τη διεκδίκηση της Τουρκίας όπως 
προεβλήθη τον Ιούνιο του ’74, όταν σε νέες άδειες που εδόθησαν τότε
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και με βάση τον προσαρτημένο χάρτη στην τουρκική επίσημη εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, πλέον οριοθετεί η τουρκική υφαλοκρηπίδα το μισό 
Αιγαίο με αντίστοιχη διεκδίκηση ένα μήνα αργότερα όταν έγινε η τουρκική 
στρατιωτική επέμβαση στη Κύπρο, διεκδίκησης μετάθεσης δυτικότερα των 
ορίων του FAR Αθηνών. Αμφισβήτηση έμπρακτη αλλά όχι νομική των 
ορίων του εθνικού εναέριου χώρου, διαίρεση του Αιγαίου σε δύο ζώνες 
έρευνας και διάθεσης. Κάτι που μάλλον λύεται ευνοϊκά αυτή τη στιγμή με 
βάση το σχέδιο της SALKO VENSION του Λονδίνου, περί έρευνας και 
διάθεσης και βεβαίως δύο ζωνών αεράμυνας με βάση το γεγονός ότι το 
1978 όταν ζητήσαμε να επανέλθουμε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 
υπήρχε πλέον το δικαίωμα προβολής του veto της Τουρκίας.

Το τελευταίο που προσετέθη πέρσι, ήταν πλέον όχι διεκδικήσεις 
δικαιοδοσιών, ή κυριαρχικού δικαιώματος επί της υφαλοκρηπίδας, ήταν 
πλέον και μία διευρυμένη αμφισβήτηση των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λωζάνης του ’23 που εν πάση περιπτώσει τηρήθηκε 60 χρόνια και 
τώρα αμφισβητούνται για την έννοια του τι είναι παρακείμενο.

Εάν μία νησίδα είναι λέει πιο κοντά στην τουρκική παραλία θα 
πρέπει να φέρεται παρακείμενη προς την τουρκική παραλία και όχι 
παρακείμενη προς το κύριο ελληνικό νησί προς το οποίον έχει προσαρ- 
τηθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Είναι μία ερμηνεία, αλλά 
δεν νομίζω, ότι είναι μία ερμηνεία που μπορεί να σταθεί σ’ επίπεδο 
διεθνούς δικαστηρίου, διότι εκεί λαμβάνεται υπόψη και η πρακτική των 
κρατών και δεν μπορεί ν’ αμφισβητηθεί βέβαια, η πρακτική της Τουρκίας.

Ταχύτατα κάτι άλλο. Πώς παρεμβαίνουν οι πολίτες. Ο Τούρκος πλοίαρ
χος του εμπορικού πλοίου, το οποίον προσάραξε 26 Δεκεμβρίου του 1996 
στη μεγαλύτερη από τις νησίδες Ιμια, η ενστικτώδης αντίδρασή του και η 
πεποίθηση του δικαίου εάν μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω σαν νομικός, 
ήταν ότι είχε προσαράξει σε περιοχή υπό ελληνική κυριαρχία, ή τουλάχιστον 
υπό ελληνική δικαιοδοσία για λόγους έρευνας και διάθεσης.

Και η πρώτη κίνησή του να ζητήσει από τον Πειραιά από μία γνωστή 
εταιρεία ναυαγοσωστικών, να σταλεί ρυμουλκό ανοικτής θαλάσσης, για 
ν’ αποκολλήσει το πλοίο, γιατί όπως ξέρετε κάθε μέρα καθυστέρησης 
της παράδοσης του φορτίου στη Νεάπολη στοιχίζει ποινικές ρήτρες, οι 
οποίες έχουν συμφωνηθεί και για ν’ αποφύγει αυτές ο πλοίαρχος και 
η εταιρεία απευθύνθηκε φυσιολογικά εκεί που θεωρούσε ότι ήταν 
αρμόδιοι και αρμόδιες κατά την άποψή του ήταν οι ελληνικές αρχές.

Μετά έγιναν βέβαια τα διαβήματα το ένα 7 Ιανουάριου, το άλλο 14 
Ιανουάριου, το πρώτο περί κυριαρχίας της Τουρκίας, το δεύτερο περί 
δικαιοδοσίας για λόγους έρευνας και διάθεσης και μετά βεβαίως ανα-

μείχτηκαν και τα μέσα ενημέρωσης και πήρε άλλες διαστάσεις το θέμα, 
τις οποίες σαν νομικός δεν θέλω ν’ αναφερθώ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κατ’ αρχήν τον κύριο Τσάλτα, εάν 
το θέμα των Ιμίων, το οποίο μπορούσε και να μην είχε εξελιχθεί όπως 
εξελίχθηκε και να περιοριστεί στο διπλωματικό τομέα, δεν εντάσσεται 
μόνο σαν ένα στοιχείο στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά σαν μία 
προσπάθεια να εμπλέξει στο νομικό καθεστώς της Δωδεκανήσου, να 
εμπλακεί η Τουρκία, κάτι που αρνείται η Ελλάδα, διότι η Συνθήκη του 
’47 δεν αποτελεί μέρος αυτή μέλος αυτής.

Και μία προς τον κύριο Γιόκαρη, τον εναέριο χώρο της Ελλάδος δεν 
τον αμφισβητεί μόνο η Τουρκία τον αμφισβητεί και η Αμερική και τον 
αμφισβητεί και το ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να ρωτήσω και εννοώ τα δέκα 
ναυτικά μίλια, όχι τα έξι, εάν προς τα εκεί έχουν γίνει τίποτε ενέργειες 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.

Γ.ΤΣΑΛΤΑΣ: Σε σχέση με την ερώτηση του κυρίου Μανιάτη. Σε πρώτη 
φάση ασφαλώς και υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή με το καθεστώς του 
θέματος των Ιμίων, δηλαδή, με το καθεστώς της Δωδεκανήσου.

Η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας βέβαια δεν διαδηλώνει για 
την εμπλοκή της με το καθεστώς της Δωδεκανήσου με τη συγκεκριμένη 
περίπτωση των Ιμίων. Ξέρετε πολύ καλά, ότι στα τελευταία χρόνια, 
στα πλαίσια των διεκδικήσεών της, το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης 
των Δωδεκανήσων προβάλλεται πάλι από την τουρκική πλευρά, έχει 
σχέση με τη συγκεκριμένη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την 
οποία από την Ιταλία εμείς στη συνέχεια πήραμε τα Δωδεκάνησα.

Επομένως η εμπλοκή οπωσδήποτε είναι ευρύτερη, άλλωστε το βλέ
πουμε ότι στη συνέχεια δεν σταματάνε στα Ιμια, αλλά η υπόλοιπη 
διεκδίκηση αφορά το χώρο της Δωδεκανήσου μέχρι τα βόρια παράλια 
της Κρήτης.

Αυτά τα χίλια νησιά νησίδες κ.λ,π. από την πλευρά της Τουρκίας ή 
τα 107 που βάζουν και την Κάλυμνο μέσα, έχοντας μπερδέψει την 
Κάλυμνο με την Καλόλημνο βέβαια, αφορούν πάντοτε το συγκεκριμένο 
χώρο.

Το πρόβλημα επομένως της Τουρκίας οπωσδήποτε είναι τα Δωδεκά
νησα στο σύνολό της. Επομένως η αμφισβήτηση του καθεστώτος του 
1947.

Α.ΓΙΟΚΑΡΗΣ: Ως προς το πρώτο σκέλος. Οπως είπα το εύρος του 
εναερίου χώρου, ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά κράτους, η οποία 
αντιβαίνει στο νομικό καθεστώς του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής



Αεροπορίας, είναι επιδεκτική αμφισβητήσεως και προσβολής στο Συμ
βούλιο του ACEO κάτι το αντίστοιχο με το Συμβούλιο Ασφαλείας εάν 
θέλετε στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, το οποίον έχει και 
δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.

Η δε απόφασή τους είναι επιλεκτική μονομερούς προσβολής ενώπιον 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Από την άποψη αυτή ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προβεί μέχρι 
στιγμής σε νομική αμφισβήτηση του εύρους του ελληνικού εναέριου χώρου.

Δεν θεωρείται νομική αμφισβήτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπει το καταστατικό του κάθε διεθνούς Οργανισμού και οι διεθνείς 
διαδικασίες οι οποίες εξελίσσονται στη συνέχεια.

Σας ανέφερα το περιστατικό της διαφοράς μεταξύ Κούβας και Ηνω
μένων Πολιτειών προηγουμένως, δεν θεωρείται νομική αμφισβήτηση η 
δήλωση σε πολιτικό επίπεδο, ενός εκπροσώπου κυβερνήσεως. Είναι 
δήλωση πολιτικής εμβέλειας που μπορεί ν’ αξιολογηθεί ανάλογα από 
τα ενδιαφερόμενα κράτη, αλλά δεν είναι νομική αμφισβήτηση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Συγγνώμη κύριε Γιόκαρη που σας διακόπτω, μήπως 
θα μπορούσαμε να δώσουμε και στη συνέχεια, στην επόμενη δηλαδή, 
θεματική επειδή θα είναι και το ΝΑΤΟ το αντικείμενό μας, να συζη
τούσαμε αυτό, για να προλάβουμε και μία τελευταία ερώτηση. Φοβάμαι 
ότι έχετε ξεπεράσει πάρα πολύ το χρόνο.

Α.ΓΊΟΚΑΡΗΣ: Αλλωστε θα είμαι ταχύτατος. Υπάρχει η απόφαση του 
(military comity) NC 66 του 1960. Η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη 
τότε το 1960 ήταν μία απόφαση πολυσέλιδη, η οποία όριζε στην πρώτη 
ακριβώς σελίδα κιόλας, ότι τα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού σκέλους της 
συμμαχίας συμφωνούν κατά τη διάρκεια ατομικών ή συλλογικών ασκή
σεων για σκοπούς NATO (for NATO porposes) να ταυτίζουν τα όρια 
της Αιγιαλίτιδας ζώνης του εθνικού τους εναέριου χώρου.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η απόφαση του 1960 ήταν μια απόφαση, η 
οποία προσπαθούσε να διευθετήσει προφανώς τις δυσκολίες που συνα
ντούσε η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία όσον αφορά το εύρος του 
εναερίου χώρου και στη γενική της διατύπωση, προσπαθούσε χωρίς να 
φωτογραφίζει κάποιο κράτος, προσπαθούσε να καλύψει την πρακτική 
όλων των κρατών, ούτως ώστε να ταυτίζονται στη διάρκεια των ασκήσεων 
23 με 26 Νοεμβρίου, τα όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης με τον εναέριο 
χώρο. Δηλαδή, 6 ναυτικά μίλια, ή 12 μίλια στη σημερινή πρακτική της 
εφαρμογής της.

Που σημαίνει ότι μία μέρα πριν και μία μέρα μετά προ της ενάρξεως 
της ασκήσεως και μετά τη λήξη της ασκήσεως το κράτος πλέον είχε τα 
φυσιολογικά όρια, όπως ήταν διεθνώς διακηρυγμένα και διεθνώς ανα
γνωρισμένα. Η απόφαση αυτή υποτίθεται, ότι ισχύει ακόμα.

Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή, ή μάλλον δεν μπορώ 
να σας πω αυτή τη στιγμή ποιά είναι ή όχι η πρακτική της εφαρμογή 
από εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα όπως είναι το ΝΑΤΟ ή η Ελλάδα.

Λυπούμαι πάρα πολύ αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το 
κρατήσω σε επίπεδο υπηρεσιακού απορρήτου. Πάντως ισχύει η απόφαση. 
Και η απόφαση αυτή άμεσα και έμμεσα αναγνωρίζει τα δέκα ναυτικά 
μίλια, εφλ όσον λέει ότι μόνο για τη διάρκεια της ασκήσεως, της δύο, 
ή τις τρεις μέρες της άσκησης θα δέχονται τα κράτη μέλη να ταυτίζουν 
τα θαλάσσια, με τα εναέρια σύνορα. Το περιορίζει εκεί και μάλιστα 
καλύπτει μόνο τις ασκήσεις εντός ΝΑΤΟ. Οχι τις ατομικής ασκήσεις 
που κάνει ένα κράτος εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ, ή τις κινήσεις απλώς τις 
καθημερινές σχηματισμού στρατιωτικών αεροσκαφών. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μία τελευταία ερώτηση.

Δ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Ηθελα να πω το εξής: Δεδομένης της αναποτελεσμα
τικότητας των διεθνών Οργανισμών, όπως είπε και ο κύριος Γιόκαρης, 
συνοριακές διαφορές δεν έχουμε μόνο εμείς, αλλά και όλη η νοτιοα
νατολική Ασία έχει αυτή τη στιγμή συνοριακές διαφορές.

Τη λύση προσπαθούν να τη δώσουν κάνοντας ένα ΝΑΤΟ ασιατικό. 
Μήπως είναι ενδεδειγμένο από απόψεως τακτικής, αντί να δίνουμε βαρύ
τητα να τα λύσουν αυτά τα θέματα οργανισμοί όπως είναι ο ΟΗΕ, οι 
οποίοι απέτυχαν στη Σομαλία, στη Ρουάντα, στο Ζαΐρ να δώσουμε μια 
μεγαλύτερη βαρύτητα σε περιφερειακούς οργανισμούς ευρωπαϊκούς, όπως 
είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη 
και το ΝΑΤΟ. Η να βρούμε νέες μορφές διασυνοριακής συνεργασίας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κοιτάξτε, δεν νομίζω, ότι θα ήταν χρήσιμο ν’ απα
ντηθεί τώρα. Υπάρχουν ενότητες, οι οποίες αφορούν ακριβώς αυτά τα 
θέματα στις επόμενες φάσεις, οπότε θα ήταν καλύτερο να συζητηθεί η 
ερώτησή σας σ’ εκείνο το πλαίσιο.

Εδώ λοιπόν, θα κλείσουμε την ενότητα, την πρώτη ενότητα που ήταν 
αφιερωμένη στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, θα ευχαριστήσουμε 
τους τρεις εισηγητές τον κύριο Τσάλτα, την κυρία Δίπλα και τον κύριο 
Γιόκαρη.

Θα παρακαλέσω τον κύριο Τσάλτα να πάρει τη θέση του συντονιστή 
για την επόμενη ενότητα που είναι αφιερωμένη στο ΝΑΤΟ.
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ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τους οργανωτές, για την 
τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν να συζητήσω μαζί σας την πάρα 
πολύ σημαντική αυτή θεματική.

Εάν ήταν να συνοψίσω με μία λέξη το ρόλο των διεθνών οργανισμών 
και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ, στην περίοδο της κρίσης, η λέξη θα ήταν 
“ανύπαρκτος”. Και θα έδινα το λόγο μετά, και πρόσθετο χρόνο για να 
σχολιάσει από τη ρεαλιστική σκοπιά της σκέψης, ο κύριος Πλατιάς.

Αλλά μια και με καλέσατε θα πρέπει να πω μερικά πρόσθετα λόγια. 
Πρώτα ένας ορισμός για την έννοια της κρίσης. Π.χ. η κρίση των Ιμίων. 
Εχει συνήθως αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σαν μία ειδική πε
ρίπτωση που συνεπάγεται μεγάλη απειλή, αιφνιδιασμό και ελάχιστο 
χρόνο αντίδρασης, για τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Με άλλα λόγια 
έχουμε απειλή, έχουμε αιφνιδιασμό και έχουμε ελάχιστο χρόνο αντίδρα
σης και αυτή είναι η κρίση των Ιμίων.

Και το ρητορικό ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ένας διεθνής 
οργανισμός κατά τη διάρκεια αυτών των ειδικών συνθηκών μιας κρίσεως; 
Και η απάντηση με δεδομένη τη συλλογικότητα των αποφάσεων στους 
διεθνείς οργανισμούς, σχεδόν τίποτα.

Η κρίση των Ιμίων κατά τη γνώμη μου ήταν προϊόν ειδικών περι
στάσεων της περιόδου εδώ και ένα χρόνο και κάτι, του Γενάρη του 
1996, και μπορώ να υποθέσω κυρίως εσωτερικών μεταβλητών στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία αντιστοίχως.

Διάβαζα πριν έρθω εδώ ένα ενδιαφέρον βιβλίο του Γιάννη Πρετε- 
ντέρη, "η δεύτερη μεταπολίτευση," που αναφέρεται στο μεταπαπανδρεϊκό 
ΠΑΣΟΚ και αφιερώνει περίπου 30 σελίδες στη συγκεκριμένη κρίση.

Η κρίση των Ιμίων, κατά τον Πρετεντέρη, είναι προϊόν αυτού που 
αποκάλεσε και που δεν υπάρχει σήμερα πλέον, ύστερα από τις εκλογές 
του 1996, αυτού που ο Πρετεντέρης αποκάλεσε το “ομοσπονδιακό ΠΑ
ΣΟΚ”.

Το παοόν κείιιενο είναι η νοαππί αποτύπωση xnc ποοιοοοικήτ ειοήνηοητ.

Είχε αναλάβει την εξουσία μια κυβέρνηση, εν ζωή του Παπανδρέου, 
αλλά του μακαρίτη πλέον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς χαροπάλευε στο 
Ωνάσειο, υπό τον Κωνσταντίνο Σημίτη, που εμπεριέχει σοβαρές προο
πτικές αντιπαλότητας και εσωτερικού ανταγωνισμού στο συνέδριο που 
θα γινόταν σε κάποια φάση με ή χωρίς τη συμμετοχή του Ανδρέα 
Παπανδρέου, με ισχυρότατους, (εάν 51, 53 υποδηλώνει κάτι), αντιπάλους 
του τότε Πρωθυπουργού.

Επομένως, έχουμε την ασθένεια του Πρωθυπουργού, έχουμε τον 
ανταγωνισμό για τη διαδοχή, και την προοπτική του συνεδρίου. Εχουμε 
μία νεόκοπη και ασυντόνιστη (εκείνη τη στιγμή), κυβέρνηση και η οποία 
βρίσκεται στη Βουλή για να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης και έχουμε, 
όπως αναφέρθηκε ο κύριος Κωστάκος στην ερώτησή του, το ρόλο μη 
κυβερνητικών, ακόμα και μη κομματικών σε ορισμένες περιπτώσεις, 
παραγόντων που έπαιξαν καίριο ρόλο. Π.χ. ορισμένα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης και στη χώρα μας, αλλά και στην Τουρκία όπως θ’ αναφερθώ 
σε λίγο φόρτισαν την ατμόσφαιρα και έδωσαν μία ιδιαίτερη ένταση στη 
σημασία της αντιπαράθεσης, ίσως για καθαρά εμπορικούς λόγους, εντυ
πωσιασμού και τηλεθέασης κ.ο.κ.

Οι εσωτερικές μεταβλητές στην Τουρκία συνοψίζονται στην περίοδο 
εκείνη με τη ρευστότητα που χαρακτήριζε την πολιτική σκηνή της 
γειτονικής χώρας. Ο ανταγωνισμός της κυρίας Τσιλέρ με το Γιλμάζ, η 
εκλογική άνοδος των Ισλαμιστών, που αργότερα οδήγησε στη Κυβέρνηση 
Συνασπισμού Τσιλέρ, Ερμπακάν, καθώς και ο ρόλος ορισμένων νεόκο
πων μαζικών μέσων ενημέρωσης (π.χ., τηλεοπτική οντότητα της Χουριέτ) 
που στην προσπάθειά τους, στον εσωτερικό τους ανταγωνισμό, για τη 
θεαματικότητα και την εμπορευματοποίηση πρόβαλαν ιδιαιτέρως, μεγι
στοποίησαν, μεγέθυναν εάν θέλετε, μία οριακού τύπου σύγκρουση (εντός 
του πλέγματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων που γνωρίζουμε από το 
’74 και μετά), σε μια αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πόλεμο ή ειρήνη.

Δεν αποκλείω στην περίπτωση της Τουρκίας να υπάρχει επίσης και 
μία προσπάθεια της κ. Τσιλέρ να σταθμίσει την ψυχραιμία και αποφα
σιστικότητα του νέου Πρωθυπουργού. Ενα τεστ για το πως θ’ αντιδράσει.

Εδώ πρέπει να πω, ότι η πάγια τακτική της Τουρκίας στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις με κύριο παράδειγμα το ’74 στην Κύπρο, είναι να 
αναμένει τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να 
εμφανίζεται ότι αντεπιτίθεται. Η Ελλάδα, δηλαδή, προκαλεί και η Τουρ
κία αντεπιτίθεται. Και δεν είναι τυχαίο, ότι έδρασε με τον τρόπο που 
έδρασε τοποθετώντας ένα άγημα στη δεύτερη βραχονησίδα. Δεν θα μπω



εδώ στη λεπτομέρεια. Τοποθετώντας το άγημα, θα ανέμενε από την 
Ελλάδα την πρώτη χρήση βίας, μια και μιλάμε για βομβαρδισμό ή άλλη 
δραστηριότητα. Ετσι θα φαινόταν ότι η ελληνική πλευρά, είχε την ευθύνη 
της κλιμάκωσης του πολέμου. Ετσι, το λεγόμενο θερμό επεισόδιο, θ’ 
ακολουθούσε "δικαιολογημένα." Οπως και στην περίπτωση της Κύπρου 
το 1974, η "πρόκληση" κατά την Τουρκία ήταν το πραξικόπημα της 
χούντας του Ιωαννίδη εναντίον του Μακαρίου, που τους έδωσε το 
πρόσχημα, το φύλλο συκής εάν θέλετε να κάνουν την εισβολή και να 
παραμένουν κατέχοντες το 37% του εδάφους της Κύπρου.

Ας μπούμε τώρα στο ρόλο των εξωελληνικών και εξωτουρκικών 
παραγόντων στην προσπάθεια εάν θέλετε, αντιμετώπισης της κρίσης. Τη 
διαχείριση της κρίσης.

Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι βεβαίως διεθνής 
Οργανισμός, ήταν καταλυτικός όπως όλοι γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται 
να το επαναλάβουμε.

Το συμπέρασμα που βγαίνει, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί 
και σε αιτιάσεις, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να 
"διαβάσουν" να πάρουν μία πρώτη γεύση της αποτελεσματικότητας, της 
πρωθυπουργίας Σημίτη, μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε, ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες εμφανίζονται στην κρίση των Ιμίων ως ο κυρίαρχος του 
παιχνιδιού.

Τα τηλεφωνήματα του Κλίντον, του Κρίστοφερ, του Πέρι, του Χόλ- 
μπρουκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας στους ομολόγους τους στην Αθήνα 
είναι συνεχή και όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Χόλμπρουκ ενώ η 
Ευρώπη κοιμόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαγρυπνούσαν και οδήγησαν 
στην αποφυγή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Και στην εδραίωση της 
εντύπωσης πλέον, ότι ένας μελλοντικός πόλεμος, ένα μελλοντικό θερμό 
επεισόδιο περνάει από τη διακριτική ευχέρεια και την παρέμβαση, εάν 
αυτή υπάρξει των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν είναι τυχαίο, ότι ο 
πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξη που έδωσε σε ελληνική 
εφημερίδα προσφάτως ανεφέρθη στην προοπτική κάποιας επέμβασης 
των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης. Εδώ βέβαια 
εμένα κάτι με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Διότι δημιουργείται η εντύπωση 
στους δύο παράγοντες ένθεν και ένθεν της διαχωριστικής γραμμής, 
ανατολικά των νησιών μας στο Αιγαίο, ότι “δεν βαριέστε ας κλιμακώ
σουμε και λίγο περισσότερο, υπάρχει ο αμερικανικός παράγοντας”. 
Αλλά, αν οι ΗΠΑ, όπως το 1974 στην Κύπρο επιλέξουν ή αποτύχουν 
να επέμβουν;

Ας επιστρέφουμε όμως, στο ρόλο του ΝΑΤΟ. Οπως σας είπα, κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, δεν έχω βεβαίως επαρκή πληροφόρηση, αλλά 
και αυτός ουσιαστικά υπήρξε ανύπαρκτος.

Θ’ αναφερθώ όμως στο μελλοντικό ρόλο του ΝΑΤΟ και τι θα 
μπορούσε να κάνει για ν’ αποφευχθούν οι κρίσεις αυτού του είδους 
στους μήνες και τα χρόνια που έρχονται.

Εδώ είδα στις σημειώσεις μου αυτό που ελέχθη, και θα συζητηθεί 
αργότερα, ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαγρυπνούσαν, η Ευρώπη 
κοιμόταν .Αξίζει τον κόπο να πάρετε υπόψη σας και τη διαφορά ώρας. 
7 ώρες νωρίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εδώ ήταν 5 το πρωί 
εκεί ήταν 10 το βράδυ. Φυσικά κοιμόντουσαν οι Ευρωπαίοι. Κοιμόμαστε 
εκτός από ορισμένους παράγοντες δικούς μας που διαχειρίστηκαν την 
κρίση.

Δύο πρόσθετα λόγια για το ρόλο του ΝΑΤΟ, σχετικά με τις ελληνο
τουρκικές συγκρούσεις, είτε αυτές είναι μακροχρόνιες, είτε αυτές είναι 
κλιμακούμενες σε περίοδο κρίσης.

Τα χωρίζω στο τότε και το τώρα. Τότε το ΝΑΤΟ ήταν ψυχροπολεμικό. 
Ηταν το ΝΑΤΟ με άλλα λόγια της συλλογικής άμυνας, μιας συμμαχίας 
συλλογικής άμυνας εναντίον της απειλής της Σοβιετικής Ενωσης και του 
Συμφώνου Βαρσοβίας. Ηταν το ΝΑΤΟ της ανάσχεσης, της περικύκλωσης 
της Σοβιετικής Ενωσης. Το ΝΑΤΟ αυτό έκανε δύο πράγματα ως προς 
τα ελληνοτουρκικά. Το πρώτο ήταν να παίξει ένα συμβουλευτικό ρόλο 
στο πλαίσιο νατοϊκών οργάνων, συσκέψεων του Συμβουλίου κ.ο.κ. επα
φών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Υπουργών και Πρωθυπουργών, 
ανάλογα με την εκάστοτε διάσκεψη. Αλλά δεν είχε ένα συγκεκριμένο 
ρόλο αποτροπής ή διαχείρισης, της κρίσης. Δηλαδή, δεν επέμενε το 
ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, να παρεμβαίνει στις 
ενδονατοϊκές διενέξεις. Και δεν είναι μόνο η ελληνοτουρκική, αλλά 
όπως αναφέρθηκε νωρίτερα μετά την ένταξη της Ισπανία στο ΝΑΤΟ, 
στη σύγκρουση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας για το Γιβραλ
τάρ. Να μην νομίζουμε επομένως ότι είναι μοναδική η περίπτωση των 
ελληνοτουρκικών διαφορών μέσα στη δυτική Συμμαχία.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου, είναι ότι το ΝΑΤΟ, αναφερόμενο στη σοβιετική 
απειλή, την τότε σοβιετική απειλή, έδειξε μια υπερβολική κατά τη γνώμη 
μου χαλαρότητα σε σχέση με το δημοκρατικό χαρακτήρα των χωρών 
μελών του.

Η Πορτογαλία υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, με τη δικτατορία 
Σαλαζάρ στα πράγματα μέχρι και το 1974 και το ΝΑΤΟ, δεν έδειξε



ιδιαίτερη ευαισθησία. Η Ελλάδα είχε τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, 
67 - 74. Το ΝΑΤΟ προέταξε κυρίως θε'ματα Βάσεων, διευκολύνσεων, 
αντιμετώπισης σοβιετικού κινδύνου. Δεν τοποθετήθηκε ως προς τη κα
τάργηση των δημοκρατικών θεσμών και την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα μας. Και, φυσικά, στην περίπτωση της Τουρκίας 
στις αρχές της δεκαετίας του 60, αρχές στις δεκαετίας του 70 και πάλι 
στις αρχές της δεκαετίες του 80 (και στις μέρες μας γίνεται κάποια 
συζήτηση για το ρόλο των στρατιωτικών στη προάσπιση των αρχών, του 
κοσμικού κράτους του Κεμάλ Ατατούρκ και ταυτοχρόνως φυσικά την 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την εγκαθίδρυση στρατιω
τικών καθεστώτων). Το ΝΑΤΟ και στην περίπτωση της Τουρκίας δεν 
έδειξε καμία ευαισθησία.

Τότε τι γίνεται σήμερα στο μεταψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ; Εδώ θέλω 
να σταθώ και να κλείσω τη σκέψη μου στη σύντομη αυτή παρέμβαση, 
η οποία θα μας δώσει ίσως την ευκαιρία να κάνουμε και κάποια 
συζήτηση.

Στη μεταψυχροπολεμική περίοδο το ΝΑΤΟ αλλάζει. Ο ρόλος του 
παύει να είναι αποκλειστικά στην προσφορά συλλογικής άμυνας. Περνάει 
μάλλον στην εφεδρεία η συλλογική άμυνα

Σε περίπτωση που το πείραμα εκδημοκρατισμού και της μετάβασης 
στην οικονομία της αγοράς στη Ρωσία δεν πετύχε ι, και ορισμένες 
ρεβανσιστικές, εθνικιστικές πρώην κομμουνιστικές και άλλες δυνάμεις 
έρθουν στα πράγματα, και επειδή είναι και σήμερα πυρηνική δύναμη 
η Ρωσία (ως η διάδοχος χώρα της Σοβιετικής Ενωσης), ο "κίνδυνος" 
τότε θα είναι υπαρκτός, άρα θα έχει και λόγο ύπαρξης, η έννοια της 
συλλογικής άμυνας στο ΝΑΤΟ.

Αλλά το ΝΑΤΟ ψάχνεται, γιατί σήμερα δεν υπάρχει απειλή, δεν 
υπάρχει εχθρός, υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν υπάρχει πλέον η σοβιετική 
απειλή. Αρα το ΝΑΤΟ αρχίζει να μεταμορφώνεται σε ένα είδος οργα
νισμού για την παροχή συλλογικής ασφάλειας, (collective security), που 
ουσιαστικά προσφέρει το αγαθό της παρέμβασης για την αποτροπή 
κρίσεων, για την ειρηνική επίλυση των διαφορών με βασικό εάν θέλετε 
τεστ αυτό που γίνεται στη Βοσνία με την παρουσία της πολυεθνικής 
νατοϊκής δύναμης στη γειτονική αυτή χώρα.

Μπαίνουμε επομένως σε μία περίοδο συστήματος συλλογικής ασφά
λειας και σταδιακής διεύρυνσης. Και αυτό είναι το μεγάλο τεστ του 
ΝΑΤΟ πόσες χώρες θα ενταχθούν και ταυτοχρόνως θα συμμετέχουν 
στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ειρήνη.

Το ΝΑΤΟ αυτό εάν διευρυνθεί στο ανώτατο του σημείο, με την 
ένταξη και της Ρωσίας, δεν θα διαφέρει πάρα πολύ από το σημερινό 
ΟΑΣΕ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη.

Επιπροσθέτως η εντύπωση που έχω, χωρίς να είμαι μάντης ή προ
φήτης, είναι ότι το ΝΑΤΟ, προφανώς θα προχωρήσει στην επόμενη 
διεύρυνση τριών χωρών, του ΒΙΣΕΝΓΚΡΑΝΤ, αλλά θα προχωρήσει πάρα 
πολύ προσεκτικά στη διεύρυνση αυτή με ορισμένα κριτήρια. Και θέλω 
να σταθώ στη λέξη “κριτήρια” για το δικαίωμα συμμετοχής στο μετα
ψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ και ποιά είναι τα κριτήρια αυτά;

Το πρώτο κριτήριο είναι η εσωτερική δημοκρατία και η προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπαίνει η Ουγγαρία, η Πολωνία, ή 
η Τσεχία στο μεταψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ, εάν δεν σέβεται αυτά τα τρία 
ουσιαστικά κριτήρια. Και φυσικά ισχύουν και κριτήρια οικονομικής 
αποτελεσματικότητας στη διατήρηση και στη λειτουργία της οικονομίας 
της ελεύθερης αγοράς.

Η γνώμη μου είναι ότι στο μεταψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ, τα κριτήρια 
αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και για τις ήδη υπάρχουσες χώρες-μέλη. 
Διότι τώρα δεν έχουμε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Δεν μπορούμε 
ν’ αντέξουμε τη χαλαρότητα και την έλλειψη ευαισθησίας, για την 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη μη χρήση βίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΝΑΤΟ, από τις χώρες μέλη του οργανισμού 
ως μοχλού άσκησης της εξωτερικής τους πολιτικής και προώθησης των 
συμφερόντων τους. Εχω την εντύπωση ότι ο χρόνος σήμερα είναι κα
τάλληλος για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών και μέσα στον Οργα
νισμό.

Και φυσικά, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, 
ενώ η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν πλέον δημιουργήσει 
εδραιωμένους δημοκρατικούς θεσμούς, που επιτρέπουν την εναλλαγή 
των κομμάτων στην εξουσία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κ.ο.κ. στην Τουρκία η εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, γι’ άλλη 
μια αφορά απειλείται. Τ’ ανθρώπινα δικαιώματα και Τούρκων πολιτών 
και αυτών που είναι μειονοτικής προελεύσεως, απειλούνται. Και φυσικά 
το ΝΑΤΟ πρέπει και μπορεί να περάσει ένα ουσιαστικό μήνυμα στην 
Τουρκία εάν δημιουργήσει τους μηχανισμούς για την ψηλάφηση και την 
εδραίωση αυτών των βασικών αρχών, τις οποίες σέβεται και υπηρετεί.

Αναφέρομαι βέβαια στις προτάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του 
Θεόδωρου Πάγκαλου, για τη δημιουργία στο ΝΑΤΟ, ενός μηχανισμού 
για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί



να εμπεριέχει και πρέπει να τον προωθήσουμε. Δεν είναι ιδεαλιστικό 
να λέει κανείς, ότι ανάμεσα σε συμμάχους δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 
ο πόλεμος σαν μοχλός επίλυσης των διαφορών. Νομίζω, ότι είναι καιρός 
να προχωρήσουμε σύμφωνα και με τις προτάσεις του Ελληνα Υπουργού 
Εξωτερικών στη δημιουργία αυτοΰ του μηχανισμού ο οποίος προϋποθέτει, 
ή μάλλον προβλέπει, δυο δεσμεύσεις και ο οποίος θα είναι καθαρά 
εθελοντικός.

Δηλαδή, οι χώρες μέλη που θα συμμετάσχουν στο μηχανισμό αυτόν 
θα το κάνουν προαιρετικά. Εχω την εντύπωση όμως ότι τα 15 τουλάχιστον 
από τα 16 κράτη, θα συμμετάσχουν, εάν ο μηχανισμός αυτός προχωρήσει. 
Τι προβλέπει: Την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για 
διαφορές που εμπίπτουν στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του καταστατικού 
του Διεθνούς Δικαστηρίου. Βεβαίως τα πάντα δεν λύνονται στα δικα
στήρια. Επομένως ο προτεινόμενος μηχανισμός επιτρέπει την εγκαθί
δρυση, τη θεσμοποίηση και άλλων μεθόδων ειρηνικής επίλυσης των 
διαφορών καθώς και εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Και εδώ βλέπουμε κάποια πρόοδο με τη θερμή γραμμή Σολάνα - 
Αθήνας, Σολάνα - Αγκυρας, η οποία σε περίπτωση (που δεν την βλέπω 
πλέον) μελλοντικής κρίσης τύπου Ιμίων, θα ενεργοποιηθεί και αυτή αν 
κατά τύχη οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιμούνται εκείνη την περίοδο και 
όχι η Ευρώπη.

Θα μου πείτε γιατί δεν προβλέπω μία λύση, των ελληνοτουρκικών 
προβλημάτων; Θεωρούμαι μονίμως ο αισιόδοξος της παρέας και αισιό
δοξος σύμφωνα με το ρωσικό γνωμικό είναι ένας “ανεπαρκώς πληρο- 
φορημένος απαισιόδοξος”. Θα παραμείνω στην σχετική αισιοδοξία μου 
για έναν πολύ απλό λόγο.

Η Ελλάδα δεν έχει πλέον τα προβλήματα του 1996, τα οποία προ
σπάθησα απλώς σχηματικά να τ’ αναφέρω. Δεν έχει “ομοσπονδιακό 
ΠΑΣΟΚ”, δεν έχει διαμάχες, έχει εδραιωμένη και δεδομένη την αρχηγία 
του κόμματός της Κυβέρνησης και η αξιωματική αντιπολίτευση ύστερα 
από μία μακρόσυρτη, εσωτερική κρίση, έχει επίσης λύσει το πρόβλημα 
της ηγεσίας της. Επομένως οι εσωτερικές μεταβλητές αλλάζουν προς το 
καλύτερο. Βέβαια δεν αναφέρομαι στο ρόλο των μαζικών μέσων ενη
μέρωσης, αλλά κάτι βλέπω στην ελληνική κοινωνία, να παγιδεύεται μην 
τόσο εύκολα από υπερπατριωτικές πλειοδοσίες, είτε πολιτικών, είτε 
κομματικών παραγόντων είτε κυβερνητικών παραγόντων κ.ο.κ. και στο 
ποσοστό που η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ένα τμήμα της 
κρίσης των Ιμίων, αυτό δεν το βλέπω πια. Η Τουρκία όμως παραμένει 
το πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι

για εσωτερική εκμετάλλευση στη γειτονική μας χώρα, μπορεί να δούμε 
μία κλιμάκωση μιας κρίσης, την οποία θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε 
με ψυχραιμία, με σύνεση, με συλλογικούς τρόπους και να μην παρα
συρθούμε σ’ ένα θερμό επεισόδιο, στο οποίον ο συνηθισμένος επιδιαι
τητής πέραν του Ατλαντικού περιμένει να του ανατεθούν τα σχετικά 
καθήκοντα.

Η τελευταία σκέψη μου είναι ότι σε περίπτωση που γίνει ένα θερμό 
ελληνοτουρκικό επεισόδιο η γνώμη μου είναι ότι θα εξελιχθεί σε μία 
μακροχρόνια και φοβερά φθοροποιό σύρραξη. Ενα πόλεμο διαδοχικών 
κυμάτων, ο οποίος ουσιαστικά όχι μόνο θα καταστρέψει τις οικονομίες, 
τον τουρισμό, τις επενδύσεις, στις δύο χώρες, αλλά θα διανύσει και θα 
καταστρέψει κάθε προοπτική ενός μεταψυχροπολεμικού ΝΑΤΟ.

Φανταστείτε τι σημασία θα έχει το μεταψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ, όταν 
δύο μέλη του, προχωρούν σε μία μακροχρόνια πολεμική αντιπαράθεση 
με το ΝΑΤΟ. Ενα ΝΑΤΟ ξεδοντιασμένο και ανέτοιμο να παρέμβει 
ουσιαστικά για την ειρηνική επίλυση των διαφορών των χωρών αυτών. 
Ευχαριστώ.



Αθανάσιος Γ. Πλατιάς
Αναπλ,Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών,

Πάντειο Πανεπιστήμιο και Υπεύθυνο Ερευνών,
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Πάντειου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΑ ΙΜΙΑ: “ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ”1

Σε αυτή την εισήγηση θα ασχοληθώ πρώτον με τα προβλήματα της 
αμυντικής μας πολιτικής και δεύτερον με τα προβλήματα στη διαχείριση 
της κρίσης των Ιμίων. Τέλος, θα παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις μουγια 
τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα απέναντι στην 
Τουρκία. Στην εισήγηση δεν θα αναφερθώ στο ρόλο των διεθνών 
οργανισμών στην κρίση στα Ιμια γιατί απλούστατα οι διεθνείς οργανισμοί 
όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και ο ΟΗΕ δεν έπαιξαν κανένα ουσιαστικό 
ρόλο.

Η κρίση στα Ιμια, όπως η "κρίση" στη Βοσνία, η διαδικασία ειρήνευσης 
στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στον Κόλπο, αποτελούν παράδειγμα 
της ικανότητος των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την πρωτοκαθεδρία τους 
στο διεθνές σύστημα για να επηρεάζουν τις εξελίξεις κατά το δοκούν.

1. Προβλήματα και ελλείψεις της Ελληνικής Αμυντικής Πολιτικής Η 
αμυντική μας πολιτική στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην αποτροπή της 
τουρκικής απειλής. Πιο συγκεκριμένα, η αποτροπή είναι μια στρατηγική 
που αποβλέπει στο να πείσει την Τουρκία ότι το κόστος χρήσης στρα
τιωτικής βίας κατά της Ελλάδας θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από 
το όφελος.1

Η αξιοπιστία της αποτρεπτικής απειλής εξαρτάται από το κατά πόσον 
η Ελλάδα μπορεί να πείσει ότι διαθέτει: (α) τη στρατιωτική ικανότητα 
να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλο κόστος στην Τουρκία και (β) τη 
θέληση να χρησιμοποιήσει την ικανότητα αυτή όποτε χρειαστεί.

Η αμυντική μας πολιτική, όμως, παρουσιάζει προβλήματα και στις 
δύο προϋποθέσεις. Δηλαδή και σε ό,τι αφορά την ικανότητά μας να 
αποτρέψουμε την Τουρκία και σε ό,τι αφορά τη θέλησή μας να χρησι
μοποιήσουμε τη στρατιωτική μας δύναμη για να αποτρέψουμε την Τουρ
κία.

* * Η εισήγηση αυτή βασίζεται στο Αθανάσιος Γ.Πλατιάς Ελληνική Υψηλή Στρατηγική: 
Σκε'ψεις και Προβληματισμοί (Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997)

Α. Προβλήματα όσον αφορά την ικανότητα

Η αποτροπή είναι ισχυρότερη όταν ένα κράτος επενδύει στις στρα
τιωτικές του δυνάμεις2. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πα
ραμέλησε τις στρατιωτικές της προετοιμασίες τη στιγμή που η Τουρκία 
τις εντατικοποιούσε, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μεταβάλλεται, αργά 
αλλά σταθερά, η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο τόσο σε ποιοτικό όσο 
και σε ποσοτικό επίπεδο. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο στρα
τηγικός μας αντίπαλος, η Τουρκία, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται 
με γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ό,τι η Ελλάδα.

Αυτή η "άνιση ανάπτυξη" έχει σημαντικές στρατηγικές επιπτώσεις. Το 
1980, το ελληνικό ΑΕΠ ισοδυναμούσε με το 77% του τουρκικού, ενώ 
σήμερα είναι μόλις το 49% (βλ. πίνακα 2.1). Το πρώτο ήμισυ της 
δεκαετίας του 1980, ήταν εφικτό να διατηρήσουμε ευνοϊκό στρατιωτικό 
συσχετισμό δυνάμεων δαπανώντας σε απόλυτα ποσά περισσότερα απ’ 
ό,τι η Τουρκία. Σήμερα δαπανούμε για την άμυνα περίπου το 60% των 
όσων δαπανά η Τουρκία (βλ. πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αναλογία του ελληνικού Ακαθάριστου Εισοδήματος σε σχέση 

με το τουρκικό Ακαθάριστο Εισόδημα και αναλογία των ελληνικών 
στρατιωτικών δαπανών σε σχέση με τις τουρκικές 

στρατιωτικές δαπάνες

Ετος Αναλογία Αναλογία αμυντικών δαπανών
1980 0,7 71,01
1985 0,65 1,07
1986 0,62 0,85
1987 0,56 0,99
1988 0,58 1,07
1989 0,60 0,87
1990 0,54 0,75
1991 0,56 0,67
1992 0,53 0,66
1993 0,48 0,58
1994 0,52 0,61
1995 0,49 0,61

Πηγή: OECD, NATO, SIPRI, βλ. Β.Σταυρινάς "Συγκριτική Ανάλυση Στρατιω-
τικών Δαπανών Ελλάδας-Τουρκίας: Μερικά Χρήσιμα Συμπεράσματα", Επετη-
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Το σοβαρό αυτό χάσμα δεν οφείλεται μόνο στους άνισους ρυθμούς 
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και στο γεγονός ότι ενώ η Τουρκία αυξάνει 
τις αμυντικές της δαπάνες, η Ελλάδα τις περικόπτει. Για παράδειγμα, 
το 1980 ξοδεύαμε το 18% των κρατικών δαπανών για τις ανάγκες του 
Υπουργείου Αμυνας, ενώ σήμερα η δαπάνη αγγίζει μόλις το 5,5% (βλ. 
πίνακα 2).

Το χάσμα αυτό θα διευρύνεται, γιατί η Τουρκία το 1996 ενέκρινε 
30ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας 37,5 τρισ. δρχ. , ενώ η Ελλάδα με 
εξαιρετική δυσκολία αποφάσισε να υλοποιήσει ένα minimum πενταετές 
εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας 2 τρισ. δρχ. περίπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ως %  των δαπανών

του κρατικού προϋπολογισμού

1980 18%
1985 12,7%
1990 7,9%
1991 7,4%
1992 7,0%
1993 7,6%
1994 6,3%
1995* 5,8%
1996** 5,5%

* Προσωρινά στοιχεία 
** Προβλέψεις

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζα της Ελλάδος, βλ. Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 8 Φεβρουάριου 1996

Πέρα από τους οικονομικούς και στρατιωτικούς δείκτες, σοβαρό 
πρόβλημα διαφαίνεται και στις δημογραφικές και τεχνολογικές τάσεις 
που επηρεάζουν την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Ετσι, στην Τουρκία παρατηρείται δημογραφική έκρηξη , ενώ ο αριθ
μός των υποχρεουμένων σε στράτευση Ελλήνων το 1990 ήταν 85.000 
και έπειτα από 20 χρόνια θα είναι 55.000 (βλ. πίνακα 2.3).

Τέλος, η ραγδαία ανάπτυξη της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας 
και το πέρασμα σε συμπαραγωγή υψηλής στρατιωτικής τεχνολογίας 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ουσιαστική κατάρρευση της αντίστοιχης 
ελληνικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Οι συνέπειες της υπογεννητκάτητας στην “οροφή” των ελληνικών 

Ενόπλων Δυνάμεων: στρατεύσιμοι Έλληνες (1932-2010)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Πηγή: Λευκή Βίβλος 1995 (Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας , 1995). σελ. 92)

Η γενική λοιπόν εκτίμηση στην οποία καταλήγουμε με βάση την πιο 
πάνω ανάλυση, είναι ότι δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει τη στρατιωτική 
δύναμη που θα έπρεπε6.

Βέβαια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ισορροπία δυνάμεων δεν 
είναι ευνοϊκή, η αποτροπή επιτυγχάνεται όταν η ασθενέστερη πλευρά 
έχει επαρκή ισχύ για να επιβάλει στην ισχυρότερη πλευρά κόστος 
δυσανάλογα μεγαλύτερο από το όφελος7.

Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να διατη
ρήσει εκείνη την ισχύ που χρειάζεται για την αξιοπιστία της αποτρεπτικής 
της στρατηγικής.

Β. Προβλήματα όσον αφορά τη βούληση

Η αξιοπιστία της αποτροπής εξαρτάται ακόμη από τη θέληση μιας 
χώρας να πολεμήσει, αν χρειαστεί, για να προστατεύσει τα ζωτικά της 
συμφέροντα. Και μάλιστα, οι απειλές αποτροπές είναι πιο αποτελεσμα
τικές όταν η πλευρά που τις έχει εκτοξεύσει έχει υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά της σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν8.

Σε αυτό το σημείο η αξιοπιστία της Ελλάδας πάσχει λόγω προηγού
μενης συμπεριφοράς. Η αντίδραση της Ελλάδας, για παράδειγμα, στα 
γεγονότα της Κύπρου το 1974 και, πιο πρόσφατα, στην κρίση των Ιμίων 
το 1996, ζημίωσε την αποτρεπτική της φήμη.



Οι αποτρεπτικές απειλές είναι, επίσης, πιο αποτελεσματικές όταν η 
χώρα που τις εκτοξεύει έχει φήμη σταθερής και ριψοκίνδυνης συμπε
ριφοράς. Και σε αυτό το σημείο πάσχει η αποτρεπτική στρατηγική της 
ελλάδας, αφού, με εξαίρεση την κρίση του 19879, η χώρα δεν δείχνει 
έτοιμη να διακινδυνεύσει κλιμάκωση, παραμένοντας αμετακίνητη στις 
θέσεις της. Αυτό φάνηκε καθαρά στην πρόσφατη κρίση στα Ιμια.

Τέλος, η αξιοπιστία της αποτροπής σχετίζεται με τοπόσο ισχυρό και 
ζωτικό είναι το συμφέρον που διακυβεύεται σε μια στρατηγική αντιπα
ράθεση10. Η αποτρεπτική απειλή είναι πιο αξιόπιστη όταν η πλευρά 
που την εκτοξεύει υπερασπίζεται ζωτικά συμφέροντα, ενώ η άλλη πλευρά 
προσπαθεί να ικανοποιήσει δευτερεύοντα συμφέροντα11.

Αυτό θεωρητικά συμβαίνει στο Αιγαίο: η Ελλάδα υπερασπίζεται 
συμφέροντα ζωτικής σημασίας που έχουν αυτόνομη "τελική αξία" (end 
value), ενώ αντίθετα η Τουρκία υπερασπίζεται δευτερεύοντα συμφέροντα 
που έχουν μόνο "λειτουργική/διαμεσολαβητική αξία" (instrumental value).

Σε τέτοιες στρατηγικές αντιπαράθεσης ο ανταγωνιστής με το μεγα
λύτερο συμφέρον αναμένεται να υπερισχύσει. Αν δεν το κάνει, όπως 
συνέβη στα Ιμια, τότε στέλνει στον αντίπαλο το μήνυμα ότι δεν έχει τη 
βούληση να υπερασπιστεί τα ζωτικά του συμφέροντα, άρα αυτά καθί
στανται διαπραγματεύσιμα.

Οσον αφορά τα Ιμια, η κυβέρνηση βρέθηκε ουσιαστικά με δύο 
εναλλακτικές επιλογές: (α) εκμετάλλευση του όποιου τακτικού πλεονε
κτήματος στη θάλασσα και προσπάθεια καταστροφής του τουρκικού 
στόλου, πράγμα που σήμαινε δραστική κλιμάκωση σε πόλεμο, ή (β) 
διατήρηση της ειρήνης μέσω "τακτικών υποχωρήσεων". Οι επιλογές είχαν 
περιοριστεί σε άσπρο ή μαύρο, σε πόλεμο ή ειρήνη. Και οι δύο επιλογές 
ήταν δυσάρεστες, αφού θα υπήρχε κόστος τόσο στον πόλεμο όσο και 
στην ειρήνη. Οπως εξήγησε αργότερα και ο πρωθυπουργός στη Βουλή, 
"η κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα του αν θα υπάρξει ανα
μέτρηση και γενικευμένη σύρραξη. Η σύρραξη θα έφερνε στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων αυτό που οι Τούρκοι επιδιώκουν. Γι’ αυτό η 
κυβέρνηση προτίμησε να εκμεταλλευθεί τη δυνατότητα απεμπλοκής".

Η επιλογή αυτή, δηλαδή η απεμπλοκή μέσω τακτικής υποχώρησης, 
μπορεί να απέτρεψε την κλιμάκωση της συγκεκριμένης κρίσης, γενικό
τερα όμως αποτελεί σαφή ένδειξη έλλειψης βούλησης και δημιουργεί 
μια αίσθηση αδυναμίας, γεγονός που "τραυματίζει" την αποτρεπτική φήμη 
της χώρας. Οπως εύστοχα επισημαίνει ένας αναλυτής:

"Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία έχει σχηματίσει μια εξαιρετικά 
επικίνδυνη αντίληψη για τις ελληνικές προθέσεις. Το τεστ στην Ιμια έχει

δημιουργήσει την εντύπωση στους Τούρκους ότι η Αθήνα θέλει πάση 
θυσία να αποφύγει μια πολεμική αναμέτρηση και, ως εκ τούτου, θα 
υποκύψει στις έμπρακτες απειλές.

Με άλλα λόγια, είναι πεπεισμένοι ότι κλιμακώνοντας τη στρατιωτική 
πίεσή τους, μπορούν να σπάσουν την πολιτικοδιπλωματική αντίσταση της 
Ελλάδας και να κερδίσουν εκ του ασφαλούς μια εύκολη νίκη".14

Αυτή η έλλειψη αποφασιστικότητας, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, 
όχι μόνο ενθαρρύνει την τουρκική προκλητικότητα, αλλά είναι πολύ 
πιθανό να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στην επόμενη κρίση.

Το πρόβλημα της Ελλάδας βέβαια αποτελεί τυπικό στρατηγικό πρό
βλημα εκείνων των κρατών που προσπαθούν να αποτρέψουν χαμηλής 
ή μέσης έντασης προκλήσεις, απειλώντας με κλιμάκωση σε γενικευμένο 
πόλεμο.

Μια τέτοια αποτροπή, από τη φύση της δεν είναι αξιόπιστη. Αντίστοιχο 
πρόβλημα, τηρουμένων των αναλογιών, αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ στο τέλος 
της δεκαετίας του 1950. Τότε, η αμερικανική αποτροπή βασιζόταν στο 
δόγμα των "μαζικών αντιποίνων" (massive retaliation) με πυρηνικά όπλα.

Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι για κάθε χαμηλής έντασης πρόκληση 
των Σοβιετικών, οι ΗΠΑ έπρεπε να διακινδυνεύσουν είτε υποχώρηση 
είτε πυρηνικό πόλεμο.15 Η λύση δόθηκε με την υιοθέτηση του δόγματος 
της "ευέλικτης ανταπόδοσης" (flexible response).16

Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας, ώστε να αυξήσει την τραυματισμένη αξιοπιστία της εληνικής 
αποτροπής. Αυτή είναι προφανώς η πεμπτουσία του "νέου δόγματος" 
περί "ισοδύναμου τετελεσμένου".

Το "νέο δόγμα" κινείται, σε γενικές γραμμές, προς τη σωστή κατεύ
θυνση,17 αφού προσπαθεί να δημιουργήσει πολλαπλές επιλογές στο 
χειρισμό κρίσεων. Υπάρχουν όμως δύο σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, 
στα πλαίσια της "ευέλικτης ανταπόδοσης" η αποτροπή επιτυγχάνεται όχι 
με "ισοδύναμο τετελεσμένο", αλλά ανάλογα με την ικανότητα "κλιμάκωσης 
σε υψηλότερη επίπεδο" (escalation dominance) από το επίπεδο της 
πρόκλησης.1

Αυτό αποσκοπεί στον "έλεγχο της κλιμάκωσης" (escalation control). 
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το "δόγμα της ευέλικτης ανταπόδοσης" 
απαιτεί πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων μέσων. Οταν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, επί υπουργίας McNamara, υιοθέτησαν αντίστοιχο δόγμα, αύ
ξησαν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες.19 Η Ελλάδα, ύστερα από 
τρία και πλέον χρόνια αδράνειας, ανάλωσε όλο το έτος 1996 στη 
συζήτηση ενός minimum πενταετούς εξοπλιστικού προγράμματος αξίας



2 τρισ. δρχ., που σε σχέση με τον εξοπλισμό του αντιπάλου της αλλά 
και με τις δεσμεύσεις της (βλ. στρατηγική σύζευξη με την Κύπρο, "δόγμα 
της ευέλικτης ανταπόδοσης" κλπ.) είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν επαρκεί.

2. Προβλήματα και ελλείψεις στο χειρισμό κρίσεων

Μετά το 1974, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν έρθει τρεις φορές στα 
πρόθυρα της πολεμικής σύγκρουσης. Η πρώτη φορά ήταν το καλοκαίρι 
του 1976, όταν το τουρκικό ερευνητικό πλοίο SISMIC άρχισε έρευνα 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.

Η δεύτερη φορά ήταν το Μάρτιο του 1987, όταν το SISMIC, επιχεί
ρησε και πάλι να προβεί σε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η 
τρίτη και σοβαρότερη ήταν τον Ιανουάριο του 1996, όταν η Τουρκία 
αμφισβήτησε ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία στις βραχονησίδες Ιμια, 
αποβιβάζοντας μάλιστα και στρατό σε μια από αυτές. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των κρίσεων, άρχισε η διαδικασία κινητοποίησης των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο χειρισμός κρίσεων αποτελεί ένα πολύ λεπτό εγχείρημα για τη 
στρατιωτική και, κυρίως, την πολιτική ηγεσία. Στην κρίση, ουσιαστικά, 
δοκιμάζεται όλο το σύστημα παραγωγής εθνικής ασφάλειας. Κατά τη 
διάρκεια χειρισμού των κρίσεων, πρέπει να βρεθεί η λεπτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για αποφυγή της κλιμάκωσης, από τη μια πλευρά 
και της ανάγκης για αξιοπιστία της αποτρεπτικής στρατηγικής, από την 
άλλη.

Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν συνδυαστούν επιτυχώς δύο
βασικές προϋποθέσεις: μη πρόκληση του αντιπάλου αλλά και επίδειξη 

20ετοιμότητας.
Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας είναι κρίσιμη η επίδειξη αποφασι

στικότητας στην υπεράσπιση ζωτικών συμφερόντων (π.χ. εκτόξευση α
πειλών, σκληρή διαπραγματευτική στάση). Αυτό έγινε, σε κάποιο βαθμό, 
στην κρίση του Μαρτίου του 1987. Κατά την κρίση για τις βραχονησίδες 
Ιμια, όμως, δόθηκε περισσότερο βάρος στην αποφυγή της κλιμάκωσης 
και λιγότερο στην επίδειξη αποφασιστικότητας. Αυτό στην πράξη ση
μαίνει επίτευξη αποκλιμάκωσης μέσω μονομερών τακτικών υποχωρήσεων 
προς την Τουρκία.

Σε όλες τις κρίσεις μετά το 1974, παρουσιάστηκαν σημαντικά προ
βλήματα αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης των κρίσεων. Ειδικότερα, 
το post mortem"1 της κρίσης στα Ιμια είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, 
inter alia, των σημαντικών προβλημάτων και ελλείψεων που υπάρχουν 
στο σύστημα παραγωγής εθνικής ασφάλειας:

1. Ελλειψη ενότητας διοίκησης στο χειρισμό της κρίσης. Οπως ομόφωνα
διαπιστώθηκε, "από την αρχή μέχρι το τέλος έλειψε η ενιαία αντίληψη

22των υπουργείων που ενεπλάκησαν στο χειρισμό της κρίσης".
2. Λανθασμένη αξιολόγηση της εξέλιξης της κρίσης (situtation 

develompent).
3. Υπέρβαση εντολών με συνέπεια των κλιμάκωση της κρίσης. Η ύψωση

της ελληνικής σημαίας (στη θέση της τουρκικής) από το Πολεμικό 
1 23Ναυτικό έγινε καθ’ υπέρβαση εντολών της πολιτικής ηγεσίας.

4. Κλιμάκωση της έντασης από ελληνικής πλευράς με κίνδυνο την 
"αστάθεια της κρίσης" (crisis instability), χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη 
των επόμενων βημάτων. Στο Αιγαίο κάθε κλιμάκωση της έντασης 
που συνοδεύεται από συγκέντρωση μεγάλων μονάδων σε θέση αντι
παράθεσης περικλείει τον κίνδυνο της "αθέλησης κλιμάκωσης" σε 
πόλεμο (inadvertent escalation) μέσω πιέσεων για προληπτικό κτύ
πημα" (preventive strike):
Είναι ενδεχόμενο να αρχίσει ο πόλεμος, διότι η κάθε πλευρά μπορεί 
να πιστέψει ότι η άλλη είναι έτοιμη να επιτεθεί", εκτιμά πρώην 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ."4
Σε ένα τόσο επικίνδυνο περιβάλλον δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί 
με επιτυχία κρίσεις όταν "η πολιτική ηγεσία δεν είχε επεξεργασθεί 
εναλλακτικές πολιτικές επιλογές" και όταν δεν υπάρχει κατάλληλος 
μηχανισμός υποστήριξης για ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών 
επιλογών.

5. Διαπραγματευτικό χάος. Δεν υπήρχε ένας και μόνο διαπραγματευτής 
με την αμερικανική πλευρά, ώστε να γνωρίζει επακριβώς όλα τα 
δεδομένα και τις προτάσεις του προέδρου Κλίντον, του υπουργού 
Αμυνας Πέρι, του υφυπουργού Εξωτερικών Χόλμπρουκ και του 
αρχηγού ΓΕΕΘΑ Σαλικασβίλι.
Αυτό οδήγησε σε μια πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση, χωρίς κανείς 
να γνωρίζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στα άλλα επίπεδα.26
(Δεν υπήρξε μάλιστα πρόβλεψη ούτε καν να μαγνητοφωνηθούν οι

27συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά!)
6. Κακή εφαρμογή σχεδίων φύλαξης των βραχονησίδων του συμπλέγ

ματος των Ιμίων. Η εντολή της πολιτικής προς τη στρατιωτική ηγεσία 
ήταν "να περιφρουρηθεί ο χώρος των Ιμίων. Να αποτραπεί η απόβαση 
των Τούρκων σε βραχονησίδες"."8
Η στρατιωτική όμως ηγεσία αντιμετώπισε την κρίση λιγότερο σαν 
"πόλεμο χαμηλής έντασης" (low intensity conflict) και περισσότερο



σαν πρόλογο μιας γενικευμένης σύρραξης, όπου έμφαση έπρεπε να 
δοθεί στο "μεγάλο κτύπημα".
Η ανάλυση του τότε αρχηγού ΓΕΕΘΑ είναι αποκαλυπτική: "Με την 
πάροδο του χρόνου και την προοδευτική κλιμάκωση της κρίσης, 
άρχισε να γίνεται όλο και πιο ισχυρή η παρουσία του δάσους 
(Αιγαίο) δίπλα στο δέντρο (στα Ιμια). Εάν πηγαίναμε σε σύγκρουση, 
δεν θα παίζονταν τα Ιμια, θα παιζόταν κάτι περισσότερο και αυτό 
βασάνιζε τις ώρες εκείνες. Πρέπει να είσαι έτοιμος και για το 
μεγάλο κτύπημα...".''9

7. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί συλλογής πληροφοριών δεν ανταποκρίθη- 
καν στη ροή των εξελίξεων.30 Η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά 
χειριζόταν την κρίση στα τυφλά.

8. Λανθασμένη επιλογή χώρου για το συντονισμό της κρίσης (Βουλή 
αντί του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας).31 Δεν έχει δημιουργηθεί "Εθνικό Κέντρο Χειρισμού Κρί
σεων" (Situation Room) στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να 
υποστηρίξει τις ανάγκες της πολιτικής ηγεσίας στο χειρισμό κρίσεων. 
Η έλλειψη αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής στη κρίση των Ιμίων.

9. Ασάφεια πολιτικών εντολών προς στρατιωτικούς. Η διαχείριση κρί
σεων απαιτεί στενή συνεργασία της πολιτικής με τη στρατιωτική 
ηγεσία και αυστηρό προκαθορισμένο των ορίων εξουσιοδότησης στη 
χρήση της στρατιωτικής δύναμης.

Σύμφωνα όμως με τον τότε στρατιωτικό υπεύθυνο, "στην κρίση του 
1996 δεν συνήλθε το ΚΥΣΕΑ για να εκτιμήσει την κατάσταση, να 
αποφασίσει για τη στρατιωτική διαχείριση της κρίσης και να δώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τη στρατιωτική ηγεσία, συμπεριλαμβανο
μένων και των κανόνων εμπλοκής".32 Από αυτή την περιγραφή συνάγεται
ότι ουσιαστικά "αχρηστεύθηκε" το στρατιωτικό "εργαλείο" στη διαχείριση

, 33της κρίσης.

3. Κατευθύνσεις εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της 
Τουρκίας

Κυρίαρχο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η εξισορρόπηση της Τουρκίας. 
Αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμεων εμπεριέχει τον κίνδυνο δορυφορο
ποίησης της χώρας μας. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας μπορεί να γίνει 
με βάση τις εξής κατευθύνσεις:
1. Υιοθέτηση στρατηγικής ανάσχεσης της Τουρκίας. Οπως μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν 
μια στρατηγική ανάσχεσης της ΕΣΣΔ σε όλο το μήκος των συνόρων

της, έτσι και σήμερα, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Ελλάδα 
είναι αναγκασμένη να υιοθετήσει, τηρουμένων των αναλογιών, μια 
στρατηγική ανάσχεσης της Τουρκίας.

2. Υιοθέτηση ισορροπημένης αποτροπής που: α) κάνει το κόστος εν
δεχόμενης επέκτασης της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας μεγαλύ
τερο από το προσδοκώμενο όφελος, β) δεν προκαλεί την αντίπαλο 
(π.χ. αποφυγή υιοθέτησης "πρώτου πλήγματος") και γ) επιδιώκει τη 
στρατική σταθερότητα σε στιγμές κρίσης (π.χ. δημιουργία μηχανισμού 
διευκόλυνσης χειρισμού κρίσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και α
ναζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πρόληψης ατυχημά- 
των.43

3. Αποφυγή υιοθέτησης στρατηγικής κατευνασμού της Τουρκίας, γιατί 
μια τέτοια στρατηγική, όπως έχει ήδη αποδειχθεί, αυξάνει αντί να 
μειώνει τις τουρκικές διεκδικήσεις.

4. Εκμετάλλευση των αδυναμιών του αντιπάλου (competitive strategy) 
(π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, τριβές με γειτονικές χώρες, υπερεξά- 
πλωση κλπ.).

5. Στήριξη της αμυντικής μας προσπάθειας στις δικές μας δυνάμεις. 
Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι σε κρίσιμη στιγμή θα μας 
συνδράμουν οι εταίροι μας στην ΕΕ και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. 
Ταυτόχρονα, όμως, η Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει μια "προνομιακή 
στρατηγική σχέση" με μια μεγάλη δυτική δύναμη (π.χ. προνομιακή 
μεταχείριση στα εξοπλιστικά προγράμματα, στην κατασκευή έργων 
υποδομής), ώστε να εξασφαλίσει διπλωματική υποστήριξη σε περι
πτώσεις όπως αυτή των Ιμίων.

6. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαζόμα
στε για πόλεμο. Με άλλα λόγια, η αύξηση των αμυντικών δαπανών 
και εντατικοποίηση της αμυντικής μας προετοιμασίας, ώστε να απο
κτήσουμε "ποιοτική υπεροχή" για να εξισορροπήσουμε το ποσοτικό 
πλεονέκτημα της Τουρκίας.

7. Επιδίωξη διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος, γιατί "ο ισχυρός 
επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί 
όσο του επτρέπει η αδυναμία του" (Θουκυδίδης).

8. Επιδίωξη οικονομικού εκσυγχρονισμού, γιατί μακροχρόνια η ασφά
λεια και ανεξαρτησία της χώρας εξαρτώνται από την οικονομική της 
ευρωστία.

9. Εντατικοποίηση της γεωοικονομικής/γεωπολιτικής διπλωματίας, με 
την κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, αγωγών πε
τρελαίου, λιμανιών, τηλεπικοινωνιακών κόμβων κ.ά.



Τέλος, για να μπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του 
μακροχρόνιου ανταγωνισμού με την Τουρκία πρέπει να σχεδιάσει ένα 
σύστημα παραγωγής μακροχρόνιας στρατηγικής.

Η Τουρκία, διαθέτει έναν τέτοιο μηχανισμό λήψης αποφάσεων (Συμ
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας) που της επιτρέπει να επιτυγχάνει στην 
πολιτική της: (α) συνέχεια, (β) συνοχή, (γ) σφαιρικό σχεδίασμά και (δ) 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει αντίστοιχους μηχανισμούς παρα
γωγής προσαρμσμένους στη συνταγματική της τάξη. Μέσα στο υπάρχον 
συνταγματικό πλαίσιο, ο πιο πρόσφορος τρόπος είναι η ίδρυση "Συμ
βουλίου Εθνικής Ασφάλειας" στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας πρέπει να έχει ως πρότυπό του, 
τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, το αμερικανικό National Security 
Council που ασχολείται α) με την παραγωγή στρατηγικής, β) με το 
χειρισμό κρίσεων και γ) με το συντονισμό και την επίβλεψη της εθνικής 
στρατηγικής.
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Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Συντονιστής: Γ. Τσάλτας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Πλατιά για την πα
ρέμβασή του. Ηταν πραγματικά πολύ ουσιαστική, η οποία μαζί με την 
παρέμβαση, του κυρίου Κουλουμπή έχει εγείρει αρκετά προβλήματα και 
θέματα που πιστεύω θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε σ’ επίπεδο 
συζήτησης.

Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Η δική μου ερώτηση θα είναι πολύ σύντομη σαν νομικός 
που είμαι.

Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τους δύο εισηγητές, ήταν το εξής και κυρίως 
μάλλον η ερώτησή μου ίσως πηγαίνει περισσότερο προς τον κύριο Πλατιά 
επειδή εξέφρασε μια απαισιοδοξία ως προς το μέλλον.

Θα ήθελα λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής: Οτι η απαισιοδοξία αυτή, 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι αφήσαμε, ίσως απ’ έξω το αισιόδοξο 
στοιχείο. Το αισιόδοξο στοιχείο είναι το θεσμικό μέλλον. Γιατί; Για τον 
απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρωπαϊκή προοπτική.

Ευρωπαϊκή προοπτική η οποία βάζει το ΝΑΤΟ μέσα στα πράγματα, 
μέσα στο ευρωπαϊκό μέλλον και σε συνδυασμό φυσικά με τη Δυτικοευ
ρωπαϊκή Ενωση δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να προσανατολίσει την 
πολιτική της, το σχεδίασμά της και προς αυτή την κατεύθυνση.

Αρα λοιπόν, εάν το παιχνίδι από την ελληνική πλευρά παιχτεί σωστά 
μέσα σ’ αυτό το θεσμικό άνοιγμα το οποίο μπορεί να γίνει και φυσικά 
δεν είναι μία θεωρία, η οποία παράγεται έτσι απλώς για να παράγεται. 
Είναι στοιχεία τα οποία δίδονται μέσα ακόμα και από το κείμενο της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αρα λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία εάν τα λάβουμε σοβαρά υπόψη 
μας προσωπικά δεν μπορώ να δω μια απαισιοδοξία. Αντίθετα, μια σαφή, 
μια πραγματική, κατοχύρωση των ελληνικών δικαιωμάτων και των ελ
ληνικών συμφερόντων κυρίως.

Θα ήθελα πάντως τη δική σας άποψη και τη δική σας κύριε Πλατιά 
και του κυρίου Κουλουμπή εάν είναι δυνατόν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις για συντομία του 
χρόνου και στο τέλος θα μπορέσετε και εσείς να δώσετε κάποιες 
απαντήσεις.

ΙΣΜΑΤ ΣΑΜΠΡΗ: Είμαι πρόξενος της Πρεσβείας της Παλαιστίνης και 
υπεύθυνος του γραφείου Τύπου.



Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να διατηρήσω τα όρια της διπλω
ματικής μου ιδιότητας, που θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι 
πολλές φορές νιώθω ότι είμαι πάρα πάνω από μισός Ελληνας οπότε 
δεν έχει κανένας το δικαίωμα να μου το αφαιρέσει αυτό.

Σε χρόνο μόλις προχθές, απορρίφθηκε μία απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης με veto των Ηνωμένων Πολιτειών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Την περασμένη βδομάδα είχε η Ελλάδα 18 παραβιάσεις στο εναέριο 
χώρο από τουρκικά αεροσκάφη και η Κύπρος έχει 2 μία με 17 αεροπλάνα 
F16 πηγαίνοντας στο Ισραήλ και μία με 38 αεροπλάνα F16 πηγαίνοντας 
στο Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ Λέβι θα είναι στην Τουρκία μεθαύριο και ο Αραφάτ πριν 
ένα μήνα ήταν στην Αγκυρα. Οπότε το ερώτημά μου πάνω σ’ αυτό το 
συγκεκριμένο είναι το εξής: Η παρέμβαση των διεθνών Οργανισμών, 
είτε αυτοί λέγονται ΝΑΤΟ, είτε Ευρωπαϊκή Ενωση σήμερα, είτε τα 
Ηνωμένη Εθνη δυστυχώς το λέω δυστυχώς με μεγάλη λύπη, διότι ακόμα 
και όταν ο Πρόεδρος Μιτεράν προκλήθηκε και ένιωθε η Ευρώπη όλη 
με μειωμένο πολιτικό και διπλωματικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, κατέ
βηκε, πήρε την απόφαση και κατέβηκε κάτω στο Ισραήλ και όπως είδατε 
στα τηλεοπτικά κανάλια, έπαιξε πολύ με τους Ισραηλινούς στρατιώτες 
στα Ιεροσόλυμα απειλώντας τους ότι θα γυρίσει πίσω στο Παρίσι, όταν 
συζητήθηκε αυτό στο γραφείο των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω
παϊκής Ενωσης, ότι εάν είχε το δικαίωμα να κατέβει σαν Πρόεδρος της 
Γαλλίας ν’ αντιπροσωπεύει την Ευρώπη ή όχι.

Θέλω να πω με αυτό και να τελειώσω το ερώτημα το πρώτο, μπορεί 
να μας απαντήσει ο κύριος Κουλουμπής ποιά είναι τα πραγματικά 
κριτήρια, οι σκοπιμότητες των Οργανισμών αυτών στη στήριξη είτε των 
Ιμια, είτε οποιωνδήποτε; Είτε της Κύπρου εάν θέλετε.

Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είπα σε τηλεοπτικά κανάλια το 
1990 και 1991 ότι θα δείτε υπόψη σας, όσοι δεν ξέρουν, ότι εμείς στη 
διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου πήραμε το μέρος του Ιράκ, δηλαδή, 
του Σαντάμ. Το Μεσανατολικό μπήκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
και σήμερα έχουμε τη λεγόμενη Παλαιστινιακή Αρχή.

Και είπα τότε, ότι θα δείτε ότι θα πάμε εμείς στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων και η Ελλάδα που έχει στείλει δύο φρεγάτες την 
Ελλη και την άλλη τότε, που θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί και 
Ελληνες, το Κυπριακό δεν θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Και δυστυχώς αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα.

Ας μας πει ο κύριος Κουλουμπής, ποιά είναι τα πραγματικά κριτήρια 
των Οργανισμών αυτών με βάση τη δική μου άποψη επάνω στα συγκε
κριμένα αυτά θέματα.

Και το δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Πλατιά. Εμάς κύριε Πλατιά 
ένα πράγμα μας χαρακτηρίζει με βάση αυτό θα κάνω την ερώτηση, 
είναι η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας.

Πιστεύω, ότι η ήττα ενός λαού, είτε μικρό ή μεγάλο, διευκολύνεται 
ή γίνεται, ή θα επιτύχει, όταν ξεριζώνεται ο πολιτισμός του συγκεκρι
μένου λαού.

Πιστεύουμε, ότι κανένας, είτε αυτός λέγεται Αραβικός Σύνδεσμος, 
για μένα σαν Παλαιστίνιο, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ενωση για την 
Ελλάδα, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, για την Ελλάδα, είτε λέγεται ο οποιοσδή
ποτε Οργανισμός, όταν παρατηρείται προσπάθεια, ξερίζωση αυτού του 
στοιχείου του πολιτισμού, αυτό δείχνει, ότι πρόκειται για μία ψευτοσυμ
φωνία.

Δεν νομίζω, ότι αυτό θα χαρακτηριστεί από μερικούς μια παρέμβαση 
στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας, αλλά το παρατηρώ.

Και η προσπάθεια μερικών να παρουσιάσουν ότι εμείς δεν είμαστε 
οι Ελληνες, ας μην ζούμε στην αρχαία ιστορία μας, ο πολιτισμός δεν 
αλλοιώνεται, λερώνεται, ό,τι θέλετε παθαίνει, δεν αλλοιώνεται ποτέ όμως.

Τελειώνω, με το εξής ερώτημα: Πιστεύετε, ότι τη στιγμή που συνε
χίζεται από οποιοδήποτε Οργανισμό που βρίσκεται η χώρα η αφαίρεση, 
ή ξερίζωση να ξεριζώνεται αυτός ο πολιτισμός θα μπορούσε ο συγκε
κριμένος αυτός Οργανισμός να είναι σύμμαχος, έχοντας υπόψη τα λόγια 
που κλείσατε τη δική σας ομιλία, το κατά πόσο θα υπερασπιστεί η 
Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, εάν η κρίση του Ιμια καταλήξει σε πόλεμο; 
Ευχαριστώ.

Μ.ΚΟΥΤΣΙΑΑΙΟΥ: Η ερώτηση είναι για τον κύριο Πλατιά και δεν έχει 
απόσταση από τον προηγούμενο ομιλητή πολύ.

Ο κύριος Πλατιάς μου έδωσε την εντύπωση ότι αποενοχοποίησε το 
ΝΑΤΟ ως εξής: Είπε, ότι μία χώρα που συμμετέχει σε μία συμμαχία 
επιλέγει μεταξύ δύο. Η χάνει ένα μέρος της ανεξαρτησίας της, για να 
εξασφαλίσει την ασφάλειά της, ή δεν χάνει την ανεξαρτησία της και 
παλεύει για την ασφάλειά της. Εκανα λάθος; Οχι.

Στη συνέχεια ο κύριος Πλατιάς είπε ότι εμείς διαβάσαμε πολύ λάθος 
τη συμμαχία και ότι η Ελλάδα έκανε τα εξής λάθη, ή είχε τις εξής 
αδυναμίες. Η δεν ήταν ισχυρή, όταν υπήρξε ένα πρόβλημα και υπήρχε 
ανάγκη επέμβασης του ΝΑΤΟ, ή είχε δώσει μια εικόνα περιθωριακής 
πολιτείας και κράτους, επειδή εστιαζόταν το πρόβλημά της στην Τουρκία.



Με αυτό ο κύριος Πλατιάς εννοεί, ότι το πρόβλημά μας ως προς την 
ασφάλειά μας, δεν είναι πάντοτε ο επεκτατισμός της Τουρκίας;

Δεν λέμε πάντοτε ότι ο μεγαλύτερος μας κίνδυνος είναι ο εξ ανατολών;

Α.ΠΑΑΤΙΑΣ: Ετσι άρχισα την εισήγηση μου πάντως. Διαφοροποιούμενος 
από τον κύριο Κουλουμπή, είπα ότι το πρόβλημα δεν είναι το Ομο
σπονδιακό ΠΑΣΟΚ, αλλά ο επεκτατισμός της Τουρκίας.

Μ.ΚΟΥΤΣΙΛΑΙΟΥ: Ναι, κύριε Πλατιά, επειδή ακριβώς το είπατε αυτό, 
αλλά στη συνέχεια μου φάνηκε, θέλω να ρωτήσω, γιατί συμπίπτει και 
με την ερώτηση που έκανε ο εκπρόσωπος ο Παλαιστίνιος.

Δηλαδή, θεωρείτε, ότι η συμμαχία αυτή πρέπει να είσαι ισχυρός στην 
ισοπαλία; Να είσαι σ’ ένα ρινγκ ανεβασμένος και εάν έχεις δώσει πιο 
πολλά κροσέ πώς λέγονται, θα σε υπερασπιστεί εάν όμως όχι θα σ’ 
αφήσει να βουλιάξεις;

Η συμμαχία είναι μεταξύ ισχυρών και όχι κρατών; Δεν θεωρείται 
ότι το ΝΑΤΟ είχε και πολιτικά κριτήρια, όταν επεμβαίνει ή δεν επεμ
βαίνει και υπέρ ποιου υπερβαίνει κάθε φορά; Αυτό με λίγα λόγια. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Π.ΠΙΖΑΝΙΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πλατιά ιδιαίτερα, αλλά 
και τον κύριο Κουλουμπή το εξής: Είπατε κύριε Πλατιά, ότι πολλές 
στρατηγικές μάλιστα σημασίας αποφάσεις πολιτικές, παίρνονται στο πόδι, 
θα έλεγα είναι ανακλαστικές αποφάσεις ουσιαστικά και συμφωνώ απο
λύτως.

Μόνο που θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι πολλές φορές η πολιτική 
έχει διεισδύσει αρκετά αποτελεσματικά όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά 
και εδώ εν πάση περιπτώσει, σε αρκετές αναλύσεις επιστημονικές ή και 
τεχνικές πολλές φορές που οδηγούν καμία φορά σε αντίστοιχες περιο
ριστικές λειτουργίες της επιστημονικής σκέψης.

Τι θέλω να πω: Είπατε πριν, ότι το πρόβλημα είναι η επιθετικότητα 
της Τουρκίας. Η επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία οφείλεται και 
συμφωνώ βεβαίως στη διαπίστωση στο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα 
επεκτατικό κράτος. Γιατί είναι επεκτατικό αυτό το κράτος;

ΑΗΜΗΤΡΟΥ: Από την Πρεσβεία της Ρουμανίας. Θα ήθελα να ρωτήσω 
τον κύριο Πλατιά. Ακόυσα με πολλή προσοχή το σχόλιό του και θα 
ήθελα να ρωτήσω, σε τι βασίζεται όταν μιλάει για το πρόβλημα μεταξύ 
Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Είναι από την πλευρά της ιστορίας, ή των 
διεθνών σχέσεων; Ευχαριστώ.

Π.ΜΑΣΤΑΚΑΣ: Το ερώτημά μου απευθύνεται στον κύριο Πλατιά. Κατά 
πόσο και με ποιές συνέπειες για το μέλλον επλήγη η ελληνική αποτρε
πτική στρατηγική εάν υποθέσουμε ότι υπήρχε ή ότι υπάρχει, από τα 
γεγονότα των Ιμίων νήσων. Δεδομένου για τη συνέχεια χάραξης στρα
τηγικής και για εργαλεία αποτροπής. Ευχαριστώ.

Μ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η διαχρονική αναδρομή που έγινε από όλους τους 
ομιλητές, όσον αφορά τη θέση των διεθνών Οργανισμών με αφορμή τη 
κροη των Ιμια, μάλλον μας απογοητεύει όλους, είτε από τη μία προ
σέγγιση, είτε από την άλλη των δύο ομιλητών που είναι στο πάνελ.

Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, για να φωτίσουμε με ένα φως 
ελπίδας σε σχέση με τη συνολική κρίση που υπάρχει σήμερα στη 
Βαλκανική, σε σχέση με την οπισθοδρόμηση της ιστορίας και της ευθύνης 
των συγκεκριμένων διεθνών Οργανισμών, διότι πολύ φοβάμαι, ότι ο 
στόχος του ΙΣΤΑΜΕ πέραν από την ιστορική αναδρομή και παρουσίαση 
των θέσεων από τότε που συστήθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με την 
ελληνική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί, θα πρέπει να είναι 
και το πώς παρεμβαίνουμε μέσα στις νέες συγκυρίες που αφορούν το 
χώρο της Βαλκανικής και αυτό μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ακούστηκε.

Θα ήθελα μερικά σχόλια που θα δώσουν τη δική σας θέση σ’ αυτό 
που λέγεται φιλία και εάν θέλετε οριζόντιες διασυνδέσεις των λαών της 
Βαλκανικής έξω από τις απαισιόδοξες αναλύσεις για τη θέση των 
διεθνών Οργανισμών στην κρίση των Βαλκανίων. Ευχαριστώ.

Γ.ΣΟΥΑΑΑΑΚΗΣ: Μια μικρή παρέμβαση διότι διαπιστώνω ότι εμείς 
τυχαίνει να είμαστε οι οργανωτές αυτής της διαδικασίας, πριν πάει το 
πράγμα να φουσκώσει και να εξοκείλει αλλού.

Σήμερα έχουμε μία εξειδικευμένη Ημερίδα με συγκεκριμένο αντικεί
μενο. Διότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με βάση τη γνώση την 
πρόταση και όχι να τη γενικεύσουμε.

Αυτά που λέτε κύριε Γιαννάκη μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας άλλης Ημερίδας. Οπως και ορισμένες άλλες ερωτήσεις που αφορούν 
τη γενικότερη σχέση Τουρκίας - Ελλάδας κ.λ.π. είναι αντικείμενο άλλης 
Ημερίδας. Διότι εκεί την πατάμε, όταν διαμορφώνουμε και πολιτικές. 
Μας αρέσει η γενική συζήτηση, ο βερμπαλισμός, υπερβαίνουμε μέσα 
από τη γενικολογία και το βερμπαλισμό, τη γνώση την τεκμηρίωση και 
την ουσία και στη συνέχεια ψάχνουμε εκ των υστέρων γιατί απέτυχε 
μία πολιτική, η οποία δεν στηρίχτηκε στα πόδια της.

Από την άποψη αυτή ωραίες οι τοποθετήσεις, ωραίοι οι προβλημα
τισμοί, καλόν όμως είναι να παραμείνουμε σε αυτά τα θέματα και σ’



επόμενες διαδικασίες τέτοιου χαρακτήρα θα βάλουμε και τα γενικότερα 
ζητήματα της Βαλκανικής και τα γενικότερα ζητήματα των ελληνοτουρ
κικών σχέσεων. Αλλά με προσέγγιση ουσίας και βάθος και όχι απλώς 
προσέγγιση επιφάνειας. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κύριος Κωστάκος έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΚΟΣ: Σύντομη θα είναι και στο θέμα, γιατί πραγματικά ακριβώς 
από αυτό που κινδυνεύουμε, από αυτό που είπε ο κύριος Σουλαδάκης 
να φύγουμε από το θέμα.

Η κρίση των Ιμίων από πλευράς ΝΑΤΟ και κυρίως Ηνωμένων 
Πολιτειών, γιατί πιστεύω, ότι είναι η κυρίαρχη δύναμη στο ΝΑΤΟ, ότι 
το ΝΑΤΟ, εξακολουθεί να υπάρχει, γιατί το θέλουν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες να υπάρχει, είτε ενεργεί νομιμοποιητικά, είτε όπως αλλιώς 
θέλετε αυτές, είναι το φαινόμενο των Ιμίων, το επεισόδιο, ένα επεισόδιο 
σε μία εάν θέλετε μελετώμενη σειρά επεισοδίων, η οποία γίνεται για 
να προωθηθούν οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και να επιδιωχθούν 
κάποιοι επεκτατικοί σκοποί δική της, που εάν θέλετε, γίνονται, ή δεν 
γίνονται αποδεκτοί γενικότερα;

Η είναι μέλος, η είναι ένα φαινόμενο, ή μία αρχή μιας προαποφα
σισμένης συγκρούσεως, για τη διευθέτηση στο χώρο αυτόν, όπως είχαμε 
το δεδομένο της διαλύσεως της Γιουγκοσλαβίας, για τη διευθέτηση εκεί, 
οπότε, οτιδήποτε και να συμβεί η σύγκρουση θα υπάρξει, γιατί αλλιώς 
δεν μπορεί να γίνει διευθέτηση, αφού και τα συντάγματα των χωρών, 
απαγορεύουν την παραχώρηση χώρου και όλα αυτά.

Μήπως δηλαδή, είναι κάτι το ότι προς τα εκεί πάμε μέσα σε μια 
σειρά σχεδιασμών, όπως ήταν ο Πόλεμος στον Κόλπο, η διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας και εν συνεχεία μία σύγκρουση στο Αιγαίο για να 
επέλθουν διευθετήσεις που έχουν προαποφασιστεί.

Και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ 
έχουν πάρει το πάνω χέρι οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να ρωτήσουν 
τον ΟΗΕ, χωρίς κανέναν και κάνουν αυτή τη χρήση.

Και βέβαια εμείς από την άλλη πλευρά όταν παίρνουμε τη θέση μας 
λέμε μπράβο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν δεν παίρνουν τη θέση 
μας, τους βρίζουμε. Ποιές είναι οι απόψεις σας πάνω στο θέμα αυτό.

ΤΡΑΤΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πλατιά. Πιστεύω, ότι είμαι 
κοντά στο θέμα που έκανε. Τα 12 μίλια τα οποία δεν ασκούμε είναι 
διαπραγματεύσιμα και εάν είναι με τι αντάλλαγμα θα ζητάγατε εσείς; 
Προσωπικά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τέλος των δύο ερωτήσεων. Ο λόγος στον κύριο Κου- 
λουμπή για ν’ απαντήσει.

Θ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ: Είναι τρεις ερωτήσεις στις οποίες μπορώ να πω 
μερικά  σχετικά.

Η πρώτη του κυρίου Γρηγορίου. Γενικά η εντύπωσή μου είναι ότι το 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα έχει ειπωθεί και από τον Πρωθυπουργό. 
Είναι ο μη πόλεμος, είναι η μη εμπλοκή, η μη πολεμική αναμέτρηση, 
χωρίς να δίνουμε όμως την εντύπωση, ότι εάν μας επιτεθεί κάποιος δεν 
είμαστε έτοιμοι όχι μόνο ν’ αποτρέψουμε, ή να πολεμήσουμε για να 
προστατεύσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα.

Αλλά το ουσιαστικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η εδραιωμένη 
μας δημοκρατία, η οικονομία μας η σταθερή, ο ρόλος μας ο σταθερο
ποιητικός στα Βαλκάνια, η συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς, ή 
εάν θέλετε σε οντότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, η Δυτικοευρωπαϊκή 
Ενωση και το ΝΑΤΟ, Οργανισμούς, τους οποίους προσπαθούν αυτή τη 
στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να ενταχτούν μη εξαιρουμένης 
και της Ρωσίας.

Αρα το παιχνίδι δεν είναι όλο η τίποτε, θα συμφωνούσα με τον κύριο 
Πλατιά, για τις ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, ώστε η αποτροπή μας είναι 
ουσιαστική, αλλά θα έπρεπε να προχωρήσουμε πολύ θετικά και εδώ 
πάλι συμφωνώ μαζί του, στην αντιμετώπιση μέτρων οικοδόμησης εμπι
στοσύνης, μορατόριουμ κ.ο.κ. και οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση που 
απομακρύνει την πιθανότητα θερμών επεισοδίων πολέμων και συγκρού
σεων που δεν μας συμφέρουν.

Προσέξτε αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να παραδώ
σουμε γη και ύδωρ, επειδή ένας πόλεμος δεν μας συμφέρει.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση επίθεσης, αλλά η πιθανότητα 
επίθεσης, μειώνεται όταν δεν παγιδευόμαστε, ιδίως στην επόμενη θεμα
τική, μαζικά μέσα ενημέρωσης κ.ο.κ. Δεν παγιδευόμαστε από υπερπα- 
τριωτισμούς, συναισθηματισμούς, το θυμικό και όχι την ορθολογική 
αντιμετώπιση της εξωτερικής μας πολιτικής.

Η δεύτερη ερώτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική από τον εκπρό
σωπο της Παλαιστίνης. Ποιά είναι τα κριτήρια και οι σκοπιμότητες 
διεθνών Οργανισμών;

Νομίζω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι διεθνείς Οργανισμοί είναι 
διακρατικοί αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε και τα κράτη μέλη 
προωθούν μέσα των διακρατικών Οργανισμών, τα συμφέροντά τους, 
λέξη κλειδί, όπως οι Κυβερνήσεις τους αντιλαμβάνονται τα συμφέροντα 
αυτά.



Και επομένως δεν αντιμετωπίζονται οι διεθνείς Οργανισμοί, είτε 
μιλάμε για ΝΑΤΟ, ή για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως οντότητες 
με δική τους βούληση, αλλά το προϊόν είναι συνισταμένη των συμφε
ρόντων, των αντιπαλοτήτων, των αντιπαραθέσεων των κρατών μελών και 
δυστυχώς ορισμένα κράτη μέλη βαραίνουν περισσότερο παρά το γεγονός, 
ότι έχουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από 
άλλα.

Μέσα σ’ αυτή την αντίληψη των διεθνών Οργανισμών, νομίζω, ότι 
το να περιμένουμε μία καθαρά ιδεαλιστική αντίδραση στα προβλήματα 
των λαών, που δεν είναι μόνο του Παλαιστινιακού, ή του ελληνικού, 
αλλά πολλών λαών, στο πλανήτη είναι να περιμένουμε περισσότερο από 
το εφικτό.

Οσον αφορά την ευρύτερη τοποθέτησή σας, είναι εκτός θέματος να 
μπω στο όλο παλαιστινιακό και μεσανατολικό πρόβλημα, αλλά αρκεί 
για τη θεματική μας ν’ αναφερθώ σ’ ένα συνέδριο που μόλις συμμετείχα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα πενήντα χρόνια του Δόγματος ΤΡΟΥ- 
ΜΑΝ. Και στο συνέδριο αυτό αναφέρθηκε η τότε περίοδος στη χώρα 
μας. Εμφύλιος Πόλεμος, ύστερα από Κατοχή, ύστερα από τη δικτατορία 
Μεταξά κ.ο.κ.

Και ο Ντιν Αντζερσον, πρώην Υπουργός Ηνωμένων Πολιτειών Εξω
τερικών, είχε πει τότε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας ασθενής 
στο θάλαμο της εντατικής παρακολούθησης και οι χειρούργοι, ο ίδιος 
δηλαδή και οι άλλοι φίλοι προσπαθούν να σώσουν τη ζωή της.

Σε τελευταία ανάλυση, νομίζω, ότι το ποσοστό στο οποίο μια χώρα 
εμπλέκεται σε κρίσεις εξαρτάται πάρα πολύ, γι’ αυτό κύριε Σουλαδάκη 
στάθηκα πάρα πολύ στον εσωτερικό χώρο της χώρας μας.

Δηλαδή όσο περισσότερο ισχυροί είμαστε, όσο περισσότερο ενωμένοι, 
αναπτυγμένοι, όσο περισσότερο συναδελφωμένοι είμαστε σ’ ένα λαό, 
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες της εσωτερικής παρέμβασης στα εσω
τερικά μας, όσο μειώνονται οι πιθανότητες, ότι θα γίνουμε ένα μικρό 
πιόνι στη σκακιέρα των παγκοσμίων συμφερόντων μεγάλων δυνάμεων.

Και η τρίτη ερώτηση και η τελευταία είναι του στρατηγού Δεμέστιχα 
νομίζω, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οπως θα δείτε, δεν προσπαθώ να ξεφύγω, ή να κερδίσω χρόνο, αλλά 
μετά το γεύμα - μπουφέ έχουμε μία ολόκληρη ενότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση και την κρίση των Ιμίων, νομίζω από τους κυρίους Περράκη, 
Ρουμπάτη, Στεφάνου και Αυγερινό θ’ ακούσετε πάρα πολύ σημαντικά 
πράγματα για το ρόλο και της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, στην περίοδο της κρίσης. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Κουλουμπή. Ο λόγος στον κύριο 
Πλατιά.

Α.ΠΛΑΤΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκανα αυτή την ανάλυση 
για να μπορέσω να βοηθήσω το σχεδίασμά μας για να μην έχουμε 
αυταπάτες. Εάν ήμουν πολιτικός θα μιλούσα με άλλη γλώσσα. Με τη 
γλώσσα της ελπίδας, θα τα έβρισκα όλα ρόδινα και έτσι θα δεχόμουν 
πάρα πολύ εύκολα πράγματα που ο κύριος Σουλαδάκης και ο κύριος 
Γρηγορίου, για το πώς το θεσμικό μας μέλλον μας λύνει όλα τα 
προβλήματα κ.λ.π.

Εγώ δεν θα βάσιζα ούτε ένα δευτερόλεπτο την άμυνά μου σε οποιο- 
δήποτε θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή σε οποιοδήποτε άλλο.

Είναι υποβοηθητικά, είναι χρήσιμα, όπως είπα και για το ΝΑΤΟ και 
πιστεύω και για την Ευρωπαϊκή Ενωση, αυξάνουν την αποτροπή μας, 
όμως η διεθνής πολιτική παίζεται σε συμφέροντα. Σε συγκλίσεις συμ
φερόντων, για ν’ απαντήσω και σε σας δεν είναι τίποτε το ηθικό σ’ 
αυτό. Δεν αποενοχοποιώ κανέναν. Και δεν μιλώ με όρους ηθικής. Την 
ηθική την κρατώ στο σπίτι μου, όχι εδώ.

Αρα το θέμα είναι, έχουμε σωστές συγκλίσεις συμφερόντων;
Δεύτερον, υπάρχει ο σωστός συσχετισμός συμφερόντων διαφορετικά 

θα διαδηλώναμε στην πλατεία Συντάγματος, ότι οι άλλοι μας αδικούν. 
Ενώ όταν έχεις πετύχει τον κατάλληλο συσχετισμό συμφερόντων, τις 
κατάλληλες συμμαχίες και έχεις την κατάλληλη στρατιωτική δύναμη, ίσως 
διαμαρτύρεται κάποιος άλλος.

Αρα λοιπόν, στο μέλλον της Ευρώπης ναι, αλλά προς Θεού, όχι να 
κτίσουμε εκεί πάνω την ασφάλεια της χώρας.

Θα συμφωνήσω με το πνεύμα της ερώτησης του φίλου μας από την 
Παλαιστίνη, ότι το πρόβλημα και σε σας δεν ήταν ούτε ο Αραφάτ στην 
Εντατική, αλλά ο συσχετισμός δυνάμεων και ουσιαστικά είστε μια κλασ
σική περίπτωση που έχετε υποστεί το κόστος του ότι ο συσχετισμός 
δυνάμεων ήταν σε βάρος σας.

Το μάθημα της Παλαιστίνης πρέπει να λέει, ότι τελικά εάν θέλει 
κανείς να λέει βιώσιμες συνθήκες, αυτές μπορούν να γίνουν όχι από 
συνθήκες αδυναμίας, αλλά από συνθήκες ισορροπίας δυνάμεων.

Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού που βάλατε, είναι όντως 
πολύ σημαντικό, αλλά σαν ρεαλιστής διακρίνω τη δύναμη σε σκληρή 
και σε μαλακή δύναμη.

Για μένα σκληρή δύναμή είναι η στρατιωτική, είναι η διπλωματική, 
είναι και η οικονομική και ο πολιτισμός ίσως διαφωνείτε πολλοί εδώ, 
είναι για μένα μαλακή δύναμη.



Είναι χρήσιμο να τον έχεις, είναι υποβοηθητικό, όπως και η συμμετοχή 
σου στους διεθνείς Οργανισμούς, αλλά δεν σου λύνει τα προβλήματα.

Συνεπώς, όσο καλά να τα πάμε και στον πολιτισμό, εάν δεν έχεις 
ισχυρή άμυνα διπλωματία και οικονομία να εξασφαλίσεις τη βιωσιμότητα 
αυτοΰ του χώρου και την ευημερία του, ο πολιτισμός δεν σε γλυτώνει.

Από την άλλη εάν έχεις τις προϋποθέσεις που λέω, ο πολιτισμός είναι 
κάτι που σου δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην εικόνα σου στη διεθνή 
πολιτική, άρα χρήσιμο.

Οσον αφορά τις επιστημονικές αναλύσεις, που έθεσε ο κύριος Μπι- 
ζάνιας, πραγματικά κάποια στιγμή να συζητήσουμε τα γενεσιουργό αίτια 
της Τουρκικής απειλής, ευθύνονται σ’ ένα συσχετισμό εσωτερικών δυ
νάμεων της Τουρκίας, αλλά αυτό που βοηθάει την τουρκική επεκτατι- 
κότητα, εξακολουθώ να επιμένω, είναι ο διπλωματικός και ο στρατιωτικός 
και ο οικονομικός συσχετισμός δυνάμεων.

Συνεπώς, αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και επίσης βέβαια, μπο
ρούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες, ότι η Τουρκία ερχόμενη πιο κοντά 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ν’ αλλάξει μέρος των εσωτερικών δομών και 
πιθανόν να μειωθεί η τουρκική επεκτατικότητα.

Σχετικά με το θέμα της Ρουμανίας - Ουγγαρίας να μην επεκταθώ σ’ 
αυτό το θέμα. Τα προβλήματα με τη μειονότητα είναι γνωστά και δεν 
είναι καθόλου τυχαίο, ότι το ΝΑΤΟ, ανάγκασε την Ουγγαρία να υπο
γράψει, να βρεθεί σε ηιοηίιΐΒ νϊνεπίϊ μαζί σας πριν ενσωματωθεί στο 
ΝΑΤΟ.

Συνεπώς, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα της διεθνούς πολιτικής, το 
οποίον έρχεται από την ιστορία.

Στην ερώτηση, για το κατά πόσο η ελληνική αποτρεπτική αποδυνα
μώθηκε από τα Ιμια, νομίζω, ότι αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Οχι μόνο 
η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική, αλλά και το δόγμα του ενιαίου 
αμυντικού χώρου, γιατί πόσο αξιόπιστα μπορείς να πεις, ότι θ’ αναλάβεις 
την άμυνα της Κύπρου, όταν έχεις προβλήματα στη Λήμνια.

Και η αποδυνάμωση βρίσκεται της ελληνικής αποτροπής, τόσο σε 
επίπεδο θέλησης όσο και σε επίπεδο ικανοτήτων.

Εχοντας πει αυτό, θα διαφωνούσα απόλυτα με τον κύριο Κουλουμπή, 
ότι ουσιαστικά στα Ιμια, η Ελλάδα, όπως είχαν έρθει τα πράγματα, αν 
χρησιμοποιούσε στρατιωτική δύναμη θα έδινε φύλλο συκής για κλιμά
κωση κ.λ.π.

Υπήρχαν στα πλαίσια μιας ευέλικτης αντίδρασης πάρα πολλοί τρόποι, 
που να εξακολουθούμε το μπαλάκι στην Τουρκία. Παράδειγμα, κατά
ληψης κάποιας τουρκικής βραχονησίδας αντίστοιχα, ώστε να μη βρισκό-

μαστέ στο κάτω μέρος της διαπραγμάτευσης και συγχρόνως να μη 
βρισκόμαστε εμείς που θα κλιμακώναμε.

Συνεπώς μεταξύ του όλα ή τίποτε, που το παίξαμε στα Ιμια υπάρχει 
και η περιοχή του γκρίζου και εάν κανείς ξέρει να παίζει στην περιοχή 
του γκρίζου, το οποίον είναι απλώς η διεθνής πολιτική, το μαθαίνουμε 
σαν πρωτοετείς και πώς ουσιαστικά το ΝΑΤΟ έχει λύσει αυτό το 
πρόβλημα, το δόγμα της ευέλικτης αντίδρασης. Δεν έμπαινε όλα ή τίποτε, 
υποχώρηση ή πόλεμος. Μεταξύ της υποχώρησης ή πόλεμος έχεις μια 
ολόκληρη περιοχή. Ηταν το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι Ηνω
μένες Πολιτείες, πυρηνικό πόλεμο ή υποχώρηση.

Και το έλυσαν αυτό το πρόβλημα φτιάχνοντας το δόγμα της ευέλικτης 
αντίδρασης με πολλά σκαλοπάτια, που πάντοτε, μπορείς να πετάς το 
μπαλάκι της κλιμάκωσης στον αντίπαλο. Ποτέ δεν είπα, ότι η Ελλάδα 
έπρεπε να κλιμακώσει.

Θ.ΚΟΥΛΟΥΜΙΙΗΣ: Ενα πράγμα. Η θεωρία της ευέλικτης αντίδρασης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδήγησε στο πόλεμο του Βιετνάμ.

Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, ήταν ένα δόγμα ουσιαστικό, 
του Κένεντι, το οποίον έδωσε την ευκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες ν’ 
απαντήσουν με κλιμάκωση σταδιακή κλιμάκωση και οδήγησε σ’ ένα 
μακροχρόνιο πόλεμο που δεν συνέφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
κανέναν άλλο.

Το δεύτερο που ήθελα να πω, σ’ αυτό το σημείο και τον διέκοψα 
το συνάδελφό μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτό το 
λεγόμενο τετελεσμένο, ισοδύναμο τετελεσμένο που ακούσαμε τελευταία, 
είναι άκρως επικίνδυνη προβληματική, διότι οδηγεί στην εντύπωση, ιδίως 
σε τρίτους που θα μπορούσαν να παρέμβουν σε μια κρίση τύπου Ελλάδας 
- Τουρκίας, να θεωρήσουν ότι είναι εφικτό να προχωρήσουμε σ’ ένα 
μικρό θερμό επεισόδιο ελεγχόμενο, μη διευρυμένο ώστε να οδηγηθούμε 
μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με κάποιον Χόλμπρουκ, ή 
κάποιον Βανς ν’ αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή.

Περνάει ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, του "δεν βαριέστε" 
και η ερώτηση αυτή τίθεται πάρα πολύ συχνά από Αμερικανούς, είναι 
δυνατόν να έχουμε ένα μικρό περιορισμένο πόλεμο στο Αιγαίο που δεν 
θα οδηγήσει στην καταστροφή της δομής του ΝΑΤΟ.

Επομένως, όταν αντιγράφουμε μερικές φορές, όπως έχουμε την τάση 
να κάνουμε την ψυχροπολεμική στρατηγική, πυρηνικής δύναμης των 
Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη Σοβιετική Ενωση και περνάμε 
παπαγαλίζοντας σχεδόν τους όρους αυτούς στην ελληνική πραγματικό
τητα, μιας μικρομεσαίας στρατιωτικής δύναμης κινδυνεύουμε να δημιουρ-



γήσουμε εντυπώσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν καταστροφικές παρε
νέργειες.

Α.ΠΛΑΤΙΑΣ: Επανέρχομαι λοιπόν, στην κρίση των Ιμίων λέγοντας ότι 
μεταξύ υποχώρησης και πολέμου υπήρχε η γκρίζα περιοχή.

Αυτή τη γκρίζα περιοχή μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε, ευρι
σκόμενοι στο πάνω χέρι των διαπραγματεύσεων, χωρίς εμείς να έχουμε 
κάνει κλιμάκωση στον πόλεμο.

Τώρα, η έννοια είναι η ευέλικτη ανταπόδοση. Είναι γεγονός, ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, έφτιαξαν αυτό το θέμα για το θέμα της Σοβιετικής 
Ενωσης και δεν είχαμε πυρηνικό πόλεμο ή ψυχρό πόλεμο με τις Ηνω
μένες Πολιτείες, ή άλλο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αρα λοιπόν, αυτή η έννοια βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να 
διατηρήσουν την ειρήνη και αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Τώρα εάν 
μπλέχτηκαν στο Βιετνάμ αυτό σχετίζεται με άλλους λόγους και όχι με 
τις στρατηγικές έννοιας.

Θα συμφωνούσα όμως με τον κύριο Κουλουμπή, ότι η έννοια του 
ισοδύναμου τετελεσμένου είναι προβληματική και αυτοί που το έκαναν 
δεν είναι καν αντιγραφή των ξένων δογμάτων, γιατί η έννοια της 
ευέλικτης αποτροπής, προϋποθέτει ικανότητα κλιμάκωσης σε πάρα πάνω 
επίπεδο.

Η ιδέα από πλευράς αποτροπής είναι στρατηγική μπαρούφα, είναι 
μεγάλο λάθος και δεν είναι καν κακή αντιγραφή. Δεν υπάρχει τέτοια 
έννοια της στρατηγικής, δεν ξέρω ποιος την εφεύρε εδώ, είναι πρόβλημα. 
Σ’ αυτό συμφωνώ μαζί σας.

Ομως έχεις στρατηγικά εργαλεία να βγεις από τις κρίσεις κερδισμένος. 
Και τις κρίσεις τις κερδίζει η πολιτική ηγεσία, όταν ξέρει να τις 
διαχειρίζεται και όταν έχει μηχανισμούς τέτοιας διαχείρισης των κρίσεων.

Στην ερώτηση του κυρίου Κωστάκου. Και τα δύο σενάριά σας κατα
λήγουν σ’ ένα απαισιόδοξο σενάριο. Σωστά; Και το ένα και το άλλο.

Εγώ ανήκω σ’ αυτούς που δέχονται το πρώτο σενάριο, ότι το πρόβλημα 
είναι η τουρκική επεκτατικότητα, που τα δημιουργεί όλα αυτά και χωρίς 
να μπορεί να το αποδείξω είμαι εναντίον όλων των συνωμοτικών σε
ναρίων, ότι είναι η δύση, οι Αμερικάνοι που τα φτιάχνουν όλα αυτά 
για να ξαναμοιράσουν την τράπουλα.

Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βλέπει ένα συσχετισμό δυνάμεων που της 
επιτρέπει, νομίζει, να ξαναδιαπραγματευτεί συνθήκες, η στρατιωτική της 
δύναμη είναι πολύ περισσότερη από το νομικό της πλαίσιο. Οπότε μετά 
από 70 χρόνια από τη Συνθήκη της Γενεύης, προσπαθεί να την αλλάξει. 
Αυτό είναι το πρόβλημα.

Και από εκεί και πέρα διεθνείς οργανισμοί και μεγάλοι παίκτες όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες, τοποθετούνται σ’ αυτό το θέμα όχι με βάση την 
ηθική, αλλά με βάση τα συμφέροντά τους και πώς λύνουν το πρόβλημα 
μέσω της σταθερότητας.

Και εάν για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, προϋποθέτει και άλλου 
είδους υποχωρήσεις από πλευράς της Ελλάδος, αυτό είναι πρόβλημα 
της Ελλάδος, δεν είναι πρόβλημα των άλλων.

Συνεπώς δεν δέχομαι συνωμοτικές ερμηνείες, αν και τόσο η ανάλυση 
η δική μου οδηγεί σε απαισιόδοξο σενάριο, όσο και η συνωμοτική 
ερμηνεία οδηγεί και αυτή σε απαισιόδοξα σενάρια.

Σχετικά με το θέμα των 12 μιλίων, για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο, 
όμως μπορώ να δω μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των 12 μιλίων, διευ
θετήσεις τέτοιες που θα διευκολύνουν το ρόλο της Τουρκίας στην 
περιοχή, π.χ. οι Τούρκοι ψαράδες ψάρευαν συνέχεια σ’ αυτή την πλευρά 
του Αιγαίου. Το να επεκτείνεις εσύ τα 12 μίλια που σου λύνει το 
πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας και ουσιαστικά αναιρεί την τουρκική 
επιθετικότητα, μετά το ’74 σε μια σειρά θεμάτων, αλλά υποχωρώντας 
σε θέματα όπως ιστορικά δικαιώματα της Τουρκίας ν’ αλιεύει στο 
κομμάτι 6 με 12, είναι κάτι που δεν αποδυναμώνει την κυριαρχία μας 
και εάν συνεχίσω αυτό τον κατάλογο μπορώ να βρω μια σειρά θεμάτων 
που ουσιαστικά εξασφαλίζουν το δικαίωμα των 12 μιλίων σε μας, αλλά 
παράλληλα στα πλαίσια καλής γειτονίας με την Τουρκία να υπάρχουν 
τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή, γιατί σε 
τελευταία ανάλυση, εμείς θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, αλλά παράλληλα 
θέλουμε να κατοχυρώσουμε όλα τα εθνικά μας δικαιώματα και στο 
μέτρο που τα δώδεκα μίλια μας δίνουν ένα εργαλείο αναίρεσης πολλών 
από των τουρκικών, να διεκδικήσουμε τ’ άλλα, το θεωρώ χρήσιμο. Πότε, 
πώς και κάτω από ποιο πλέγμα θα το εξασκήσουμε είναι ευρύτερο 
θέμα.

Και τελειώνοντας θα πω, ότι ποτέ η Ρωσία δεν πρόκειται να ενταχτεί 
στο ΝΑΤΟ.

...........: Επειδή δεν θέλει;

Θ.ΠΛΑΤΙΑΣ: Δεν την αφήνουν. Ισα - ίσα το ΝΑΤΟ, γίνεται επειδή η 
Ρωσία είναι αδύνατη, δεν μπορεί να προβάλλει μεγάλες αντιδράσεις, 
οπότε την κατάλληλη στιγμή να επεκταθεί, οι περιοχές που ήταν κόκκινες, 
να γίνουν μπλε τώρα.



Βασίζεται ακριβώς στην αδυναμία της Ρωσίας και όλη αυτή η επέ
κταση, ο Πολωνός που μπαίνει μέσα, γιατί μπαίνει; Για να προστατευθεί 
από το ν’ ανήκει στη Ρωσία.

Λοιπόν και ήταν αδιανόητο. Προφανώς δεν το συζητάει κανένας και 
προφανώς ούτε ένα στο τρισεκατομμύριο δεν μπορώ να δω το μέλλον 
του ΝΑΤΟ, να έχει μέσα τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε ακριβώς για 
να εξισορροπεί τη Ρωσία. Και το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή.

Και ακριβώς το παιχνίδι που παίζεται τώρα, αυτή τη στιγμή με τη 
διεύρυνση θα επιβεβαιώσει αυτό που λέω.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ευχαριστώ όλους σας. Το 
γεγονός βέβαια, ότι μετά από την τόσο σημαντική, εποικοδομητικότατη 
θα έλεγα συζήτηση η οποία ακολούθησε τις εισηγήσεις των δύο ειση
γητών, εκείνο που φάνηκε και ξέχωρα από τα μεγάλα προβλήματα που 
ίσως αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, είναι η 
κρίση ταυτότητας του ίδιου του Οργανισμού.

Μια κρίση ταυτότητας την οποία μπορούμε να την δούμε και σε 
σχέση με τις ελληνοτουρκικές θα λέγαμε διαφορές. Και αυτό το τόνισε 
και ο κύριος Πλατιάς και ο κύριος Κουλουμπής. Στα θέματα της 
ανυπαρξίας της παρέμβασης του ΝΑΤΟ, στην κρίση των Ιμίων, η οποία 
ανυπαρξία βέβαια αυτή, τίθεται εντός παρενθέσεως, εάν υποτεθεί ότι 
ο κυρίαρχος αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ είναι μέρος της Πολιτείας και 
μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούμε να πούμε ότι κατευνάστηκαν 
λιγάκι τα πνεύματα, πράγμα το οποίο δεν συνέβη βέβαια το 1987, που 
δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας 
του ΝΑΤΟ, ο λόρδος Κάριγκτον, ο οποίος παρενέβη, στη συγκεκριμένη 
κρίση.

Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι η παρέμβαση του ΝΑΤΟ, ήταν κατα
λυτική, ακόμα και στην επέμβαση στην Κύπρο όπου τα στρατεύματα 
δεν είναι απλά τουρκικά, είναι νατοϊκά που μπήκανε στη Κύπρο. Αυτό 
δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Δεν ήταν στρατεύματα που μπήκανε 
από μία άλλη χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.

Γ. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

*
Γ. Δελαστίκ
Δημοσιογράφος

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1η Εισήγηση
Νομίζω, ότι σ’ εκείνη την κρίση ξεδιπλώθηκε σε όλη του την έκταση 

το ζήτημα των Μέσων Ενημέρωσης, η σχέση τους με την πολιτική και 
πράγματι προσφέρεται για πάρα πολλά συμπεράσματα. Κυρίως επί 
μέρους όμως.

Δεν πιστεύω δηλαδή, ότι μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει μονολεκτικά 
ως απαράδεκτη, άριστη ή οτιδήποτε άλλο τη στάση των Μέσων Ενημέ
ρωσης εκείνη κυρίως την κρίσιμη νύχτα και στη συνέχεια.

Το θέμα νομίζω, ότι είναι κατ’ εξοχήν θέμα συζήτησης γι’ αυτό θα 
είμαι σύντομος στην αρχική τοποθέτηση, περισσότερο βάζοντας τα ζη
τήματα, παρά αναλύοντας σε έκταση τις απόψεις μου γι’ αυτά.

Υπάρχει ένα πρώτο ζήτημα, στο οποίο κατά την άποψή μου πρέπει 
να πούμε μπράβο στα Μέσα Ενημέρωσης. Ποιό είναι αυτό; Το ότι 
αποκάλυψαν την κρίση στα Ιμια, στην έκταση που είχε και στη σοβα
ρότητα που είχε.

Να είστε σίγουροι, ότι εάν δεν υπήρχαν τα Μέσα Ενημέρωσης θα 
είχαμε μάθει ελάχιστα από αυτή την κρίση. Αυτό είναι θετικό. Η 
αποκάλυψη της πραγματικότητας, όσο επώδυνη και εάν είναι μερικές 
φορές, είναι κάτι το οποίον εάν δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να 
χαράξουμε ούτε πολιτική ούτε τίποτε.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το αντίθετο. Τα Μέσα Ενημέρωσης ουσια
στικά, θα το πω ωμά, ήθελαν κατά βάση πόλεμο εκείνες τις μέρες, 
ειδικά τα ραδιοτηλεοπτικά. Αυτό αντικειμενικά εξυπηρετούσαν με ορι
σμένες ενέργειες, ακραίες, μεμονωμένες που δεν χαρακτηρίζουν το 
σύνολο, αλλά όμως παίζουν ρόλο, έστω και σαν κίνηση μεμονωμένη. 
Οπως για παράδειγμα αυτό που έγινε από τουρκικής πλευράς, όταν οι 
υποτιθέμενοι δημοσιογράφοι πήγαν και έβαλαν τη σημαία στα Ιμια. 
Αλλά αυτό, που πήρε βέβαια πολύ λιγότερη δημοσιότητα, έγινε και από 
δική μας πλευρά έπειτα, όταν διάφοροι τηλεοπτικοί κυρίως σταθμοί

* * Το παρόν κείμενο είναι η γραπτή αποτύπωση της προφορικής εισήγησης.



έστειλαν δημοσιογράφους να βάλουν και αυτοί σημαίες, να επιδιώξουν 
τουλάχιστον να βάλουν σημαίες ελληνικές, για να έχουν καλό ρεπορτάζ. 
Με αυτά τα πράγματα δεν παίζει κανείς και βέβαια αυτή η ακραία 
εκδήλωση είναι άκρως καταδικαστέα.

Οχι μόνο ήθελαν πόλεμο τα Μέσα Ενημέρωσης, έτσι αντικειμενικά, 
αλλά το χειρότερο έκαναν και τον πόλεμο να φαίνεται "τσίρκο", θέαμα, 
θέαμα ανώδυνο και αποστειρωμένο.

Θυμάστε μέχρι και τις καλύψεις τις τηλεοπτικές της αναχώρησης του 
στόλου. Ολα φαινόντουσαν ανώδυνα και μάλιστα με τρομερό προηγού
μενο που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον 
Πόλεμο του Κόλπου, όπου μια απερίγραπτη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθριόπων μετατράπηκε σ’ ένα τηλεθέαμα που το βλέπαμε όλοι επί 
μέρες, μέρα-νύχτα και ούτε καταλαβαίναμε ότι γίνεται πόλεμος, ούτε 
φαινόντουσαν οι ξεκοιλιασμένοι, ούτε και φαινόταν η φρίκη του πολέμου 
σε αντίθεση με το Βιετνάμ, ενώ τώρα τα θύματα ήταν εκατοντάδες 
χιλιάδες στον Πόλεμο του Κόλπου - ίσως ακόμα και τώρα να μην ξέρετε, 
ότι τα θύματα ήταν τόσα πολλά.

Ετσι, λοιπόν, έχοντας αυτό το παράδειγμα και τα δικά μας Μέσα 
Ενημέρωσης, με τον τρόπο που παρουσίαζαν την κρίση και τα υποτι
θέμενα πολεμικά γεγονότα, σχεδόν, το έκαναν σαν ένα πράγμα, που 
δεν θα μας άγγιζε και πολύ. Δεν θα ήταν και πολύ άσχημο, ίσα - ίσα 
που θα ήταν και θεαματικό.

"Θεαματικές" ήταν και οι μάνες που έκλαιγαν, καθώς έφευγαν τα 
πλοία, τα πολεμικά.

Το δεύτερο λοιπόν, ζήτημα στο οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
έχουν βαρύτατες ευθύνες και είναι άκρως καταδικαστέα η στάση τους, 
ήταν η στάση απέναντι στο θέμα του Πολέμου εκείνη τη νύχτα, τον 
οποίον ουσιαστικά προωθούσαν και εμφάνιζαν ως ακίνδυνο.

Το τρίτο ζήτημα, που είναι και αμφιλεγόμενο και έπαιξε ρόλο κυρίως 
στις μετέπειτα κρίσεις. Εκείνη τη νύχτα και τις επόμενες μέρες, κυρίως 
όμως εκείνο το κρίσιμο δεκάωρο, εκδηλώθηκε σε πολλές πλευρές και 
η σχέση των Μέσων Ενημέρωσης με τους πολιτικούς.

Εδώ ας το προσεγγίσουμε λίγο σοβαρότερα, γιατί εδώ πολλές κατη
γορίες κατά των Μέσων Ενημέρωσης είναι άδικες.

Το πρώτο: Εκείνη τη νύχτα, τις κρίσιμες ώρες, ο Υπουργός Εξωτε
ρικών, ο κύριος Πάγκαλος ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή του ΜΕΘΑ. 
Αυτό είναι απαράδεκτο. Την ώρα που παίζεται η τύχη της εξωτερικής 
πολιτικής, όποιες και εάν είναι οι ανάγκες ενημέρωσης του λαού, τις 
αναλαμβάνει είτε κάποιος με διάγγελμα, εάν είναι τόσο κρίσιμες, είτε

γι’ αυτό υπάρχουν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Υπουργείου των 
Εξωτερικών, για να ενημερώσουν το κόσμο.

Η σκηνή κατά την οποίαν ο παρουσιαστής ειδοποιεί τον κύριο 
Πάγκαλο, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ότι τον θέλουν από το Υπουρ
γείο γιατί παίζεται ουσιαστικά η τύχη του Πολέμου ή όχι με την Τουρκία, 
είναι πιστεύω τραγική, για τη σκηνή αυτή όμως την ευθύνη καθόλου 
δεν την έχουν τα Μέσα Ενημέρωσης.

Και εάν θέλετε να πάμε λίγο βαθύτερα σ’ αυτό. Μπορεί ο κύριος 
Πάγκαλος να ήθελε να εξασφαλίσει εκείνο το βράδυ, την προσωπική 
του προβολή, το προσωπικό του πολιτικό μέλλον ή να διασφαλιστεί από 
ενδεχόμενες επιθέσεις. Αυτό αντανακλά τη δύναμη, την επιρροή που 
έχουν τα Μέσα Ενημέρωσης, όμως, αυτού του είδους την επιρροή, την 
χαρίζουν οι πολιτικοί με τη στάση τους. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι 
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Δεύτερο ζήτημα εκείνων των ημερών. Το "ευχαριστώ" του Πρωθυ
πουργού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συζήτηση της Βουλής.

Σίγουρα καταλαβαίνετε, ότι εάν αυτό είχε γίνει μακριά από τις 
τηλεοπτικές κάμερες, η επίπτωση στην εικόνα του Πρωθυπουργού, η 
πολιτική ζημιά που υπέστη σ’ ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού ή 
το κέρδος που είχε σε μία άλλη μερίδα, θα ήταν πολύ μικρότερη, πολύ 
διαφορετική.

Και σ’ αυτό δεν φταίνε τα Μέσα Ενημέρωσης που έδειξαν πλήρως 
τη στάση που είχε ο Πρωθυπουργός σ’ ένα τέτοιο ζήτημα.

Και ένα τρίτο θέμα, είναι, εκείνες τις μέρες πάλι, η αποκάλυψη στα 
μάτια όλου του κόσμου, όλου του πληθυσμού της χώρας, της ύπαρξης 
δύο γραμμών στους κόλπους της Κυβέρνησης.

Είναι φανερόν ότι άλλη γραμμή είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υ
πουργός Εξωτερικών και άλλη ο Υπουργός Αμυνας. Σ’ αυτό δεν φταίνε 
τα Μέσα Ενημέρωσης που την παρουσίασαν σε όλη τους την έκταση. 
Αντίθετα, κατά την άποψή μου και πιστεύω γενικότερα κατά την άποψη 
των δημοσιογράφων, προσέφεραν υπηρεσία δείχνοντας στο λαό με ποιές 
συνθήκες η Ελλάδα πηγαίνει ν’ αντιμετωπίσει μιας τέτοιας έκτασης 
εξωτερική κρίση, από την οποία κρίνεται η ειρήνη και ο πόλεμος.

Ορθώς παρουσίασαν αυτή τη διάσταση απόψεων τα Μέσα Ενημέρω
σης, κατά την άποψή μου φυσικά, και βέβαια αυτή η διάσταση απόψεων 
στην πραγματικότητα αντανακλούσε και τις απόψεις που υπήρχαν μέσα 
στην ελληνική κοινωνία.

Θα ήταν στρουθοκαμηλισμός να μην πούμε ότι ένα ισχυρότατο τμήμα 
του πληθυσμού, πιστεύω πως ήταν πλειοψηφία, δεν έχει σημασία, πολύ



μεγάλη μερίδα πάντως, αποκόμισε από την κρίση την εντύπωση, ότι η 
χώρα βγήκε ταπεινωμένη από τη διαδικασία αυτή. Αυτό εκφράστηκε 
και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις. Δεν φταίνε 
τα Μέσα Ενημέρωσης γι’ αυτό.

Και θα τελειώσω την τοποθέτησή μου με ένα τέταρτο ζήτημα, το 
οποίον είναι περισσότερο ένα ερώτημα: Αραγε η Κυβέρνηση και ο 
πολιτικός κόσμος θέλουν δημοσιογράφους, οι οποίοι στα θέματα της 
εξωτερικής πολιτικής να έχουν και πολύ βαθύτερη κατάρτιση και ανε
ξαρτησία και να εκφέρουν τημν άποψή τους, με βαθιά γνώση στα 
ζητήματα αυτά; Πράγμα το οποίον, όπως καταλαβαίνετε, αντανακλάται 
και στην ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχεται στο λαό.

Στα ζητήματα αυτά ποιά είναι η δική μου εμπειρία από πολλών 
χρόνων δουλειάς σ’ αυτό τον τομέα: Οχι, οι κυβερνήσεις δεν θέλουν 
δημοσιογράφους που να έχουν άποψη στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει η 
εντύπωση ότι είναι πολύ καλύτερα σε τέτοια θέματα με πρόσχημα -και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση υπογραμμίζω τη λέξη πρόσχημα- να υπάρχει 
μια ομοφωνία, η οποία να εξυπηρετεί την ανά πάσα στιγμή γραμμή της 
Κυβέρνησης, όσο αντιφατική και εάν είναι αυτή, μόνο και μόνο για να 
μην αποκαλύπτονται οι άλλες διαστάσεις των ζητημάτων.

Δεν θα αναφερθώ, μιας και δεν είναι το θέμα, στο ακανθώδες ζήτημα 
των μεθόδων με τις οποίες γίνεται προσπάθεια οι Κυβερνήσεις, ειδικά 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στη χώρα μας ακόμα να 
επηρεάσουν τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, 
ώστε να είναι πολύ πιο ευθυγραμμισμένοι με την κρατούσα άποψη.

Στην αρχική τοποθέτηση προσπάθησα να είμαι εντελώς συγκεκριμένος 
σε σχέση με τα Ιμια γιατί φυσικά ήξερα αυτό που εκδηλώθηκε πολύ 
καθαρά από τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις. Οτι υπάρχει ένα συ
νολικότερο θέμα του ρόλου των Μέσων της Μαζικής Ενημέρωσης στην 
οργάνωση των δημοκρατικών κοινωνιών.

Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό μπαίνει καθαρά και από τις 
ερωτήσεις με πολλούς τρόπους.

Είναι πράγματι μία τεράστια αλλαγή που γίνεται στις μέρες μας. Δεν 
είναι πια ο Τύπος η τέταρτη εξουσία που συνηθίζαμε να λέμε όσοι 
έχουμε μία κάποια ηλικία.

Εδώ, ντε φάκτο, τα Μέσα Ενημέρωσης ανεβαίνουν σ’ αυτό το σκα
λοπάτι. Δεν θα διακινδυνεύσω να πω τι είδους εξουσία είναι, σε τι 
σκαλοπάτι έχουν φτάσει, θέλω όμως να πω, ότι επηρεάζουν σαφέστατα, 
σοβαρότατα το έργο, τη δράση και τις αποφάσεις και των υπολοίπων 
τριών άλλων εξουσιών που προβλέπονται -και αυτές φυσικά και κατά

προτεραιότητα- από το Σύνταγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν που 
συζητάμε.

Επειδή έχει τέτοια δύναμη αυτή τη στιγμή η τηλεόραση ή και τα 
υπόλοιπα μέσα, μπαίνουν στη συζήτηση τα ζητήματα που απασχολούν 
όλη την κοινωνία. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα θέματα εθνικού 
συμφέροντος, μπορούν να μιλήσουν ναι ή όχι την ώρα της κρίσης; Η 
απάντηση η δική μου είναι κατηγορηματική. Ναι, μπορούν και πρέπει 
να μιλήσουν.

Τη βραδιά της κρίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
κατηγόρησε λίγο πολύ σχεδόν για προδοσία την Κυβέρνηση, πράγμα 
που τα MME έκαναν γνωστό στον ελληνικό λαό. Ποιος φταίει γι’ αυτό; 
Δεν είναι τα Μέσα Ενημέρωσης που έφεραν, ας πούμε, ένα "διχασμό" 
του εθνικού μετώπου την ώρα της κρίσης.

Βέβαια να τονίσω εξ αρχής, ότι καθόλου δεν ισχυρίζομαι πως τα 
MME αντανακλούν γνήσια την πραγματικότητα σε όλα τα θέματα. 
Καθόλου δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπακούουν σε εντελώς συγκεκριμένα 
συμφέροντα, τα οποία οδηγούν σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας 
στα συγκεκριμένα θέματα. Θα ήταν αστείο να ισχυριζόμουν άλλο πράγ
μα.

Ομως στο βαθμό που λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους παραμορφω
τικούς παράγοντες, επί πλέον τα Μέσα Ενημέρωσης λίγο-πολύ προσπα
θούν να είναι αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας. Δεν λένε 
άλλα πράγματα εντελώς οι δημοσιογράφοι από αυτά που σκέφτεται 
γενικά ο κόσμος.

Σ’ ότι αφορά τώρα το πότε επιτρέπεται να εκδηλώνεται η κριτική 
στάση των Μέσων Ενημέρωσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής -και 
θα μου επιτρέψετε να πω, ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο εξωτερικής 
πολιτικής, με τη σοβαρότητα που έχει στα θέματα που ονομάζουμε 
"εθνικά".

Εκεί, λοιπόν, σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά και πιστεύω το 
σύνολο των συναδέλφων μου, αλλά και εσείς στην πράξη, δεν νομίζω 
ότι αναγνωρίζετε στη Κυβέρνηση το αλάθητο, τη μοναδική αλήθεια για 
το τι είναι εθνικό συμφέρον.

Εθνικό συμφέρον για τη Κυβέρνηση Σημίτη τη νύχτα εκείνη ήταν 
πριν απ’ όλα η αποτροπή του πολέμου. Εγώ προσωπικά με αυτό συμ
φωνώ. Ομως για τον Υπουργό Αμυνας Γεράσιμο Αρσένη, ή για τον 
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Εβερτ, εθνικό συμ
φέρον εκείνη τη βραδιά ήταν η δυναμική ενδεχομένως προβολή και με



τα όπλα εν ανάγκη των δικαίων που είχαμε από το Διεθνές Δίκαιο στα 
Ιμια. Που πιθανόν να σήμαινε αυτή η σύρραξη, πόλεμο.

Επομένως, δεν αρκετή μία ετικέτα, "αυτό είναι θέμα εθνικό", με βάση 
το οποίο να οδηγούμαστε όλοι υποχρεωτικά σε μία ομοφωνία και 
επομένως κάθε παρέκκλιση από αυτό να είναι καταδικαστέα. Ειπώθηκε 
σωστά, μπορεί ο καθένας που έχει μία κάμερα να κάνει εξωτερική 
πολιτική; Εγώ λέω όχι, δεν μπορεί. Ταυτόχρονα όμως, είναι φανερό 
πως και στα Μέσα Ενημέρωσης ισχύουν οι διαδικασίες ελέγχου. Δεν 
είναι κρατικά ελεγχόμενες -δεν ξέρω εάν αυτοί που ρώτησαν είχαν στο 
μυαλό τους ένα κρατικό έλεγχο για το τι είναι επιτρεπτό για τους 
δημοσιογράφους. Οι διαδικασίες όμως, αξιολόγησης των δημοσιογράφων, 
της δουλειάς τους, των εκτιμήσεων που κάνουν, της σοβαρότητάς τους, 
υπάρχουν, και υπάρχουν και λειτουργούν μέσα στο σύστημα, στο οποίο 
ζούμε.

Για παράδειγμα δεν είναι τόσο εύκολο, όσο πιθανόν να νομίζετε, να 
σηκωθώ εγώ και να βγω σ’ ένα ραδιόφωνο αύριο το πρωί για να πω, 
ή σε μία εφημερίδα να γράψω, ό,τι θέλω για τα ελληνοτουρκικά. Δεν 
είναι έτσι. Επίσης, πρέπει να ξέρετε, και φαντάζομαι το ξέρετε βέβαια, 
ότι ανεξαρτήτως του εάν σωστά ή όχι, υπάρχουν πλευρές των ελληνο
τουρκικών θεμάτων και νομικές πλευρές τις οποίες ο πληθυσμός αγνοεί.

Και εάν αυτό εκδηλώνεται με μία ακατανόητη, ας πούμε, στάση του 
Σουρμελίδη ή του Δελαστίκ, γιατί λένε να μην πάμε στη Χάγη όλα τα 
ελληνοτουρκικά θέματα, είναι γιατί έχουμε μία γνώμη ότι υπάρχουν 
ορισμένες πλευρές των θεμάτων αυτών, οι οποίες πιθανόν-, δεν είμαι 
νομικός εγώ, άποψη όμως έχω-, δεν ευνοούν την ελληνική πλευρά.

Πέστε μου τώρα, για ν’ αντιστρέψω το ερώτημα: Εσείς λέτε, εάν εγώ 
πρέπει να πω γνώμη σ’ αυτά. Εσείς, θέλετε να μάθετε ποιά είναι τα 
ζητήματα, στα οποία ενδεχομένως το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι υπέρ της 
Ελλάδας στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ναι ή όχι;

Είναι ένα δίλημμα, δεν απαντάται εύκολα. Εγώ πιστεύω, ότι έχετε 
αυτό το δικαίωμα ως αναγνώστες. Πιστεύω, ότι μεθοδικά, σταδιακά 
γίνεται αυτή η δουλειά, η οποία οδηγεί σε μία καλύτερη συνειδητοποίηση, 
κοινής γνώμης και πολιτικών συνολικά, όλου του ζητήματος, όλων των 
παραμέτρων. Ετσι μαζί φυσικά με τη συνεισφορά των ακαδημαϊκών 
ανθρώπων, που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, βαδίζουμε προς τη 
συνειδητοποίηση όλων των παραμέτρων που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο 
να χαράξουμε πολιτική, αλλά και να καταλάβουμε γιατί είναι έτσι το 
ζήτημα με την Τουρκία, γιατί ξαφνικά βγαίνουν διάφοροι, Αμερικανοί

εκπρόσωποι, Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίοι υπερασπίζουν τουρκικές θέ
σεις.

Υπάρχουν φυσικά αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά 
τους με μεγαλύτερη επιπολαιότητα από τους άλλους. Ομως, συνολικά, 
εγώ πάντως δεν πιστεύω, ότι στην εξωτερική πολιτική, στα σοβαρά 
θέματα, εκφράζονται ανεύθυνες απόψεις από πολλούς δημοσιογράφους. 
Οτι εκφράζονται και λανθασμένες απόψεις, ναι, είναι σίγουρο. Οτι 
εκφράζονται και επιπόλαιες απόψεις από ένα τμήμα, βεβαίως. Δεν 
πιστεύω όμως ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στη δημοσιογραφία στα θέματα 
αυτά στη χώρα μας, για να είμαι εντελώς συγκεκριμένος.

Τέθηκε μια ερώτηση πολύ σοβαρή. Πώς μας φαίνεται το γεγονός, 
ότι η πραγματικότητα εμφανίζεται, κυρίως από τα τηλεοπτικά μέσα, ως 
διασκέδαση, ακόμα και σε τέτοιες κρίσεις.

Το είπα νομίζω και από την αρχή, χαρακτηρίζοντας "τσίρκο", με 
περιφρόνηση δηλαδή, αυτό το πράγμα. Θα πω το ουσιαστικό μου 
συναίσθημα. Μου φαίνεται τραγωδία αυτό το πράγμα. Και η ουσία 
πράγματι πολύ σωστά επισημάνθηκε από κάποιον ομιλητή, εδώ μπαίνει 
και ένα ζήτημα ουσιαστικό: τι είναι πραγματικότητα.

Προχωράμε σε μία κοινωνία που το τι είναι πραγματικότητα και τι 
δεν είναι, εξαρτάται από το εάν το είπε η τηλεόραση ή δεν το είπε. 
Οι εικόνες, πρέπει να σας πω ζώντας από μέσα τα πράγματα, έχουν 
τεράστια απόσταση από την αλήθεια. Πολύ μεγαλύτερη απόσταση απ’ 
ότι μπορείτε να φανταστείτε, εάν αυτό πράγματι το θέλει ο τηλεοπτικός 
σταθμός που θα δείξει το θέμα.

Ειπώθηκε και ένα ακόμα ζήτημα. Η δράση των Μέσων Ενημέρωσης 
όταν δημιουργούν γεγονότα. Πολύ σωστά υπήρξατε επικριτικοί σε αυτό 
το ζήτημα και σ’ αυτό και εγώ την ίδια άποψη έχω.

Να σας πω εντελώς πρόσφατο παράδειγμα, το οποίον έγινε τώρα με 
την κρίση στην Αλβανία. Το είδα και τρελάθηκα ένα βράδυ συνειδη
τοποιώντας τι γίνεται. Βγαίνει ένας από το Αργυρόκαστρο, νύχτα Σαβ
βάτου, κάποιος, δεν θυμάμαι, εκεί προύχοντας. Τον ρωτάει ο δημοσιο
γράφος από εδώ, "βλέπω τον κόσμο να πανηγυρίζει. Επεσε ο Μπερίσα;". 
Οπότε αυτός απαντάει: "Βεβαίως, εμείς πανηγυρίζουμε γιατί ακούσαμε 
από το σταθμό σας ότι έπεσε"!

Είχαν ακούσει από τον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι δήθεν έπεσε 
ο Μπερίσα και βγήκε ο κόσμος με τα όπλα και πανηγύριζε την υποτι
θέμενη πτώση του Μπερίσα!

Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Πολύ σωστά ακούω από κάτω 
και ψιθύρους "και στη Ρωσία" "και στη Ρουμανία". Τι έγινε, τι πραγματικά



έγινε και τι νομίζαμε πως έγινε. Πώς στην Τσεχοσλοβακία, όταν έπεσε 
το καθεστώς το 1989,υποτίθεται, ότι υπήρχε ένας νεκρός, ο οποίος τελικά 
ήταν ζωντανός, και όμως η είδηση της "δολοφονίας" αποτέλεσε αφορμή 
για κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων κόσμου, που συνέτειναν εκείνη 
την ημέρα στην κατάρρευση του καθεστώτος. Και αυτά είναι τα τρομερά 
ζητήματα, τα οποία δεν αποτελούν θέμα όμως αυτής της ημερίδας. Αυτό 
είναι, όπως καταλαβαίνετε, το κεφαλαιώδες ζήτημα, που υπάρχει ανάγκη 
να συζητήσει όλη η κοινωνία, που υπάρχει ανάγκη σ’ αυτό πραγματικά 
να μπούνε οι φραγμοί, οι κανονισμοί, πέραν από αυτούς που ήδη 
υφίστανται και ρυθμίζουν τα ζητήματα.

Τώρα, βέβαια σας ζητώ συγγνώμη, γιατί μίλησα σ’ αυτό περισσότερο 
από το αρχικό. Πιστεύω, ότι η συζήτηση ήταν τέτοια που παρ’ όλο που 
άφησα ερωτήματα και θα συμπληρώσει ο Σπύρος, μπορούσαμε ν’ ανα
φερθούμε.

2η Εισήγηση

Γ. Σουρμελίδης
Δημοσιογράφος

Στον πόλεμο της Ιταλίας κατά της Σομαλίας το 1935, οι φωτογράφοι 
είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Επρεπε να φωτογραφή
σουν τραυματίες αλλά πολλές φορές ήταν σημαντικότερο να βοηθήσουν 
τον τραυματία, παρά να τον φωτογραφήσουν. Το δίλημμα δεν είχε μόνο 
χαρακτήρα ανθρωπιστικό αλλά αφορούσε και το ρόλο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.

Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν, καταγράφουν, περιγράφουν και 
αναλύουν ή παρεμβαίνουν υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς; Γιατί 
βρίσκονται στο χώρο των γεγονότων;

Το δίλημμα αυτό έρχεται και ξαναέρχεται βασανιστικά και μάλιστα 
με μεγάλη ένταση, ειδικά σε περιπτώσεις πολέμων. Το ζήσαμε και την 
πρόσφατη κρίση της Γιουγκοσλαβίας. Σχεδόν όλα τα MME, σχεδόν όλοι 
οι δημοσιογράφοι τάχθηκαν υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Τόσο 
στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Τα πρακτορεία Τύπου και τα τηλεοπτικά κανάλια διεθνούς εμβέλειας, 
παρενέβησαν σαφώς υπέρ της μιας πλευράς στο όνομα της δικαιοσύνης 
και της αλήθειας. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα.

Το ερώτημα ή καλύτερα τα ερωτήματα για το ρόλο των MME, είναι 
ακόμα βασανιστικότερα όταν πρόκειται για την ίδια την πατρίδα σου. 
Τότε ο κάθε δημοσιογράφος έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ηθικό πρόβλη
μα. Θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της πατρίδας του; Θα υπηρετήσει 
την αντικειμενική δημοσιογραφία;

Ποιά είναι όμως η διαχωριστική γραμμή; Ποιος μπορεί να καθορίσει 
το συμφέρον της πατρίδας; Σε περιπτώσεις μεγάλης κρίσης ή και πολέμων 
το συμφέρον συνήθως καθορίζεται από την επίσημη πολιτική ηγεσία. 
Και συνήθως η ιδιοκτησία και η διεύθυνση των MME αντιλαμβάνεται 
ως καθήκον την υποστήριξη αυτής της επίσημης πολιτικής.

Ποιά είναι όμως και η διαχωριστική γραμμή για την αντικειμενικότητα; 
Ποιος ή τι καθορίζει την αντικειμενικότητα;

Τα ερωτήματα αυτά ήρθαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και στην 
περίπτωση των Ιμίων. Ο ρόλος των MME είναι να ανεβοκατεβάζουν 
σημαίες, να κηρύττουν τον πόλεμο, να παροτρύνουν προς τη μια ή την 
άλλη τακτική; Συγχρόνως όμως ο δημοσιογράφος πρέπει απλώς να 
καταγράφει τα γεγονότα, χωρίς να διαμορφώνει άποψη για την πορεία



των γεγονότων, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της μιας ή της άλλης 
πλευράς, της μιας ή της άλλης χώρας;

Ολα αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα ήρθαν ξανά στην επικαιρότητα 
και στην περίπτωση των Ιμίων. Και οι απαντήσεις όπως όλοι καταλα
βαίνουμε δεν είναι εύκολες και μονοσήμαντες.

Η κρίση των Ιμίων δεν προκλήθηκε από τους δημοσιογράφους ή τα 
MME. Τους Τούρκους δημοσιογράφους που ανέβασαν την τουρκική 
σημαία και υπέστειλαν την ελληνική, δεν πρέπει μάλλον να τους κατα
τάξουμε στο χώρο της δημοσιογραφίας. Αν σταθούμε τυπικά στην ιδιό
τητά τους, πρέπει κατηγορηματικά να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ το γεγονός, 
γιατί ξεπέρασαν κάθε όριο.

Τα ερωτηματικά όμως για το ρόλο των MME αρχίζουν από τον τρόπο 
παρουσίασης των γεγονότων και της κρίσης.

Ο τρόπος παρουσίασης δεν ήταν καλός. Κυρίως τα ηλεκτρονικά MME, 
κατέγραψαν και αυτό το γεγονός όπως κάθε άλλο γεγονός, ξεχνώντας 
ότι εδώ πρόκειται για πόλεμο ή για κίνδυνο πρόκλησης πολέμου. Ομως, 
δεν προκάλεσαν τις εξελίξεις τα MME. Ούτε ακόμα και στον πόλεμο 
του Κόλπου προκάλεσε τον πόλεμο το CNN.

Εχει όμως σημασία η στάση που τηρούν τα MME. Αν όντως ενημέ
ρωσαν για το τι συμβαίνει. Ο δημοσιογράφος και το τηλεοπτικό συνερ
γείο που κατέγραψαν την αποχώρηση του ελληνικού στόλου, από κάποιον 
πληροφορήθηκε για την αναχώρηση και για τον τρόπο κάλυψης.

Πριν πάει ο δημοσιογράφος και το συνεργείο, είχαν καταγράψει τα 
γεγονότα οι δορυφόροι και άλλοι, που σίγουρα κατέγραψαν και τους 
κωδικούς των πλοίων.

Οταν κάποιος δημοσιογράφος βρει ένα χαρτί, σίγουρα είναι δεύτερος. 
Κάποιος άλλος έχει προλάβει να το βρει και να ενημερώσει τον κάθε 
ενδιαφερόμενο. Και αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Αν είχα τη δυνα
τότητα να δημοσιεύσω πόσα αεροπλάνα έχει η Ελληνική Αεροπορία και 
ποιές βλάβες έχουν δεν τα έκανα.

Γιατί δεν πιστεύω ότι προσφέρω στην ενημέρωση του κοινού, δεν 
προσφέρω με αυτό τον τρόπο πληροφορία για να διαμορφώσει κάποιος 
άποψη για την τακτική και πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.

Στην περίπτωση των Ιμίων μπορεί κάποια ηλεκτρονικά MME να είδαν 
ευκαιρία για θέαμα, όμως κυρίως ο Τύπος προσπάθησε από την πρώτη 
ώρα να καταγράψει και να αναλύσει το γεγονός και τις συνέπειές του.

Με αρκετά πάντως κενά τις πρώτες ημέρες. Το θέμα συνολικά, δηλαδή 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν είναι ξένο, δεν είναι πρωτόγνωρο. 
Υπάρχει η γνώση. Το ζήτημα ήταν να καταγραφεί όσο το δυνατόν

γρηγορότερα για να σχηματίσει και η κοινή γνώμη εικόνα της κατάστα
σης.

Και τα Ιμια έδειξαν ότι η μοναδική απάντηση στα τόσα διλήμματα 
και ερωτηματικά είναι η προσπάθεια να πεις όλη την αλήθεια. Την 
αλήθεια δηλαδή που έμαθες ως δημοσιογράφος. Γιατί συνολικά την 
αλήθεια κανείς δεν έχει πιάσει επ’ αυτοφώρω και η αλήθεια δεν είναι 
μία και μοναδική.

Ειδικά δε ο δημοσιογράφος λόγω της ταχύτητας της καταγραφής των 
γεγονότων δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την "αλήθεια" την οποία 
περιγράφει. Καθήκον του όμως είναι να πει τα πάντα όσα έμαθε, να 
πει όσα κατάλαβε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Η απόκρυψη κρατικών μυστικών δεν είναι δουλειά των δημοσιογρά
φων αλλά άλλοι έχουν ταχθεί να φυλάττουν Θερμοπύλαις. Ο δημοσιο
γράφος υπάρχει για να αποκαλύπτει. Οπως ο ερευνητής επιστήμονας 
για να ανακαλύπτει ακόμα και όταν του καταλογίζουμε ότι θα κατα
στρέψει τον πλανήτη.

Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής 
στις διαδικασίες αποκάλυψης και καταγραφής. Ο έλεγχος αυτών των 
διαδικασκυν οδηγεί τελικώς στο σκοταδισμό και στη λογοκρισία. Επειδή 
όλα αυτά είναι τόσο σχετικά (πατρίδα, αντικειμενικότητα κ.ά.) η συνεί
δηση τελικώς καθορίζει τις πράξεις των ανθρώπων. Και οι πράξεις τους 
χαρακτηρίζουν.

Ειδικά για το ρόλο των MME αξίζει να συμπληρώσουμε δύο- τρία 
ακόμα επιμέρους σημεία.

Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά MME. Η εξέλιξη της τεχνο
λογίας (τηλεόραση κλπ.) δεν έκανε κατ’ ανάγκη χειρότερη τη δημοσιο
γραφία. Υπάρχουν και θετικές πλευρές. Σήμερα δισεκατομμύρια άνθρω
ποι μαθαίνουν ότι στην άλλη πλευρά του πλανήτη συμβαίνει το A ή το 
Β. Μπορει’να μην το μαθαίνει ολοκληρωμένα, μπορεί να μαθαίνει 
στρεβλωμένα. Ομως ξέρει ότι κάπου εκεί κάτι γίνεται και αν θέλει 
μπορεί ν’ αρχίσει να αναζητά τη δική του αλήθεια για τα όσα συμβαίνουν.

Δεύτερον, για τις γνώσεις των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Δεν 
είναι επαρκείς. Το επίπεδο είναι μάλλον απογοητευτικό. Ο μέσος όρος 
των γνώσεων χαμηλός. Αυτός τουλάχιστον που χρησιμοποιείται. Αυτό 
φαίνεται από το χειρισμό των θεμάτων.

Φαίνεται η έλλειψη γνώσεων και η ικανότητα διασύνδεσης με πα
ράλληλα γεγονότα. Πανεπιστημιακές σχολές στην Ελλάδα λειτουργούν 
μόνο εδώ και 7 χρόνια. Δυνατότητες επιμόρφωσης για τους δημόσιό-



γράφους δεν υπάρχουν. Η επιμόρφωση σημαίνει μόνο προσωπικό κόστος 
σε χρόνο και χρήμα.

Τρίτον, η δεοντολογία. Πράγματι στην Ελλάδα δεν γίνονται σεβαστοί 
οι "κανόνες του παιχνιδιού". Οχι μόνο στη δημοσιογραφία, αλλά σε όλα 
τα θε'ματα. Από την επιχειρηματική δράση έως το παρκάρισμα. Και εδώ 
χρειάζεται επίσης μεγάλη προσπάθεια από τις ενώσεις των δημοσιογρά
φων.

Τέταρτον, το συνολικό επίπεδο. Για πολλά χρόνια είμαστε προσανα
τολισμένοι στο μικρό χωριό μας, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για τα 
παραέξω. Και αυτό δυστυχώς υπάρχει και σήμερα. Δύσκολα οι εφημε
ρίδες και οι τηλεοράσεις κάνουν πρώτο θέμα ένα θέμα διεθνές.

Η αντίληψη αυτή έχει τις επιπτώσεις της και στα ελληνικού ενδια
φέροντος θέματα. Π.χ. η Τουρκία. Πόσα γνωρίζουν οι Ελληνες γι’ αυτή. 
Για την οικονομία, την κοινωνική κατάσταση, την πολιτική; Κι όμως οι 
Ελληνες καλούνται σχεδόν καθημερινά να κρίνουν ποιό κόμμα έχει 
δίκαιο, ποιανού πολιτικού η θέση και η ανάλυση είναι η σωστή.

Χωρίς όμως στοιχεία αφού αυτά δεν τους παρέχουν οι δημοσιογράφοι. 
Κι όταν λέμε αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, εννοούμε κυρίως 
αυτό. Το οποίο δεν είναι σχετικό αλλά μετρήσιμο.

Η άγνοια, αντικειμενική ή ηθελημένη, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός 
της δημοσιογραφίας. Ειδικά στην Ελλάδα χρειάζονται πολλά βήματα για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΣΥ ΖΗ Τ Η ΣΗ

Συντονιστής: Σ. Σουρμελίδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η κρίση των Ιμίων δεν ήταν κρίση η οποία προκλήθηκε 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Εγιναν πολλές συζητήσεις εκείνη 
την εποχή και μέχρι το Καλοκαίρι του 1996 γι’ αυτό το θέμα. Ομως 
και εγώ πιστεύω, ότι δεν ήταν κρίση την οποία τελικώς προκάλεσαν τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ηταν μία κρίση πολιτική στρατιωτική, 
διπλωματική μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατ’ αρχήν έφεραν στη δημοσιότητα, 
στο τραπέζι της συζήτησης το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα δυστυχώς 
δόθηκε το ειδικό βάρος από τις τηλεοράσεις και από κάποιες κραυγές 
μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αυτό είναι αλήθεια.

Και η μεγάλη μάζα της κοινής γνώμης ενημερώθηκε επιφανειακά, 
στον αφρό θα μου επιτρέψετε την έκφραση, για το τι σημαίνει όλη αυτή 
η κρίση και το πώς την χειρίστηκαν οι Κυβερνήσεις στην Αγκυρα και 
στην Αθήνα.

Πιστεύω, ότι σε μία δεύτερη φάση πέραν από την αποκάλυψη τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα, ουσιαστικά στάθηκαν αμή
χανα. Γιατί δεν είχαν να δώσουν και να προσφέρουν εξηγήσεις, ανάλυση 
των θέσεων εκείνη τη στιγμή. Δεν παρουσίασαν και το ιστορικό πλαίσιο 
όπως θα έπρεπε, δεν πρόσφεραν και τη γνώση, την απαραίτητη γνώση, 
που θα έπρεπε να έχει η κοινή γνώμη, έτσι ώστε να πάρει μέρος στη 
συζήτηση και να μπορεί να κρίνει πέραν από συναισθηματισμούς και 
κραυγές τη στάση της Κυβέρνησής της.

Είπα προηγουμένως στην αρχή, για το δίλημμα που έχουν οι δημο
σιογράφοι όταν πρέπει να πάρουν θέση και να μιλήσουν ή να παρου
σιάσουν ένα θέμα που αφορά την πατρίδα τους. Και έχουν να διαλέξουν 
ανάμεσα σ’ ένα μεγαλύτερο αγαθό που είναι η υπεράσπιση των θέσεων 
της πατρίδας τους και ανάμεσα στην αντικειμενικότητα.

Πιστεύω, ότι αυτό το δίλημμα όσο και εάν μας βασανίζει πολλές 
απαντήσεις δεν πρόκειται να βρούμε, αλλά εκείνο που συνειδητοποιώ 
όλο και περισσότερο, είναι ότι η θέση και ο ρόλος των δημοσιογράφων 
είναι να παρουσιάσουν όλα τα στοιχεία στο τραπέζι της συζήτησης. 
Οποια και εάν είναι αυτά. Οσο σκληρά και εάν είναι αυτά για τους 
πολιτικούς, στην ίδια τη χώρα μας μέσα, πρέπει να ξεπερνάμε αυτό τον 
ενδοιασμό και να παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν τα στοιχεία στο τραπέζι 
της συζήτησης, για να μπορεί η κοινή γνώμη τελικώς να κρίνει.



Νομίζω, ότι αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό για την πατρίδα και για 
όλους μας.

Θα συμφωνήσω με το Γιώργο ότι τελικώς οι πολιτικοί μας δυστυχώς 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις θέλουν και εδώ χειροκροτητές.

Θεωρούν ότι εάν οι δημοσιογράφοι πούνε καλά λόγια και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάσουν τις απόψεις τους και τις κινήσεις 
τους, τις τακτικές τους ως θετικές, ότι αυτό είναι όφελος.

Δεν τους αρέσει πάντα πάρα πολύ όταν θέτεις και κάποια άλλα 
ερωτήματα, όταν τους ενοχλείς με κάποιες αποκαλύψεις και η απάντηση 
που παίρνεις είναι ότι είναι ζητήματα τακτικής, δεν πρέπει όλα να 
μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης, δεν πρέπει όλα ν’ αποκαλύπτονται.

Ευθύνες θέλω να πω, ότι υπάρχουν και στον πνευματικό κόσμο, διότι 
η κρίση των Ιμίων έχει σχέση με πάρα πολλά πράγματα σε τελευταία 
ανάλυση ακόμα και με αυτό το δίκιο της θάλασσας και πιστεύω, ότι 
μία ναυτική χώρα, μια χώρα, που για πάρα πολλά χρόνια και ακόμα 
και τώρα τρώει ψωμί, από τη ναυτιλία της, θα έπρεπε να έχει περισ
σότερες γνώσεις γι’ αυτό. Τι δικαιούται, τι δεν δικαιούται. Να ξέρει ο 
κόσμος και ο ελληνικός λαός, τι πρέπει να περιμένει από την πολιτική 
του ηγεσία.

Ο πνευματικός του κόσμος ασχολήθηκε σε κάποιους κλειστούς χώρους, 
κάποιοι ειδικοί με το θέμα αυτό.

Από το 1982, για να μην πω από το 1974, που οι καταστάσεις στη 
χώρα μας ήταν ανώμαλες δεν φρόντισε να ενημερώσει τον ελληνικό 
λαό, δεν φρόντισε να βγει προς τα έξω να μιλήσει, είτε επειδή τα 
θεώρησε δύσκολα αυτά τα ζητήματα, ακόμα και μετά το 1992, ακόμα 
και μετά το 1994, είτε και για έναν ακόμα λόγο και εδώ υπάρχει η 
ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι τα ίδια τα μαζικής ενημέ
ρωσης δεν τα θεωρούν αυτά τα θέματα "πιασάρικα" δεν πουλάνε. Ποιος 
θα τ’ ακούσει, ποιος θα διαβάσει τα κατεβατά, ποιος θ’ ασχοληθεί με 
αυτά τα ζητήματα;

Πιστεύω, ότι εδώ υπάρχει πράγματι ευθύνη των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης σ’ αυτό το τελευταίο θέμα.

Είναι και η κρίση των Ιμίων μια ευκαιρία για να ξανασυζητήσουμε 
και να σκεφτούμε τις ευθύνες μας, εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά να 
τις σκεφτούμε και όλοι όσοι ασχολούνται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης, να σκεφτεί και ο πνευματικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος, 
τι πρέπει να ζητάει και σε ποιά ζητήματα πρέπει να πιέζει τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης για περισσότερη, αλλά και πιο ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ.

Νομίζω, ότι θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Ο κύριος Κλήμης έχει το 
λόγο.

ΚΛΗΜΗΣ ΝΑΥΡΙΔΗΣ: Είμαι καθηγητής στο τμήμα επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και είμαι ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Ακόυσα με πολλή προσοχή την εισήγηση του κυρίου Δελαστίκ και 
την παρέμβασή σας κύριε Σουρμελίδη. Θα έλεγα το εξής: Εάν η εκτίμησή 
μας είναι ότι η έκβαση της προστριβής στα Ιμια ήταν αρνητική για μας, 
γιατί αυτό είναι μία υπόθεση, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ήταν 
θετική, αλλά εάν υποθέσουμε ότι ήταν αρνητική, η άποψή μου είναι ότι 
την ευθύνη δεν την φέρνουν ούτε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ούτε 
ο πολιτικός κόσμος, ούτε ο πνευματικός κόσμος της χώρας, αλλά οι 
αρμόδιοι να χαράσσουν και ν’ ασκούν την εξωτερική πολιτική της χώρας 
και να χειρίζονται αυτά τα θέματα.

Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς να θέλω να κάνω 
το συνήγορό τους, θα έλεγα ότι είναι γνωστός ο ρόλος και ο τρόπος 
με τον οποίον κινούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι 
απολύτως νόμιμο το να θέλουν να "πουλάνε" μία είδηση, ή να χειρίζονται 
τις διάφορες πλευρές της πραγματικότητας με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ομως, θα πρέπει να πούμε, ότι σήμερα με την εξάπλωση των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και κυρίως τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που 
παίζει η τηλεόραση, το σκηνικό έχει αλλάξει τελείως και οι κανόνες 
του πολιτικού παιχνιδιού, επίσης έχουν αλλάξει τελείως.

Δεν ξέρω εάν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι έβαλαν με δική τους 
πρωτοβουλία τη σημαία στη βραχονησίδα, εκείνο που ξέρω, όπως γνω
ρίζει και η κοινή γνώμη στην Ελλάδα είναι ότι η κίνησή τους αυτή 
εξυπηρέτησε την τουρκική πλευρά, τουλάχιστον αυτό φάνηκε, ενώ όπως 
παρατήρησε ο κύριος Δελαστίκ, ενδεχόμενες κινήσεις δικών μας δημο
σιογράφων να πάνε στα Ιμια ή σε άλλες βραχονησίδες να βάλουν τη 
σημαία, δεν θα εξυπηρετούσε τη δική μας πολιτική.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Είναι ότι οι πολιτικοί μας 
ανεξαρτήτως παρατάξεων είναι να μην θυμούνται τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης μόνο σε σχέση με την κομματική αντιπαράθεση προεκλογικά 
σαν μηχανισμούς μέσα από τους οποίους κτίζουν τις εικόνες ενός εκάστου 
των πολιτικών, ή των πολιτικών κομμάτων, αλλά να σκεφτούμε αυτή την 
επικοινωνιακή διάσταση στα πολιτικά πράγματα η οποία είναι πάρα 
πολύ σημαντική.

Εγώ πιστεύω, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας, πρέπει να παίξουμε με αυτές τις διαστάσεις.



Δηλαδή, οι σχέσεις δεν μπορεί να είναι συμπτωματικές το εάν ας 
ποΰμε με δική του πρωτοβουλία ένας δημοσιογράφος πάει να βάλει μια 
σημαία ή ας πούμε ο τρόπος με τον οποίο θα περάσει μια πληροφορία 
να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα ή όχι.

Αλλά θεωρώ, ότι υπάρχει μία νέα πραγματικότητα, είναι γνωστό πια 
ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο με στρατιωτικά μέσα, αλλά διεξάγεται 
με την πληροφορία, με τη διαχείριση της πληροφορίας, το πώς ας ποΰμε 
δραστηριοποιούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πώς μπορεί να 
παίξει η διπλωματία μιας χώρας σε σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης.

Εν κατακλείδι θα έλεγα, ότι θα πρέπει να δούμε το ρόλο των Μέσων 
περισσότερο πραγματιστικά σε σχέση με την εθνική εξωτερική πολιτική 
και όχι, επιτρέψτε μου τον όρο, ας πούμε κριτικά και ηθικολογικά σε 
σχέση με το εάν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ή όχι. Δεν θέλω να πω, 
ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τις ευθύνες τους, δεν θέλω να πω, ότι 
ορισμένες φορές, από υπερβάλλοντα ζήλο, δεν κάνουν ζημιά, αλλά από 
το σημείο αυτό, μέχρι να ρίχνουμε το βάρος στα Μέσα Μαζικής Ενη
μέρωσης εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο αυτή η άποψη. Ευ
χαριστώ πολύ.

Μ.ΖΟΜΠΟΛΑ: Νομαρχιακή Σύμβουλος. Θα συμφωνήσω με το πρώτο 
σκέλος του ομιλητή, ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πρέπει ν’ 
αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Και να είναι ειλικρινή. Αυτό σίγουρα 
είναι θετικό. Δεν θα συμφωνήσω βέβαια, στο να παρεμβαίνουν με 
ενέργειες.

Θέλω να μου απαντήσετε στην περίπτωση που έχετε το δίλημμα 
μεταξύ πλήρους αντικειμενικότητας και του εθνικού συμφέροντος τι θα 
διαλέγατε.

Δεν συζητώ το θέμα του τι πουλάει γιατί αρκεί το παράδειγμα της 
Κύπρου, που περίπου είκοσι χρόνια δεν πούλαγε και δεν το παρουσιά
ζεται. Τώρα, έχει πάει αρκετά έτσι στο προσκήνιο.

Δεδομένου δε ότι καθημερινά οι εφημερίδες συσκέπτονται και για 
τον τίτλο τους και για τα θέματα που θα παρουσιάσουν έστω σε όποιο 
βαθμό τα παρουσιάζουν, επαναλαμβάνω το ερώτημα στο μεγάλο δίλημμα, 
πάνω σε μία κρίση και πολύ κρίσιμη στιγμή είναι προτιμότερο να 
εμφανίσετε τη διάσταση κάποιων Υπουργών, πολιτικών, δεδομένης της 
εμβέλειας που έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αυτόματα αυτό 
αποδυναμώνει την πολιτική μιας χώρας ως προς την άλλη, τι θα επιλέ- 
γατε; Την πλήρη αντικειμενικότητα, ή το εθνικό συμφέρον μιας χώρας; 
Ευχαριστώ.

Σ.ΖΥΓΟΥΡΟΣ: Πριν έρθει η τηλεόραση υπήρχαν οι εφημερίδες και ή 
στην έναρξη, ή κατά τη διάρκεια του Πολέμου υπήρχαν οι λεγόμενοι 
πολεμικοί ανταποκριτές.

Φρονώ απ’ όσο εμείς νεότατοι ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, ότι υπήρχε 
κάποια σοβαρότητα στην απάντηση, στην προπαγάνδα εάν θέλετε κ.λ.π.

Τώρα, ήλθαν και τα Μέσα, τα οποία άμεσα και ταχύτατα απευθύ
νονται στους ακροατές, εν πάση περιπτώσει, στο έθνος, στον ελληνικό 
λαό.

Οταν όμως αυτά τα Μέσα Ενημέρωσης προβάλλουν κάποια, όπως 
είπε ο κύριος εισηγητής, διχογνωμία να την πω έτσι εγώ, Υπουργού 
Εξωτερικών με τον Υπουργό της Εθνικής Αμυνας, όταν άλλο Κανάλι 
που το είδαμε όλοι μας από το Ναύσταθμο έδειχνε πώς βγαίνει το 
αντιτορπιλικό, αυτά δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι τίθενται υπόψη και 
του αντιπάλου και ο αντίπαλος ξέρει τις κινήσεις μας, ξέρει τις απόψεις 
της Κυβερνήσεως και τόσα άλλα πράγματα;

Αρα με τα εθνικά θέματα, έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να παίζουν 
τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Το πρώτο πράγμα μιας Κυβερνήσεως, ή ενός Πρωθυ
πουργού δεν είναι να τρέξει να κάνει πόλεμο, αφού γνωρίζουμε όλοι 
μας, ότι οι ειρηνικές διευθετήσεις των θεμάτων είναι μονόδρομος, για 
την ευτυχία όλων των λαών. Και δεν ξέρω πόσο σ’ αυτό το σημείο, τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στάθηκαν εμπόδιο στη Κυβέρνηση.

Βέβαια το τι φταίει; Φταίει το γεγονός, ότι η Τουρκία έχει τη 
δυνατότητα ν’ απειλεί. Οτι δεν έφτασε στο επίπεδο εθνικής άμυνας, που 
δεν είναι μόνο οι Ενοπλες Δυνάμεις, είναι η παιδεία, είναι η εξωτερική 
πολιτική, είναι η οικονομία, είναι η υποδομή της χώρα, η βιομηχανία 
και όλοι οι τομείς αυτοί και η ενημέρωση μαζί, αλλά όταν ο δραστήριος 
παράγοντας των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει φτάσει σ’ επίπεδο υψηλό 
από πλευράς εξοπλισμών επανδρώσεως, που μειώνουμε συνέχεια τη 
θητεία, ηθικού, επίλυσης των προβλημάτων του προσωπικού, των οικο
γενειών, όχι ν’ αφήσουν τις οικογένειές τους πίσω και να πεινάνε, όπως 
είπε και με τους βουλευτές που φωνάξανε όλων των κομμάτων, πώς 
θέλετε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο που να μπορεί η Κυβέρνηση να 
έχει λυμένα τα χέρια και να κάνει σωστά τη δουλειά της.

Εύχομαι η Κυβέρνηση η σημερινή ν’ ανεβάσει το επίπεδο αυτό σε 
υψηλό βαθμό. Το εύχομαι από καρδιάς σ’ όλους τους τομείς.

Το πρόβλημα το αναφέραμε και σε προηγούμενη τοποθέτηση και 
κατηγορήσαμε τα τουρκικά Μέσα Ενημερώσεως και τα στήσαμε στα έξι 
μέτρα.



Στα δικά μας θα δώσουμε συγχωροχάρτι; Δεν λέω να τα φιμώσουμε 
τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως. Εγινε για ενημέρωση και για προ
σφορά ό,τι έγινε από τα μέσα για λόγους προσωπικής νομίζω προβολής 
των καναλιών και μεγάλης ακροαματικότητας και σωρεΰσεως χρημάτων.

Αυτό, εάν κάνετε ένα γκάλοπ οι δημοσιογράφοι και νομίζω, ότι το 
έχετε κάνει το γκάλοπ, όλος ο κόσμος έξω, το σύνολο δηλαδή, του 
κόσμου αυτό πιστεύει.

Μπορεί ο καθένας που έχει μια κάμερα να κάνει εξωτερική πολιτική; 
Τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως νομίζω, ότι πρέπει να φτάσουν στο 
σημείο που κάνοντας ενημέρωση είναι εποικοδομητικό αυτό το πράγμα, 
για την επίλυση της κρίσεως και για την παροχή βοήθειας προς την 
Κυβέρνηση.

Εάν θέλουν να παρουσιάσουν άλλα πράγματα και άλλες αναλύσεις 
να το κάνουν μετά την κρίση. Και ερωτώ έγινε εκτίμηση από κάποιο 
φορέα των δημοσιογράφων, των Μέσων Ενημερώσεως, το τι πρέπει να 
κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιοι ηθικοί κανόνες, θα τους αναγκά
σουν να το κάνουν;

Και ακόμα για τη Κυβέρνηση έγινε κάποια εκτίμηση, το πώς πρέπει 
να ενεργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς και να θυμώσει τα Μέσα 
Ενημερώσεως, αλλά να τα βοηθήσει πάλι να την βοηθήσουν στο έργο 
της; Ευχαριστώ.

Π.ΠΙΖΑΝΙΑΣ: Καθηγητής Πέτρος Πιζάνιας, Πρόεδρος του Επιστημονι
κού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανδρέας Παπανδρέου. Και σ’ αυτή τη 
συζήτηση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια και αρκετό καιρό μετά την 
κρίση των Ιμίων συζητήθηκε πάρα πολύ το τι πρέπει να δείχνουν και 
τι δεν πρέπει.

Η πραγματικότητα, η αλήθεια, το τάδε θέμα, η τάδε εικόνα, το τάδε 
σημείο, η τάδε προβολή. Νομίζω, ότι ίσως και αφού πω προκαταβολικά 
ότι συμφωνώ με το συνάδελφό μου, ότι οι πολιτικοί πρέπει ν’ αντιμε
τωπίσουν την τηλεόραση και τα Μέσα γενικότερα με τρόπο πραγματι
στικό, αλλά πέραν από αυτό, νομίζω, ότι το θέμα δεν είναι τόσο σε 
σχέση με τους πολιτικούς και δεν είναι τόσο σε σχέση με τη διάσταση 
που συνήθως τίθεται, με τη διαπλοκή μεταξύ των Μέσων και της 
πολιτικής, ή των πολιτικών.

Υπάρχει μια άλλη διάσταση και η άλλη διάσταση είναι ακριβώς η 
πραγματικότητα και η αλήθεια.

Από την ανακάλυψη των Μέσων και κυρίως από την κοινωνική τους 
καθιέρωση και διάχυση, την πλήρη διάχυση, η πραγματικότητα και η

αλήθεια για να υπάρξουν έχουν μία απόλυτη ανάγκη δημοσιότητας. 
Αλλιώς δεν υπάρχει πραγματικότητα.

Τείνει δε αυτό να περάσει και στη σκέψη μας, ως αυτονόητο και 
δεν υπάρχει βεβαίως και η αλήθεια και μάλιστα σε αυτή την εκδοχή 
πραγματικότητα είναι μία και μοναδική. Είναι δηλαδή, σχεδόν μονοδιά
στατη, μονοσήμαντη, αυθύπαρκτη. Από τη στιγμή που αποκτάει δημο
σιότητα είναι και πραγματική πραγματικότητα. Υφίσταται δηλαδή, όντως.

Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή δηλαδή, η αλλαγή του 
καθεστώτος της πραγματικότητας και της αλήθειας που επισυμβαίνει 
σιγά - σιγά από τη διάδοση και την καθιέρωση των Μέσων βρέθηκε 
εκείνη τη νύχτα και από τις συζητήσεις που ακολούθησαν, από τις 
εικόνες μάλλον που ακολούθησαν για την ακρίβεια, εκείνη τη νύχτα 
των Ιμίων λοιπόν, βρέθηκε να δίνει μία πραγματική διάσταση και αυτή 
η πραγματική διάσταση να είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένη και το 
κυριότερο που εμένα με εντυπώσιασε και θα ήθελα να σας ρωτήσω και 
τους δύο, το κυριότερο που μας εντύπωσε ήταν ότι ήταν παγερή. Οτι 
ήταν αδιάφορη, σχεδόν διασκεδαστική.

Αυτό νομίζω, ότι δεν οφείλεται στο προηγούμενο του Πολέμου στο 
Κόλπο, γιατί εκεί ήταν μία καλά ενορχηστρωμένη διαδικασία. Επιλεγ
μένη, περνούσαν οι εικόνες από κάποιο έλεγχο, μια λογοκρισία κ.λ.π. 
ήταν δηλαδή, ένα σχέδιο ο Πόλεμος του Κόλπου στον οποίον περιλαμ- 
βανόταν και η αναπαράσταση της πραγματικότητας ως δημόσιας εικόνας 
σ’ αυτό τον πλανήτη.

Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα γεγονός ξαφνικό με 
αντιδράσεις ξαφνικές και οι ξαφνικές και εάν θέλετε εκ των ενόντων 
αντιδράσεις τη νύχτα των Ιμια ίσχυαν για όλους και για τους πολιτικούς 
και για την τηλεόραση και για τους δημοσιογράφους κ.λ.π.

Αυτή λοιπόν, η αναπαράσταση της πραγματικότητας, της νύχτας εκεί
νης που έχει αφήσει και το γνωστό δίλημμα, εάν θέλει η πολιτική 
ηγεσία, αυτή η στρατιωτική, ή τι κακό συνέβη, με τα παρεπόμενα 
διλήμματα, εάν έπρεπε να δείξουμε αυτό ή όχι κ.λ.π. αυτή λοιπόν, η 
αναπαράσταση της πραγματικότητας ως διασκέδαση κύριε Δελαστίκ και 
κύριε Σουρμελίδη, πώς σας φαίνεται εσάς ως δημοσιογράφου;

Η.ΜΠΑΖΙΝΑΣ: Θα ήθελα να θέσω στους κυρίους επειδή είναι και 
αρμόδιοι ν’ απαντήσουν πάνω σ’ αυτό το θέμα, ποιές θα έπρεπε να 
ήσαν οι ασφαλιστικές δικλείδες, για το κόσμο, για το κοινό, αλλά και 
για τα εθνικά συμφέροντα, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο τύπος στην Ελλάδα 
παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Και βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα.



Το ένα είναι ότι είναι πάρα πολύ απλωμένος και πάρα πολύ ισχυρός. 
Δηλαδή, Τύπος είναι και το περιοδικό, το οποίον καταπιάνεται με ένα 
εθνικό θέμα, στην επόμενη σελίδα, έχει πιθανόν ένα θέμα σχετικό με 
το σεξ, στην επόμενη κάποια συνταγή μαγειρικής. Ολα όμως αυτά τα 
πράγματα διαβάζονται περνάνε στον κόσμο και αποτελούν Τύπο.

Και το θέμα το μεγάλο, το οποίο για μένα παραμένει άλυτο και θα 
ήθελα την άποψή σας είναι το εξής: Πρώτα - πρώτα είναι ικανοποιητικό 
το επίπεδο του μέσου δημοσιογράφου εάν λάβουμε υπόψη, ότι εάν ο 
καθένας από μας, έχει ένα πονόδοντο, θα πάει σ’ έναν οδοντίατρο ο 
οποίος πέρασε από θρανία, υπέστη κάποιες διαδικασίες οδυνηρές και 
χρονοβόρες για να φτάσει στο σημείο να μπορεί να κάνει τη δουλειά 
αυτή και δεν διανοούμεθα βεβαίως να πάμε σε κάποιον άλλο με μία 
τανάλια να μας βγάλει το δόντι.

Δημοσιογράφος όμως σήμερα μπορεί να γίνει ο καθένας με τη 
μεγαλύτερη ευκολία και να λέει και να γράφει ό,τι του κατέβει κυριο
λεκτικά και δεν υπάρχει κανένας αποτελεσματικός έλεγχος.

Εάν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ή κάποια δυνατότητα ο άνθρωπος 
αυτός να υποστεί κάποιες δυσμενείς συνέπειες, έναντι της κακοποιήσεως 
του λειτουργήματος αυτού το οποίον περιήλθε εις χείρας του. Παρακαλώ 
να μου τον πείτε διότι εγώ δεν τον γνωρίζω. Ευχαριστώ.

Γ.ΑΥΞΗΛΗΣ: Κανένας βέβαια δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα, όταν κάνω 
τη διαπίστωση, ότι η ποιότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ιδιαί
τερα των ιδιωτικών είναι πολύ χαμηλή.

Και βέβαια αυτό φαίνεται και ανάλογα είναι πιστεύω, των συμφερό
ντων εκείνης της στιγμής του κάθε ιδιώτη. Και πολύ σωστά είπατε, για 
το τεράστιο θέμα του Ιράκ, το πόσο έχει καλυφθεί από τα "ανεξάντλητα" 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και νομίζω, ότι είναι πολύ σωστή θα έλεγα 
διατύπωση η δικαιολογία, ότι φταίνε η πολιτική και φέρατε αυτό το 
πράγμα.

Εγώ θα σας θυμίσω και τη στάση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
στη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου βυθίσατε το ΧΟΡΑ. Οπου θα σας 
θυμίσω πολύ απλά και ξεκάθαρα, τη στάση των Μέσων Μαζικής Επι
κοινωνίας, για πληροφόρηση του λαού, για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 
π.χ. ή για διάφορα θέματα άλλα που δεν πουλάνε.

Και η αίσθηση που έχετε και εσείς ότι αυτά που βγαίνουν είναι αυτά 
που πουλάνε, πραγματικά βάζει σαν πρώτο φταίχτη σε όλα αυτά τα 
ζητήματα, τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
και όχι τους πολιτικούς. Και συμφωνώ επίσης, ότι και ο πνευματικός 
κόσμος φταίει γι’ αυτό το ζήτημα το τεράστιο που υπάρχει. Ευχαριστώ.

Π.ΚΩΣΤΑΚΟΣ: Νομίζω, ότι το πρόβλημα το δημιουργεί μία συγκεχυμένη 
άποψη γύρω από το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γενικότερα 
και ότι εάν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται 
από το τι πιστεύει ο καθένας, αλλά ότι υπάρχει νομοθετημένο λύνεται 
το πρόβλημα.

Και ας μην ανατρέξουμε μόνο στο δικό μας Σύνταγμα, για να δούμε 
τι υπάρχει νομοθετημένο, αλλά ας τρέξουμε στη νομοθετική σύμβαση 
για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, στη Σύμβαση της Ρώμης τη γνωστή, η 
οποία προστατεύει το δικαίωμα της πληροφόρησης, το θεωρεί ως ένα 
δικαίωμα για τη μετάδοση ειδήσεων, για τη μετάδοση ιδεών, για τη 
λήψη πληροφοριών, με σκοπό το σχηματισμό πολιτικής γνώμης από τον 
πολίτη, γιατί γι’ αυτό του δίδεται τέτοια προστασία, για να εξασφαλίζεται 
η πολιτική γνώμη του πολίτη και η λειτουργία της Δημοκρατίας.

Ομως η δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, 
λέει επίσης, ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού συνεπάγεται καθήκοντα 
και ευθύνες και δεν μπορεί να γίνεται χωρίς κανόνες, αλλά επιτρέπονται 
μέτρα, τα οποία προστατεύουν πολλά αγαθά, την ηθική, την προσωπική 
ζωή των τρίτων, τη δικαιοσύνη κ.λ,π. και την ηθική ασφάλεια.

Εκεί λοιπόν, υιοθετείται το θέμα και η απάντηση νομίζω έρχεται, 
εξεπλήρωσαν αυτό το σκοπό, κινήθηκαν μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης στα Ιμια; Αν κινήθηκαν μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 
έκαναν το ρόλο τους, εάν δεν κινήθηκαν και κινήθηκαν εκτός, άκουσα 
που επεσήμανε ο κύριος Δελαστίκ, ότι ήθελαν πόλεμο. Γιατί; Ηταν υπέρ 
των εθνικών συμφερόντων αυτό; Η ήταν για να πουλήσουν; Γιατί δυστυχώς 
και η πληροφόρηση έχει εμπορευματοποιηθεί και πωλείται και αυτή.

Ηθελα να ρωτήσω και ήθελα να ρωτήσω αυτούς που ήθελαν τον 
πόλεμο εάν ερώτησαν εκείνο το βράδυ τις μητέρες εκείνων των στρα- 
τευμένων παιδιών που υπηρετούσαν στα σύνορα και στην πρώτη γραμμή.

Γ.ΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαι φοιτητής μέλος της ΣΑΦΙΑ, είμαστε μία ομάδα 
φοιτητών που μελετάμε τις διεθνείς σχέσεις και θέλω να κάνω δύο 
ερωτήσεις. Πρώτα στον κύριο Σουρμελίδη.

Ηθελα να ρωτήσω πρώτον κατά πόσον είναι θεμιτή η επιλεκτική 
συνεργασία κυβέρνησης και Μέσων Ενημέρωσης, ή η χρησιμοποίηση 
από τη κυβέρνηση των Μέσων Ενημέρωσης, για να μπορέσει να κάνει 
γνωστές ορισμένες στρατηγικές, όπως είναι το δόγμα της ευέλικτης 
ανταπόδοσης που κυκλοφορεί σήμερα, ή για να κρατάει απόρρητες 
ορισμένες στρατηγικές της.

Δηλαδή αυτή η μερική ποδηγέτηση των Μέσων Ενημέρωσης, μήπως 
λειτουργεί ανασταλτικά για τη λειτουργία της κοινωνίας; Δηλαδή, ο



περιορισμός της διαφάνειας, ή της πολυφωνίας, που μπορεί να συνεπά
γεται κάτι τέτοιο.

Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Δελαστίκ. Είναι μία προέ
κταση της προηγούμενης ερώτησής μου. Μήπως ψάχνουμε να βρούμε 
τη λύση εκεί πέρα πού δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα Μέσα Ενημέρωσης 
έχω την εντύπωση ότι κάνουν τη δουλειά σε περιπτώσεις κρίσεων που 
θα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση προηγουμένως.

Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί αναλυτές, εκτιμητές 
μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή μία ειδική υπηρεσία. Μήπως θα 
έπρεπε η Κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το 
λαό, για το τι συμβαίνει και επίσης να κρατάει το απόρρητο εκεί πέρα 
που χρειάζεται, μήπως θα έπρεπε να εξοπλιστεί διαφορετική, ώστε να 
μπορέσει να εξοπλιστεί με πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα της 
επιτρέψουν να έχει εκείνη τον έλεγχο της πληροφόρησης; Ευχαριστώ.

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ: Εργάζομαι για την εφημερίδα ATHENS NEWS 
και πέρσι και για τα προηγούμενα επτά χρόνια δούλευα για το 
ASSOSIATE EXPRESS ως ανταποκριτής στην Ελλάδα.

Πιστεύω, ότι συμφωνώ σχεδόν με όλες τις απόψεις που ακούστηκαν 
εδώ σήμερα εδώ σ’ αυτό το θέμα. Απλώς ήθελα να επισημάνω, ότι 
όπως το βλέπω εγώ, η κρίση των Ιμίων λειτούργησε σαν μία στιγμή 
στην οποία μπορούσαμε όλοι να δούμε τα καλά μας και τα κακά μας. 
Ολοι έχουν μεγάλες ευθύνες εδώ.

Νομίζω, ότι οι ευθύνες έρχονται από πολύ παλαιότερα από τις ημέρες 
εκείνες.

Πρώτον το Υπουργείο Εξωτερικών εμένα μου φάνηκε απροετοίμαστο, 
γι’ αυτό που συνέβη και αυτό το είδαμε την ημέρα πριν από τη βραδιά 
των Ιμίων που ο κύριος Πάγκαλος και ο κύριος Αρσένης μαζί μας 
δείξανε ένα χάρτη τουρκικό που δεν είχε πάνω τις νησίδες, αλλά εάν 
τις είχε θα ήταν στην περιοχή μέσα στα ελληνικά ύδατα.

Με αυτά τα εφόδια δουλεύαμε, όσοι είχαμε να ενημερώσουμε τον 
έξω κόσμο. Από τη στιγμή που είδαμε αργότερα, ότι η Ελλάδα είχε 
απόλυτο δίκιο στη στάση της, μπορούσαμε να το ξέρουμε από πριν.

Δεύτερο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης λειτουργούν με τον τρόπο 
που λειτουργούν όπως επεσήμανε και ο κύριος Δαβίδ και αυτό όφειλε 
να το ξέρει η Κυβέρνηση και όφειλαν να το ξέρουν και οι ίδιοι οι 
δημοσιογράφοι.

Δηλαδή, όλα τα θέματα όταν μπαίνουν μέσα σ’ ένα μύλο και παρου
σιάζονται σαν μία θεαματική υπερβολική, όμορφη, δραματική εικόνα. 
Δηλαδή, είτε τροχαίο είναι, είτε μανιακός δολοφόνος, ή πόλεμος έχει

το ίδιο ένστικτο ο δημοσιογράφος και ο συντάκτης του να μας τα 
παρουσιάζουν αυτά δυστυχώς.

Χρειαζόμαστε να σταματάμε λιγάκι να σκεφτόμαστε τα πράγματα κα
λύτερα. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορούσαμε, επειδή έγιναν αντικειμε
νικά τόσο γρήγορα όλα, αλλά καλόν είναι να μαθαίνουμε από αυτό.

Το τρίτο καλό που καταλάβαμε ήταν ότι το ένστικτο της Τουρκίας, 
γιατί δεν πιστεύω, εγώ ότι το έχει οργανώσει αυτό το πράγμα όλο η 
Τουρκία, το ένστικτο είναι να λειτουργεί να αυτοσχεδιάσει με αλαζονεία. 
Να λειτουργεί από μία θέση ισχύος. Δηλαδή, ήλθε η κρίση, την εκμε
ταλλεύτηκε η Τουρκία.

Μπορεί να της έχει στοιχίσει πάρα πολύ στην εξωτερική της πολιτική 
στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή έδρασε 
έτσι. Εφτασε πάρα πολύ κοντά στον πόλεμο η Τουρκία εκείνο το βράδυ 
και το έχουμε μάθει αυτό. Το μάθαμε αυτό αργότερα.

Εν τω μεταξύ μέχρι να το μάθουμε αυτό είχαμε κρίνει όλοι πάρα 
πολύ εύκολα τη στάση της Κυβερνήσεως, που σαν δημοσιογράφος δεν 
μου αρέσει να λέω ότι συμφωνώ με μία Κυβέρνηση, προτιμώ να το 
κρατώ στον εαυτό μου, αλλά αφού γίνεται κουβέντα εδώ πάνω σ’ αυτό 
το το θέμα, θέλω να πω, ότι η πιστεύω, ότι η ελληνική Κυβέρνηση 
εκείνο το βράδυ ήταν ο πρώτος παράγοντας ο οποίος κοίταξε το θεριό 
μέσα στο μάτι και κατάλαβε ακριβώς τι γινόταν και πώς έπρεπε να 
δράσει. Είτε με τις κραυγές των δημοσιογράφων, είτε με τις κατηγορίες 
των άλλων δημοσιογράφων και δεν στρατεύτηκε και πήρε μια απόφαση 
με την οποία ζούμε εμείς τώρα νομίζω πολύ καλύτερα απ' ότι θα 
ζούσαμε εάν πέφταμε όλοι στην παγίδα το να συνεχίζαμε με τα ένστικτα 
που είχαμε πριν μπούμε σε αυτή τη κρίση. Ευχαριστώ.

Σ.ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ: Νομίζω, ότι ήλθε η ώρα κάπως να προσπαθήσουμε 
να πούμε δύο λόγια και εμείς, για όλα αυτά τα τόσα ενδιαφέροντα που 
ρωτήσατε και τα οποία και εσείς με τον τρόπο σας αναλύσατε.
Γ.ΔΕΛΑΣΤΙΚ: Στην αρχική τοποθέτηση προσπάθησα να είμαι εντελώς 
συγκεκριμένος σε σχέση με τα Ιμια γιατί φυσικά ήξερα αυτό που 
εκδηλώθηκε πολύ καθαρά από τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις. Οτι 
υπάρχει ένα συνολικότερο θέμα του ρόλου των Μέσων της Μαζικής 
Ενημέρωσης, στην οργάνωση των δημοκρατικών κοινωνιών.

Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό μπαίνει καθαρά και από τις 
ερωτήσεις με πολλούς τρόπους.

Είναι πράγματι μία τεράστια αλλαγή που γίνεται στις μέρες μας, δεν 
είναι πια ο Τύπος η τέταρτη εξουσία που συνηθίζαμε να λέμε όσοι 
έχουμε μία κάποια ηλικία.



Εδώ ντε φάκτο τα Μέσα Ενημέρωσης ανεβαίνουν σ’ αυτό το σκα
λοπάτι, δεν θα διακινδυνεύσω να πω τι είδους εξουσία είναι, σε τι 
σκαλοπάτι έχουν φτάσει, εγώ θέλω όμως, να πω ότι επηρεάζουν σαφέ
στατα, σοβαρότατα το έργο, τη δράση και τις αποφάσεις και των 
υπολοίπων τριών άλλων εξουσιών που προβλέπονται και αυτές φυσικά 
και κατά προτεραιότητα από το Σύνταγμα των χωρών. Αυτό είναι το 
πρόβλημα λοιπόν που συζητάμε.

Επειδή έχει τέτοια δύναμη αυτή τη στιγμή η τηλεόραση ή και τα υπόλοιπα 
μέσα, μπαίνουν εκεί τα ζητήματα που απασχολούν όλη την κοινωνία.

Λέμε λοιπόν, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα θέματα εθνικού 
συμφέροντος, μπορούν να μιλήσουν ναι ή όχι την ώρα της κρίσης; Η απάντηση 
η δική μου είναι κατηγορηματική. Ναι μπορούν και πρέπει να μιλήσουν.

Δεν νομίζω, ότι μάλλον εσείς πρέπει να δείτε κατ’ αρχήν τη βραδιά 
της κρίσης σε λίγες ώρες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
κατηγόρησε λίγο πολύ σχεδόν για προδοσία τη Κυβέρνηση.

Δεν είναι τα Μέσα Ενημέρωσης που έφεραν ας πούμε ένα διχασμό 
του εθνικού μετώπου την ώρα της κρίσης. Βέβαια να τονίσω εξ αρχής, 
ότι καθόλου δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν γνήσια την πραγματικότητα 
σε όλα τα θέματα. Καθόλου δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπακούουν εντελώς 
συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία οδηγούν σε διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας στα συγκεκριμένα θέματα. Θα ήταν αστείο να ισχυρι
ζόμουν άλλο πράγμα.

Ομως στο βαθμό που παραμερίσουμε, μάλλον που λάβουμε υπόψη 
μας αυτούς τους παραμορφωτικούς παράγοντες, επί πλέον τα Μέσα 
Ενημέρωσης λίγο πολύ προσπαθούν και είναι αντανάκλαση της κοινω
νικής πραγματικότητας. Δεν λένε άλλα πράγματα εντελώς οι δημοσιο
γράφοι από αυτά που σκέφτεται γενικά ο κόσμος.

Σ’ ότι αφορά το πότε επιτρέπεται να εκδηλώνεται η κριτική στάση 
των Μέσων Ενημέρωσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θα μου 
επιτρέψετε να πω, ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο εξωτερικής 
πολιτικής με τη σοβαρότητα που έχει στα θέματα που ονομάζουμε εθνικά.

Εχουν και τέτοια διάσταση, είναι όμως θέματα που ακριβώς σχετί
ζονται. Τέτοια είναι και η εξωτερική πολιτική από τη φύση της στις 
κυριότερες συνιστώσες.

Εκεί λοιπόν σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά και πιστεύω το 
σύνολο των συναδέλφων μου αλλά και εσείς στην πράξη δεν νομίζω, 
ότι αναγνωρίζετε στη Κυβέρνηση, το αλάθητο, τη μοναδική αλήθεια για 
το τι είναι εθνικό συμφέρον.

Εθνικό συμφέρον για τη Κυβέρνηση Σημίτη τη νύχτα εκείνη ήταν 
πριν απ’ όλα η αποτροπή του πολέμου. Εγώ με αυτό συμφωνώ προσω
πικά. Ομως, για τον Υπουργό Αμυνας Γεράσιμο Αρσένη, ή για τον 
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Εβερτ, εθνικό συμ
φέρον εκείνη τη βραδιά ήταν η δυναμική ενδεχομένως προβολή και με 
τα όπλα εν ανάγκη των δικαίων που είχαμε από το Διεθνές Δίκαιο στα 
Ιμια. Που πιθανόν να σήμαινε αυτή η σύρραξη πόλεμο.

Επομένως, δεν αρκετή μία ετικέτα αυτό είναι θέμα εθνικό, με βάση 
το οποίο να οδηγούμαστε όλοι υποχρεωτικά σε μία ομοφωνία και 
επομένως κάθε παρέκκλιση από αυτό να είναι καταδικαστέο ζήτημα.

Λέμε και ειπώθηκε σωστά, μπορεί ο καθένας να έχει, που έχει μία 
κάμερα να κάνει εξωτερική πολιτική; Εγώ λέω όχι, δεν μπορεί. Ταυτό
χρονα όμως, είναι φανερό πως και στα Μέσα Ενημέρωσης ισχύουν οι 
διαδικασίες, δεν είναι κρατικά ελεγχόμενες, δεν ξέρω εάν οι ομιλητές, 
αυτοί που ρώτησαν είχαν στο μυαλό τους ενός κρατικού ελέγχου τι 
είναι επιτρεπτό για τους δημοσιογράφους.

Οι διαδικασίες όμως, αξιολόγησης των δημοσιογράφων, της δουλειάς 
τους, των εκτιμήσεων που κάνουν, της σοβαρότητάς τους, υπάρχουν και 
υπάρχουν και λειτουργούν μέσα στο σύστημα το οποίο ζούμε.

Για παράδειγμα δεν είναι έτσι, τόσο εύκολο πιθανόν να νομίζετε, να 
σηκωθώ εγώ και να βγω σ’ ένα ραδιόφωνο αύριο το πρωί, ή σε μία 
εφημερίδα να γράψω, ό,τι θέλω για τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι έτσι. 
Επίσης, πρέπει να ξέρετε και φαντάζομαι το ξέρετε βέβαια, ότι ανεξαρτήτως 
του εάν σωστό ή όχι, υπάρχουν πλευρές των ελληνοτουρκικών θεμάτων 
και νομικές πλευρές να σας πω εγώ τις οποίες ο πληθυσμός αγνοεί.

Και εάν αυτό εκδηλώνεται με μία ακατανόητη ας πούμε στάση του 
Σουρμελίδη, ή του Δελαστίκ, γιατί λένε να μην πάμε στη Χάγη όλα τα 
ελληνοτουρκικά θέματα, είναι γιατί έχουμε μία γνώμη ότι υπάρχουν 
ορισμένες πλευρές των θεμάτων αυτών, οι οποίες πιθανόν, δεν είμαι 
νομικός εγώ, άποψη όμως έχω, δεν ευνοούν την ελληνική πλευρά.

Πέστε μου τώρα, για ν’ αναστρέψω το ερώτημα, εσείς λέτε εάν 
πρέπει να πω γνώμη σ’ αυτά. Εσείς θέλετε να μάθετε ποιά είναι τα 
ζητήματα, στα οποία ενδεχομένως το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι υπέρ της 
Ελλάδας στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ναι ή όχι;

Είναι ένα δίλημμα, δεν απαντάται εύκολα, εγώ πιστεύω, ότι έχετε 
αυτό το δικαίωμα ως αναγνώστες, πιστεύω, ότι μεθοδικά, σταδιακά 
γίνεται αυτή η δουλειά, η οποία οδηγεί σε μία καλύτερη συνειδητοποίηση, 
κοινής γνώμης και πολιτικών συνολικά όλου του ζητήματος, όλων των 
παραμέτρων που μαζί φυσικά με τη συνεισφορά των ακαδημαϊκών ανθρώ-



πων, που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, γίνεται συνειδητοποίηση όλων 
των παραμέτρων που θα μας επιτρέψουν να χαράξουμε, όχι να χαρά
ξουμε μόνο πολιτική, να καταλάβουμε γιατί είναι έτσι το ζήτημα με την 
Τουρκία, γιατί ξαφνικά βγαίνουν διάφοροι, Αμερικανοί εκπρόσωποι, 
ξέρω εγώ, Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τουρκικές θέσεις.

Οπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, υπάρχουν πλευρές και νομίζω, ότι οι 
δημοσιογράφοι συνολικά, φυσικά σε κάθε επάγγελμα θα μου πείτε, ότι 
υπάρχουν και αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη επιπο
λαιότητα από τους άλλους.

Εγώ πάντως δεν πιστεύω, ότι στην εξωτερική πολιτική, στα σοβαρά 
θέματα εκφράζονται ανεύθυνες απόψεις από πολλούς δημοσιογράφους. 
Οτι εκφράζονται και λανθασμένες απόψεις, ναι είναι σίγουρο. Οτι 
εκφράζονται και επιπόλαιες απόψεις από ένα τμήμα, βεβαίως, δεν 
πιστεύω, όμως ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στη δημοσιογραφία στα θέματα 
αυτά στη χώρα μας, για να είμαι εντελώς συγκεκριμένος.

Υπάρχει, πράγματι μπήκε μια ερώτηση πολύ σοβαρή. Πώς μας φαί
νεται το γεγονός, ότι η πραγματικότητα εμφανίζεται κυρίως από τα 
τηλεοπτικά μέσα ως διασκέδαση ακόμα και σε τέτοιες κρίσεις.

Το είπα νομίζω και από την αρχή, χαρακτηρίζοντας τσίρκο, με 
περιφρόνηση δηλαδή, αυτό το πράγμα, θα πω το ουσιαστικό μου συ
ναίσθημα. Μου φαίνεται τραγωδία αυτό το πράγμα. Και η ουσία πράγ
ματι πολύ σωστά επισημάνθηκε από κάποιον ομιλητή, εδώ μπαίνει και 
ένα ζήτημα ουσιαστικό, δεν θα φύγω όμως, γιατί είναι άλλο θέμα, απλώς 
θα το αναφέρω, δεν θα συνεχίσω, του τι είναι πραγματικότητα.

Προχωράμε σε μία κοινωνία που το τι είναι πραγματικότητα και τι 
δεν είναι εξαρτάται από το εάν το είπε η τηλεόραση ή δεν το είπε. Οι 
εικόνες πρέπει να σας πω ζώντας από μέσα τα πράγματα, έχουν τεράστια 
απόσταση από την αλήθεια. Πολύ μεγαλύτερη απόσταση απ’ ότι μπορείτε 
να φανταστείτε, εάν αυτό πράγματι το θέλει ο τηλεοπτικός σταθμός που 
θα δείξει το θέμα.

Ειπώθηκε και ένα ακόμα ζήτημα. Η δράση των Μέσων Ενημέρωσης 
όταν δημιουργούν γεγονότα. Πολύ σωστά υπήρξατε επικριτικοί σε αυτό 
το ζήτημα και σ’ αυτό και εγώ την ίδια άποψη έχω.

Να σας πω εντελώς πρόσφατο παράδειγμα, το οποίον έγινε τώρα με 
την κρίση στην Αλβανία. Το είδα και τρελάθηκα ένα βράδυ συνειδητο
ποιώντας τι γίνεται.

Βγαίνει ένας από το Αργυρόκαστρο, νύχτα Σαββάτου, κάποιος, δεν 
θυμάμαι, εκεί προύχοντας, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος από εδώ, βλέπω

το κόσμο πανηγυρίζει, έπεσε ο Μπερίσα; Λέει, βεβαίως, πανηγυρίζουμε 
εδώ, γιατί το ακούσαμε από σας.

Είχαν ακούσει από τον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι έπεσε ο Μπε
ρίσα και βγήκε ο κόσμος με τα όπλα και πανηγύριζε ότι έπεσε ο Μπερίσα.

Αυτό πολύ σωστά, ακούω από κάτω έτσι και ψιθύρους και στη Ρωσία 
και στη Ρουμανία, το τι έγινε, το τι πραγματικά έγινε και τι νομίζαμε 
πως έγινε. Το πώς στην Τσεχοσλοβακία, όταν έπεσε το καθεστώς 
υποτίθεται, ότι υπήρχε ένας νεκρός, ο οποίος τελικά ήταν ζωντανός και 
αυτό αποτέλεσε αφορμή για κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων κό
σμου, που συνέτεινε εκείνη την ημέρα στην κατάρρευση του καθεστώτος. 
Και αυτά είναι τα τρομερά ζητήματα, τα οποία δεν αποτελούν θέμα 
όμως αυτής της ημερίδας. Αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε το κεφαλαιώ
δες ζήτημα, που υπάρχει ανάγκη να συζητήσει όλη η κοινωνία, που 
υπάρχει ανάγκη σ’ αυτό πραγματικά να μπούνε οι φραγμοί, οι κανονι
σμοί, πέραν από αυτούς που ήδη υφίστανται και ρυθμίζουν τα ζητήματα.

Τώρα, βέβαια σας ζητώ συγγνώμη, γιατί μίλησα σ’ αυτό περισσότερο από 
το αρχικό. Πιστεύω, ότι η συζήτηση ήταν τέτοια που παρ’ όλο που άφησα 
ερωτήματα και θα συμπληρώσει ο Σπύρος, μπορούσαμε ν’ αναφερθσύμε.

Σ.ΣΟΥΡΜΕΑΙΔΗΣ: Πράγματι θα προσπαθήσω να συμπληρώσω ορισμέ
να πράγματα, σ’ αυτά που είπε ο Γιώργος. Ενα θέμα στο οποίο εγώ 
είμαι κάπως διατακτικός, είναι το θέμα της τεχνολογίας.

Το εάν δηλαδή, τα ηλεκτρονικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν 
δυσκολέψει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ή τα έχουν διευκολύνει.

Δεν ξέρω εάν προτιμάμε τη μερική γνώση των προβλημάτων ή την 
παντελή άγνοια που ήταν κάποια χρόνια πίσω. Διότι κάποια χρόνια 
πίσω και φάνηκε ακόμα και στην Αλβανία στις μέρες μας, δεν υπήρχε 
ενημέρωση καμία.

Τώρα, τουλάχιστον ξέρεις, ότι σε κάποια γωνιά της γης, κάτι γίνεται 
γι’ αυτό το θέμα. Μπορεί να το ξέρεις στρεβλωμένα, μπορεί να το ξέρεις 
λανθασμένα, αλλά μπορείς όμως να ψάξεις να βρεις τη δική σου αλήθεια.

Δεν ξέρω δηλαδή, εάν πρέπει οπωσδήποτε να πούμε, ότι επειδή έχει 
αλλάξει αυτή η πραγματικότητα, αν πρέπει να κατακρίνουμε την τεχνο
λογία σε αυτό το θέμα και τις νέες δυνατότητες. Πιστεύω, ότι υπάρχουν 
και θετικές πλευρές.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος με την κάμερά του, ο οποίος αποθανάτισε 
τη στιγμή που φεύγει ο στόλος το πρώτο που θα ήθελα να πω, είναι 
ότι κάποιος του είπε, ότι πήγαινε εκεί να το απαθανατίσεις από εκεί 
και από εκεί μπορείς να περάσεις. Το πρώτο είναι αυτό.



Το δεύτερο είναι ότι πριν πάει ο δημοσιογράφος και οι τεχνικοί των 
συνεργείων να καταγράψουν το γεγονός, έχουν φτάσει οι δορυφόροι 
και έχουν καταγράψει και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν κατα
γράψει και τους κωδικούς αριθμούς.

Λοιπόν, οι αποκαλύψεις, όταν ο δημοσιογράφος, όταν εγώ φτάσει σε 
κάποιο χαρτί, εγώ τυχαία λέω ένα παράδειγμα, εάν φτάσω σε κάποιο 
χαρτί θεωρώ μάλλον δεδομένο, ότι τουλάχιστον ένας ακόμα έχει φτάσει 
και δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτός ο ένας να είναι δημοσιογράφος.

Εάν με ρωτήσετε προσωπικά, εάν αύριο θα βγω να γράψω πόσα 
αεροπλάνα έχει η ελληνική αεροπορία και ποιές είναι οι βλάβες του, 
δεν θα το κάνω. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Δεν νομίζω ότι προσφέρω 
κάτι στην ενημέρωση του κοινού σ’ αυτό.

Αλλά γενικά όταν μίλησα και είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να 
προσπαθήσουμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν την αλήθεια, λέω ότι 
σε γενικές γραμμές το δίλημμα, η πατρίδα, η αντικειμενικότητα, η 
αλήθεια νομίζω ότι καλύπτεται επειδή τα πράγματα είναι σχετικά όπως 
είπε ο Γιώργος. Ποιά είναι η αλήθεια τελικά. Νομίζω κανείς δεν μπορεί 
να την πιάσει επ’ αυτοφώρω. Ο καθένας έχει μία δική του αλήθεια.

Επομένως, εκείνο που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και 
παλεύουμε καθημερινά όσο κακοί και εάν νομίζει, σήμερα ο κόσμος 
στην Ελλάδα, ότι είναι οι δημοσιογράφοι, είναι να βρεις όλες τις πλευρές 
του προβλήματος. Δεν το πετυχαίνουν. Μάλλον πολύ λίγες φορές το 
πετυχαίνουν, αλλά νομίζω, ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να προσφέρει 
και στη κοινή γνώμη και γενικώς στη κοινωνία μας.

Για να μη μιλήσω για όλα τα θέματα, επειδή μίλησε πράγματι ο 
Γιώργος, θέλω να πω πως βρίσκω και μπροστά μου τις ερωτήσεις, 
πράγματι δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο. Λέω και εγώ, το επίπεδο 
του μέσου δημοσιογράφου σήμερα στην Ελλάδα. Το είπα και από την 
αρχή, ότι οι γνώσεις είναι το βασικό του. Γνώσεις δεν υπάρχουν. Γνώσεις 
δεν παρέχονται επαρκώς.

Πανεπιστημιακές δημοσιογραφικές σχολές στην Ελλάδα έχουν ξεκι
νήσει πριν από επτά χρόνια. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία δυνα
τότητα επιμόρφωσης, ή προσωπικές μόνο δυνατότητες επιμόρφωσης έ
χουν. Σπαταλάς τον ελεύθερο χρόνο σου και ειδικά θα συμφωνήσω στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ότι πράγματι είναι λίγο καλύτερο το 
επίπεδο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διπλωματία 
συνήθως έχουν και κάποια βιβλία μαζί τους. Αυτή είναι μία αλήθεια 
που νομίζω, ότι πρέπει να την πούμε.

Αλλά γίνεται με προσωπικό κόστος. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
ακόμα και τα πλούσια και οι τηλεοράσεις, δεν φροντίζουν στην Ελλάδα 
να στείλουν για πέντε μήνες το συντάκτη τους το δημοσιογράφο να 
επιμορφωθεί κάπου στο εξωτερικό.

Είπε ο κύριος Κωστάκος για το θέμα της εθνικής ασφάλειας, ότι 
πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να γίνονται ορισμένοι κανόνες 
σεβαστοί. Θα ήθελα να πω, ότι γενικώς σ’ αυτή τη χώρα, λείπει ο 
σεβασμός στους κανόνες.

Λείπει ο σεβασμός στους κανόνες του παιχνιδιού, ακόμα και όταν 
μιλάμε για προσπάθεια ενός έτσι πολύ πεζού καθημερινού συμφέροντος, 
ακόμα και όταν μιλάμε, για το πώς πρέπει να βγάλει κάποιος περισ
σότερα λεφτά.

Ακόμα και εκεί λείπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, που σε άλλες 
χώρες υπάρχουν. Συμβαίνει και στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέ
ρωσης. Δεν γίνονται πάντα σεβαστοί οι κανόνες. Πιστεύω, όμως ότι 
μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε μας τους δημοσιογρά
φους και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της άγνοιας.

Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η γνώση μόνο του μικρού μας χωριού, 
ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για ολόκληρη την ελληνική κοι
νωνία, ή για μεγάλο μέρος της εν πάση περιπτώσει.

Γνωρίζουμε αυτά που συμβαίνουν μόνο στο χώρο μας, στην πλατεία 
του χωριού μας, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται πάρα πέρα. Θέλω να πω, ότι 
πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να πούνε, από τους Ελληνες πολίτες, αλλά 
και τους δημοσιογράφους, ότι γνωρίζουν καλά ποιά είναι η τακτική των 
Τούρκων, ποιές είναι οι δομές της τουρκικές κοινωνίας, ποιές είναι η 
οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, ποιοι κατέχουν βιομηχανίες, ποιοι 
είναι οι μεγαλύτεροι αγροκτήμονες, ποιές κατηγορίες. Μόνο επιφανειακά, 
στον αφρό είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και όμως συνεχώς η ελληνική 
κοινή γνώμη είναι υποχρεωμένη να επιλέγει, σχεδόν καθημερινά ποιος 
έχει δίκιο με την ανακοίνωση που έβγαλε. Χωρίς να γνωρίζει το πρόβλημα.

Οταν μίλησα προηγουμένως για όλη την αλήθεια και πριν την κρίση 
πρέπει να μιλήσουμε για την αλήθεια και κατά τη διάρκεια της κρίσης 
είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και δεν νομίζω, ότι θ’ αποκαλύ- 
ψουμε εθνικά μυστικά εμείς. Τα έχουν αποκαλύψει άλλοι πριν από μας. 
Αν μιλάμε για τους αντιπάλους μας.

Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω, ότι κάναμε μια 
μικρή προσπάθεια ν’ απαντήσουμε στα θέματα που θέσατε. Σας ευχα
ριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι.



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

*

Σ. Περράκης
Αν.Καθ.Παντείου Πανεπιστημίου Γ.Γ. Υπ.Εξωτερικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Αντί Εισαγωγής

Η αναγκαστικά συνθετική και συνοπτική παρέμβασή μου για το πως 
η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετώπισε την κρίση των Ιμίων (που διευρύνω 
χρονικά μέχρι τον ενεστώτα χρόνο) περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο, 
περιέχει μερικές αφετηριακές διαπιστώσεις, μέσα από τις οποίες πρέπει 
να εξετάσει κανείς, το πως λειτουργεί και δρα γενικά ένας διεθνής 
οργανισμός. Και επομένως και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Με τον τρόπο αυτό 
επιχειρείται ν’ αξιολογηθεί και ν’ αποτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετώπισε και διαχειρίστηκε η Ενωση το θέμα των Ιμίων.

Στο ίδιο μέρος καταχωρίζονται οι διαπιστώσεις της δράσης/πολιτικής. 
Θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα και τα συμπεράσματά μου.

Το δεύτερος μέρος θα υπενθυμίσω τα στοιχεία πολιτικής που ανα
πτύχθηκαν μέσα σ’ αυτή την χρονική περίοδο, στη διάρκεια αυτής της 
δοκιμασίας για την ελληνική εξωτερική πολιτική, σ’ αυτή τη διελκυστίνδα 
ανάμεσα στους εταίρους της Ε.Ε., στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γιατί, 
βέβαια, μία ενδιαφέρουσα διαπλοκή του προβλήματος, είναι όπως θα 
καταλήξω, ότι, εν προκειμένου, έχουμε ένα θέμα, το οποίο ενώ ξεκινάει 
διμερές (ελληνοτουρκικό), ταυτόχρονα, όμως, είναι και κοινοτικό. Τίθεται 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αφορά τις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας, αλλά 
και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας. Εχει λοιπόν σημασία 
να δούμε πως η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίζει αυτό το δίπτυχο της 
προβληματικής, εάν επιχειρεί και μπορεί να δώσει απαντήσεις, είτε σε 
σχέση με την προώθηση των σχέσεών της με την Τουρκία, είτε με την 
προώθηση μιας λύσης στη διμερή διαφορά που έχει δημιουργηθεί.

Θεσμικό Πλαίσιο και Πεδίο Αράσης: το γενικό και το ειδικό

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής σήμερα δοκιμάζεται, κατά την 
άποψή μου, κυρίως, στα πολυμερή fora, δηλαδή στους Διεθνείς Οργα
νισμούς, παραδοσιακούς ή και μη, οικουμενικούς ή περιφερειακούς. Μια

* * Το παρόν κείμενο είναι η γραπτή αποτύπωση της προφορικής εισήγησης.

τέτοια σύγχρονη εκδοχή θεσμικού οργανισμού, με μορφή πολιτικής και 
οικονομικής ολοκλήρωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η αξιολόγηση της άσκησης και ανάπτυξης της εξωτερικής πολιτικής 
στους Διεθνείς Οργανισμούς, σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 
μας κατ’ αρχήν τρία στοιχεία. Πρώτα, το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται. Δηλαδή, ποια είναι τα όργανα, τα οποία εμπλέκο
νται στην αντιμετιόπιση ενός θέματος. Στο σημείο αυτό έχει η σύνθεση 
και η ταυτότητα των οργάνων, η φύση τους (όργανα πολιτικά, δικαστι- 
κά/δικαιοδοτικά, κοινοβουλευτικά κλπ).

Δεύτερο σημείο, το εύρος των αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα τις συγκε
κριμένες αρμοδιότητες έχει ο υπό εξέταση Διεθνής Οργανισμός; Τι 
αρμοδιότητα έχουν τα όργανα του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού, 
προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τέτοια συγκεκριμένα ζητήματα.

Τρίτον, το ζήτημα της ίδιας της πολιτικής ενός Διεθνούς Οργανισμού. 
Δηλαδή, η πολιτική του συγκεκριμένου οργάνου, δεν είναι τίποτε άλλο, 
αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, παρά το άθροισμα, η συνισταμένη 
των εθνικών συμφερόντων, όπως αυτά παρουσιάζονται από τους εκπρο
σώπους των κρατών μελών του Οργανισμού στα όργανα αυτά. Αυτό 
είναι το θεσμικό πλαίσιο, η θεσμική διάσταση.

Εξάλλου, σ’ ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης της προβληματικής υπει
σέρχεται το πολιτικό στοιχείο της όλης θεώρησης του ζητήματος. Τούτο 
σημαίνει ότι μία χώρα - και μάλιστα και η δική μας - αποφασίζει να 
εμπλέξει έναν Διεθνή Οργανισμό στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος της 
εξωτερικής πολιτικής του. Είτε αυτό το κεφάλαιο λέγεται εθνικό θέμα, 
είτε αλλιώς. Μ’ άλλα λόγια, η Ελλάδα αποφασίζει και θέτει το θέμα 
των Ιμίων ενώπιον των οργάνων ενός Διεθνούς Οργανισμού.

Αυτό σημαίνει πρωταρχικά μια πολιτική αξιολόγηση και επιλογή. Π.χ. 
το εάν θα προσφύγει η χώρα στο Συμβούλιο Ασφάλειας, για να θέσει 
το θέμα της κρίσης των Ιμίων, είναι μία απόφαση πολιτική, η οποία θα 
πρέπει να συνεκτιμήσει προηγουμένως μια σειρά από γεγονότα και 
στοιχεία. Το εάν θέσεις το ίδιο ζήτημα στο Ατλαντικό Συμβούλιο του 
ΝΑΤΟ, απαιτεί ανάλογη επιλογή. Το ίδιο εάν θα τεθεί στη Δυτικοευ
ρωπαϊκή Ενωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ή στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Από το σημείο αυτό και πέρα αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις, τυπικές και 
ουσιαστικές.

Αυτή η διαφοροποίηση έγκειται ακριβώς στο ό,τι αυτοί οι Διεθνείς 
Οργανισμοί, κυρίως στο περιφερειακό επίπεδο, έχουν ο καθένας ένα 
άλλο πολιτικό στίγμα, μια άλλη έκφραση πολιτικού λόγου και δράσης 
και φυσικά άλλες αρμοδιότητες.



Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τελικά σε ποιο διεθνές forum 
θα επιλέξεις να φέρεις, την κατάλληλη στιγμή, το θέμα. Θυμίζω, για 
την αναλογία του επιχειρήματος, ότι το 1975 η Ελλάδα αποφάσισε να 
προσφύγει μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση της 
Υφαλοκρηπίδας και ταυτόχρονα αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Αυτό ήταν λάθος όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αξιο
λογώντας τις θεσμικές δυνατότητες που υπήρχαν την εποχή εκείνη.

Από μια άλλη σκοπιά, σημαντικό στοιχείο της προβληματικής συνι- 
στούν οι νομικές δυνατότητες του Οργανισμού και οι σχετικές εθνικές 
επιδιώξεις. Στον Οργανισμό στον οποίον καταφεύγεις, στα όργανα στα 
οποία προσφεύγεις, τι δυνατότητες έχουν; Μπορείς να φέρεις το θέμα 
των Ιμίων π.χ. στο Συμβούλιο της Ευρώπης; Τι μπορεί να κάνει γι’ αυτό 
η Επιτροπή Υπουργών του Οργανισμού; Μάλλον απολύτως τίποτε. Αρα 
δεν θα το θέσεις.

Τι μπορεί για το ίδιο θέμα να κάνει π.χ. το Ατλαντικό Συμβούλιο 
του ΝΑΤΟ, το οποίο επειδή δεν συνεδριάζει τη συγκεκριμένη περίοδο 
μπορείς να ζητήσεις τη σύγκλιση έκτακτης Συνόδου των Μονίμων Αντι
προσώπων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ; Θα πρέπει, λοιπόν, να δει 
κανείς διεξοδικά και τις νομικές δυνατότητες.

Σ’ ένα τρίτο επίπεδο προσέγγισης, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
αυτό το πολιτικό-νομικό στοιχείο, θα πρέπει να συσχετισθεί με το 
γεγονός, ότι στα όργανά της θέτουμε, ήδη από το 1985 και μετά, τις 
διαφορές και άλλες τριβές που έχουμε με την Τουρκία. Δηλαδή, επι
χειρούμε και έχουμε πετύχει να “κοινοτικοποιήσουμε” τις διαφορές 
αυτές, που έχουν αποτυπωθεί πια, σύμφωνα με τη δική μας λογική, 
σταδιακά και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας / Ενωσης. Το 
σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το γεγονός, αφού αφενός η πολιτική 
της ΕΚ/ΕΕ επηρεάζεται από την Ελλάδα κι αφετέρου ότι, η συγκεκριμένη 
Ευρωπαϊκή Ενωση, έχει ένα ευρύ πεδίο σχέσεων με την Τουρκία, μ’ 
ότι αυτό συνεπάγεται. Επομένως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός 
αυτό.

Ως προς τη διαπλοκή, τώρα, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ελ
λάδας) - Τουρκίας, αυτό το γενικό στοιχείο, επηρεάζει το ειδικό. Γιατί, 
όπως διαπιστώνεται στη διαδρομή Ιανουάριου 1996 - Απριλίου 1997, το 
ζητούμενο δεν ήταν τόσο η διαχείριση από την Ε.Ε. της συγκεκριμένης 
κρίσης των Ιμια, - πέραν από μία θέση που ήλθε, κάποια στιγμή, με 
μια συγκεκριμένη μορφή, - αλλά αυτό που επεδίωξε η Ελλάδα. Δηλαδή 
ο τρόπος αντιμετώπισης των σχέσεων της Ενωσης με την Τουρκία, 
ταυτόχρονα με το μεγάλο, το πάγιο αίτημα της προώθησης αυτών των

σχέσεων, ενόψει και των προβλημάτων τα οποία θέτει η Ελλάδα σ’ 
αυτό το πλαίσιο, στην πορεία προσέγγισης της Τουρκίας προς την 
Ευρώπη, λόγω ακριβώς των ελληνοτουρκικών διμερών διαφορών.

Είναι αξιοσημείωτο και ιδιαίτερα σημαντικό και γι’ αυτό πρέπει να 
το υπενθυμίσω, ότι, μέχρι σήμερα, η Τουρκία αρνείται πεισματικά να 
δεχτεί οποιαδήποτε συζήτηση ή αντιμετώπιση στα πλαίσια της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας/Ενωσης, για διμερή ελληνοτουρκικά θέματα, αφού θεωρεί 
ότι αυτή δεν αποτελεί το καταλληλότερο forum για μια τέτοια διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από την πλευρά της, που υπήρξε διατακτική 
στο παρελθόν για ν’ αντιμετωπίσει τα εν λόγω διμερή θέματα, οδηγήθηκε, 
σταδιακά, στην αντίθετη κατεύθυνση, αρχίζοντας από την περίοδο του 
1984-1986, μ’ αφετηρία τις αντιδράσεις της Ελλάδας στο να γίνει συμ
βαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία της Αγκυρας (λόγω της συμπεριφοράς 
της Τουρκίας έναντι των περιουσιών των Ελλήνων της Κωνσταντινού
πολης, του Κυπριακού, της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο κλπ). 
Βαθμιαία, η ελληνοτουρκική προβληματική εισχώρησε μέσα στην κοινο
τική πολιτική, ούτως ώστε σήμερα πλέον η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμε
τωπίζοντας τις σχέσεις της με την Τουρκία να λαμβάνει υπόψη της τις 
ελληνοτουρκικές τριβές και διαφορές.

Στοιχεία πολιτικής από τη δράση της Ε.Ε. στην υπόθεση των Ιμια
Αν εξετάσει κανείς αυτή την ιστορική διαδρομή των γεγονότων και 

μελετήσει τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηλαδή, των οργάνων 
της, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα 
διαπιστώσει, αβίαστα, τα εξής, σε δύο επίπεδα προσέγγισης:

Πρώτον, η στάση των οργάνων υπήρξε σαφώς διαφοροποιημένη. 
Δεύτερον, δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των οργάνων. Τρίτον, απού
σιαζε μια συνεκτική πολιτική της Ε.Ε. Τέταρτο, το διακυβερνητικό 
όργανο, το Συμβούλιο Υπουργών εκφράστηκε με καθυστέρηση.

Η αλληλεγγύη αυτή, όμως, και η αντιμετώπιση της κρίσης και στην 
συνέχεια της διαφοράς για τις Ιμια, στη πραγματικότητα, τέθηκε ταχύτατα 
από την πρώτη στιγμή, τόσο από την πλευρά της Ελλάδος, όσο και από 
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην τροχιά της εξέλιξης των 
σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας.

Δηλαδή η Ελλάδα, επειδή η Τουρκία έχει επιθετική πολιτική, επειδή 
υπάρχει η κρίση στις Ιμια, αρνείται τη χρηματοδότηση της Τουρκίας, 
μέσω του χρηματοδοτικού κανονισμού που συνοδεύει την τελωνειακή 
ένωση, του χρηματοδοτικού κανονισμού MEDA, που καλύπτει γενικότερα



τις Μεσογειακές χώρες, καθώς και της παροχής δανείου από την Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Από την άλλη πλευρά, πέραν της πολιτικής αλληλεγγύης που εκφρά
ζεται, διαφοροποιημένη, αμέσως ή με καθυστέρηση όπως σημείωσα στα 
διάφορα όργανα, η Ευρωπαϊκή Ενωση, και κυρίως το Συμβούλιο, αντι
μετωπίζει το θέμα, κάτω από το πρίσμα του πως θα προωθηθούν οι 
σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία και επομένως πως να ικανοποιηθεί η 
Ελλάδα (π.χ. με μια πολιτική δήλωση) προκειμένου ν’ άρει το βέτο στη 
χρηματοδότηση της τελωνειακής ένωσης ή την έγκριση του MEDA.

Σ’ ένα άλλο πεδίο διαπιστώσεων πρέπει να επισημανθούν τα όρια 
που υπάρχουν, σ’ αυτή την παρέμβαση της Ε.Ε. Αυτά τα όρια της 
παρέμβασης είναι ουσιαστικά και τυπικά, σχετίζονται δε με την πορεία 
των σχέσεων με την Τουρκία και κυρίως με το θεσμικό έλλειμμα το 
οποίο υπάρχει, εκεί που μπορεί να ασκηθεί η εξωτερική πολιτική, δηλαδή 
στην ΚΕΠΓΊΑ. Γιατί βέβαια και σήμερα - επειδή ο Πρόεδρος της 
συνεδρίασης θύμισε σωστά την καμπή μέσα στην οποία η Ευρώπη 
καλείται ν’ αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και στη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη, - φοβάμαι ότι και μετά το τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης, 
με μικρό ή μεγάλο αποτέλεσμα, προς μία αμφίβολη Ευρωπαϊκή Ενωση 
του 21ου αιώνα, ιδιαίτερα για τα θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής, 
θα υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό έλλειμμα. Και αυτό το έλλειμμα, 
ανεξάρτητα από τις όποιες διαθέσεις των εταίρων, φάνηκε μεγάλο στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης των Ιμια.

Αλλά ας δούμε ειδικότερα πως προχώρησε η διαδρομή των γεγονότων 
και των αντιδράσεων στην Ε.Ε.

Πρώτη, χρονικά, αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δήλωσή της 
στις 7 Φεβρουάριου 1996, που απερίφραστα εξέφραζα την πολιτική 
αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα. Είναι, αξιοσημείωτο ότι, η ίδια 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από τις συναντήσεις του Ελληνα Πρωθυ
πουργού με τον Πρόεδρο Sanier και του υπουργού Εξωτερικών κ.Θ.Πά
γκαλου με τον Επίτροπο Van Der Broek (στις 11 Φεβρουάριου) εξέ- 
φρασε την άποψη ότι το Διεθνές δικαστήριο θα πρέπει να αναλάβει 
σημαντικό ρόλο στο διακανονισμό της διένεξης. Εξάλλου, ο Πρόεδρος 
Santer δήλωσε ότι η τελωνειακή ένωση Ε.Ε. - Τουρκίας ως σφαιρική 
συμφωνία περιλαμβάνει και το σεβασμό της αρχής της καλής γειτονίας 
εκ μέρους της Τουρκίας.

Αντίθετα, η τότε προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργών η κυρία
S.Agnelli δεν αντιμετώπισε το θέμα έτσι. Δεν συγκλήθηκε έκτακτα κανένα

όργανο (Συμβούλιο, Πολιτική Επιτροπή, ομάδα εργασίας της ΚΕΠΠΑ), 
ούτε έγινε απολύτως τίποτε άλλο.

Η Επιτροπή πάλι που ήθελε να ωθήσει το Συμβούλιο Υπουργών, στη 
δεύτερη συνεδρίαση του έτους, συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων του Φεβρουάριου 1996, ν’ ασχοληθεί με το θέμα και να 
προκύψει και ειδική δήλωση, η οποία θα εξέφραζε την αλληλεγγύη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ελλάδα, ότι δεν προχωρεί η χρηματοδό
τηση της Τουρκίας λόγω της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας, την 
αμφισβήτηση γενικά του νομικού καθεστώτος του Αιγαίου και την ειδική 
αμφισβήτηση των Ιμίων, όπου για πρώτη φορά προβάλλονταν ζήτημα

εδαφικής κυριαρχίας.
Η κρίση αυτή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι συμβαίνει, ύστερα από 

μια επιτάχυνση των σχέσεων που έχει λάβει χωρίς ήδη τον προηγούμενο 
χρόνο, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την τελωνειακή ένωση 
και αφού είχαν αρθεί οι αντιρρήσεις της Ελλάδος, στον τελικό συμβι
βασμό τον Μάρτιο 1995, και με την έγκριση, τελικά και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο του 1995.

Δηλαδή η ελληνική αντίδραση για την εξέλιξη των σχέσεων Ε.Ε. -
Τουρκίας σωρεύθηκε στην ένταση που διαρκεί χρόνια στις σχέσεις αυτές 
τη πρόοδο των οποίων και εμποδίζει η ελληνική θέση. Και τούτο, 
ανεξάρτητα από τις ελληνικές αδυναμίες της Τουρκίας, οι οποίες είναι 
δεδομένες, όπως αυτές καταγράφτηκαν ήδη στην αρνητική γνωμοδότηση 
που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τουρκική αίτηση ένταξης 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Σε αντίθεση με το Συμβούλιο, ταχύτατα αντέδρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο στις 14 Φεβρουάριου 1996 σε ψήφισμά του πήρε 
θέση υποστηρίζοντας ότι τα ελληνικά σύνορα είναι εξωτερικά σύνορα 
της Ε.Ε. Τις ίδιες θέσεις επανέλαβε και στις 19 Σεπτεμβρίου 1996, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των αρχών το διεθνούς δικαίου, 
ενώ έθετε και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της Τουρκίας.

Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτό το κλίμα προβληματίζει η συμπεριφορά του 
Συμβουλίου, το οποίο επί ενάμιση μήνα, δεν έκανε απολύτως τίποτα. 
Ετσι φθάσαμε στο Φεβρουάριο 1996, όπου για πρώτη φορά στο Συμ
βούλιο Γενικών Υποθέσεων είχαμε μία αντίδραση/συζήτηση, η οποία 
κατέληξε σ’ ένα σχέδιο κειμένου, το οποίο, όμως, την τελευταία στιγμή, 
δεν έγινε δεκτό από τη Βρετανική Αντιπροσωπεία μ’ αποτέλεσμα το
Συμβούλιο να μην υιοθετήσει τη εν λόγω δήλωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ζητούσε από την Ε.Ε. οπωσδήποτε, 
πέρα από την έκφραση αλληλεγγύης και μια ξεκάθαρη θέση για τη



λύση της διαφοράς. Το σημείο είναι σημαντικό, αφού είναι και ποιοτικά 
διαφορετικό. Τι μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ενωση, πέραν από την 
τυπική, έκφραση αλληλεγγύης προς τον εταίρο, να πράξει;

Βεβαίως μπορεί να ζητήσει να γίνονται σεβαστές οι αρχές του Διε
θνούς Δικαίου, να εφαρμοστεί στην περιοχή η αρχή της καλής γειτονίας 
κλπ. Μπορεί να βοηθήσει και στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς; 
Εχει προς τούτο αρμοδιότητες; Εχει δυνατότητες και μέσα; Φυσικά η 
Ε.Ε. δεν διαθέτει σχετικές αρμοδιότητες και γι’ αυτό υποδεικνύει, μέσα 
με την ελληνική κυβέρνηση, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Βέβαια, 
σ’ αυτήν τη διαπίστωση δεν υπολογίζεται το ενδεχόμενο μιας μορφής 
διαιτησίας της Ε.Ε. (Συμβουλίου, Προεδρίας κλπ) ως αποτέλεσμα ενδε
χόμενης βούλησης των δύο ενδιαφερομένων μερών, κάτι όμως που από 
την Ελλάδα αποκλείεται.

Η αποτυχημένη προσπάθεια του Φεβρουάριου, ακολουθήθηκε στο 
Συμβούλιο από μία άλλη πιο επιτυχημένη το Μάρτιο. Εκεί κατ’ αρχήν 
υπήρξε συμφωνία, αλλά λόγω μίας περίεργης "κυκλοφορίας" αυτού του 
σχεδίου κειμένου που προέκυψε από το γεύμα των Υπουργών, η τουρκική 
πλευρά φάνηκε ότι δεν θα αποδεχόταν το περιεχόμενο του εγγράφου 
και η Ιταλική προεδρία το απέσυρε.

Τελικά, τον Ιούλιο 1996 διατυπώθηκε για πρώτη φορά επίσημα από 
το Συμβούλιο μία θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το περιεχόμενο αυτής 
της Δήλωσης εκφραζόταν μεν από την αρχή στους διαδρόμους του 
Συμβουλίου, αλλά δεν είχε πάρει μέχρι τότε τυπική μορφή.

Αυτή η πολιτική δήλωση του Ιουλίου 1996 είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Γιατί για πρώτη φορά επισήμως σε κείμενό της η Ευρωπαϊκή Ενωση 
παίρνει θέση, πέραν από την έκφραση αλληλεγγύης και την αναφορά στις 
βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και στο ότι θα πρέπει, για τη συγκε
κριμένη διαφορά, να γίνει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η αναφορά στο Δικαστήριο της Χάγης είναι σημαντική, γιατί υπάρχουν 
και άλλες ειρηνικές μέθοδοι επίλυσης μιας διαφοράς, όπως τις απαριθμίζει 
ο Χάρτης του ΟΗΕ (άρθρο 33 παρ.1). Εμμονή λοιπόν, στο Διεθνές 
Δικαστήριο γιατί υπάρχουν και άλλα όργανα και διαδικασίες (νομικές, 
πολιτικές) τα οποία μπορεί να επιλεγούν για την επίλυση μιας διαφοράς 
(ακόμα και εδαφικής) τις οποίες όμως η Ελλάδα δεν αποδέχεται.

Αυτή η Δήλωση του Συμβουλίου επέτρεφε στην Ελλάδα να άρει την 
άρνησή της για την υιοθέτηση του κανονισμού MEDA. Εδώ υπάρχει, 
διασύνδεση των εξελίξεων των σχέσεων της Ενωσης με τον ευρύτερο 
μεσογειακό χώρο, του οποίου μέρος φυσικά είναι και η Τουρκία. 
Αντίθετα, η Ελλάδα διατήρησε την άρνησή της να επιτρέψει το έτερο

σκέλος της χρηματοδότησης της Τουρκίας, αφού εμποδίζοντας έγκριση 
του χρηματοδοτικού κανονισμού της τελωνειακής ένωσης και τη λήψη 
των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αντί Συμπερασμάτων

Αυτή η καταγραφή της διαδρομής ενός χρόνου, που πολύ συνοπτικά 
περιέγραψα, καταδεικνύει ότι πέραν από την αμφιβολία ξεκάθαρη πο
λιτική θέση, που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 
από τα πρώτα στάδια της κρίσης, το Συμβούλιο, αφού κινήθηκε με 
διστακτικότητα και καθυστέρηση, υιοθέτησε τελικά το καλοκαίρι 1996 
μια σημαντική Δήλωση που θέτει στην Τουρκία κρίσιμα θέματα.

Η Δήλωση αυτή βρίσκεται ενώπιον μας, επηρεάζει τις τρέχουσες 
εξελίξεις και δεν μπορεί ουδόλως να παραμεριστεί. Δεν μπορεί π.χ. να 
συγκληθεί Συμβούλιο Σύνδεσης Ε.Ε. - Τουρκίας εάν δεν ληφθεί υπόψη 
αυτή η Δήλωση. Και επομένως δεν μπορούμε να έχουμε κοινή θέση της 
Ε.Ε., για να πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Σύνδεσης, εάν δεν ληφθούν 
υπόψη τα στοιχεία της Δήλωσης.

Αξιολογώντας την όλη δράση της Ε.Ε. για να εξάγω ορισμένα συ
μπεράσματα αποτίμησής της, από πολιτική αλλά και επιστημονική σκοπιά 
θα σημείωνα το εξής:

Η Ενωση, ως Οργανισμός έχει, με βάση όσα ανέφερα, κάποιες 
δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες ιδιαίτερα της ΚΕΠΠΑ. Αυτή η θεσμική 
αδυναμία που υπάρχει σήμερα, δεν μπορεί αναμφίβολα να της επιτρέψει 
ορισμένες κινήσεις. Πρώτον, να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Τούτο 
δεν είναι πρωτόγνωρο. Το έχουμε ξαναζήσει όπως και τις επιδράσεις 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε άλλες κρίσεις π.χ. Βοσνία αλλά και πα- 
λαιότερα, πριν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θεσμοποίησε 
τη κοινή εξωτερική πολιτική.

Υπάρχει λοιπόν, ένα θεσμικό έλλειμμα που δημιουργεί πρόβλημα μ’ 
αρνητικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, όπως αυτή 
των Ιμια.

Δεύτερον, συνοδευόμενο το θεσμικό έλλειμμα από μία αδύνατη πο
λιτική βούληση των περισσοτέρων κρατών-μελών, αλληλοσυγκρουόμενη 
μεταξύ της, διαμορφώνει μία περαιτέρω αδυναμία θεσμικής ουσιαστικής 
παρέμβασης.

Αυτή η θεσμική παρέμβαση της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι, εξάλλου, 
ουσιαστική στην επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς. Π.χ. η ολλανδική 
προεδρία πρότεινε πρόσφατα να δημιουργηθεί μια επιτροπή σοφών, από 
την Τουρκία και Ελλάδα, που θα υποδείξουν οι δύο κυβερνήσεις. Αυτή



η ιδέα, βέβαια υπηρετεί τις προθέσεις της προεδρίας, η οποία θα ήθελε 
να προωθήσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας και όχι μόνο 
με τη σύγκληση του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε. - Τουρκίας. Εδώ είναι 
το κεντρικό σημείο.

Μόνο έμμεσα και μακροπρόθεσμα θα μπορούσε ν’ αντλήσει κανείς, 
ενδεχομένως, κάποιο κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση των Ιμια, από 
το όλο "πακέτο" μιας όποιας "συζήτησης" μ’ άγνωστο, προς το παρόν, 
περιεχόμενο στόχους και κατάληξη.

Μένει κάτι τελευταίο και κρίσιμο. Αναμφίβολα με αφετηρία την 
υπόθεση των Ιμια αλλά και γενικότερα με τις άλλες όποιες διαφορές 
με την Τουρκία, το ζήτημα είναι, τι θέλει η Ελλάδα, σε σχέση με την 
πορεία των σχέσεων, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην Τουρκία 
και την εξέλιξη αυτών των σχέσεων. Και σ’ αυτό το πεδίο εντάσσονται 
και όλα αυτά τα σενάρια βάσιμα ή αβάσιμα με την ευρωπαϊκή θέση 
της Τουρκίας (π.χ. ειδική σχέση κλπ). Εμείς έχουμε επιλέξει - και νομίζω 
ορθά - να διαχέουμε μέσα στην κοινοτική πολιτική και τα εθνικά 
προβλήματα, όπως είναι η κρίση των Ιμίων, γενικότερα τις ελληνοτουρ
κικές διαφορές για το καθεστώς του Αιγαίου, το κυπριακό κλπ. Αυτό, 
είναι πλέον φανερό, επηρεάζει το ένα το άλλο, συχνά αρνητικά.

Σ’ αυτή τη διελκυστίνδα διαθέσεων θα πρέπει να ενσωματώσουμε 
σύντομα μια ποιοτική παράμετρο, που θα επηρεάζει, χωρίς ν’ αποτρέπει 
την ισορροπία του ενός πολιτικού στοιχείου σε βάρος του άλλου. Αυτή 
η παράμετρος αφορά στο να ξεκαθαρίσουμε την άποψή μας για τη θέση 
που θέλουμε να έχει η Τουρκία στην Ευρώπη. Εχω την εντύπωση ότι 
αυτό θα επηρεάσει ευθέως και το σύνολο των αντιλήψεων και το πως 
προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση την πολιτική μας, ακόμα και για 
τα διμερή ελληνοτουρκικά προβλήματα.

Σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα, η Αγκυρα έδειξε, ότι έχει αντι- 
ληφθεί τις ελληνικές δυνατότητες επηρεασμού της κοινοτικής δράσης απέ
ναντι της, μ’ αρνητικές γι’ αυτήν επιπτώσεις. Ταυτόχρονα, εκτιμώντας τις 
εξελίξεις, η Ελλάδα, θα πρέπει, να μην προβάλλει εμπόδια, συνεχώς και 
γενικά, σ’ οποιαδήποτε κίνηση εξέλιξης των σχέσεων της Ε.Ε. - Τουρκίας. 
Κάτι τέτοιο αδυνατίζει γενικότερα την ελληνική θέση σε μείζονα θέματα 
αντιπαράθεσης που η ίδια θα επιλέγει να προβάλει, στα οποία η συμπα
ράσταση και κατανόηση των εταίρων είναι απαραίτητη (π.χ. Ιμια, Κυπριακό 
κλπ). Με άλλα λόγια, απαιτείται μια ευέλικτη θέση, που θα συνεκτιμά τα 
εθνικά συμφέροντα αλλά και τις κοινοτικές προτεραιότητες, προκειμένου 
η Ελλάδα να θέτει με απστελεσματικότητα τις όποιες επιφυλάξεις/αντιρ- 
ρήσεις, κάθε φορά, στην πορεία των σχέσεων Ε.Κ. - Τουρκίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16.2.1996

Η Επιτροπή κατά την εβδομαδιαία συνεδρίασή της σήμερα το πρωί 
εξέτασε το θέμα της πρόσφατης έντασης μεταξύ ενός κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Τουρκίας.

1. Η Επιτροπή εξέφρασε με τη ευκαιρία αυτή την βαθειά της ανησυχία 
σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τις βραχονησίδες Ιμια στο 
Αιγαίο. Εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις 
των δύο χωρών έθεσαν υπό έλεγχο τα επεισόδια αυτά και δεν υπήρξαν 
σοβαρότερες εξελίξεις. Θεωρεί όμως ότι πρέπει να αποφευχθεί στο 
μέλλον κάθε κίνδυνος επανάληψης παρομοίων επεισοδίων.

2. Η Επιτροπή εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα, 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θεωρεί παράλληλα ότι πρέπει 
να μειωθεί κατά τρόπο διαρκή η ένταση στην περιοχή και να αναληφθεί 
δράση για την αποκατάσταση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ της 
Ελλάδας και της Τουρκίας.

3. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το 
Συμβούλιο Υπουργών στις 6 Μαρτίου 1995 σχετικά με την Τελωνειακή 
Ενωση με την Τουρκία και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου, αποσκοπούσαν στο να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις για ένα αναβαθμισμένο επίπεδο σχέσεων που θα 
βασίζεται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και του Διεθνούς 
Δικαίου, αποκλείοντας οριστικά κάθε προσφυγή στη βία.
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Παρέμβαση του Ιταλού Υφυπουργού Εξωτερικών ΠσπΗηϊ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο, 14/2/96)

"Η κατάσταση στο Αιγαίο"

ΕΙ Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί να μην ανησυχεί για τα τελευταία 
επεισόδια τριβής που ενέπλεξαν από τη μία πλευρά ένα κράτος- μέλος 
της Ενωσης με το οποίο υφίσταται ισχυρή και θεμελιώδης αλληλεγγύη 
και από την άλλη πλευρά ένα γειτονικό κράτος που έχει έναν ουσιώδη 
ρόλο στην περιοχή και με τον οποίο η Ευρώπη διατηρεί μακροχρόνιες 
σχέσεις διαλόγου και συνεργασίας.



Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν επελήφθη 
του θέματος κατά τρόπο επίσημο. Με αυτή την έννοια δεν ενεργοποίησε 
κατά συνέπεια επίσημα μέσα παρέμβασης.

Η Προεδρία αποφάσισε ως εκ τοΰτου, διατηρώντας όλες τις απαραί
τητες επαφε'ς με την Αθήνα, να δημιουργήσει ένα δίαυλο έντονης 
επικοινωνίας με την Τουρκία από τις πρώτες φάσεις της κρίσης είτε 
διά μέσου της τουρκικής Πρεσβείας στη Ρώμη, είτε με την ιταλική 
Πρεσβεία στην Αγκυρα.

Η ενέργεια της Προεδρίας έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει μία ειρηνική 
διευθέτηση της διαφοράς και την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων. 
Κρίνουμε ότι θα έπρεπε κατ’ εξοχήν να υπάρξει συμφωνία ως προς τη 
μεθοδολογία με την οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος λαμ- 
βάνοντας κυρίως υπόψη την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, ή στην διεθνή διαιτησία, ή σε έναν συνδυασμό των δύο αυτών 
ή άλλων μέσων.

Υπενθυμίζεται στο πλαίσιο αυτό, ότι κατά το παρελθόν είχαν συμ- 
φωνηθεί μέτρα εμπιστοσύνης, όπως η προληπτική ειδοποίηση για ναυ
τικές, αεροπορικές και άλλες κινήσεις που σκοπό έχουν ακριβώς να 
αποφεύγονται επεισόδια όπως το τελευταίο που έλαβε χώρα.

Επιθυμώ να προσθέσω, ότι η Ιταλία ενεργοποιήθηκε για να απαντήσει 
στο ελληνικό αίτημα περί ευρέσεως των σχετικών νομικών κειμένων που 
ανάγονται στα έτη 1932 και 1947. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το 
κάνουμε με πνεύμα μεγίστης αλληλεγγύης για έναν εταίρο, μέλος της 
Ε.Ε.

Συμβούλιο Υπουργών 15-7-1996
Déclaration de Γ Union européenne relative a la Turquie

L’ union européenne a suivi avec beaucoup d’ inquiétude la situation 
qui est apparue a la suite de la question concernant Γ ilôt d’ Imia 
soulevee par la Turquie.

Les frictions qui en résultent concernent d’ une part un état membre, 
avec lequel existe une solidarité naturelle, et d’ autre part un état voisin, 
avec lequel la communauté européenne souhaite développer une relation 
de dialogue et de coopération dans tous les domaines découlant de P 
union douanière.

Le conseil rappelle qu’ il tient a Γ etablissement de relations de bon 
voisinage entre tous les pays de la région. A cet egard le conseil rappelle 
que les relations entre la Turquie et 1’ union européenne doivent etre 
fondées sur un engagement clair a respecter le droit et les accords

internationaux, la pratique internationale en la matière, ainsi que la 
souveraineté et 1’ intégrité territoriale des états membres et de la Turquie.

Le conseile considere que les différends devraient etre regles 
uniquement sur la base du droit international. C  est pourquoi le conseil 
lance un appel a la modération et demand que soit evitee toute action 
susceptible d’ accfroitre les tensions, notamment le recours ou la menace 
d’ un recours a la force, et consdere que le dialogue devrait etre poursuivi 
selon les orientations que se sont dégagées lors de contacts precedents 
entre les parties interessees et qui peuvent contribuer a améliorer les 
relations bilaterales ainsi qu’ a établir mécanisme de prévention des 
crises.

Le conseil souligne en outre que les différends dus a des revendications 
territoriales, comme la question de 1’ ilôt d Imia, devraient etre soumis 
a la cour internationele de justice.

Le conseil demande a la présidence d’ inviter la Turquie a indiquer 
si elle s’ engage a respecter les principes énoncés ci-dessus.
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14-2-1996

5. Κατάσταση στο Αιγαίο
Ψήφισμα σχετικά με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και την 

αμφισβήτηση εκ μέρους της χώρας αυτής των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Α. Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις προκλητικές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βραχονησίδα Ιμια του Ανατολικού 
Αιγαίου.

Β. Εκφράζοντας την ανησυχία του για τον κίνδυνο υπερβολικών αντι
δράσεων σε περίπτωση που συνεχισθεί η διένεξη αυτή.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη την τουρκική διακοίνωση με την οποία προ
βάλλονται εδαφικές αξιώσεις και αμφισβητούνται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βραχονησίδα Ιμια ανήκει στο νησιωτικό 
πλέγμα της Δωδεκανήσου βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923, 
το Πρωτόκολλο Ιταλίας-Τουρκίας του 1932 και τη Συνθήκη των 
Παρισίων του 1947, καθώς και ότι ακόμη και στους τουρκικούς



γεωγραφικούς χάρτες της δεκαετίας του ’60 το εν λόγω νησιωτικό 
πλέγμα εμφανίζεται ως τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

Ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αυτή της Τουρκίας εντάσσεται 
στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολιτικής αμφισβήτησης του καθεστώτος 
του Αιγαίου.

ΣΤ.Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας επ’ ευκαιρία του 
Συμβουλίου Σύνδεσης της 6ης Μαρτίου 1995, σύμφωνα με τις οποίες 
το Συμβούλιο "θεωρεί υψίστης σημασίας την ενθάρρυνση των σχέσεων 
καλής γειτονίας μεταξύ της Τουρκίας και των γειτονικών της κρατών 
μελών της Ε.Ε.", καθώς και ότι οι εν λόγω προνομιούχοι δεσμοί 
μεταξύ της Ενωσης και της Τουρκίας θα έπρεπε να αποκλείουν 
αυτομάτως κάθε μορφή επιθετικής ενέργειας.

1. Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την παραβίαση εκ μέρους της Τουρ
κίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και για την άνοδο της 
στρατιωτικής έντασης στο Αιγαίο.

2. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία 
βρέθηκαν στα πρόθυρα εχθροπραξιών και τις καλεί να σταματήσουν 
αμέσως κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη 
σταθερότητα σ’ αυτή την περιοχή.

3. Υπογραμμίζει ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν επίσης τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4. Ζητεί τη συμμόρφωση της Τουρκίας προς τις διεθνείς συμφωνίες και 
ειδικότερα προς τους κανόνες της ΟΑΣΕ, η οποία εμμένει στο ότι 
βάσει του Διεθνούς Δικαίου όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται 
με ειρηνικά μέσα.

5. Εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και των κρατών μελών της να αναλάβουν αποτελεσματική δράση 
στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής.

6. Καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.

7. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Τουρκίας, καθώς και 
στη Βουλή των Ελλήνων και τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. *

Γ. Ρουμπάτης
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Πρώτον είναι πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε αυτά τα οποία 
γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τα Ιμια. Να κατα
νοήσουμε ότι υπάρχεί πολυεπίπεδη διχογνωμία στο θέμα της ΚΕΠΠΑ 
είναι μία συζήτηση, η οποία δεν διεξάγεται μέσα στην Επιτροπή και 
στο Συμβούλιο, διεξάγεται και στο Κοινοβούλιο και έχει πολλές πτυχές. 
Συζητήσεις, αντεγκλήσεις, θεωρίες διάφορες, για το πώς πρέπει να είναι 
ή να μην είναι η ΚΕΠΠΑ, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε 
υπόψη όταν προσπαθούμε ν’ αξιολογήσουμε το τι γίνεται, ή δεν γίνεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε αυτά 
τα οποία αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα σας ενθάρρυνα πολύ, να παίρνετε πάντοτε υπόψη όταν διαβάζετε 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχεται και ποιος τις 
υποστήριξε. Διότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν πλειοψηφίες, 
οι οποίες έχουν αριθμητικό ενδιαφέρον, όχι αναγκαστικά και πολιτικό 
ενδιαφέρον.

Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά το θέμα της ΚΕΠΠΑ, όπως αυτή 
τη στιγμή υπάρχει και τις συζητήσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο και 
έχουμε και τη διακυβερνητική, όπου αυτά τα θέματα, τα οποία αντιμε
τωπίζουμε, τα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση, τα αντιμετωπίζουν οι Κυβερ
νήσεις, καθώς συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για παράδειγμα με πολύ ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είδαμε κάποιες προτάσεις, που έχουν σχέση με θέματα που άμεσα 
αφορούν την Ελλάδα, και που ετοίμασε η Ολλανδική Προεδρία.

Είδαμε αυτά τα οποία υπήρχαν σ’ αυτή την πρόταση που έκανε προς 
στο τέλος της η Ολλανδική Προεδρία, γι’ αυτά που θεωρούμε ευρωπαϊκά 
σύνορα.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναφέρεται πουθενά η έννοια της 
εδαφικής ακεραιότητας παρά μόνο η λέξη ακεραιότητα.

Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα 
οποία υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν συζητάμε για τα 
μεγάλα θέματα, γιατί κατά την άποψή μου τα Ιμια έχουν ένα γενικότερο

* Το παρόν κείμενο είναι η γραπτή αποτύπωση της προφορικής εισήγησης.



ενδιαφέρον και όχι μόνο αυτό που απορρέει από τη συγκεκριμένη κρίση 
και από το συγκεκριμένο σημείο στο χάρτη που βρίσκονται στα Ιμια.

Εχουν γενικότερο ενδιαφέρον για να δούμε πώς συμπεριφέρονται 
αυτοί οι Οργανισμοί στους οποίους ανήκουμε.

Στο θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα στο 
θέμα των Ιμίων. Εχοντας υπόψη αυτά που σας είπα όπως και μια 
συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο στις 25 και 26 Ιουνίου του 1996, 
για μία ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, έγινε σαφές, ότι 
όχι μόνο υπάρχουν προβλήματα, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι 
Ευρωβουλευτές, ή οι μεγάλες ομάδες το θέμα της ΚΕΠΠΑ και το θέμα 
της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά υπάρχουν διαφορές, οι οποίες 
πολλές φορές, σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον να 
γεφυρωθούν.

Για παράδειγμα οι απόψεις τις οποίες εκφράζουν η Σουηδία και η 
Φινλανδία, από τη μια πλευρά, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, 
από την άλλη, που δύσκολα μπορείς να καταλήξεις σε μία κοινή αντιμε
τώπιση τέτοιων θεμάτων. Διότι βεβαίως για να υπάρξει μια κοινή θέση 
στο θέμα των Ιμίων, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή θέση μεταξύ των 
Ευρωβουλευτών, για το θέμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας.

Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώσει μια θέση για 
το θέμα της εδαφικής ακεραιότητας.

Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά, όχι γιατί θέλω να υποβαθμίσω, την τεράστια 
σημασία, που πραγματικά έχει η στήριξη που έδωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αλλά γιατί θέλω να τονίσω, ότι αυτή η στήριξη δεν είναι 
αρκετή.

Φραστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτησε πάρα πολύ καλή στάση 
στο θέμα των Ιμίων. Αλλά, η αντιφατικότητα, η αναποφασιστικότητα και η 
διχογνωμία που χαρακτηρίζει τις συζητήσεις και τις πράξεις του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής στα θέματα της ΚΕΠΑ, βρίσκονται και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Ξέρουμε όλοι, ότι αμέσως μετά την κρίση έγινε μια συζήτηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο Πρόεδρος ΣΑΝΤΕΡ, (31 Ιανουάριου 
1996) ήταν σχετικά σαφής, απαντώντας μάλιστα σε ερώτημα του κυρίου 
Αυγερινού. Ηταν σχετικά σαφής, λέγοντας ότι αυτό το οποίο έγινε από 
την Τουρκίας ήταν απαράδεκτο.

Οταν λέω σχετικά σαφής, εννοώ εάν κανείς μελετήσει προσεκτικά 
την απάντηση του κύριου ΣΑΝΤΕΡ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

μπορεί ανάλογα με τις διαθέσεις του να βγάλει διαφορετικά συμπερά
σματα.

Εμείς επιλέξαμε και σωστά κάναμε να θεωρήσουμε ότι η δήλωση του 
κυρίου ΣΑΝΤΕΡ είναι θετική και μάλιστα όταν αυτή ακολουθήθηκε (7 
Φεβρουάριου), από τη δήλωση της Επιτροπής, που πραγματικά είναι μία 
θετική δήλωση, τότε δίνουμε στον κύριο ΣΑΝΤΕΡ, αυτό που οι φίλοι μας 
οι Αγγλοσάξωνες αποκαλούν (the benefit of the doubt) και έτσι ανακη
ρύσσουμε τη δήλωσή του μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θετική και 
την χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα ως θετική δήλωση του κυρίου 
ΣΑΝΤΕΡ.

Στο Στρασβούργο υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα των Ιμίων 
και γενικότερα του Αιγαίου. Εκεί είχαμε υποστήριξη και είναι χαρακτη
ριστική η δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας, ο 
οποίος είναι φιλελεύθερος, δηλαδή, συντηρητικός, ο Γιαν Μπέρτενς από 
την Ολλανδία, όπου χαρακτήρισε και αυτός αδικαιολόγητη την αδράνεια 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο θέμα του Αιγαίου και υπογράμμισε την ανάγκη 
ύπαρξης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία απουσιάζει.

Ο κύριος Μπέρτενς δεν είχε πρόβλημα να πει, ότι θα έπρεπε να 
υπάρχει ενεργότερη ανάμειξη τόσο του Συμβουλίου, όσο και της Επι
τροπής υπέρ της Ελλάδος.

Η ιταλική Προεδρία, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου ο κύριος Γκαρ- 
ντίνι, κράτησε ίσες αποστάσεις. Θα μπορώ να πω, ότι ήταν προσβλητικός 
και αυτό ενόχλησε. Τουλάχιστον εμένα με ενόχλησε. Ενώ η Επιτροπή 
ήταν πιο σαφής. Ο Βαν Ντερ Μπρουκ έχοντας και το όπλο της ανα
κοίνωσης, της δήλωσης της επιτροπής της 7ης Φεβρουάριου, μπορούσε 
να είναι πολύ πιο σαφής.

Ο κύριος Γκαρντίνι κράτησε ίσες αποστάσεις και μάλιστα ήταν χα
ρακτηριστικό, ότι ακόμα και για τα θέματα που αφορούν συμφωνίες 
και διεθνείς συμφωνίες, που είχε συνάψει η ίδια η Ιταλία δεν είχε, 
μνήμη εκείνη την ημέρα και δεν μπορούσε να θυμηθεί ακριβώς το τι 
γινόταν. Δεν θυμόταν ακριβώς το τι λένε οι συμφωνίες για τα Δωδε
κάνησα, που αφορούν τα Ιμια.

Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψηφίσματα και το ψήφι
σμα, το οποίον εξέδωσε 15 Φεβρουάριου του 1996 είναι σαφέστατο 
υπέρ των ελληνικών θέσεων.

Υπάρχει το σημείο Δ, το οποίο σημειώνει ότι η βραχονησίδα Ιμια 
ανήκει στο νησιωτικό πλέγμα της Δωδεκανήσου βάση της Συνθήκης της 
Λωζάνης του ’23 το Πρωτόκολλο Ιταλίας-Τουρκίας του ’32 και της 
Συνθήκης των Παρισίων του ’37, καθώς και υπάρχουν και λάθη.



Καθώς ακόμα ότι στους τουρκικούς γεωγραφικούς χάρτες της δεκαε
τίας του ’60, το εν λόγω νησιωτικό πλέγμα, εμφανίζεται ως τμήμα της 
ελληνικής επικράτειας.

Στο σημείο 3 αυτού του ψηφίσματος υπογραμμίζεται ότι τα ελληνικά 
σύνορα αποτελούν επίσης, τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Ευρω
παϊκής Ενωσης.

Τα Ιμια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, αντιμετωπίστηκαν 
κατά τρόπο, ο οποίος είναι υπέρμετρα θετικός για την Ελλάδα.

Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στο σύνολό του, την 
ελληνική θέση για τα Ιμια. Αυτό πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε, 
γιατί τα Ιμια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ενδιαφέρον. Ηταν 
η πρώτη κρίση η οποία αφορούσε μία χώρα μέλος της Ενωσης.

Φοβάμαι, ότι η τελική αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επηρεαστεί υπέρμετρα από την υπόθεση 
των Ιμίων.

Δηλαδή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις ελληνικές 
θέσεις, η εμπειρία από τα Ιμια θα είναι τέτοια, που στα θέματα της 
ΚΕΠΑ, δηλαδή στα θέματα των συνόρων, της εγγύησης της εδαφικής 
ακεραιότητας, θα παίξουν έναν αρνητικό ρόλο.

Κ. Στεφάνου
Αν.Καθ.Παντείον
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Κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει την ορθότητα της κοινοτικοποίησης 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων της επιλογής. Να θυμίσω απλώς ιστορικά, 
ότι ξεκίνησε όταν έθεσε το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη 
Χάγη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Χάγης το ’86 ο τότε πρωθυπουργός. 
Η πολιτική αυτή της κοινοτικοποίησης συνεχίστηκε άλλωστε και επί της 
κυβερνήσεως της περιόδου 1990 - 1993. Τα οφέλη, ωστόσο, τα οποία 
αναμένονταν από αυτή την πολιτική, υπήρξαν υπερβολικά, με άλλα λόγια 
υπήρχαν υπερβολικές προσδοκίες εξ αρχής.

Σ’ αυτό συνέβαλε ο πολιτικός λόγος και ο τρόπος προβολής των 
θεμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Περιμέναμε δηλαδή, ότι 
η Κοινότητα ουσιαστικά θα πιέσει την Τουρκία για κάποια ευνοϊκή 
λύση, για τα λεγάμενα εθνικά μας θέματα και ότι από την πλευρά της 
η Τουρκία θα ήταν δεκτική σε τέτοιες πιέσεις, προσβλέποντας στην 
ενίσχυση των δεσμών της με την Ευρώπη (Τελωνειακή Ενωση κλπ.).

Οι προσδοκίες ήταν υπερβολικές, αλλά κάναμε και εμείς ένα πολύ 
σημαντικό λάθος, ότι ουσιαστικά αποκλίναμε ταυτόχρονα από την Κοι
νότητα σε θέματα, τα οποία για την Κοινότητα ήταν ζωτικά.

Αναφέρομαι αρχικά στο ζήτημα των σχέσεων με τη Σοβιετική Ενωση, 
δεν χρειάζεται να θυμίσω περισσότερο τις τριβές που υπήρχαν μεταξύ 
Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών μελών πάνω στα θέματα της 
ευρωπαϊκής ασφάλειας και στη συνέχεια στο θέμα της διάλυσης της 
Γιουγκοσλαβίας, το Σκοπιανό κ.λ.π.

Αυτά αναγκαστικά είχαν επιπτώσεις στις στοχεύσεις μας, στο βασικό 
ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αρα εμείς οι ίδιοι αποδυναμώ
σαμε εκ των προτέρων, τις δυνατότητες επιτυχίας της πολιτικής που 
ορθά επιλέξαμε, της πολιτικής της κοινοτικοποίησης των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων.

Αυτή η κοινοτικοποίηση εκ των πραγμάτων βέβαια είχε όρια, -έδειξε 
ότι ουσιαστικά σε μία κρίσιμη στιγμή, όπως ήταν τα Ιμια η Κοινότητα 
δεν μπόρεσε να βοηθήσει, δεν θέλησε, ή δεν μπόρεσε- θεσμικό ή πολιτικό 
το πρόβλημα να βοηθήσει την Ελλάδα.

Καθυστέρησε η αλληλεγγύη και βεβαίως όταν καθυστερεί κάτι, δεν 
έχει την ίδια σημασία, που θα είχε εάν είχε εκδηλωθεί εμπρόθεσμα. 
Εάν η δήλωση του Συμβουλίου είχε γίνει δηλαδή, το Φεβρουάριο, λίγες 
μέρες μετά τα Ιμια, εγώ θα την θεωρούσα ικανοποιητική. Το κακό είναι



ότι έγινε στις 15 Ιουλίου, δηλαδή με πεντάμηνη καθυστέρηση. Αλλα και 
το περιεχόμενο της δήλωσης θα πρέπει να μας προβληματίζει.

Για παράδειγμα η Τουρκία πουθενά δεν αναφέρεται βεβαίως ως 
προκαλών, ως επιτιθέμενος, ως ταραξίας, αντίθετα η Τουρκία αναφέ- 
ρεται, ως χώρα "με την οποίαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιθυμεί ν’ 
αναπτύξει περαιτέρω μία σχέση διαλόγου και συνεργασίας σε όλους 
τους τομείς, που απορρέουν από την Τελωνειακή Ενωση".

Είναι προφανές, ότι τα στρατηγικά και τα οικονομικά συμφέροντα 
των μεγάλων χωρών, επιβάλλουν μία τέτοια διατύπωση, που αντανακλάει 
τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των θεσεων των κρατών μελών.

Οπως είναι προφανής και η άλλη διατύπωση που αφήνει ορισμένα 
επικίνδυνα θα έλεγα ανοίγματα, αυτή που αφορά την προσφυγή στο 
δικαστήριο. Λέει, "το Συμβούλιο τονίζει περαιτέρω, ότι οι περιπτώσεις 
διαφορών που προκύπτουν από εδαφικές αξιώσεις, όπως το ζήτημα των 
Ιμίων, πρέπει να υποβάλλονται στο Διεθνές Δικαστήριο".

Με αυτή τη λογική θα μπορούσε για παράδειγμα αποδεχόμενη αυτή 
τη δήλωση η Τουρκία να προσφύγει για τον εναέριο χώρο, γιατί το 
θέμα του εναερίου χώρου, είναι εδαφική διεκδίκηση. Και είναι γνωστόν, 
ότι στο θέμα αυτό είναι μάλλον αδύνατη η ελληνική θέση.

Θα ήθελα τώρα να θίξω μια διάσταση που αφορά το μέλλον -και 
φαντάζομαι είναι και θέμα των συμπερασμάτων αυτής της ημερίδας- 
κατά πόσον αυτή η εμπειρία των Ιμίων, ή όπως τα λέγανε μερικοί τα 
παθήματα -εγώ νομίζω, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς μία πιο 
ουδέτερη φρασεολογία, όχι για διπλωματικούς λόγους, η ουσία είναι 
αυτή. Δεν νομίζω, ότι υποστήκαμε ήττα στα Ιμια, αφού δεν συρθήκαμε 
σε διάλογο. Ομως πρέπει να συγκρατήσουμε διάφορα μαθήματα. Ο 
μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων της ΚΕΠΠΑ, που δεν υπήρξε και 
νομίζω, ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα από τη Διακυβερνητική 
Διάσκεψη δεν θα υπάρξει και στο μέλλον.

Μπορεί θεσμικά να υπάρξει ένας φορέας -περισσότερο για σχεδιασμό 
και πρόβλεψη θα είναι, παρά για διαχείριση- αλλά και πέραν αυτού τα 
ζητήματα κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο θεσμικά, όσο πολιτικά.

Δεν θ’ αποτελέσει εξάλλου λύση, ούτε η μετάβαση από την ομοφωνία 
στην πλειοψηφία, παρά το γεγονός, ότι έχει μία βάση η άποψη, ότι 
ενδεχομένως η αλληλεγγύη θα είχε εκφραστεί ευκολότερα προς την 
Ελλάδα, εάν υπήρχε ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, ο 
κανόνας της ομοφωνίας εμπόδισε την εκδήλωση αλληλεγγύης -νομίζω 
ότι κάποτε το είχε δεχτεί ο κύριος Περράκης.
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Η άλλη διάσταση για το μέλλον βεβαίως, έχει σχέση με την Οικο
νομική και Νομισματική Ενωση, διότι είναι το ζήτημα των αμυντικών 
δαπανών.

Η συγκεκριμένη κρίση είναι γνωστόν, ότι στοίχισε στη χώρα μας 
πολλά δισεκατομμύρια και στο μέλλον θα υπάρξουν ανάλογες κρίσεις 
και δεν νοείται να μην δαπανάμε ό,τι χρειάζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 
Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα συναφές θέμα. Δηλαδή, η Ελλάδα 
έχει κάνει μία συγκεκριμένη επιλογή, αναβολής της συμμετοχής της στην 
Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Μεταξύ άλλων γι’ αυτό το λόγο, 
διότι όταν έχεις αμυντικές δαπάνες της τάξεως του 5% του ΑΕΠ, ο 
στόχος του να πετύχεις δημοσιονομικό έλλειμμα ίσο προς το 3% του 
ΑΕΠ είναι βεβαίως άπιαστος, βραχυχρόνια.

Μεσοπρόθεσμα σε μία προοπτική καθυστέρησης δύο, τριών ετών, 
αυτό που έχει τεθεί ως στόχος, η συμμετοχή το 2001 το αργότερο, είναι 
ένας εύλογος στόχος και καλώς ετέθη.

Με τα σημερινά δεδομένα και τις διαγραφόμενες προοπτικές στο 
πεδίο της ασφάλειας πρωτεύει το ζήτημα της ισορροπίας στο Αιγαίο. 
Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, η οποία έχει εν μέρει διατα- 
ραχθεί. Δεν συμφωνώ με την καταστροφολογία, κάποιοι το εμφανίζουν 
πολύ πιο έντονο το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν νοείται 
να επιλέξουμε την κατά δύο, ή τρία χρόνια νωρίτερα, συμμετοχή στην 
ΟΝΕ, με αντίστοιχη απώλεια στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας.

Η εξασφάλιση της στρατιωτικής ισορροπίας δεν αποτελεί όμως αυ
τοσκοπό. Αποτελεί μια βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την εθνική 
επιβίωση, όπως άλλωστε και η συμμετοχή στην ΟΝΕ. Διότι τα κράτη 
που δεν θα συμμετέχουν στην ΟΝΕ θα είναι πολιτικά υποδεέστερα 
αυτών που θα συμμετέχουν. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα του συμ
ψηφισμού ή ακριβέστερα του trade-off μεταξύ της ταχείας εισόδου στην 
ΟΝΕ και των αμυντικών δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν προκειμένου να 
εισέλθει η χώρα ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα στην ΟΝΕ δικαιολογείται 
η επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης του εξοπλιστικού προγράμματος 
-γνωστού ως ΕΜΠΑΕ- ύψους τεσσάρων (4) τρισεκατομμυρίων δραχμών 
από πέντε σε έξι ή επτά χρόνια. Η τελική απόφαση πρέπει να ληφθεί 
σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις της γείτονος χώρας, δεδομένου ότι 
ορισμένες πληροφορίες την φέρουν να περικόπτει το δικό της εξοπλιστικό 
πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση της πολιτικής στα ζητήματα της 
συμμετοχής στην ΟΝΕ και των αμυντικών δαπανών επιβάλλει μια ευέ-



λικτη προσέγγιση. Ειδικότερα, αν η χώρα μας είναι όντως σε θέση να 
επιτύχει στο τέλος του έτους το στόχο του προγράμματος σύγκλισης 
-δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα ίσο προς 4,2% του ΑΕΠ- μήπως ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω και να φτάσει 
το 3,9%, ώστε να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ΟΝΕ σε περί
πτωση ελαστικής ερμηνείας των κριτηρίων;

Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση των μετοχο
ποιήσεων των ΔΕΚΟ και χωρίς την επιβολή νέων φόρων ή την περιστολή 
των αμυντικών δαπανών. Η φορολογική συνείδηση των πολιτών θα 
μπορούσε εξάλλου να αφυπνιστεί και τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν 
με τη μετονομασία του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε φόρο 
εθνικής άμυνας κατά το πρότυπο της Ελβετίας, νοουμένου ότι ο φόρος 
αυτός θα κατευθύνεται όντως στην εθνική άμυνα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο επίκαιρο ζήτημα του 
διαλόγου. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ενωση μας επιβάλλει να επι
διώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας και να επιλύουμε ειρηνικά τις δια
φορές μας με τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του 
ΟΗΕ.

Στο βαθμό που ο διάλογος περιλαμβάνεται στα ειρηνικά μέσα επί
λυσης των διεθνών διαφορών οφείλουμε να τον επιχειρήσουμε με την 
δέουσα προσοχή και περίσκεψη προκειμένου, αν μη τι άλλο, να πάψει 
να μας καταλογίζεται η ευθύνη της μη αναζήτησης ειρηνικών λύσεων 
στις διαφορές μας με την γείτονα χώρα.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Συντονιστής: Π. Αυγερινός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι χθες γιορτάσαμε τα σαράντα χρόνια 
από την ιδρυτική πράξη στη Ρώμη, από τη Συνθήκη της Ρώμης. Τι έγινε 
από τότε μέχρι τώρα, σαράντα χρόνια, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιές 
προοπτικές υπάρχουν, για τη διαδικασία την ενοποιητική της Ευρώπης, 
πού θα πάει όλη αυτή η προσπάθεια, είναι αυτά που θα συζητήσουμε 
σήμερα και θα τ’ ακούσετε από τους εγκυρότερους περί τα κοινοτικά.

Είναι άλλωστε σήμερα μια στιγμή αποφασιστική για τη διαδικασία 
της ενοποιητικής προσπάθειας, θα μπορούσα μάλιστα να πω αυτή τη 
στιγμή ότι χωρίς υπερβολή είναι και σημείο κρίσιμο σ’ αυτή τη διακυ
βερνητική ίσως κριθεί και η συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Είναι δύσκολο από εδώ και πέρα το κομμάτι που μένει για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μέχρι τώρα έγιναν πολλά, θα τ’ ακούσετε, 
ήταν δύσκολα, ήταν όμως κατορθωτά.

Από εδώ και πέρα όμως τα θέματα που μένουν που ουσιαστικοποιούν 
την ένωση της Ευρώπης, είναι θέματα που άπτονται της εθνικής ανε
ξαρτησίας των κρατών μελών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πόσο οι αντιστά
σεις είναι μεγάλες και πόσο από εδώ και πέρα κάθε βήμα που θα 
γίνεται, δεν θα είναι απλά μια διαδικασία που γκρεμίζει προκαταλήψεις 
αιώνων, αλλά κάτι περισσότερο.

Πώς θα είναι και εάν θα είναι διαφορετική η Ευρώπη μετά το 2002, 
ποιά θεσμική μορφή θα έχει για ν’ ανταποκριθεί πια στα καινούργια 
χαρακτηριστικά της, πόσο μεγάλη θα είναι, πόσοι θα ενταχτούν, τι 
σημαίνει διεύρυνση. Αν θα υπάρξει να διευρυνθεί το πεδίο των ποιοτικών 
πολιτικών, είναι τα θέματα που θα περιμένετε ν’ ακούσετε, ή μπορείτε 
να ρωτήσετε.

Και ακόμα πώς διαμορφώνονται σήμερα οι αντιδράσεις γύρω από 
αυτά. Οι αντιδράσεις επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία της τρίτης 
ουσιαστικά αναθεώρησης των συνθηκών σ’ ένα κλίμα στην Ευρώπη που 
συνεχώς πέφτει με προβλήματα που είναι μεγάλα, με προβλήματα που 
μοιάζουν άλυτα, με προβλήματα που δεν είναι όπως άλλοτε συγκυριακά, 
είναι ενδημικά και ταυτόχρονα διεθνικά.

Επαναλαμβάνω ότι οι ομιλητές, στους οποίους στον καθένα θα δώσω 
περίπου 8 λεπτά για την εισήγησή του είναι πολύ λίγο για ν’ αναπτύξει 
το θέμα, το καταλαβαίνω, τους παρακαλώ όμως, να δώσουν βασικά



στοιχεία και να επικεντρώσουν τα θέματα που εσείς θα ζητήσετε μετά 
στη δευτερολογία τους, στη συζήτηση.

Ξεκινάμε. Ο κύριος Περράκης έχει το λόγο.
Θέλω ν’ αναφέρω το θέμα της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, ότι η 

πολιτική μας εκεί είχε συγκρουστεί με όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
νιώθαμε εντελώς μόνη όταν στηρίζαμε την πολιτική τη δική μας, που 
έλεγε η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δεν περνάει από ειρηνικό δρόμο 
και ότι θα πρέπει να μην βιαστούμε και να τους κρατάμε συνεχώς στο 
τραπέζι της συζήτησης. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει η Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Είχα υποβάλλει μια ερώτηση το πρωί και μου είχαν 
πει, ότι θα επιλυθεί από εδώ, από τη συζήτηση τη δική σας. Μόλις 
ελήφθη η απάντηση, ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει τη δυνατότητα 
λόγω πολυφωνίας και δεν είχε τη δυνατότητα εκείνο το βράδυ να πάρει 
κάποια συγκεκριμένη θέση για τα Ιμια.

Στο μέλλον πάλι απ’ ότι άκουσα, δεν θα έχει τώρα κοντά τουλάχιστον 
τη δυνατότητα να συμβεί κάποια παρόμοια κρίση να πάρει κάποια τέτοια 
θέση.

Με άλλα λόγια επαφυέμεθα πάλι σ’ αυτό που είπε ο Νάιλς προχθές, 
ότι θα παρέμβει η Αμερική, διότι τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Πετρέ
λαια, μεγάλες δυνάμεις, ως εκ τούτου πάλι επαφυέμεθα στην παρέμβαση 
της Αμερικής εάν έχουμε μία παρόμοιας μορφής κρίσης και θα δεχτούμε 
πάλι απ’ ότι αντιλαμβάνομαι την παρέμβαση της Αμερικής. Ούτε καν 
του ΟΗΕ την παρέμβαση.

Ακόμα να πω, ότι άκουσα τον κύριο Στεφάνου, ότι έθεσε το θέμα 
πάλι, ότι δεν πρέπει για να ρίξουμε τον πληθωρισμό να σταματήσουμε 
την άνοδο των Ενόπλων Δυνάμεων και πιστεύω, αυτή η Κυβέρνηση από 
ενδείξεις που υπάρχουν ότι κάνει μια τέτοια προσπάθεια και πρέπει να 
συνεχίσει την προσπάθεια, διότι εάν οι Ενοπλες Δυνάμεις δεν φτάσουν 
σ’ επίπεδο που ν’ αποτελούν απειλή για τον απέναντι τότε δεν θα 
βρούμε ποτέ ισορροπία. Ευχαριστώ.

Ε.ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ταξίαρχος 
της στρατιωτικής δικαιοσύνης και ειδικός νομικός σύμβουλος στο ΓΕΕΘΑ 
για πολλά χρόνια. Απλώς αυτά που θα πω είναι η τοποθέτηση από 
κάποια προσωπική εμπειρία, που διαθέτω επί των θεμάτων αυτών.

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να πω, ότι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης βέβαια, ότι πρέπει να προσφύγουν οι χώρες, η Ελλάδα, οι 
ενδιαφερόμενες χώρες κ.λ.π. στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, βε

βαίως, τίποτε νεώτερο δεν προσθέτει, διότι γνωρίζουμε, κάτι υπαινίχθη 
ο κύριος Περράκης στην αρχή, γνωρίζουμε την τύχη των προσφυγών 
του 75 και του 78 όταν το δικαστήριο της Χάγης στάθηκε στη γενική 
επιφύλαξη που έχουμε κάνει της Γενικής Πράξης του 1928 ότι οι 
συνοριακές διαφορές δεν ανατίθενται από την πλευρά την ελληνική στο 
δικαστήριο της Χάγης. Και εκεί είναι γνωστή, η νομική ιστορία, ότι 
βάση των συμφωνιών του 1932 έχουν καθοριστεί αυτά τα σύνορα, εκεί 
ακριβώς περιλαμβάνεται και η περίπτωση των Ιμίων και έτσι τελικά η 
όποια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είτε με συναίνεση 
της Τουρκίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, φοβάμαι ότι δεν θα 
έχει κανένα αποτέλεσμα από νομικής πλευράς.

Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να προσθέσω εδώ στην προβληματική 
και μάλλον συμφωνώ προς αυτό που κατέληξε και ο κύριος Στεφάνου 
είναι το εξής: Πριν από δύο χρόνια είχε απασχολήσει την Ευρωπαϊκή 
Εκδοση η έκδοση ενός Κανονισμού για πλοία που κουβαλούν επικίνδυνα 
φορτία. Το θέμα είχε συζητηθεί στα πλαίσια των διαδικασιών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και εκεί τελικά με κάποια διαδικασία που από 
πλευράς ελληνικής υπήρξε κάποιο κενό, διαδικαστικό τελείως κενό, 
βρέθηκε Τούρκος εκπρόσωπος στην Επιτροπή αυτή, ο οποίος κτυπώντας 
την πόρτα της αρμόδιας επιτροπής και συνεννοούμενος με τον αρμόδιο 
επίτροπο δίνει ένα δίφυλλο χαρτί, που λέει παρακαλώ αυτές είναι οι 
θέσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο και οτιδήποτε γίνει στα πλαίσια 
αυτής της Επιτροπής απαιτώ να ληφθεί υπόψη.

Το ερώτημά μου: Πώς η Τουρκία η οποία κατά εκείνο το χρόνο, 
αναφέρομαι πριν από δύο χρόνια, δεν είχε λόγους, πέραν από το θεσμικό 
της μέρος, να παρακολουθεί απλώς κάποιες διαδικασίες, λόγω της 
γνωστής τελωνειακής συνδέσεως που έχει βρέθηκε να δίνει αυτό το 
έγγραφο παραθέτοντας τις δικές της θέσεις για το Αιγαίο και ν’ απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια ενός θέματος, για το οποίο δεν είχε 
θέση.

Για να καταλήξω, η Τουρκία προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να 
πετύχει να γνωρίσει την εξωτερική της πολιτική στα θέματα του Αιγαίου, 
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι δόκιμος ακόλουθος Πρεσ
βείας. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Στεφάνου. Ερώτηση με 
όλη τη σημασία της λέξεως και μιας και εθίγει το θέμα της μετάβασης 
από την ομοφωνία στην πλειοψηφία θα ήθελα να ρωτήσω, εάν κρίνουμε



ότι βοηθάει, ή θα μπορούσε να βοηθήσει την εκδήλωση αλληλεγγύης, 
θα μπορούσε έστω και στο απώτερο να βοηθήσει και στο σχηματισμό 
στην εκδήλωση, την ουσιαστική, μιας κοινής πολιτικής άμυνας;

Χ.ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δημοσιογράφος. Θα ήθελα με λίγα λόγια ν’ αναφερθώ 
στα λεχθέντα ιδιαίτερα από τους κυρίους Περράκη και από τον κύριο 
Ρουμπάτη.

Είπε ο κύριος Περράκης, ότι ήταν λάθος για το 1975, η ταυτόχρονη 
ενέργεια της Ελλάδος να προσφύγει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 
αλλά παράλληλα και στο Δικαστήριο της Χάγης.

Επειδή έστω και να θίγονται αυτά, χωρίς δυνατότητα αποσαφηνίσεων 
είναι λίγο επικίνδυνα. Αντιπαρέρχομαι λέγοντας, ότι ο ελληνικός λαός 
στερείται από την πρακτική κατατόπιση για την υπάρχουσα ρεαλιστική 
ανάλυση των συσχετισμών στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο ΝΑΤΟ.

Πάω σ’ ένα άλλο θέμα, ότι εθίγει η στάση της κυρίας ΑΝΙΕΛΙ και 
κατ’ επέκταση του κυρίου ΓΚΑΡΝΤΙΝΙ πρόσφατα, έναντι της Ελλάδος. 
Πώς περιμένουμε και πώς επικρίνουμε τη χλιαρή είτε αρνητική στάση 
αντί συμπαράσταση φίλων και συμμάχων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όταν 
έχουμε επανειλημμένα μείνει έκπληκτοι για να μην πω κυριολεκτικά 
άναυδοι από τις αιφνιδιαστικές απότομες αλλαγές θέσεων, που έχει 
εκφράσει ο Υπουργός των Εξωτερικών ο κύριος Πάγκαλος, κατ’ αντίθεση 
προς τις θέσεις μεγάλου μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου και ειδι
κότερα και αυτό ακόμα του Υπουργού Αμυνας κυρίου Τσοχατζόπουλου.

Την αλησμόνητη εκείνη Πέμπτη που ο κύριος Πάγκαλος (εξήρε) με 
εκπληκτική έμφαση την αξία της παρουσίας της Τουρκίας στο χώρο της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα δύο μεγάλα κατά σύμπτωση 
εκείνη κόμματα της Γερμανίας σοσιαλδημοκρατικό και χριστιανοδημο- 
κρατικό είχαν αποφανθεί με συντριπτική πλειοψηφία το καθένα ότι η 
Τουρκία δεν ενδείκνυται για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
άμεσα, λόγω της στάσης της απέναντι του Κυπριακού και άλλων επιθε
τικών ισχυρισμών κατά της Ελλάδος και για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα 
κ.λ.π.

Και κλείνω με τούτο. Ελησμονήθη η φράση του τίγρη της Γαλλίας 
τον ΚΛΕΜΑΝΣΟ ότι η Τουρκία είναι μία σφήνα βαρβάρων στο άκρο 
της Ευρώπης. Δεν ακούστηκε ποτέ να λεχθεί αυτό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ.

Γ.ΑΞΑΡΛΗΣ: Εχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Αν δεν είμαστε κακά 
παιδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχετε την άποψη ότι θα είναι πιο κοντά 
στη θέση μας;

Και δεύτερον είναι, η μη συμμετοχή μας από την αρχή στην ΟΝΕ 
δεν θα μας χαρακτηρίσει σαν χώρα δεύτερης κατηγορίας;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σφυρίου.

ΣΦΥΡΙΟΥ: Εγώ θα ήθελα ν’ αναρωτηθούμε όλοι κατά πόσο θα ήταν 
αντιρεαλιστικό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να έχουμε μία μεγαλύτερη 
προσδοκία. Θα θέλαμε, θα ήταν επιθυμητό από όλους να έχουμε ασφα
λώς μία ενεργότερη, πιο συμπαγή έκφραση αλληλεγγύης. Και μάλιστα 
έγκαιρη, για να μην πω άμεση. Θα ήταν επιθυμητό.

Ομως, δεν είναι αντιρεαλιστικό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να 
προσδοκούμε κάτι τέτοιο; Φοβούμαι πως είναι αντιρεαλιστικό, γιατί 
εμείς σαν Ελλάδα, είμαστε πράγματι υπέρ της αρχής της αρνησικυρίας, 
δηλαδή, δεν τασσόμεθα υπέρ της λήψης των αποφάσεων σε κρίσιμα 
θέματα με την πλειοψηφία. Και είναι φυσικό να υπάρχει σ’ αυτά τα 
θέματα χειρισμός εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης πολύπλοκος, αντι
φατικός πολλές φορές, ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται στη μία ή 
στην άλλη συνεδρίαση οι συνθήκες και οι συσχετισμοί.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναρωτιέμαι μήπως είναι αντιρεαλι- 
στικό να επισημάνω το μείζον, το οποίον ασφαλώς θα το θέλαμε όλοι, 
αλλά δεν το βλέπουμε να πραγματοποιείται.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστώ. Και χαίρομαι ότι υπάρχουν και δύο 
εθνικοί βουλευτές. Εσείς και ο κύριος Σουλαδάκης.

Γ.ΑΝΑΡΕΟΠΟΥΑΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τις αναπτύξεις που έγιναν, 
ειδικότερα από τους τρεις ομιλητές, έχω μια απορία, η οποία πρέπει 
να διευκρινιστεί κατά την άποψή μου. Ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου των Εξωτερικών επί κοινοτικών υποθέσεων, είπε ότι δεν 
έχει διαμορφωθεί η τελική θέση της Ελλάδος ως προς την Τουρκία. Ο 
Ευρωβουλευτής είπε, ότι αυτό έχει γίνει. Θα ήθελα μια διευκρίνιση, τι 
συμβαίνει από τα δύο.

Το δεύτερο και κατά παρέκκλιση από αυτά που είπε ο αξιότιμος ο 
κύριος Σφυρίου και φίλος μου, αυτό το πρόβλημα, το οποίον έθεσε ο 
κύριος Στεφάνου και ως πρόξενος, δηλαδή, η αρχή της ομοφωνίας, είναι 
δυνατόν, να παιχτεί με το ενδεχόμενο λειτουργίας της αλληλεγγύης για 
θέματα, βασικά της εξωτερικής πολιτικής και κυριαρχίας; Αυτό είναι το 
ερώτημα. Διότι εάν αυτό απωλεσθεί, τότε θα είναι ως η μετανοούσα 
Μαγδαληνή θα λέμε ότι χάσαμε στην περίπτωση, διότι δεν λειτούργησε 
η αρχή της αλληλεγγύης όπως είχαμε υπολογίσει ότι θα συνέβαινε. 
Ευχαριστώ.



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δικαιούμαι και εγώ να κάνω μια ερώτηση στους 
εισηγητές.

Αν ξεκινήσω από το τέλος του 1995 από τις εκλογές τις τουρκικές, 
έχουμε τ’ αποτελέσματα των εκλογών, έχουμε τα Ιμια, έχουμε την ένταση 
στου Κουρδικό, έχουμε τις ύβρεις από επίσημα χείλη, προς τα θεσμικά 
όργανα της Κοινότητας και αρκετά προκλητικά.

Εχουμε τις δηλώσεις και τις απειλές, συγκεκριμένες απειλές και 
μάλιστα στην Κοινότητα, για την Κύπρο, τις διαφωνίες, την προκλητική 
Τσιλέρ έξω, τελευταία, τις παρεμβάσεις του στρατού. Θέλω να πω με 
αυτό ότι είναι μια κατάσταση χειρότερη απ’ ότι πριν στην Τουρκία και 
συνεχώς δείχνει να χειροτερεύει.

Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, θέλει πραγματικά η Τουρκία να μπει 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ή μήπως θέλει να παίξει τον άλλο πόλο; Μπορεί 
η κοινωνία της Τουρκίας και δεν μιλώ για τα κριτήρια μόνο που πρέπει 
να κατακτηθούν για να μπει. Μπορεί να είναι ποτέ έτοιμη, για να μπει 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Το θέλει αυτό;

Το ρωτώ γιατί παρατηρείται ότι κάθε φορά που πλησιάζουν οι σχέσεις 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και Τουρκίας τότε κάτι γίνεται στην Τουρκία που 
δυναμιτίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό κάθε 
φορά που γίνεται εάν το παρατηρήσετε, είχαν εγκρίνει ύστερα από 
πόσες προσπάθειες την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας και αμέσως 
μετά άρχισαν αλλεπάλληλα αυτές οι συγκεκριμένες πράξεις που γνώριζε 
η Τουρκία ότι αυτό το πράγμα χειροτερεύει, ή θα φάει κλοτσιά από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Δεν περιμένω απάντηση, αλλά είναι μία σκέψη, ότι δεν νομίζω ποτέ, 
μα ποτέ πως θα ήθελε η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο 
κύριος Στεφάνου έχει το λόγο.

Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω, ότι το θεσμικό 
ζήτημα που τέθηκε είναι πολύ ουσιαστικό. Δεν θα το απαντήσουμε όλοι 
με τον ίδιο τρόπο.

Τι συνεπάγεται η κατάργηση της ομοφωνίας. Είναι γνωστόν, ότι δεν 
θα καταργηθεί βεβαίως τελείως στην ΚΕΠΑ.Κάθε άλλο, διατηρείται 
τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για το Συμβούλιο Υπουργών, 
ακόμα είναι εκκρεμές.

Αλλά εν πάση περιπτώσει η άποψη που τολμώ να εκφράσω είναι ότι 
σ’ αυτή τη φάση πια, όταν επιδιώκουμε την αλληλεγγύη, ίσως πράγματι 
είναι καλύτερα να λειτουργεί με κάποια πλειοψηφία και όχι αναγκαστικά 
την ειδική πλειοψηφία που υπάρχει στο πρώτο βάθρο, στο κοινοτικό 
βάθρο, για τα κοινοτικά, για τα οικονομικά θέματα.

Μπορεί να είναι μία αυξημένη ειδική πλειοψηφία, παρ’ όλο που όπως 
έχει κινήσει η διαπραγμάτευση, ακριβώς με το να το επιμένουμε για 
την ομοφωνία, ή την ομοφωνία από το παράθυρο, όπως είναι το βέτο, 
στις πλειοψηφικές αποφάσεις, ουσιαστικά δηλαδή, έχουμε κάνει μία 
πρόταση, εάν κάποια άλλη ενισχυμένη πλειοψηφία, υπερενισχυμένη εν
δεχομένως, θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει.

Το ζήτημα είναι ότι εάν χώρες που μπλοκάρουν την αλληλεγγύη, 
νομίζω, μπορεί κανείς δεν χρειάζεται να τις αναφέρει ποιές είναι αυτές, 
από τους τέσσερις μεγάλους, είναι τουλάχιστον δύο από αυτούς, αυτές 
οι χώρες ενδεχομένως, θα δεν θα μπορούσαν πια να μπλοκάρουν την 
εκδήλωση αλληλεγγύης.

Μιλάμε φυσικά πάντα για το μέλλον. Το παρελθόν είναι ήδη αρκετά 
τραυματικό.

Ερχομαι τώρα στη συγκεκριμένη ερώτηση του κυρίου Γιώργου Πα- 
παδόπουλου, εάν μπορεί να υπάρξουν πλειοψηφικές αποφάσεις στα 
θέματα της ασφάλειας.

Εκεί θα έλεγα, ακόμα πιο προβληματικό είναι. Και βέβαια, εάν 
υπάρξουν για ποιά θέματα; Π.χ. η αποστολή στρατευμάτων, ή ένας 
ναυτικός αποκλεισμός θ’ αποφασίζεται με πλειοψηφία; Θα δεσμεύει 
όλες τις χώρες και τι είδους δέσμευση θα προκύπτει;

Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να δεσμεύει όλες τις χώρες. Αυτό 
κανείς δεν το δέχεται και οπωσδήποτε οι ουδέτερες χώρες δεν το 
δέχονται.

Και άρα κάποια περιθώρια υπάρχουν και στα θέματα της ασφάλειας, 
αλλά είναι ασφαλώς λιγότερα από αυτά της εξωτερικής πολιτικής.

Τέθηκαν άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Απλώς επειδή γνωρίζω, ότι 
ενόχλησε αυτή η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, για το ζήτημα του 
ανοικτού δρόμου της Τουρκίας για την Ευρώπη, θα ήθελα να θυμίσω 
λιγάκι την ακριβή φρασεολογία. Διότι η δήλωση αυτή παραποιήθηκε. 
Παραποιήθηκε, ότι ο όρος δεν αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Πολι
τισμού, ο όρος ήταν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Και 
φοβάμαι ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής ιστορίας η Τουρκία, η Υψηλή Πύλη 
ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας το 19ο αιώνα και πιο παλιά όπως 
είναι γνωστό είχε φτάσει μέχρι τις πύλες της Βιέννης.

Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, εγώ βεβαίως προσωπικά πι
στεύω, ότι δεν είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Ευχαριστώ.



Γ.ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολΰ. Ξέρετε κάνω συνεχώς ένα 
λάθος και μου λένε να το προσέξω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα. 
Οτι δεν είμαι δημοσιογράφος και είμαι πολιτικός μου λένε.

Εγώ επιμένω, ότι αυτές οι δυο ιδιότητες είναι καιρός πια να μπορούν 
να συνυπάρχουν. Δηλαδή, να μπορούμε να λέμε τις αλήθειες, είτε είμαστε 
δημοσιογράφοι, είτε είμαστε πολιτικοί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σ’ ένα χώρο όπου συζητάμε και συζητάμε με 
βάση και στοιχεία και απόψεις και ιδέες που έχουμε.

Πρώτα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει καμία διχογνωμία 
μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και μένα. Θα μπορούσε να υπάρχει. 
Αυτός είναι στην Κυβέρνηση, εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής, γι’ αυτό 
το οποίον είπα.

Μπορεί οι λεπτομέρειες, του τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε ν’ 
αντιμετωπίσουμε την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, να μην 
υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι η συγκυρία 
αλλάζει συνεχώς. Δεν ξέρουμε τι θέλουν οι Ευρωπαίοι από την Τουρκία.

Ναι εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πάγκαλο, ότι έχουμε μία θέση για 
την Τουρκία, ότι η Τουρκία ανήκει στην Ευρωπαϊκή ιστορία.

Τώρα, λυπάμαι που ένας κύριος αναφέρθηκε κατά τρόπο υβριστικό 
προς τον Υπουργό. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω, ότι επειδή εγώ 
τον βλέπω τον Υπουργό, μάλλον δεν βλέπω τον Υπουργό, βλέπω τους 
ανθρώπους που βλέπουν τον Υπουργό πολύ πιο συχνά ίσως από σας 
κύριε και εννοώ όχι Ελληνες, εννοώ εκείνους με τους οποίους συζητάει 
σας Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο σε άλλες πρωτεύουσες, στις οποίες 
τυχαίνει να ταξιδεύω και εγώ, θέλω να σας διαβεβαιώσω κάτι, ότι 
μακάρι να είχαμε και πενήντα χρόνια και τριάντα χρόνια και είκοσι 
χρόνια πριν τέτοιους Υπουργούς σαν τον κύριο Πάγκαλο.

Εάν ενοχλεί λίγο το ότι έχει έναν τρόπο έκφρασης που είναι όχι 
αυτός ο παραδοσιακός, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επί τέλους έχω 
έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί και αποσταθεροποιεί τους άλλους 
Υπουργούς.

Ξέρετε στη διπλωματία το ν’ αποσταθεροποιήσεις τον αντίπαλο, είναι 
πολύ σημαντικό όπλο και καλά θα κάνουμε να το συνειδητοποιήσουμε 
αυτό. Μιλώ πολύ ήρεμα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω αλλιώς.

Τώρα ας μπούμε στα σοβαρά θέματα. Η ομοφωνία, η αλληλεγγύη 
και αυτά τα θεσμικά θέματα.

Για παράδειγμα αυτό προσπάθησα να εξηγήσω στη μικρή μου πα
ρέμβαση στην αρχή - ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τα Ιμια και να μένουμε 
στα Ιμια. Να παίρνουμε τα Ιμια και να βλέπουμε κάτι το γενικότερο.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες πολύ 
μεγάλες και σημαντικές εκθέσεις. Για παράδειγμα η έκθεση που γίνεται 
κάθε χρόνο για την ΚΕΠΠΑ. Συνήθως αυτή την έκθεση τη συντάσσει 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών.

Στην έκθεση που είναι για το 1995, για παράδειγμα έχουμε πολύ 
συγκεκριμένες αναφορές στην ανάγκη να υπάρχει από την πλευρά της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης εγγύηση των συνόρων. Και είναι μία έκθεση που 
έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπάρχει μια έκθεση που διαμορφώνεται και που εκτιμά το Κοινο
βούλιο, ότι τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών πρέπει να θεωρού
νται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ότι θα πρέπει να εκφράζεται 
η αλληλεγγύη σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω συνόρων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει αυτή την έκθεση. Και είναι 
ακριβώς αυτό που θέλουμε εμείς.

Ετοιμάζεται μια άλλη έκθεση αυτή τη στιγμή, πολύ σύνθετη, πολύ 
σημαντική από τον κύριο Τίντεμαν, τον οποίον βιαστήκαμε να διαλύσουμε 
εδώ πέρα, όταν ακούσαμε κάτι για την επιτροπή Τίντεμαν.

Λοιπόν, ο κύριος Τίντεμαν στην παράγραφο 2 στο σημείο 12 της 
έκθεσής του για την άμυνα και για την ασφάλεια στην Ευρώπη, προτείνει, 
δεν έχει ψηφιστεί αυτό ακόμα, ότι ένα βήμα προς την υλοποίηση του 
στόχου της ΚΕΠΠΑ, θα ήταν η ενσωμάτωση στην αναθεωρημένη Συν
θήκη μιας ρήτρας για την ασφάλεια, που θα ορίζει ότι τα κράτη μέλη 
είναι υποχρεωμένα να παράσχουν την αμοιβαία αρωγή τους με όλα τα 
μέσα που διαθέτουν σε περίπτωση επιθέσεως, ή απειλής επιθέσεως σε 
βάρος αυτών.

Υπάρχουν πράγματα, τα οποία οφείλουμε να συνεξετάσουμε, καθώς 
καθορίζουμε τη θέση μας, ως προς την ομοφωνία και ως προς τα θέματα 
της αλληλεγγύης.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο θέματα που αφορούν την ομο
φωνία, πρέπει να εξασφαλίσουμε θέματα που έχουν σχέση με τα διαρ
θρωτικά ταμεία και με το Ταμείο Συνοχής. Δηλαδή, δεν μιλάς μόνο για 
ένα θέμα, όταν μιλάς στη Διακυβερνητική, ή όταν μιλάς στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, μιλάς για δεκάδες θέματα.

Για τη Γερμανία. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω, δεν θυμάμαι τον 
κύριο που είπε για τη Γερμανία, ότι τρέχει ο κύριος Κόλ να μαζέψει 
αυτά τα οποία είπε, ως προς την Τουρκία.

Ξέρετε εκεί βγήκε το εθιμικό αυτών των έξι χριστιανοδημοκρατών 
και δεν είναι σωστό ότι το SPD συμφώνησε με τον κύριο Κολ. Η



επίσημη θέση του SPD είναι εναντίον της θέσης του κυρίου Κολ για 
την Τουρκία.

Δεν κινδυνεύουμε να λέμε ότι πιστεύουμε, ότι η Τουρκία είναι μέρος 
της Ευρώπης και επιτέλους λέμε ότι ανήκει στην ιστορία της Ευρώπης.

Για τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, μακάρι να προχωρούσαν εδώ και 
πολλά χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις και μάλιστα αυτές που μας 
έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε τέτοιες διευθετήσεις που θα επέτρε
παν να έχουμε μηχανισμούς κοινής εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 
ασφάλειας και βέβαια άμυνας.

Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, ούτε οι δικές μας, ούτε οι άλλες 
κυβερνήσεις. Καθώς ξέρετε δεν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός, Εάν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν κατά την άποψή μας σε κάποια συγκε
κριμένη στιγμή τα εθνικά μας συμφέροντα όπως τα βλέπουμε εκείνη τη 
συγκεκριμένη στιγμή, νομίζω, καλά θα κάνουμε να έχουμε την αρωγή 
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σ.ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερόν, ότι μέρος του ακροα
τηρίου δεν αξιολόγησε το πρώτο μέρος της εισήγησής μου όπως θα 
έπρεπε, με την έννοια ότι η όλη συζήτηση δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν 
λάβεις υπόψη σου αυτές τις θεσμικές και πολιτικές παραμέτρους τις 
οποίες θα πρέπει να εξετασθούν για την Ευρωπαϊκή Ενωση ή για 
οποιοδήποτε άλλο διεθνή Οργανισμό. Λυπάμαι.

Εάν είχαν προσεχθεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία, θα είχαν περισσέψει 
και ορισμένες απορίες, κ.λ,π.

Ο στρατηγός στο θέμα της παρέμβασης που ανέφερα, πήρε ήδη μια 
απάντηση. Ναι, είπα και επαναλαμβάνω, μονολεκτικά, ότι υπήρχε μια 
καθυστέρηση στην έκφραση της συγκεκριμένης θέσης από την πλευρά 
του Συμβουλίου Υπουργών. Μια καθυστέρηση η οποία οφείλεται όμως, 
στο γεγονός, ότι οι εταίροι δεν συμφωνούσαν και εξήγησα το γιατί στην 
αρχή της εισήγησής μου. Από τη μια πλευρά γίνεται η συζήτηση για 
την εξέλιξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης Τουρκίας και ταυτόχρονα 
τα διμερή ελληνοτουρκικά τμήματα και η Ελλάδα εμποδίζει την εξέλιξη, 
και από την άλλη μεριά άλλοι θέλουν να προχωρήσουμε στη χρηματο
δότηση της Τουρκίας. Επομένως, η διατύπωση ενός συμβιβαστικού κει
μένου δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και από το Φεβρουάριο φτάσαμε 
τελικά στον Ιούλιο 1996 για την επίτευξη ενός τέτοιου κειμένου.

Ο κύριος Βασιλακάκης έθεσε το θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου, 
καθώς και μιας τουρκικής θέσης που εκφράσθηκε στα όργανα της Ε.Ε. 
κ.λ,π. Κατ’ αρχήν δεν ξέρω σε τι ακριβώς συγκεκριμένο στοιχείο ανα
φέρεστε κύριε Βασιλακάκη. Αλλά η Τουρκία, όπως ξέρετε, μετέχει σε

διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχει μία τελωνειακή ένωση, έναν 
πολιτικό διάλογο, υψηλότατο κιόλας, έχει κοινοβουλευτικό διάλογο και 
ορισμένοι προβλέπουν ότι όλο αυτό το σύστημα θ’ αναβαθμιστεί, επειδή 
δεν υπάρχει στο βάθος προοπτική ένταξης.

Δεν βλέπω το λόγο γιατί η Τουρκία να μην εκφράζει απόψεις στ’ 
αρμόδια κοινοτικά όργανα αυτά τα οποία την ενδιαφέρουν, στο πλέγμα 
των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας.

Επειδή δε υπάρχουν και παρεξηγήσεις για το θέμα του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, επιτρέψτε μου δυο παρατηρήσεις. Πρώτον ας μην κάνουμε 
αξιολογήσεις ούτε για πρόσωπα, ούτε για πράγματα, ούτε για διαδικα
σίες.

Η συγκεκριμένη αναφορά μου στο λάθος πολιτικής, δεν είναι μόνο 
μία προσωπική εκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση. Προκύπτει από 
την αντικειμενική εξέταση του ζητήματος είκοσι χρόνια μετά. Και είπα 
ακόμη, ότι το θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι κάτι το οποίο 
μπορεί κανείς εύκολα να το αντιμετωπίζει.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι μέθοδοι επίλυσης μιας διεθνής διαφοράς 
και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η Τουρκία προσβλέπει σε άλλες 
μεθόδους. Προσβλέπει σε πολιτικές μεθόδους. Δεν θέλει δικαιοδοτικό 
μηχανισμό. Δεν θέλει να φέρει τους υπεύθυνους στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Μα, εάν ήθελε θα είχε ήδη αναγνωρίσει την αρμοδιότητα του Διεθνούς 
Δικαστηρίου γενικά, πέραν και έξω από τη κρίση των Ιμίων, εδώ και 
τόσα χρόνια. Δεν το κάνει, και αυτό κάτι σημαίνει. Επιλέγει άλλες 
πολιτικές διαδικασίες για να επιλύσει μια διεθνή της διαφορά.

Γι’ αυτό ωθεί σε διάλογο, που βλέπει τη διαπραγμάτευση. “Διαπραγ
μάτευση” που είναι όμως πολιτική μέθοδος επίλυσης της διαφοράς. Ας 
μη το ξεχνάμε, ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ προβλέπει ότι η διαπραγμάτευση 
είναι (πολιτική μέθοδος) επίλυσης μιας διεθνούς διαφοράς.

Ανέφερα επίσης στα προκαταρκτικά, ότι το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης μπορούμε να τον δούμε διττό. Μπορεί κατ’ αρχήν να κάνει 
θεσμικά κάτι για τη κρίση, ή για τη διαφορά; Τι συγκεκριμένα μπορεί 
να κάνει; Και άλλος είναι ο ρόλος. Πώς είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης με την Τουρκία και πόσο επηρεάζονται από αυτή τη κρίση.

Εχει η Ε.Ε. καμία σχετική αρμοδιότητα; Το μέγιστο που μπορεί να 
κάνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι αυτό το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή 
ο κύριος Βαν Μίρλο. Η Προεδρία να κάνει κάποιες προτάσεις, να 
διευκολύνει τα ενδιαφερόμενο μέρη σε μία διαδικασία προσέγγισης 
απόψεων. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.



Εκτός εάν αποφασίζαμε και ορίζαμε το Συμβούλιο Υπουργών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης διαιτητή στην υπόθεση. Κάτι τέτοιο όμως δεν το 
θέλουμε.

Ως προς την ΚΕΠΓΤΑ, θα πρέπει να κάνουμε άλλο σεμινάριο. Ναι, 
απαιτείται και προβλέπεται η ομοφωνία αυτή τη στιγμή στη Διακυβερ
νητική Διάσκεψη. Θα λειτουργεί σ’ επίπεδο αρχών, στρατηγικών όπως 
λέγονται - μια νέα ιδέα. Η υλοποίησή τους, με κοινές δράσεις και με 
κοινές θέσεις, μπορεί να ληφθούν με πλειοψηφία ως εκτελεστικού 
χαρακτήρα μέτρων, εκτός αν τεθεί ζήτημα εθνικού συμφέροντος από 
εταίρο. Κάποιες δράσεις είναι δεκτό να υιοθετηθούν και αυτοτελώς με 
ομοφωνία.

Σημειώνω πάντως, την επιστροφή στη συζήτηση των ζωτικών συμφε
ρόντων, του κράτους που υπήρχε ήδη ως κεκτημένο από την περίοδο 
της συνόδου κορυφής του Δουβλίνου. Τα ζωτικά συμφέροντα καλούνται 
λοιπόν, θα παίξουν έναν ισορροπητικό ρόλο ανάμεσα στην ομοφωνία 
και στην πλειοψηφία στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Νομίζω ότι ο κύριος Ρουμπάτης έδωσε πειστικές απαντήσεις σε αρκετά 
απ’ αυτά τέθηκαν και με αφορούσαν, θέλω να τελειώσω με μία τελευταία 
παρατήρηση που σχετίζεται με το θέμα, το οποίο έθεσε ο κύριος 
Αυγερινός.

Εχουμε μία πορεία σχέσεων η οποία εξελίσσεται. Η Τουρκία ζητούσε 
- συμβολικά - να μπει στη “φωτογραφία” του Αμστερνταμ. Αυτό απο
φεύχθηκε γιατί η Προεδρία αποφάσισε να μην καλέσει τις 11 υποψήφιες 
χώρες, στη σύνοδο κορυφής του Αμστερνταμ, λόγω της ανάγκης να 
τελειώσει τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής και να 
καταλήξουμε σε μία νέα Συνθήκη, του Αμστερνταμ. Ετσι λοιπόν, η 
“οικογενειακή φωτογραφία” θ’ αφορά μόνο τους “δεκαπέντε” της Ενω
σης.

Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Είναι η σαφής πολιτική βούληση πολλών 
εταίρων, οι οποίοι αναγνωρίζουν, δικαίως ή αδίκως ας το αφήσουμε 
στη κρίση του καθενός, ότι η Τουρκία πρέπει να έχει μια άλλη θέση 
στην Ευρώπη. Η χώρα αυτή, η οποία ξεκίνησε το 1963 τη σχέση της 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν μπορεί να βρίσκεται λένε, ας πούμε, 
πίσω από τη Βουλγαρία, η οποία ξεκίνησε τις σχέσεις της με την Ε.Ε. 
πριν από έξι χρόνια.

Αρα λοιπόν, υπάρχει μια συζήτηση, για το εάν θα πάει η Ευρωπαϊκή 
Ενωση σ’ ένα νέο σχήμα σχέσεων με την Τουρκία (που θεσμικά και 
οικονομικά πρέπει να εξευρεθεί. Κάτι ανάμεσα στην τελωνειακή ένωση

και στην πλήρη ενσωμάτωσή της στην Ε.Ε. Αυτό που ορισμένοι ονομά
ζουν ειδική σχέση.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το κρίσιμο ερώτημα. Εάν θέλει και μπορεί 
ο πολιτικός κόσμος, η τουρκική κοινωνία αυτή την ενσωμάτωση, ή θέλουν 
τη διατήρησή της στην περιφέρεια της Ευρώπης.

Αυτή, λοιπόν, η σχέση και η εξέλιξή της επηρεάζεται από τη δική 
μας θέση. Εγώ είμαι εντός γραμμής κύριε Ανδρεόπουλε και με τον 
Υπουργό μου και με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν λέω τίποτε, το οποίον 
είναι εκτός πλαισίου και αντιλήψεων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
ή τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Τουρκίας.

Επομένως, κι αυτό είναι κρίσιμο θέμα, κατά πόσο τη διαφορά για 
τις Ιμια, ή άλλες διάφορες, είδατε ότι τελευταία η αλληλογραφία ανέδειξε 
ένα πλέγμα διαφορών, το οποίον η Τουρκία θεωρεί, ότι υπάρχει για 
το καθεστώς του Αιγαίου θέτεις στους άλλους.

Γιατί βέβαια οι εταίροι, ειπώθηκε πάρα πολύ ωραία, επανειλημμένως, 
ούτε φίλοι είναι, ούτε εχθροί. Συμφέροντα συγκεκριμένα, έχουν και τα 
εκφράζουν.

Γιατί, λοιπόν, να μην δει, ενδεχομένως, ο Αγγλος, ο Γάλλος, ή ο 
Γερμανός ή ο Ισπανός εταίρος, ότι ένα ζήτημα, μια διαφορά π.χ. για 
τον εναέριο χώρο, ή για την αιγιαλίτιδα ζώνη, ή για την υφαλοκρηπίδα 
μπορεί να επιλυθεί με τον α ή β τρόπο;

Θα έλεγα όμως, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ότι πεποίθησή 
μου είναι ότι πρώτον η Τουρκία θέλει να προχωρήσει και θέλει να 
βελτιώσει το σημερινό επίπεδο σχέσεών της με την Ενωση και μακρο
πρόθεσμα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτός είναι πολιτικός 
στόχος.

Το δεύτερο θέμα είναι, αν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση από την 
πλευρά των εταίρων. Γι’ αυτό θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Πέρα από 
αυτά που είπαν οι έξι ηγέτες χριστιανοδημοκράτες του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες. Οχι τις μεμονωμένες θέσεις, 
οι οποίες υιοθετούνται έξω από τα θεσμικά όργανα, αφού δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ποτέ, ότι αυτό που ενδιαφέρει και δεσμεύει είναι τι λέει ο 
Υπουργός και ο Πρωθυπουργός σ’ επίσημα όργανα.

Θα πω κάτι, το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό στη κοινή γνώμη, 
αφού συνήθως δεν είναι παρούσα εκεί. Πηγαίνετε λοιπόν στο Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρακολουθήστε μία από τις δεκάδες 
υποθέσεις που άγονται ενώπιον του με προδικαστικά ερωτήματα από 
τη Γερμανία κυρίως και θέτουν το ζήτημα, γενικά της ελεύθερης κυ
κλοφορίας των Τούρκων εργαζομένων των.



Από το 1986 που εκδικάστηκε η ιστορική υπόθεση ΝΤΙΜΙΡΕΑ, ο 
ομίλων ήταν πληρεξούσιος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διαπίστωσε κάτι 
που αποτελεί έκτοτε συνήθεια. Γύρω από το πώς αντιλαμβάνονται την 
εφαρμογή της συμφωνίας της Αγκυρας και εάν η επίδικη διάταξη παράγει 
συγκεκριμένα δικαιώματα. Στην πραγματικότητα όμως, η συζήτηση 
αφορούσε την παρουσία της Τουρκίας στην Ευρώπη.

Αοιπόν, εάν ήσαστε εκεί και ακούγατε ή διαβάζατε τις θέσεις που 
εκφράσθηκαν, οι οποίες εξακολουθούν μέχρι σήμερα να επαναλαμβά
νονται, θα διαπιστώνατε, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ακόμα να 
διανυθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Περράκη, αλλά και λίγο 
να τον συμπληρώσω πάνω σ’ αυτό το τελευταίο.

Ολοι και ιδιαίτερα οι συντηρητικοί της Ευρώπης βολεύονται με την 
άρνηση της Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία.

Εάν η Ελλάδα πει, ότι κοιτάξτε, το συμφέρον το δικό μας είναι η 
ανάπτυξη της περιοχής και αυτό περνάει μέσα από την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα μας δείρουν. Χωρίς υπερβολή.

Είχα μια συζήτηση κάποτε με ένα Γερμανό συντηρητικό, ο οποίος 
με ρωτούσε γιατί οι σχέσεις μας είναι όπως είναι. Και του είπα λοιπόν, 
ότι κοίταξε εμείς θα φέρουμε σε λίγο το θέμα της ένταξης της Τουρκίας 
και μου είπε εξαγριωμένος, ότι κοίταξε να δεις, η Ευρώπη έχει σύνορα, 
έχει πολιτισμό, έχει ιστορία.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι το παιχνίδι που παίζουν είναι η λογική 
των δύο, οι δύο στρατηγικές στην Ευρώπη, η στρατηγική του βορρά 
που θέλει την Ευρώπη αγορά και αναζητεί αγορά και του νότου που 
ζητάει απεγνωσμένα ανάπτυξη.

Μέσα σ’ αυτή τη λογική λοιπόν, παίζονται αυτά τα παιχνίδια. Εγώ 
ευχαριστώ το ΙΣΤΑΜΕ, ευχαριστώ και σας, που μας δίδεται η ευκαιρία 
να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστούμε τους αξιόλογους εισηγητές τον αγαπητό 
καθ’ όλα, δεν υπάρχει ανώτερη φράση από το "αγαπητό" Παρασκευά 
Αυγερινό, που διεκπεραίωσαν την Δ’ Ενότητα και ερχόμαστε στην Ε’ 
Ενότητα.

Ε. ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Π. Γρηγορίου
Ερευνητής ΕΚΕΜ Μέλος Ε.Ε. ΙΣΤΑΜΕ

Οι θέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη και της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης κατά την κρίση των Ιμίων

Σε γενικές γραμμές, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση σχετικά με 
τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών, και, ειδικότερα για τις επιπτώσεις 
τους στα ελληνικά συμφέροντα. Πρέπει να δούμε τη λειτουργία αυτών 
των Οργανισμών ίσως από ένα διαφορετικό πρίσμα και, κυρίως, όταν 
αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς οφείλουμε να τους μελε
τούμε μέσα σε ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο.

Από την πλευρά του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) δεν 
έγινε τίποτε το συγκεκριμένο που ν’ αφορά στο πρόβλημα των Ιμίων. 
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχουν τύχει του ενδιαφέροντος αυτών 
των δύο Οργανισμών.

Οσον αφορά στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση θεωρείται ως ένας Διεθνής 
Οργανισμός, που επί χρόνια βρισκόταν καθαρά σε μία κατάσταση 
ληθαργική. Ξαφνικά ανασύρθηκε από αυτή την κατάσταση και τώρα 
γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί μέσα στο νέο σύνθετο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΑΣΕ μετεξελίχθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 
1995) από Διαδικασία σε Οργανισμό. Η ΔΑΣΕ ήταν μια διαδικασία, 
ΔΑΣΕ και φυσικά δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά και σημαντικά 
στοιχεία από μια τέτοια θεσμική μετεξέλιξη μέσα σ’ ένα τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα.1 Είναι χρήσιμο όμως να μελετήσουμε κάποια συγκε
κριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τη λειτουργία αυτών 
των Οργανισμών και ιδιαίτερα από τους στόχους τους.

Αναφορικά με τον ΟΑΣΕ, σημειώνουμε ότι προβλέπει κάποιους 
μηχανισμούς πρόληψης των συγκρούσεων.

Υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί, οι οποίοι κληρονομήθηκαν από τη 
ΔΑΣΕ όπου βλέπουμε, ήδη κατά τις δύο συναντήσεις στη Βαλέττα (1991) 
και στη Γενεύη (1992), να δημιουργούν συστήματα ειρηνικής διευθέτησης 
των διαφορών.



Επίσης, το 1992, ανοίγει προς υπογραφή στη Στοκχόλμη μια διεθνής 
σύμβαση, που είναι σχετική με τον φιλικό διακανονισμό τέτοιων διαφο
ρών και φυσικά με τη δυνατότητα -προσφυγής σε διαιτησία. Με βάση 
αυτή τη σύμβαση τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν 
τις διαφορές τους, είτε προς ερμηνεία είτε προς εφαρμογή των διαφόρων 
συμφωνιών καλής γειτονίας, φιλικού διακανονισμού και διαιτησίας ενώ
πιον ενός δικαστηρίου, σύμφωνα πάντοτε με τις διαδικασίες που προ
βλέπει η παραπάνω σύμβαση.

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία γεννιούνται ορισμένες υπο
χρεώσεις από την πλευρά των κρατών που είναι μέλη του ΟΑΣΕ.

Οι υποχρεώσεις αυτών των κρατών είναι ν’ απέχουν κατ’ αρχάς από 
τις διάφορες μορφές προσφυγής σε βία. Επίσης, οφείλουν να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν τις διαφορές.

Τώρα, σε περίπτωση που προκαλούνται τέτοιες διαφορές, τα κράτη 
οφείλουν να μην επιβαρύνουν την κατάσταση με τη στάση τους. Και 
φυσικά, οφείλουν υιοθετήσουν ειρηνικές μεθόδους μέσω των οποίων θα 
επιλύουν τις διαφορές, η οποία θα γίνεται φυσικά στο μέτρο του δυνατού.

Μέσα λοιπόν, σ’ αυτή τη λογική προσφέρεται η δυνατότητα, της ιδέας 
επίλυσης των διαφορών, με ειρηνικά μέσα. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα 
γι’ αποδοχή της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 
Ετσι, είναι δυνατόν με μία συμφωνία ad hoc να υποβληθεί η σχετική 
διαφορά στο σχετικό δικαστήριο. Παράλληλα, όμως, είναι δυνατή και 
η προσφυγή σε κάποια διαιτητική διαδικασία.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η θεσμοποίηση μιας διαιτητικής διαδικα
σίας με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών στο πλαίσιο του 
ΟΑΣΕ. Μια τέτοια όμως επιλογή προκαλεί τη δημιουργία προβλημάτων 
που συνδέονται με τη συγκεκριμένη μορφή, αλλά και τον τύπο που 
πρέπει να υιοθετηθούν.

Θέλουμε διαδικασίες πολιτικές ή, καλύτερα, διπλωματικές; Προτιμού
με διαδικασίες που να έχουν ένα δικαιοδοτικό χαρακτήρα; Δηλαδή, 
αναζητούμε διαδικασίες, έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε αποφάσεις που 
θα είναι δεσμευτικές;

Τελικά, φαίνεται ότι μπορούμε να κινηθούμε μεταξύ δύο μορφών 
διαδικασιών. Από τη μια, μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία που να 
δεσμεύει.

Εδώ λοιπόν, τα πράγματα είναι στενά, είναι περιορισμένα γιατί ο 
ΟΑΣΕ σήμερα, ή η ΔΑΣΕ στο παρελθόν, δεν μπορούν να κάνουν 
θεαματικές κινήσεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο άλλος τύπος 
διαδικασίας, ο οποίος είναι μή υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αυτή η δεύτερη

δυνατότητα δεν είναι εξελίξιμη, διότι φυσικά στην περίπτωση υιοθέτησης 
ενός τέτοιου τύπου διαδικασίας, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι 
πάντοτε δεσμευτικό. Γιατί όμως, αυτό το ενδιαφέρον για τον ΟΑΣΕ και 
τις επιλογές του; Το ενδιαφέρον για τον ΟΑΣΕ υπάρχει, γιατί ήδη στο 
παρελθόν, στο πλαίσιο της ΔΑΣΕ είχε αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη προ
βληματική για την περιοχή της Μεσογείου.

Η περιοχή της Μεσογείου, είχε θεωρηθεί ότι είναι μία περιοχή, όπου 
εκδηλώνονται έντονες διαμάχες. Είναι μία πολύ πιθανή εστία για την 
εμφάνιση νέων ταραχών. Είναι μία περιοχή, όπου υπάρχει η ελληνο
τουρκική διένεξη, όπου υπήρχε η αραβοϊσραηλινή διένεξη και επιπλέον 
υπάρχει το πρόβλημα της Λιβύης. Αυτοί όλοι οι παράγοντες συνθέτουν 
μία ομάδα αποσταθεροποίησης κυρίως για την περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Αρα, λοιπόν, η προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της ΔΑΣΕ, 
για τη δημιουργία μιας περιφερειακής ΔΑΣΕ, δηλαδή της ΔΑΣΜ, απο-
τέλεσε μια πρώτη προσπάθεια για να επιλυθούν τέτοια προβλήματα στην. 2περιοχή.

Βέβαια, οι έντονες αντιπαραθέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο περιό
ρισαν τις δραστηριότητες της ΔΑΣΜ περισσότερο προς τη δυτική πλευρά 
της Μεσογείου.

Φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες 
είναι ιταλογαλλικής, περισσότερο, έμπνευσης και ενεπλάκησαν σ’ αυτή 
την προσπάθεια η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Αραβική Ενωση του 
Μαγκρέμπ.

Οταν το Νοέμβριο του 1990 υιοθετήθηκε η Χάρτα των Παρισίων με 
την οποία αλλάζει η πορεία της ΔΑΣΕ, οπότε και αρχίζει ο μετασχη
ματισμός της προς έναν Οργανισμό, στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταγρά
φεται και η βούληση των ενδιαφερομένων μερών, να προωθήσουν την 
ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο.

Επίσης, εκφράσθηκε η ανησυχία των μερών, που συμμετείχαν στη 
ΔΑΣΕ σχετικά με τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή της Με
σογείου. Αλλά επίσης, υπογραμμίσθηκε και η σαφής πρόθεση να εντα- 
τικοποιηθούν οι προσπάθειες των πάρα πάνω χωρών για ειρηνική διευ
θέτηση των προβλημάτων της περιοχής.

Ως σημείο αφετηρίας στις διάφορες προσπάθειες οι οποίες καταβάλ
λονται, κυρίως μετά τη διάσκεψη της Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, τον Σε
πτέμβριο του 1990, θεωρείται η υιοθέτηση ενός συνόλου γενικά αποδε
κτών αρχών και κανόνων.



Ετσι, λοιπόν, με την προσπάθεια αυτή προσπαθεί η ΔΑΣΕ να δη
μιουργήσει μια καινούργια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά για την 
περιοχή της Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να επιλυθούν οι 
διάφορες διενέξεις και να υπάρξει πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων.

Βασικό στοιχείο σ’ αυτές τις διαδικασίες είναι το γεγονός, ότι η 
ασφάλεια εκλαμβάνεται ως μια αδιαίρετη έννοια.

Επίσης, θεωρείται, ότι υφίσταται στενή αλληλεξάρτηση όλων των στρα
τιωτικών, των κοινωνικών και των οικονομικών πλευρών αυτής της έννοιας.

Τελικά ασφάλεια, για τον Ο ΑΣΕ, σημαίνει ότι πρέπει ν’ αναπτυχθεί 
μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης η οποία θα στηρίζεται στην αλλη- 
λοενημέρωση των χωρών, γύρω από διαθέσεις τους προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Επίσης, ασφάλεια σημαίνει διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός ειδικού 
συστήματος που θα έχει ως στόχο την αποτροπή οποιοσδήποτε επιθετικής 
συμπεριφοράς.

Αρα, λοιπόν, για να λειτουργήσει θετικά αυτό το σύστημα θα πρέπει 
να ενδυναμωθούν οπωσδήποτε οι πολιτικοί στόχοι και να διαμορφωθούν 
οι δυνατότητες πρόληψης των διαφόρων συγκρούσεων μέσω της υιοθέ
τησης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των κρατών και φυσικά μέσω 
της οικοδόμησης κοινών μέτρων εμπιστοσύνης.

Η εκτόνωση των διαφόρων διενέξεων στη Μεσόγειο πρέπει να έχει 
ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό ή τον έλεγχο των εξοπλισμών. Είναι 
άξιο λόγου το γεγονός ότι μέχρι πρότινος υπήρχε πληθώρα μέσων 
μαζικής καταστροφής στη Μεσόγειο, ειδικά, κατά την περίοδο όπου 
έχουμε τη διαμάχη μεταξύ Σοβιετικής Ενωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οσον αφορά στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση, που σήμερα πια με τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί ένα τμήμα αυτής της νέας 
θεσμικής λογικής, του νέου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ειδικότερα, μετά 
την υιοθέτηση της διακήρυξης του Petersberg το 1992, η Δυτικοευρωπαϊκή 
Ενωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και ο ΟΑΣΕ για τη διευθέτηση 
μιας ενδεχόμενης νέας κρίσης στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Πρέπει να τονίσουμε, ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση έχει μία σχέση 
με τον ΟΑΣΕ στο πλαίσιο που ορίζει η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1992) 
που αφορά στη μετεξέλιξη της ΔΑΣΕ σε ΟΑΣΕ, ενώ ταυτόχρονα 
προβλέπει μια εκτεταμένη θεσμική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση, σήμερα, μελετάται η δυνατότητά της 
να παίξει έναν ρόλο σημαντικό στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Μέσα λοιπόν, σ’ αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται διάφορα προβλή
ματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση

με τη θεσμική σχέση της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, με το ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και με τα μέσα που διαθέτει η 
Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση έτσι ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργία αυτής 
της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Η Ελλάδα καθυστέρησε υπερβολικά να ενταχθεί σ’ αυτό το σύστημα. 
Από το 1995 όμως είναι μέλος της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης.

Πρέπει όμως να αναφερθούμε και στο καθεστώς των συνδεδεμένων 
εταίρων, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται και η Τουρκία.

Η συμμετοχή της Τουρκίας, αποδεικνύει όχι απλώς το ενδιαφέρον της να 
κινείται μέσα σ’ ένα ευρωπαϊκό οργανισμό, αλλά και την επιθυμία της να 
συμμετέχει σ’ αυτόν, αφού ο συγκεκριμένος Οργανισμός αποτελεί ένα ση
μαντικό βήμα, για την εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Φυσικά, το ελληνικό ενδιαφέρον θα πρέπει να είναι έντονο για τη 
ΔΕΕ, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η ΔΕΕ αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης και στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες ελληνικές προτάσεις, που μπο
ρούν να βοηθήσουν στην προοπτική εξέλιξης της ΔΕΕ σε τμήμα της 
υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας άμυνας και ασφάλειας.
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Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Συντονιστής: Γ. Ρουμπάτης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δυο, τρία πράγματα θέλω να προσθέσω εγώ. Πρώτον, 
να θυμόμαστε πολύ καλά, ότι υπάρχει ασάφεια, ως προς τη δομή της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα τι θέλουμε να 
την κάνουμε.

Ξέρετε κατά καιρούς διεθνείς παράγοντες ανακαλύπτουν, εφευρίσκουν 
διάφορα τέτοια μορφώματα. Ποιοι από σας θυμάστε το Σύμφωνο της 
Βαγδάτης για παράδειγμα. Οταν είχαν προβλήματα με το ΝΑΤΟ, πώς 
θα βάλουν μερικές χώρες να συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, ανακάλυψαν το 
Σύμφωνο της Βαγδάτης, μετά το ξέχασαν για ένα διάστημα. Μετά έβαλαν 
την Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ ξέχασαν το Σύμφωνο της Βαγδάτης.

Η Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση είναι ένα περίεργο κατασκεύασμα, το 
οποίο τώρα βολεύει για ένα διάστημα και εάν τελικά σε όλα αυτά τα 
σχέδια, τα οποία γίνονται για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, άμυνας την 
είπατε κύριε Γρηγορίου, εν πάση περιπτώσει εάν προχωρήσουμε σε όλα 
αυτά τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρώπη, πιθανόν 
να βολεύει να υπάρχει αυτή η οργάνωση, η οποία όμως βεβαίως δεν 
έχει ούτε τρόπος να λειτουργήσει χωρίς το ΝΑΤΟ, ούτε έχει χρήματα 
να λειτουργήσει χωρίς το ΝΑΤΟ, ούτε έχει κανένας τη διάθεση να της 
δώσει τους τρόπους και τα χρήματα, για να λειτουργήσει χωρίς το 
ΝΑΤΟ, τουλάχιστον από αυτά τα οποία εγώ αντιλαμβάνομαι.

Τώρα, ως προς τον ΟΑΣΕ νομίζω, πολύ σωστά ο κύριος Γρηγορίου 
τόνισε αυτό το θέμα της αλληλοπληροφόρησης και των μέτρων οικοδό
μησης εμπιστοσύνης.

Είναι ένας μικρός ΟΗΕ, ο οποίος πραγματικά βοηθάει στο ότι εκεί 
συμμετέχουν αρκετές χώρες, που μπορούν τουλάχιστον κατά καιρούς να 
μιλάει η μία στην άλλη, γιατί πολλές από αυτές συνήθως δεν μιλάνε, 
όταν βρεθούν έξω από τις αίθουσες συναντήσεων, που διοργανώνει ο 
ΟΑΣΕ.

Θα ήθελα να έχουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί, εκτός εάν είναι πάρα 
πολλές, γιατί ήδη είναι πάρα πολύ αργά και θα πρέπει να έχουμε και 
τα συμπεράσματα.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Μια και τελειώνει η Ημερίδα, η οποία πραγματικά ήταν 
άριστα οργανωμένη και πλούσια, σε πλήρη ενημέρωση, θα ήθελα να 
ρωτήσω κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ενωση να πιέσει την Τουρκία

ούτως ώστε να υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία προσφυγής στη 
Χάγη.

Και συνάμα η Ευρωπαϊκή Ενωση πιέζει και μας να προσφύγουμε 
από κοινού στη Χάγη; Διότι ήδη τα νησιά αυτά έχουν μείνει γκρίζα, 
όπως τώρα τα λέμε. Ετσι είναι η άποψη όλων έξω και μάλιστα, όταν 
ο Πρωθυπουργός, ή η Κυβέρνηση λένε άλλα πράγματα, τους σχολιάζουν 
ως ανακόλουθους. Διότι σου λένε, μπορεί να πάει ένα στρατιωτικό 
τμήμα να εγκατασταθεί επάνω και να κάνει μία άσκηση; Μπορούμε να 
στήσουμε τη σημαία μας επάνω όποια στιγμή θέλουμε;

Βέβαια, δεν θέλω να μου δώσετε απάντηση στο τελευταίο, γιατί 
μπορεί να είναι μία επίσημη έτσι θέση της Κυβερνήσεως και δεν πρέπει 
να λεχθεί ευρέως εάν μπορεί αυτό το πράγμα να κάνει κακό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα σας διακόψω παρακαλώ. Εδώ δεν υπάρχει κανένας 
που να εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση. Τουλάχιστον απ’ ότι γνωρίζω κανένας 
από τους τρεις μας εδώ δεν έχει καμία κυβερνητική θέση.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Ως συνήθως θα πούνε ότι είναι προσωπική.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κοιτάξτε εδώ είναι ένα συνέδριο ανθρώπων που 
υποτίθεται ότι ασχολούνται, ή θεωρούν ότι ασχολούνται με τα θέματα 
αυτά και ο καθένας εκφράζει την άποψή του, τίποτε περισσότερο και 
τίποτε λιγότερο.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Αν νομίζω, ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λεχθεί 
όπως το νομίζετε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ δεν υπάρχει εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό, ούτε είναι κάτι που 
κρύβουμε. Κανένας από μας δεν εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση.

Μιλάμε για το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών 
που λέγεται ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έχει καμία σχέση με 
τη Κυβέρνηση.

Τα ξεκαθαρίζω, διότι υπάρχουν και πολλοί φίλοι από άλλες χώρες, 
μη κάνουν το λάθος να θεωρήσουν ότι εδώ εκπροσωπείται η Κυβέρνηση. 
Δεν το λέω μόνο για σας. Ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Οσο μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε εάν είναι γκρίζα 
τα νησιά αυτή τη στιγμή ή όχι τα Ιμια;

Σ.ΖΥΓΟΥΡΟΣ: Πράγματι ήταν υπέροχη η εισήγηση του κυρίου Γρηγο
ρίου. Θα μου επιτρέψετε όμως κύριε Πρόεδρε εδώ να θέσω ένα ερώτημα:



Μήπως θα έπρεπε ν’ αναστήσουμε και την πάλαι ποτέ Κοινωνία των 
Εθνών;

Και τούτο διότι μετά την Κοινωνία των Εθνών, τ’ αποτελέσματα της 
οποίας υπήρξαν φρικτά και είδαμε τις αθλιότητες, μάλλον τ’ αποτελέ
σματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να περιοριστούμε 
σ’ ερωτήσεις.

Σ,ΖΥΓΟΥΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε Ρουμπάτη, στις ερωτήσεις. Εν πάση 
περιπτώσει δεν είμαστε πάντοτε παθητικοί, είμαστε και ενεργά μέλη 
αυτού του τόπου.

Ως γνωστό η ίδρυση του ΟΗΕ μεταξύ των άλλων αιτιών ήταν και ο 
"ασήμαντος άνθρωπος." Εγινε ο ΟΗΕ, έγιναν τόσοι άλλοι διεθνείς 
Οργανισμοί, έγινε η Ευρωπαϊκή Ενωση, παλαιότερα η ΕΟΚ κ.λ.π.

Βλέπουμε όμως, ότι όλοι αυτοί οι Οργανισμοί σε πράγματα βασικά 
όπως Κυπριακό, Κουρδικός Πόλεμος, Πόλεμος του Κόλπου, Πόλεμος 
Ισραήλ - Παλαιστίνης, ο πόλεμος της τέως Γιουγκοσλαβίας κ.λ.π. και 
έπεται συνέχεια. Βλέπουμε ότι οι Οργανισμοί αυτοί, πρωτοστατούντος 
του ΟΗΕ, ποιούσαν σιγή ιχθύος.

Κύριοι ρωτάμε, σαν Ελλην πολίτης και Ελλην της Ευρωπαϊκής Ενό
τητας, μήπως αυτοί οι Οργανισμοί υπάρχουν μόνο και μόνο για να 
εξυπηρετούν συμφέροντα των ισχυρών και όχι ημών των φουκαράδων 
Ελλήνων, Κούρδων, Παλαιστινίων, Γιουγκοσλάβων κ.λ.π.;

Και επ’ ευκαιρία κύριε Ρουμπάτη θα ήθελα, θα παρακαλούσα, έφυγε 
βέβαια και ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρός μας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις ενέργειες των Ευρωβουλευτών, καλό θα 
είναι να τις αναγιγνώσκουμε και στον Τύπο για να ξέρει ο λαός, ότι 
επάξια εκπροσωπείται η Ελλάδα, στο διεθνή αυτό Οργανισμό που 
λέγεται Ευρωπαϊκή Ενωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρακολουθώ από το πρωί τις εργασίες της Ημε
ρίδας. Βγάζω το συμπέρασμα και πιστεύω και πολλοί άλλοι, ότι τελικά 
η Ελλάδα, απομένει μόνη της ν’ αντιμετωπίσει ενδεχομένως μία νέα 
κρίση, σαν και αυτή που περάσαμε τον προηγούμενο χρόνο στα Ιμια.

Και θέλω να ρωτήσω εσάς που είστε στα κέντρα αποφάσεως πιο 
κοντά από μας και τα μαθαίνετε περισσότερο από πρώτο χέρι, απ’ ότι 
εμείς, εμείς τα μαθαίνουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
μαθαίνουμε σχεδόν, ό,τι θέλουν αυτά. Ξέρετε, να μας πείτε εάν έχει 
δημιουργηθεί κάποιο φόρουμ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που να 
στηρίζει επιτέλους τα συμφέροντα της Ελλάδας;

Εάν έχουμε δημιουργήσει είτε σαν σοσιαλιστική ομάδα, μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Κοινοβούλιο, είτε σαν οτιδήποτε άλλο, ένα 
φόρουμ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είτε εάν πρόκειται αυτό να συμβεί 
μέσα στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση, είτε εάν γίνει στον ΟΑΣΕ να στηρίζει 
τα συμφέροντα της Ελλάδος σε κάποια στιγμή κατά την οποία αναγνω
ρίζουν όλοι, ότι έχουμε δίκιο και ότι δεν είμαστε επιθετικοί, αλλά 
αμυντικοί σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι παρόμοιο με τα Ιμια και 
να μη βρεθούμε και πάλι απομονωμένοι και να περιμένουμε το θείο 
πλανητάρχη να μας γλυτώσει; Ευχαριστώ.

Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Νομίζω, ότι οι ερωτήσεις δεν είχαν άμεση σχέση του
λάχιστον με τη θεματική αυτή.

Νομίζω, επίσης, ότι όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Δεμέστιχα, 
η οποία αφορούσε τη προηγούμενη ενότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
νομίζω, ότι ο κύριος Περράκης ήταν πολύ κοφτός στην εισήγησή του, 
ότι δεν παρέχονται αυτές οι δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ενωση να 
παρεμβαίνει σ’ αυτού του τύπου τις διενέξεις προς επίλυση των διαφορών 
και γι’ αυτό άλλωστε η αδυναμία αυτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την 
ωθεί και προς το ν’ αποδέχεται την ιδέα και να προτείνει και από την 
πλευρά της φυσικά, το θέμα αυτό να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικα
στήριο της Χάγης.

Τώρα από την άλλη πλευρά πιστεύω, ότι είναι λάθος η εντύπωση 
που δημιουργήθηκε, γιατί καμία από τις ενότητες, πάνω στις οποίες 
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε δεν μας έδωσε την ευκαιρία να 
δούμε, ότι η Ελλάδα είναι μόνη της. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι διεθνείς 
Οργανισμοί μέσα στους οποίους αποκλείεται η Ελλάδα και μένει μόνη 
της για ν’ αντιμετωπίσει όλα τα θέματα.

Και ακριβώς αυτό είπαμε, ότι είναι εάν θέλετε, πολύ θετικό το 
στοιχείο ότι οι περισσότεροι από τους Οργανισμούς, αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται σε μία ανοδική εάν θέλετε, πορεία. Πολλοί από αυτούς 
αναζητούν να βρούνε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες να ενισχύσουν τα 
θεσμικά τους πλαίσια με σκοπό ποιό; Με σκοπό να δώσουν την ευκαιρία 
στα κράτη μέλη, να έχουν τα κράτη μέλη μια πιο αν θέλετε, δίκαιη και 
σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Οργανισμοί και αυτό τονίστηκε 
και το πρωί είναι διακρατικοί, οπότε όλοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν 
όλα τα κράτη την ίδια δυνατότητα να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους 
και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μέσα σ’ αυτές τις οικογένειες, 
τις θεσμικές οικογένειες. Αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να πω.



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος και εγώ.
Το θέμα που έθεσε ο κύριος Καραγιάννης. Θα πάρω, δύο, τρία λεπτά 

για ν’ απαντήσω, διότι ξέρετε υπάρχει μιά διάθεση σε πάρα πολλούς 
από τους συμπολίτες μας, πολλές φορές και σε μένα, να αισθανόμαστε, 
ότι είμαστε ένα ανάδελφο έθνος.

Δεν είμαστε έτσι και νομίζω, ότι αυτά που τουλάχιστον εγώ είπα 
σήμερα και μπορώ να στηρίξω, αλλά δεν είχα το χρόνο. Μέσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που νομίζω, ότι αντικατοπτρίζει ως ένα μεγάλο 
βαθμό τη κοινή γνώμη των χωρών, μιας Ενωσης στην οποίαν ανήκουμε, 
δεν αισθάνομαι καθόλου μόνο.

Για παράδειγμα δεν αισθάνομαι ότι κανένας με αποκλείει από τίποτε, 
διότι δέχονται ότι έχω κάθε δυνατότητα να συμμετέχω ως ισότιμο μέλος 
όπως οποιοσδήποτε άλλος ευρωβουλευτής από άλλη χώρα.

Στις χώρες τις οποίες επισκέπτομαι και από τις αρμοδιότητες που 
έχω μέσα στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, επισκέπτομαι πάρα 
πολλές χώρες, σχεδόν κάθε βδομάδα, ποτέ δεν αντελήφθηκα ότι υπάρχει 
κάποια διάθεση να με απομονώσουν γιατί είμαι Ελληνας και επίσης 
στις συναντήσεις που πηγαίνω και πηγαίνω πολύ συχνά, των συντρόφων 
μου σοσιαλιστών, ανά την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
δεν είδα ότι είμαστε μόνοι.

Τώρα, δεν είμαστε μόνοι επίσης στους διεθνείς Οργανισμούς. Δυστυ
χώς όμως στην Ελλάδα έχουμε μία διάθεση να θεωρούμε ότι κάθε φορά 
που διαφωνούν κάποιοι με το σύνολο των θέσεών μας, διαφωνούν με 
τη θέση μας στο σύνολό της. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα 
δεν είναι άσπρα - μαύρα.

Οι άνθρωποι στις σχέσεις τους, τις καθημερινές, έχουν φίλους με 
τους οποίους δεν συμφωνούν στα πάντα. Δεν σταματούν να τους βλέπουν 
και ούτε σταματούν να στηρίζονται σ’ αυτούς τους φίλους.

Δεν καταλαβαίνω, γιατί χρειάζεται η χώρα μας, κάθε φορά που 
κάποιος διαφωνεί με ένα σημείο της δικής μας πολιτικής αυτομάτως να 
θεωρούμε ότι αυτός ο κάποιος, αυτή η χώρα, αυτός ο Οργανισμός, είναι 
εχθρικός προς την Ελλάδα.

Ξέρετε, στη διεθνή πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες και έχθρες, υπάρχουν 
συμμαχίες που κτίζονται πολύ προσεκτικά και οι οποίες αλλάζουν με 
τις συγκυρίες.

Εάν δόθηκε η εντύπωση, ότι μας έχουν απομονώσει είναι λάθος αυτή 
η εντύπωση.

Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη λίγο προσεκτι
κότερα να διαβάζετε και ν’ ακούτε πράγματα. Και το λέω αυτό, διότι

ειλικρινά όπου ταξιδεύω, ακούω, ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε 
μόνοι.

Τώρα το θέμα που έθεσε ο στρατηγός ο κύριος Δεμέστιχας. Πρώτον, 
δεν έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ενωση να πιέσει είτε εμάς, είτε 
τη Τουρκία να πάμε σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στη Χάγη, ή 
οπουδήποτε αλλού.

Καθώς γνωρίζετε, είναι θέση της Ελλάδας, όχι της Κυβέρνησης της 
σημερινής, είναι θέση της Ελλάδας, ότι η προσφυγή στη Χάγη είναι 
κάτι το οποίο το επιθυμούμε.

Αλλωστε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπογράψαμε μεταξύ 
άλλων και ένα άλλο χαρτί, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα 
πιθανόν.

Ξέρετε, ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αυτομάτως όταν 
γίνονται μέλη της Ενωσης δέχονται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικα
στηρίου, είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Δεν λέμε τίποτε καινούργιο, 
γιατί άκουσα και επικρίσεις ξέρετε, προς τον Υπουργό των Εξωτερικών 
και προς τον Πρωθυπουργό, όταν είπαμε, να πάει για οποιοδήποτε θέμα 
θέλει, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ξέρετε, δεν έχουμε επιλογή. Οταν γίναμε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, συμφωνήσαμε. Δηλαδή, αυτό το υπέγραψε ο κύριος Καραμαν
λής, το υπέγραψε η χώρα μας, το ενέκρινε η Βουλή μας, συμφωνήσαμε 
ταυτόχρονα ν’ αναγνωρίζουμε για οποιοδήποτε θέμα τη δικαιοδοσία του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά θέματα, που στη συνέχεια 
είναι καλύτερα. Ασφαλώς δεν είναι έτσι απλώς όπως το λέω, αλλά 
πολιτικά το έχουμε δεχτεί. Κάνω λάθος κύριε Στεφάνου μήπως; Για 
εξηγήστε το τεχνικό μέρος εάν θέλετε.

Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Πράγματι πολιτικά έχουμε αυτή τη δέσμευση και νομικά 
αποδεχτήκαμε την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου πριν από 
δυο χρόνια με εξαίρεση τα θέματα εθνικής ασφάλειας και εδώ προφανής 
περίπτωση είναι η περίπτωση της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, πίεση υπάρχει με την έννοια ότι 
θα ήθελαν να τελειώνουν όλοι. Υποθέτω ότι και εμείς θα θέλαμε να 
τελειώνουμε κατά τρόπο που να μη θίγει τα εθνικά μας συμφέροντα.

Τώρα, γκρίζες ζώνες δεν είναι του παρόντος. Αλλά θα έλεγα κάτι. 
Πολλές φορές χάνουμε το δίκιο μας, γιατί επιμένουμε ότι έχουμε άδικο.

Γκρίζες ζώνες υπάρχουν μόνο στο μυαλό εκείνων που θέλουν να 
δημιουργούν προβλήματα στη χώρα μας. Γκρίζα νησιά είπατε στρατηγέ



μου. Είναι βραχονησίδα πρώτον. Εγώ επιμένω, ότι γκρίζες ζώνες και 
γκρίζα νησιά δεν υπάρχουν.

ΑΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω, ότι οι τελευταίες 
τοποθετήσεις σας είναι εξ εσπερίας ορμώμενες. Φαντάζομαι ότι λειτουργείτε 
με την άποψη περισσότερο του Ευρωπαίου πολίτη, παρά του Ελληνα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μπορείτε να πείτε πιο συγκεκριμένα τι εννοείτε;

ΑΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιλαμβάνομαι το θέμα ας πούμε κατά πόσο 
έχει συμφωνήσει η Ελλάδα να θέτει τα προβλήματά της στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.

Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άρα λοιπόν, 
εμείς μόνοι μας θα θέσουμε σε αμφισβήτηση κάποια θέματα, τα οποία 
δεν υπάρχουν;

Γ.ΣΟΥΛΑΑΑΚΗΣ: Δύο λεπτά να παρέμβω λίγο μια και έχω παρακο
λουθήσει τη διαδικασία από το πρωί.

Στη πρώτη φάση, στην πρώτη ενότητα είχαν συζητηθεί αυτά τα θέματα 
και είχαν διευκρινιστεί πλήρως. Δηλαδή, στην καθαρά νομική προσέγ
γιση.

Η πρώτη ενότητα, το έχει πλήρως διευκρινίσει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εάν θα μπορούσε ο κύριος Στεφάνου ν’ απαντήσω 
στο νομικό και εγώ θ’ απαντήσω στο πολιτικό που θέσατε.

Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Δεν έχει αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για 
το Διεθνές Δικαστήριο μιλούσαμε.

Και για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εμείς μεν αποδεχτήκαμε την 
υποχρεωτική δικαιοδοσία, δεν είχε είχε αποδεχτεί η Τουρκία. Σημαίνει 
δηλαδή, ότι εμείς καθόμαστε στο σκαμνί, εάν προσφύγει η Τουρκία εναντίον 
μας. Με εξαίρεση επαναλαμβάνω τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, 
στην περίπτωση αυτή την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα παρακαλούσα να πω και εγώ μία κουβέντα. Ανήκω 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η χώρα μου εάν δεν κάνω λάθος είναι Ευρώπη, 
εσείς θεωρείτε, ότι η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη;

Εάν θεωρείτε αυτό, έχουμε μία βασική διαφορά. Εγώ θεωρώ, ότι η 
Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχω 
αυτό που αποκαλέσατε ευρωπαϊκές απόψεις. Αφού η Ελλάδα είναι στην 
Ευρώπη. Εχω ελληνικές. Υπάρχουν ιδιορρυθμίες, υπάρχουν ιδιαιτερότη
τες, υπάρχουν πολιτιστικές και πολιτισμικές διαφορές, αλλά η Ελλάδα 
απ’ ότι εγώ πιστεύω ανήκει στην Ευρώπη.

Εγώ όταν μιλώ εδώ πέρα μιλώ ως ένας Ελληνας που είναι και ένας 
γενικότερος όρος ο Ευρωπαίος. Η Ελλάδα είναι μέρος από κάτι μεγα
λύτερο, γιατί επέλεξε ο λαός της να είναι έτσι και για τρεις χιλιάδες 
χρόνια εάν δεν κάνω λάθος η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη.
ΑΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τυχαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση σε όλα τα θέματα να είναι σε βάρος των ελληνικών 
θεμάτων.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας παρακαλώ δεν θέλω να κάνω διάλογο. Το ότι 
τυχαίνει, αυτή είναι η άποψή σας, αλλά αυτό γεωγραφικά την Ελλάδα 
δεν την βγάζει από την Ευρώπη. Και εμένα τουλάχιστον ως πολίτη δεν 
με βγάζει από την Ευρώπη.

Τώρα, εάν δεν είμαι ικανοποιημένος, ξέρετε πολλές φορές ψηφίζουμε 
μία κυβέρνηση και βγάζουμε μία άλλη. Λοιπόν, έχουμε επιλογές. Δεν 
μας αρέσει αυτή η Ευρώπη να την αλλάξουμε στο χέρι μας είναι.

Μη νομίζετε, ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί πέρα και λέμε. Υπάρχει 
κάποιο κέντρο νομίζετε που καθορίζει ποιά είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική; 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες φτιάχνουν την πολιτική και οι ευρωπαϊκές κυ
βερνήσεις φτιάχνουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν μας 
αρέσει να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ.
Γ.ΣΟΥΛΑΑΑΚΗΣ: Απλώς για να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία και 
σε σχέση με τις παρατηρήσεις τις δικές σας, το θέμα της Ημερίδας 
είναι οι θέσεις των Διεθνών Οργανισμών στην κρίση των Ιμίων.

Αρα περισσότερο έχει το στοιχείο να προσεγγίσουμε πώς θ’ αντιμε
τωπίσουν οι διεθνείς Οργανισμοί αυτό το θέμα και έχει το στοιχείο και 
το ενημερωτικό και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, άρα περισσότερο με αυτή 
την οπτική έγινε αυτή η συζήτηση εδώ, πρώτον.

Και δεύτερον, το ότι μοιράστηκε σε πέντε ενότητες, αυτή η διαδικασία, 
δεν ήταν άσχετη από την ανάγκη της ουσιαστικής προσέγγισης.

Γι’ αυτό επαναλαμβάνω το θέμα που θέσατε τώρα, με ποιά διαδικασία 
μπορεί να προσφύγει η Τουρκία, με ποιά διαδικασία εμείς, τι δικαιώματα 
έχουμε εμείς, τι δικαιώματα έχουν εκείνοι κ.λ.π. αναλύθηκε και τεκμη
ριώθηκε στην πρώτη φάση και αναλυτικά.

Και επειδή θα υπάρξουν πρακτικά αυτής της διαδικασίας, μπορεί ο 
οιοσδήποτε να πάρει τα πρακτικά σ’ επόμενη φάση και προς το τέλος, 
αφού κλείσουμε τη διαδικασία, να τα χρησιμοποιήσει ως ένα φυλλάδιο 
επιμορφωτικό, ή ενημερωτικό, που στην κάθε ενότητα υπάρχει η μεγα
λύτερη δυνατή τεκμηρίωση των δεδομένων κάθε ενότητας.



ΣΥ Μ ΙΙΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ

Πέτρος Πιζάνιας
Αν. Καθηγητής Ιστορίας,

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ - Α. Παπανδρέου

ΙΙ.ΓΙΙΖΑΝΙΑΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Να πω κλείνοντας, ότι από την κρίση 
των Ιμίων στους διεθνείς Οργανισμούς, στην πραγματικότητα κινηθήκαμε 
γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε όλες τις άλλες τις σχέσεις 
τις διεθνείς της χώρας μας που διαπλέκονται γύρω από αυτό το πρό
βλημα.

Παρά την αβρότητα που είχε η επιστημονική επιτροπή εξωτερικής 
πολιτικής και άμυνας του Ινστιτούτου μας, να μου αναθέσει τη συναγωγή 
συμπερασμάτων, νομίζω, ότι συστηματικότερα από μένα, θα το κάνει ο 
κύριος Γρηγορίου.

Θα ήθελα μόνο να πω τούτο και αφορμή γι’ αυτή τη σκέψη μου την 
έδωσε η αίσθηση της εθνικής μοναξιάς, που κάθε τόσο διατυπώνεται 
και η οποία πιστεύω, ότι κρύβει όλως ενδιαφέροντα πολιτιστικά στοιχεία, 
αρνητικά προφανώς.

Είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η ιστορία της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας είναι στοιχείο της ιστορίας της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Συμπληρώνοντας κιόλας, πολύ σωστά νομίζω, ότι είναι ένας 
διαρκής ανταγωνισμός, μία διαρκή σύγκρουση, παίρνοντας και τα πα
ραδείγματα της πολιορκίας της Βιέννης πριν τέσσερις, πέντε αιώνες 
κ.λ,π.

Ξέρετε στη δική μας ιστορία, την ελληνική ιστορία, η οθωμανική και 
αργότερα η τουρκική ιστορία είναι απόλυτα εμπλεκόμενη. Οπως ισχύει 
και το ακριβός αντίστροφο.

Παρά ταύτα θα έπρεπε όλοι, και ιδίως οι ηγετικές ομάδες αυτής της 
χώρας, και οι πνευματικές συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές, να έχουν 
εκπλαγεί πάρα πολύ από το γεγονός, ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει 
ούτε ένα αξιοπρεπές και σοβαρό, αξιόπιστο δηλαδή, τουρκολογικό Ιν
στιτούτο, δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα πανεπιστημίου τουρκικών σπουδών, 
ούτε καν βαλκανικών κ.λ.π. δεν υπάρχει κάποια συστηματική ιστορική 
και σύγχρονη έρευνα, για το τι είναι τέλος πάντων, αυτή η χώρα, η 
οποία όπως όλοι αποδεχόμαστε και ορθώς αποτελεί τη μείζονα απειλή 
για τη χώρα μας.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι μία απόρροια μιας ιστορίας, της ιστορίας 
μας, κυρίως της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, που η Ελλάδα, όντας

μία μικρή πτυχή, συστηματικά έτσι και μονομερώς προσανατολισμένη, 
στο διεθνή συσχετισμό σ’ ένα σημείο, στερήθηκε, παραχώρησε η ίδια 
κατ’ αρχάς, πρώτα απ’ όλα παραχώρησε η ίδια τη δυνατότητα να παράγει 
γνώση, να παράγει επιτελεία, να παράγει πολιτική στηριγμένη στη γνώση 
και όχι απλώς σε ιδεολογήματα.

Αυτή η ορφάνια, εάν θέλετε αυτός ο ευνουχισμός, προκύπτει και 
γίνεται πολύ εντονότερος μετά την πτώση, τη λήξη εν πάση περιπτώσει 
του Ψυχρού Πολέμου, την πτώση δηλαδή των κομμουνιστικών συστημά
των, όπου ξαφνικά χωρίς να έχει ανατραπεί η διεθνής ιεραρχία και οι 
συσχετισμοί του πολιτικού συστήματος του πλανήτη μας, η χώρα μας 
βρίσκεται όχι πιο πολύ μόνη της, αλλά πιο πολύ εκτεθειμένη. Ητοι με 
πιο πολλές ανάγκες διεθνούς πολιτικής και με πιο πολλές ανάγκες 
σχεδιασμού, συστηματικής πολιτικής.

Η κρίση των Ιμίων εάν θέλετε, αυτό μας το ξαναθύμισε. Ανεξάρτητα 
από τις εσωτερικές αστάθειες που είχαμε εκείνη την εποχή, η ίδια η 
κρίση των Ιμίων, μας ξαναθύμισε ότι εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει 
να κάνουμε με όλα αυτά.

Επειδή όμως, όλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε για όλα και επειδή 
όλοι δεν τα σκέφτονται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, εμείς στο 
ΙΣΤΑΜΕ σκεφτήκαμε ότι πράγματι κάτι πρέπει να κάνουμε και πρέπει 
να κάνουμε κάτι που να προσιδιάζει στο δικό μας χαρακτήρα ως 
Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών αφ’ ενός και αφ’ 
ετέρου πρέπει να κάνουμε κάτι που να διαφοροποιείται όχι χάριν της 
διαφοροποίησης, αλλά για να καλύψει, για να συμβάλλει μάλλον στην 
κάλυψη αυτής της ανάγκης που ανέφερα πριν, να διαφοροποιείται ας 
πούμε, από τον καθαρά πολιτικό λόγο και βέβαια πολύ περισσότερο 
από το δημοσιογραφικό.

Ετσι οργανώσαμε αυτή την Ημερίδα, στην προοπτική ακριβώς να 
συγκεντρώσουμε όσο είναι δυνατόν την υφιστάμενη γνώση, ώστε να 
διευκολυνθούμε να κάνουμε κάποια βήματα πάρα πέρα.

Με την ευκαιρία λοιπόν, αυτή και εκθέτοντας αυτό το σύντομο 
σκεπτικό, θέλω να σας πω, ότι από το Φθινόπωρο θα συνεχίσουμε αυτή 
την προσπάθεια. Δηλαδή, σκοπεύουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα 
του καθεστώτος του Αιγαίου, όχι του νομικού καθεστώτος και επίσης 
να συζητήσουμε, ν’ αρχίσουμε δηλαδή, να συζητάμε συγκεντρώνοντας 
ό,τι υφίσταται από δυναμικό, επιστημονικό, ν’ αρχίσουμε να συζητάμε 
ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτής της χώρας που μας απειλεί. Του 
κοινωνικοπολιτικού δηλαδή, συστήματος της Τουρκίας και ποιές είναι



οι δομικές, θεμελιακές αιτίες που την ωθούν να γίνεται μια χώρα 
επεκτατική.

Αυτά και δίνω το λόγο στον κύριο Γρηγορίου. Ευχαριστώ.

Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Δεν θα σας κουράσω πολύ με τα συμπεράσματα τα 
οποία συνάγουμε από τη σημερινή ενδιαφέρουσα συζήτηση της συνά
ντησής μας. Θα επισημάνω πολύ επιγραμματικά τρία, τέσσερα σημεία.

Το πρώτο σημείο είναι ότι η κρίση των Ιμίων, αποτέλεσε εάν θέλετε 
ένα στοιχείο με το οποίο ολοκληρώνεται ο κύκλος των διεκδικήσεων 
της Τουρκίας. Πρόκειται για διεκδικήσεις που στο παρελθόν είχαν 
χαρακτήρα μη χερσαίο, θαλάσσιο, εναέριο ή ακόμη και αποστρατικο- 
ποιήσεως. Τώρα, η ολοκλήρωση αυτή φέρνει στην επιφάνεια διεκδικήσεις 
πλέον χερσαίες.

Το άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε σαν συμπέρασμα είναι 
ότι πλέον η Ελλάδα βλέπει σαν μοναδική λύση τη δυνατότητα παραπο
μπής του σχετικού θέματος στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο του Ορ
γανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης που πρέπει να δούμε είναι ότι η μόνιμη ελληνική επιλογή για 
κοινοτικοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι μία σωστή επιλογή 
αφού θέτει όλο τον προβληματισμό μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται, μια σχετική προσοχή, εφ’ όσον 
μπορούν ν’ αποφευχθούν ενδεχόμενες αποκλίσεις. Και φυσικά αυτό που 
ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που 
δεν μπορεί να πιέσει. Δεν μπορεί ν’ ασκήσει πιέσεις προς την πλευρά 
της Τουρκίας. Στερείται της δυνατότητας να προχωρήσει το θέμα πάρα 
πέρα προς επίλυση.

Αρα λοιπόν, αυτό που μας μένει και φυσικά ένα στοιχείο που κρατάμε 
επίσης, είναι ότι όλες αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός, 
δυστυχώς, της αδυναμίας λειτουργίας του μηχανισμού της κοινής εξωτε
ρικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας.

Αρα λοιπόν, καταλήγουμε ότι προς το παρόν η μόνη λύση και σωστή 
είναι αυτός ο σχεδιασμός, ο ελληνικός σχεδιασμός που γίνεται με 
επίκεντρο την παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης.

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι, μετά από αρκετές ώρες πιστεύω, 
εποικοδομητικής παρουσίας και διαλόγου, φτάσαμε στο τέλος της σημε
ρινής μας Ημερίδας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, για την ενεργό συμμετοχή 
και παρουσία σας.

Θα ήθελα όμως περισσότερο να ευχαριστήσω πέραν των άλλων, για 
λόγους που είναι προφανείς, εκτός από τους 14 εκπροσώπους πρεσβειών 
που είχα στην αρχική φάση αναφέρει, στη συζήτησή μας εδώ, να 
προσθέσω και άλλους τέσσερις οι οποίοι έχουν έρθει εδώ, έτσι, για να 
υπάρξει μια δικαιοσύνη και μία ισότητα σε όλους.

Ο Αλιθαλή Ρασίουμ πρώτος γραμματέας, ακόλουθος της Ρουμανικής 
Πρεσβείας. Αλεξέγεφ υποπρόξενος της Ρωσικής Πρεσβείας. Γιανατί 
τρίτος γραμματέας της Ιρανικής Πρεσβείας και Ενρίκο Πετρομάτσι 
πρέσβης της Ιταλίας. Ευχαριστούμε λοιπόν και τους 18.

Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Επειδή τελειώσαμε αυτή τη συνάντηση σήμερα και 
επειδή τυχαίνει να είμαι στην Ομάδα Οργάνωσης αυτής της Ημερίδας, 
ειλικρινά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου κατ’ αρχάς προς 
εσάς κύριε Πρόεδρε, πραγματικά και προς όλα τα μέλη του Διοικητικού 
και Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ, που στηρίξατε αυτή την 
ιδέα μας, αυτή τη πρότασή μας.

Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μπόση που είναι υπεύθυνη της 
επιστημονικής επιτροπής, της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, πραγμα
τικά, γιατί συνεργαστήκαμε άριστα και σ’ αυτό το αποτέλεσμα φτάσαμε 
μαζί. Μπορεί η κυρία Μπόση να είναι εκεί πέρα πίσω, αλλά έδωσε τα 
πάντα, για την επιτυχία αυτής της Ημερίδας.

Και επίσης να ευχαριστήσουμε και όλους εκείνους που στήριξαν 
γραμματειακά, που στήριξαν τεχνικά αυτή την Ημερίδα και φυσικά να 
ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών που παραχώρησε την 
αίθουσα αλλά και τους διερμηνείς, οι οποίοι τόσες ώρες εκεί πίσω στην 
καμπίνα υπέμειναν όλες αυτές τις τεχνικές ορολογίες και τους κουράσαμε 
φυσικά πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας όλους.

(Χειροκροτήματα)

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Και πάλι σας ευχαριστούμε όλους και σας περιμέ
νουμε.
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Το Ελληνικό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα

Η σημερινή διεθνής πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από εξελίξεις σε 
όλους τους τομείς και μια γενικότερη κινητικότητα που αναπαράγει οικο
νομικές και πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις.

Η κατάρρευση της τέως Σοβιετικής Ένωσης, οι αλλαγές στις πρώην 
Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, η πτώση του Συμφώνουν της Βαρσοβίας όξνναν 
εν πολλοίς τις εντάσεις που υπήρχαν από την εποχή τον ψυχρού πολέμου. 
Σηματοδότησαν δε και διαμόρφωσαν ένα νέο κλίμα στις αμυντικές σχέσεις 
των κρατών σε διεθνές όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την μία η κατάρρευση του διπολισμού αλλά και η διάθεση των 
κρατών πρώην μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ 
και από την άλλη οι ανακατατάξεις στα Βαλκάνια, τοποθετούν την περιοχή 
που ανήκει η Ελλάδα στη θέση των περιοχών (πολιτικού ενδιαφέροντος) 
που κατά συνέπεια χρήζουν και τον ανάλογου πολιτικού προβληματισμού.

Η ένταση αυτή λαμβάνει όξυνση που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά 
επεκτείνεται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές με περισσότερο έντονες 
μορφές συγκρούσεων.

Στην περίπτωση της Ελλάδας ο προβληματισμός αυτός σχετίζεται με την 
προσπάθεια για αποτελεσματικότερη αμυντική ικανότητα στα πλαίσια των 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων της περιοχής και της συνεχιζόμενης έντασης 
από την δραστηριότητα της γειτονικής χώρας.

Η δραστηριότητα της Τουρκίας, η στρατιωτική της ισχυροποίησης όπως 
και η ελληνοτουρκική διένεξη λαμβάνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς 
επηρεάζουν με μια ευρύτερη έννοια τη διεθνή ασφάλεια στην περιοχή. 
Ασφάλεια η οποία αντικατοπτρίζεται και σε οικονομικούς συσχετισμούς. 
Εξυπακούεται ότι η οικονομική ευρωστία και δυνατότητα μιας χώρας την 
τοποθετεί στην πλεονεκτικότερη θέση.

Το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια αναμόρφω
σης και εκσυγχρονισμού της εθνικής μας άμυνας.

Η διατήρηση της ισορροπίας στην πολιτικά και γεωστρατηγικά ευαίσθητη 
περιοχή μας δεν θα έπρεπε να σημαίνει αναγκαστικά και ανακατανομή 
εδαφών ή περιοχών, όπως κατά καιρούς δίνεται η εντύπωση.

Η διατήρηση της ισορροπίας θα επέλθει και μέσω του ελληνικού εξοπλι- 
στικού προγράμματος με σκοπό να ενισχύσει την αποτρεπτική μας ικανότητα 
σε στρατιωτικό επίπεδο, να διαμορφώσει νέα δεδομένα στην αμυντική πο
λιτική της χώρας και τελικά να εξισορροπήσει μια εκ των πραγμάτων 
ανισομερή σχέση διατηρώντας ταυτόχρονα την εθνική οικονομική ευρωστία.

Η οικονομική μας ευρωστία έχει γίνει αποδέκτης σχετικής κριτικής ανα
φορικά με τα υπό δαπάνη ποσά για την άμυνα, παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκε 
ότι η απόφαση για αμυντική θωράκιση τελικά λειτούργησε και ως ενοποιη- 
τικός παράγοντας τον κοινωνικού ιστού προς την κατεύθυνση της διατήρησης 
της ισορροπίας και της σταθερότητας στην περιοχή.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Σουλαδάκης
Πρόεδρος

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από μέρους του Διοικη
τικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών Αναπτυξιακών Μελετών 
"Ανδρέας Παπανδρέου", ευχαριστούμε για την δική σας παρουσία απόψε 
που εκτιμάμε ότι θα συμβάλλει στην όσο το δυνατόν προσέγγιση ενός 
σοβαρότατου θέματος που απασχολεί πιστεύω όλα τα επιτελεία οικονο
μικά, πολιτικά, στρατιωτικά.

Δεν θέλω να πω προς το παρόν ότι απασχολεί και μεγάλο τμήμα 
του ελληνικού λαού. Ενώ το αποτέλεσμα σαφέστατα επηρεάζει τον 
ελληνικό λαό, δεν απασχολεί σε μεγάλο μέρος τον ελληνικό λαό, για 
λόγους που δεν είναι του παρόντος να τους αναλύσουμε.

Επομένως με βάση αυτό το δεδομένο, θα πω δυο κουβέντες μόνο 
για το τι προσπαθούμε να κάνουμε, παρ’ ότι ορισμένοι από τους παρόντες 
έχουν εμφανιστεί και σε άλλες εκδηλώσεις μας. Είναι γνωστό σε όλους 
ότι ένας από τους λόγους που ερμηνεύουν την αποστασιοποίηση του 
πολίτη από την πολιτική, είναι η διάσταση έργων και λόγων ή λόγων 
και έργων. Εργα πολιτικών από λόγια πολιτικών.

Αυτή η διάσταση δεν είναι κάτι που κατά κανόνα είναι αποτέλεσμα 
συγκεκριμένης επιλογής, δηλαδή εν γνώση του κάποιος ξεκινάει και 
λέει κάποια πράγματα και εν γνώση του καταλήγει να κάνει κάποια 
έργα, τα οποία θα είναι στο τέλος αναντίστοιχα των λόγων. Απλώς στις 
περισσότερες φορές έχουν ως στοιχείο του λόγου ή την επιθυμία ή την 
ανάγκη ή την απαίτηση.

Και λίγες φορές τεκμηριώνεται η θετική αποδοχή είτε της επιθυμίας 
είτε της απαίτησης, είτε της ανάγκης με δυνατότητα υλοποίησης. Από 
την άποψη αυτή, εμείς προσπαθούμε να καταλήγουμε σε ορισμένες 
πολιτικοεπιστημονικές προτάσεις στη βάση δεδομένης επιστημονικοτε- 
χνικής τεκμηρίωσης, δηλαδή στηριγμένη σε δεδομένα πραγματικά, ώστε 
στο μέτρο του εφικτού εκείνοι που πιθανώς θα ενδιαφερθούν ν’ ακού
σουν κάτι από εμάς και να το κάνουν μετά πολιτική πράξη, να έχουν 
και τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν ότι οι προτάσεις είναι και 
εφικτές.

Αυτά χοντρικά ως πλαίσιο που αυτοκαθορίζεται για μας όσον αφορά 
τον τρόπο που προσεγγίζουμε διάφορα θέματα.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τώρα, η σημερινή ημερίδα 
μια και ξεκινάμε απόγευμα και τελειώνουμε το βράδυ έχει δύο ενότητες.



Η πρώτη ενότητα θα έχει συντονιστή τον κύριο Αιούση που είναι μέλος 
του ΙΣΤΑΜΕ, της ειδικής Επιτροπής που αφορά την εξωτερική πολιτική 
και άμυνα και δίνω το λόγο στον κύριο Λιοΰση που θα παρουσιάζει 
και τους υπόλοιπους εκ των ομιλητών και θα έχει την ευθύνη της 
διαδικασίας του πρώτου μέρους του διαλόγου μας.

Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ■ ΑΝΤΑΠΟΛΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νικόλαος Μ. Λιούσης
Δρ. Οικονομικών του ΠανΙμίον PARIS IX-Dauphine, μέλος 

της Επιστημονικής Επιτροπής του τομέα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας 
του ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

“ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 παρατηρούνται μια σειρά από 
σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά την παραγωγή, την διεθνή διακίνηση 
των οπλικών συστημάτων αλλά και τη δομή της στρατιωτικής οργάνωσης 
(κυρίως των δυτικών χωρών).

Ενδεικτική των εν λόγω αλλαγών είναι η πολιτική μείωσης των 
στρατιωτικών δαπανών που ακολουθείται από τις χώρες του ΝΑΤΟ. 
Έτσι, το 1994 κατεγράφη μια μείωση των εν λόγω δαπανών που σε 
σχέση με το 1985 έφθασε το 15% (-14,6%).

Οι αιτίες χάραξης μιας νέας στρατηγικής από την πλευρά των χωρών 
του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αναξητηθούν στους κάτωθι λόγους:

I. Περιορισμός της κοινωνικής νομιμοποίησης έναντι των τεράστιων 
εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο κοινωνικός σχηματισμός των δυτικών χωρών δεν αποδέχεται πλέον 
να στηρίξει τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα από την ώρα που, 
αφ’ ενός το αντίπαλο στρατιωτικό στρατόπεδο έχει καταρρεύσει αφ’ 
ετέρου δε οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών ακολουθούν μια περιο
ριστική οικονομική πολιτική προκειμένου να τιθασεύσουν τα δημόσια 
ελλείμματά τους.

II. μείωση της διεθνούς ζήτησης των οπλικών συστημάτων. Η ραγδαία 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου των όπλων των δεκαετιών του ’70 και 
του ’80 αλλά και η εμφάνιση νέων παραγωγικών όπλων, οδήγησαν 
σταδιακά στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

III. δομικές αλλαγές στο πεδίο της παραγωγής των οπλικών συστη
μάτων κάτι που, επιδρά άμεσα στην διαμόρφωση της στρατιωτικής 
στρατηγικής.

Έμφαση πλέον δεν δίδεται στην “ποσότητα” του συγκεκριμένου 
“εμπορεύματος” ή στο μέγεθος του αλλά, μάλλον, στην καταστροφική 
του ισχύ. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρούν ο Α. και η X. ΤΟΦΛΕΡ:



“...η γνώση είναι πια η κεντρική πηγή καταστροφικότητας όπως είναι 
και η κεντρική πηγή παραγωγικότητας...”(1).

Αν το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ατλαντικής συμμαχίας ακο
λουθεί την ανωτέρω περιγραφόμενη πορεία υπάρχει μια χώρα που 
αποτελεί εξαίρεση του συγκεκριμένου κανόνα. Η Τουρκία είναι η μόνη 
“δυτική” χώρα που κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1985-1994) αυξάνει 
τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 54% (δηλ. από τα 4.011 εκατ. και 
φθάνει στα 6.173 εκατ. σε σταθ. τιμές 1990). Η εξέλιξη αυτή καθίσταται 
περισσότερο ενδεικτική για τα τοπικά δρώμενα, αν σκεφθούμε ότι την 
ίδια στιγμή η Ελλάδα μειώνει τις αντίστοιχες δαπάνες της. Έτσι, κατά 
την ίδια περίοδο οι ελληνικές στρατιωτικές δαπάνες μειώνονται κατά 
16% (από τα 4.524 εκατ. $ περιορίζονται στα 3.778 εκατ. $).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας (Α) της Τουρκίας (Β) των ΗΠΑ (Γ) 

και του ΝΑΤΟ εν σύνολο (Δ) (σε εκατ. $ και σταθ. τιμές 1990)

ΕΤΟΣ/ΧΩΡΑ Α Β Γ Δ
1985 3.524 4.011 313.307 503.241
1986 3.861 4.532 335.048 527.305
1987 3.856 4.316 331.215 529.356
1988 4.078 3.802 323.860 520.159
1989 3.819 4.398 320.427 518.185
1990 3.863 5.315 306.170 504.092
1991 3.663 5.463 268.994 463.952
1992 3.808 5.747 284.116 470.765
1993 3.716 6.355 269.111 450.648
1994 3.777 6.173 252.358 429.642

ΠΗΓΗ: SIPRI YEARBOOK 1995, ΣΕΛ. 440.

Οι περιγραφόμενες αυξομειώσεις των στρατιωτικών δαπανών των δύο 
χωρών αντανακλώνται άμεσα στο επίπεδο των εξοπλιστικών προγραμ
μάτων των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την Τουρκία 
παρατηρούμε ότι από τα 545 εκατ. $ που δαπανά το 1985 για τα 
εξοπλισακά της προγράμματα, πραγματοποιεί μια αύξηση ύψους 95% 
τα 1990 ξεπερνώντας το 1 δισ. $ (1.063 εκατ. $). Πέντε χρόνια αργότερα 
θα ξεπεράσει τα 2 δισ. $ (2.173 εκατ. $) σημειώνοντας αύξηση 105%.

Από την άλλη πλευρά, φθίνουσα είναι η αύξηση των ελληνικών 
εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τα 656 εκατ. $ του 1985 αυξάνονται κατά

26% το 1990 (φθάνοντας στα 827 εκατ. το 1990) και κατά 11,5% το 
1994 (922 εκατ. $).

Τέλος θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μεγάλο ποσοστό από τις 
στρατιωτικές δαπάνες των δύο χωρών απορροφάται από τις εισαγωγές 
οπλικών συστημάτων. Έτσι, σε ένα κατάλογο 50 χωρών εισαγωγέων 
οπλικών συστημάτων που δημοσίευσε η έγκυρη επιθεώρηση SIPRI 
YEARBOOK 1995, η μεν Τουρκία κατέχει την 3η θέση πραγματοποιώντας 
την περίοδο 1990-1994 εισαγωγές ύψους 7.814 εκατ. $, η δε Ελλάδα την 
4η θέση με εισαγωγές ύψους 6.375 εκατ. $ για το αντίστοιχο διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτα μεγέθη η Τουρκία εμφανίζεται να 
αφιερώνει πολύ μεγαλύτερα ποσά για την αμθυντική της θωράκιση από 
ότι η χώρα μας, στον τελικό οικονομικό και κοινωνικό απολογισμό είναι 
η Ελλάδα αυτή που εμφανίζται να επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζοντας το δείκτη Αμυντικές δαπάνες / ΑΕΠ παρατη
ρούμε ότι την περίοδο 1990-1993 η Ελλάδα δαπανά κατά μέσο ετήσιο όρο 
το 6,1% του ετησίως παραγομένου της πλούτου ενώ ατά την ίδια περίοδο 
η Τουρκία δεν ξεπερνά το 4,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
στοιχείο σύμφωνα με το οποίο το προαναφερόμενο ποσοστό που δαπανά 
η χώρα μας για τις αμυντικές της δαπάνες είναι μεγαλύτερο από τα 
αντίστοιχα ποσοστά άλλων ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες μάλιστα είναι 
παραγωγοί οπλικών συστημάτων με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Εν 
είδει παραδείγματος να αναφέρουμε ότι το αντίστοιχο γαλλικό ποσοστό 
είναι μόλις 3,8% και αυτό του Ην. Βασιλείου δεν ξεπερνά το 4,5%.

Το πρώτο εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πως ο τουρκικός 
κοινωνικός σχηματισμός αποδέχεται την διενέργεια υψηλών στρατιωτικών 
δαπανών όταν εμφανίζονται πλήθος οικονομικών και κοινωνικών προ
βλημάτων (να υπενθυμίσομε ότι στις αρχές του 1996 σύμφωνα με δη
λώσεις του τότε Υπουργού Άμυνας η Τουρκία στο ΙΟετές πρόγραμμα 
είχε ολοκληρώσει 12 από τα 17 προγράμματα που στόχο έχουν την 
ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της που σήμερα καλύπτει 
το 30% των εθνικών της αναγκών).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οι εξοπλιστικές δαπάνες Ελλάδος (Α) και Τουρκίας (Β) 1985 - 1994 

(σε εκατ. $ και σταθ. τιμές 1990)

ΕΤΟΣ/ΧΩΡΑ Α Β
1985 656 545
1986 610 811
1987 663 911



1988 950 856
1989 836 756
1990 827 1.063
1991 744 1.240
1992 891 1.425
1993 918 1.455
1994 922 2.173

ΠΗΓΗ: SIPRI YEARBOOK 1995, σελ. 390-391

Είναι αλήθεια ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Τουρκίας 
εμφανίζεται ως ιδιαίτερα δραματική. Πιο συγκεκριμένα τα δημοσιονο
μικά έλλειμμα της το 1995 ξεπέρασε τα 6 δις $ ενώ ο πληθωρισμός της 
την ίδια χρονιά “περιορίστηκε” στα 93,5% από το 106,2% του 1994. Το 
εμπορικό έλλειμμα της χώρας εκτινάχθηκε από τα 4 δισ. $ του 1994 
στα 13 δισ. την επόμενη χρονιά. Εκρηκτική όμως υπήρξε και η πορεία 
του εξωτερικού χρέους της χώρας αφού πέρασε από τα 65,4 δις $ στα 
74 δις κατά τις αντίστοιχες χρονιές. Πέρα όμως από τα “ποσοτικά” 
στοιχεία που αναφέραμε υπάρχουν και κάποια “ποιοτικά” που περιγρά
φουν παραστατικά τις δραματικές εξελίξεις στην συγκεκριμένη χώρα. 
Στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το 27% 
των αγοριών εγκαταλείπει το σχολείο μετά την ηλικία των 11 ετών ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών φθάνει το 44%. Από την άλλη 
πλευρά στον τομέα της υγείας ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μόλις 
το 7% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών για κάθε 2.000 άτομα 
αντιστοιχεί ένας μόνο γιατρός.

Μπορεί στην Τουρκία το κατά κεφαλή εισόδημα να βρίσκεται στα 
2.500 $ αλλά ο κοινωνικός σχηματισμός δεν αντιδρά στο πρόγραμμα 
των τεράστιων εξοπλισακών προγραμμάτων σε αντίθεση με την Ελλάδα 
που, ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα είναι περισσότερο από τα 8.000 $ 
οι αντιδράσεις για τις αμυντικές δαπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες (ιδίως 
προ της κρίσης των Ιμίων).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Στρατιωτικές δαπάνες Ελλάδος (Α) Τουρκίας (Β) ως % του ΑΕΠ

ΕΤΟΣ/ΧΩΡΑ Α. Β.
1980 5,7 4,7
1981 7,0 4,9
1982 6,8 5,2
1983 6,3 4,8

1984 7,1 4,4
1985 7,0 4,5
1986 6,1 4,8
1987 6,3 4,2
1988 6,3 3,8
1989 5,7 4,3
1990 5,8 4,9
1991 5,4 5,1
1992 5,5 4,7
1993 5,4 4,8

ΠΗΓΗ: SIPRI YEARBOOK 1994, σελ. 396.

Η εξήγηση που μπορούσε να δώσουμε για την ακολουθούμενη στρα
τιωτική στρατηγική της Τουρκίας είναι ότι πρόκειται για την πολιτική 
ενός αυταρχικού πολιτικού καθεστώτος που δρα στην σκιά του στρα
τιωτικού κατεστημένου. Λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που ακολού
θησαν το τέλος του “ψυχρού” πολέμου η Τουρκία, και για να κυριολε
κτούμε, το πολιτικό της καθεστώς προσπαθεί να νομιμοποιήσει την 
κοινωνικά καταπιεστική, την οικονομικά καταστροφική αλλά στρατηγικά 
φιλόδοξη πολιτική της σε ένα διπλό άξονα; την ύπαρξη των εξωτερικών 
(Ιράκ, Συρία, Ελλάδα) και των εσωτερικών (Κούδροι, Αλεβίτες) εχθρών 
αλλά και την εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να 
διαδραματίσει ρόλο τοπικής υπερδύναμης κάτι που, ασφαλώς θα έχει 
και θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο του κοινωνικού ιστού.

Ο “αέρας” που δίνει στην Τουρκία η υπεροπλία της την καθιστούν 
μια χώρα που περιφρονεί τους διεθνείς κανόνες δικαίου ακολουθώντας 
μια επιθετική πολιτική προς τους γείτονές της (και όχι μόνο). Η Ελλάδα 
έχοντας αισθανεί η ίδια αυτή την φραστική και έμπρακτη απειλή οφείλει 
να αλλάξει τη στρατιωτική της πολιτική. Οφείλει σε μια περίοδο σχετικής 
ύφεσης να επανεξοπλιστεί. Το ερώτημα είναι όμως το ακόλουθο: Σε 
μια ιστορική περίοδο όπου τείνει να πραγματοποιηθεί η ΟΝΕ μεταξύ 
των χωρών της Ε.Ε., η Ελλάδα (με δεδομένα τα κριτήρια σύγκλισης) 
παρουσιάζει τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Σε ποια κατεύθυνση 
λοιπόν θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα: στην πολιτική της οικονομικής 
εξυγίανσης ή στην αμυντική της θωράκιση; Η πραγματοποίηση του 
δεύτερου στόχου δεν ανατρέπει τον πρώτο; Η, από την άλλη πλευρά, 
η μη πραγματοποίηση του πρώτου δεν θα έχει αρνητικές επιδράσεις ως 
προς το δεύτερο;

Εν προκειμένω υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις:



α) Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι θύματα της ύφεσης που πλήττει 
τις πολιτικές βιομηχανίες των μεγάλων χωρών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. 
Ά ρα όντας εγκλωβισμένες δεν μπορούν να αντιδράσουν στο παιχνίδι 
του “μεγάλου αδερφού”. Με άλλα λόγια είναι και οι δύο θύματα της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (!!) (2).

Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό μια τέτοια άποψη δεν νομιμοποιεί 
παρά την επιθετική στρατηγική του τουρκικού πολιτικού καθεστώτος.

β) Προτεραιότητα ασφαλώς έχει η αμυντική θωράκιση της χώρας 
γιατί χωρίς εθνική ανεξαρτησία δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη.

Η άποψη αυτή στην ακραία της μορφή δεν λαμβάνει υπόψη της το 
ιστορικό παράδειγμα της σύγκρουσης των υπερδυνάμεων της δεκαετίας 
του ’80. Η κούρσα των στρατιωτικών εξοπλισμών του προέδρου Ρέηγκαν 
αποτέλεσε τη χαριστική βολή στην καρδιά της οικονομικώς, κοινωνικώς 
και πολιτικώς καταρρέουσας ΕΣΣΔ. Σε ότι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας 
- Τουρκίας θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε ότι χωρίς οικονομική ανά
πτυξη δεν μπορεί να υπάρξει συνεχής και συνεπής αμυντική θωράκιση. 
Ας κάνουμε μια υπόθεση. Αν ο στόχος της Τουρκίας είναι μέσω της 
κούρσας των στρατιωτικών εξοπλισμών η απομόνωση της Ελλάδος από 
την ευρωπαϊκή κοινότητα αυτό δεν θα αποδυναμώσει τη χώρα μας 
οικονομικώς και στρατιωτικώς;

γ) Η ακριβώς αντίθετη άποψη. Χωρίς οικονομική ανάπτυξη δεν 
υπάρχει αμυντική στρατηγική. Συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 
δραματική μείωση των στρατιωτικών δαπανών αναζητώντας στρατιωτι
κούς συμμάχους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ (3). Οταν η απειλή 
είναι τόσο έντονη όσο αυτή που ζούμε σήμερα από την πλευρά της 
Τουρκίας, δεν μπορούμε και δεν πρέπει προτάσσοντας την έννοια του 
οικονομικού να καλύπτουμε την έννοια του πολιτικού. Η απόπειρα που 
πραγματοποιείται από πολλές πλευρές να περάσει η Εθνική στρατηγική 
στη σφαίρα του “οικονομικού”, μπορεί να γίνει φορέας εθνικής κατα
στροφής.

Θα πρέπει επιτέλους εγκαταλείποντας τις ακραίες θέσεις να προχω
ρήσουμε σε ένα συγκερασμό της πολιτικής στρατηγικής με την οικονομική 
πολιτική. Της οικονομικής ανάπτυξης με την ισχυρή στρατιωτική θωρά
κιση.

Πως θα επιτευχθεί μια τέτοια χρυσή τομή;

1. Μέσω της ανάπτυξης μιας εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας η οποία: 
α) Θα συνδέεται άμεσα με τα Παν/κά ιδρύματα για την παραγωγή 

επιστημονικής γνώσης
β) Θα κινητοποιήσει τις MME

γ) Θα λειτουργεί με ορθολογικά οικονομικά κριτήρια
δ) Θα επικεντρωθεί στην παραγωγή ελαφρών οπλικών συστημάτων
ε) Θα είναι εξωστρεφής (4)

2. Στην “εκμετάλλευση” των εισαγωγών οπλικών συστημάτων: 
α) διπλωματικώς και
β) οικονομικώς μέσω των συνεργασιών-συμπαραγωγών
3. Στις διεθνείς συνεργασίες (ΝΑΤΟ, Ε.Ε...) αποβλέποντας: 
α) στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης και 
β) στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Συνοπτικά θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι η αμυντική θωράκιση 

δεν εξαρτάται μόνο από την “αμυντική συσσώρευση” αλλά και από τους 
όρους διεξαγωγής της οικονομικής συσσώρευσης. Η αμυντική λοιπόν 
στρατηγική προϋποθέτει υγιή οικονομική δομή. Οι δύο εν λόγω άξονες 
εθνικής πολιτικής δεν είναι υποχρεωτικά αντίθετοι. Κάτω από ορισμένς 
συνθήκες μπορούν να καταστούν συμπληρωματικοί (4). Χρειάζεται όμως 
να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη διατήρηση μιας τέτοιας εξισορ- 
ροπιτικής διαδικασίας.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ*

Η Τουρκική απειλή μεγαλώνει όσο ισχυροποιείται ο αντίπαλος και 
αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων. Σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθώ 
στο πως πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα στην Τουρκική πρόκληση. Στο 
πρώτο μέρος θα αναφερθώ στην ανάγκη υιοθέτησης στρατηγικής “εξι- 
σορρόπησης” και στο δεύτερο μέρος θα προσπαθήσω να δείξω πως 
είναι εφικτή τόσο η κατοχύρωση της εθνικής μας ασφάλειας όσο και η 
σταθερότητα στην περιοχή στα πλαίσια μιας “ισορροπημένης αποτροπής”.

I. Η στρατηγική της εξισορρόπησης

Υπάρχουν δυο τρόποι εξισορρόπησης ενός ισχυρότερου αντιπάλου 
όπως η Τουρκία: εξωτερική και εσωτερική εξισορρόπηση.

Ο “δανεισμός δυνάμεων απ’ έξω” αποτελεί κλασική μέθοδο εξισορ- 
ρόπησης αντιπάλου. Η εξωτερική εξισορρόπηση μπορεί να γίνει μέσω 
συμμαχιών ή μέσω δημιουργίας “αξόνων” όταν το επιτρέπει η διεθνής 
συγκυρία (balance of power politics). Σε αυτή την εισήγηση θα εστιάσω 
την προσοχή μου στην εσωτερική εξισορρόπηση της Τουρκίας.

Η εξωτερική εξισορρόπηση της Τουρκίας (μέσω αξόνων ή και συμ
μαχιών) δυστυχώς δεν λύνει το αμυντικό πρόβλημα της χώρας μας. Η 
συμμετοχή μας σε οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η AFF, 
μπορεί να αυξάνει το διπλωματικό κόστος μιας ενδεχόμενης τουρκικής 
επίθεσης κατά της Ελλάδας, δεν λύνει όμως το πρόβλημα της “στρα
τιωτικής συνδρομής”, δηλαδή “το δανεισμό δυνάμεων από έξω”. Συνεπώς, 
η χώρα πρέπει να αναζητήσει τρόπους αύξησης της δύναμής της “από 
μέσα”, να επιδιώξει δηλαδή εσωτερική εξισορρόπηση.

Η αύξηση της εσωτερικής ισχύος της Ελλάδας με απώτερο στόχο την 
ικανότητα διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων με την Τουρκία είναι 
μια διαδικασία που μακροπρόθεσμα εξαρτάται κυρίως από την οικονομία 
της χώρας. Αν η Τουρκία συνεχίσει να έχει ρυθμούς οικονομικής ανά-

Η εισήγηση βασίζεται στο Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, Ελληνική Υψηκλή Στρατηγική:
Σκέψεις και Προβληματισμοί“ (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1997) κεφ. 3 όπου και
παρατίθεται η βιβλιογραφική υποστήριξη του επιχειρήματος.

πτύξης μεγαλύτερους από τους δικούς μας, τότε η εσωτερική της εξι- 
σορρόπηση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Η εσωτερική εξισορρόπηση έχει δύο διαστάσεις: (α) την ποσοτική 
και (β) την ποιοτική. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να 
ανταγωνιστεί ποσοτικά την Τουρκία, γιατί δεν διαθέτει τα υλικά μέσα 
της χώρας αυτής. Όπως σωστά επισήμανε, σε ομιλία του στη Βουλή το 
1987, ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, “ο ανταγωνισμός μας 
με την Τουρκία σε ποσοτικό επίπεδο δεν οδηγεί πουθενά. Θα έπρεπε 
πρωταρχικά να δοθεί έμφαση στη βελτίωση του αμυντικού μας συστή
ματος στο σύνολό του”. Επιπλέον, ίσως είναι ήδη αργά για ποσοτικό 
ανταγωνισμό με την Τουρκία, καθώς, όπως εξηγεί ο S. Huntington, “η 
ποσοτική υπεροχή είναι προϊόν προσπάθειας, ενέργειας, υλικών πόρων 
και χρόνου. Όταν αποκτάται, δύσκολα χάνεται”.

Ο ποσοτικός ανταγωνισμός θα μπορούσε να παρομοιαστεί με έναν 
μαραθώνιο χωρίς προσδιορισμένο σημείο τερματισμού, ο οποίος λήγει 
με την εξουθένωση του πιο αδύνατου αντιπάλου. Ένας τέτοιος αντα
γωνισμός αναμφισβήτητα δεν συμφέρει την Ελλάδα. Επομένως, η επιλογή 
για μας είναι η αναζήτηση ποιοτικής εξισορρόπησης του αντιπάλου.

Η ποιτική εξισορρόπηση βέβαια, για να λειτουργήσει, προϋποθέτει: 
(α) έμφαση σε υψηλή τεχνολογία και τεχνολογικές καινοτομίες, και (β) 
δημιουργία ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού μηχανισμού άμυνας όσον 
αφορά τη δομή δυνάμεων, την εκπαίδευση, τη στρατολογία και τη 
διαχείριση οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Είναι ευνόητο ότι 
τη ραχοκοκαλιά ενός τέτοιου μηχανισμού άμυνας αποτελούν τα επαγ
γελματικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συγκεκριμένο πρότυπο άμυνας που θα πρέπει να εφαρμοσθεί στα 
πλαίσια της εξισορρόπησης της Τουρκίας μπορεί είτε να παραχθεί 
εγχώρια (π.χ. τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία) είτε να “αντι
γράφει” από το εξωτερικό και να προσαρμοσθεί στις συνθήκες της 
χώρας. Τα περισσότερα κράτη ακολουθούν συνήθως το δεύτερο δρόμο 
της “αντιγραφής” (military emulation) γιατί είναι ο ασφαλέστερος, ο 
φθηνότερος και ο ταχύτερος. Η εκλογή του προτύπου γίνεται με βάση 
την αρχή της αποτελεσματικότητας: “αντιγράφεται” δηλαδή το πιο επι
τυχημένο, στο στρατιωτικό τομέα, κράτος του διεθνούς συστήματος· για 
παράδειγμα, το πρότυπο στη μετά το Ναπολέοντα εποχή ήταν η Γαλλία, 
ενώ μετά το Γαλλο-Πρωσικό Πόλεμο του 1870 ήταν η Πρωσία, η οποία 
και λειτούργησε ως πρότυπο μέχρι tov Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, 
το πιο επιτυχημένο πρότυπο αμυντικής οργάνωσης είναι φυσικά οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε επίπεδο μικρού κράτους του Ισραήλ.



Η τεχνική αυτή της “αντιγραφής” του περισσότερο επιτυχημένου 
οργανισμού σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη 
στον κόσμο των επιχειρήσεων (benchmarking technique). Αυτό συμβαίνει 
γιατί, δεδομένου ότι οι ρυθμοί της αγοράς σήμερα είναι εξαιρετικά 
ανταγωνιστικοί, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ δυο 
στρατηγικών: (α) να διατηρήσουν τις παλιές δομές τους και άρα να 
μείνουν στάσιμες, με αμφίβολη όμως τη μελλοντική επιβίωσή τους· ή 
(β) να προσαρμοσθοΰν τεχνολογικά και οργανωτικά με βάση τα πρότυπα 
που έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχημένα.

Η ποιοτική εξισορρόποηση γίνεται πιο εύκολα σε περιόδους τεχνο
λογικών ανακατατάξεων (βλ. Βιομηχανική Επανάσταση). Σήμερα συντε- 
λείται μία τεχνολογική επανάσταση, η οποία συνίσταται στο “πάντρεμα” 
τεχνολογικών εξελίξεων σε τρεις τομείς: (α) τη συλλογή πληροφοριών 
για την κατάσταση στο πεδίο μάχης (Intelligence, Surveillance and 
Reconnaisance)· (β) τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών αυτών με την άμεση μεταβίβασή τους στο πεδίο μάχης 
(Command, Control, Communication, Computer applications and 
Intelligence processing, γνωστό ως Advanced C4I)· και (γ) την αξιοποίηση 
των πληροφοριών αυτών από φορείς οπλικών συστημάτων (“πλατφόρ
μες”) που χρησιμοποιούν πλέον τη δύναμη πυρός που διαθέτουν με 
εξαιρετική ακρίβεια στόχευσης (precision force). Η διασύνδεση των 
τεχνολογικών εξελίξεων (βλ. Πίνακα 1) σε τρεις ουσιαστικά τομείς 
(συλλογή πληροφορούν, επικοινωνίες, ακρίβεια στόχευσης) αυξάνει πολ- 
λαπλασιαστκά την απόδοση των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό φάνηκε 
για πρώτη φορά, σε περιορισμένη κλίμακα, στη σύγκρουση μεταξύ 
Ισραήλ και Συρίας το 1982 στην κοιλάδα Μπεκάα και, πιο πρόσφατα, 
στον Πόλεμο του Κόλπου. Οι παραδοσιακές “πλατφόρμες” (π.χ. ελικό
πτερα, αεροσκάφη πλοία) δεν έχουν χάσειακόμα τη σημασία τους στο 
μέτρο που μεταφέρουν οπλικά συστήματα τα οποία μπορούν να κατευ- 
θυνθούν με μεγάλη ακρίβεια στο στόχο τους. Αλλά το κρίσιμο στοιχείο 
είναι η υποστήριξη που έχουν πλέον οι παραδοσιακοί φορείς “οπλικών 
συστημάτων” από συστήματα διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών και, κυ
ρίως, πληροφοριών.

Για να αποδώσει η τεχνολογική επανάσταση, δεν αρκεί μόνον η 
τεχνολογική καινοτομία. Χρειάζεται να συνδυασθεί με αλλαγές στο 
επιχειρησιακό δόγμα και στην οργανωτική ανασυγκρότηση των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ώστε να γίνει εφικτή η πολλαπλασιαστική αύξηση της απο- 
δοτικότητας. Ένα πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα αρκεί για να δείξει 
την ανάγκη σύνδεσης της τεχνολογίας με το δόγμα και την οργάνωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Επίγνωση Κατάστασης 
στο Πεδίο Μάχης

Κυριαρχία 
στην Πληροφορία 

που σχετίζεται 
με το Πεδίο 

Μάχης

Χρήση
Δύναμης Πυρός 
με Ακρίβεια Στόχευσης Ανάθεση Αποστολής

Σύγχρονα 
Συστήματα 

Διοίκησης, Ελέγχου, 
Επικοινωνιών, 
Πληροφορικής 

και Πληροφοριών

Εκτίμηση 
Αποτελέσματος 

στο Πεδίο
Μάχης

Πηγή: Strategic Assessment 1996 (Washington, D.C.: National Defense University 
1996), σελ. 193.

Η τεχνολογική καινοτομία (μηχανές εσωτερικής καύσης), όταν βρήκε 
στρατιωτική εφαρμογή (τανκ) και συνδυάστηκε με νέο επιχειρησιακό 
δόγμα (Blitzkrieg) και νέες μορφές οργάνωσης (Panzer divisions), έφερε 
επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, π.χ. κατάρρευση της 
γραμμής Μαζινό κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή είναι πλέον η πρόκληση για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στην 
αναζήτηση της ποιοτικής υπεροχής που θα μας επιτρέψει την εξισορρό- 
πηση της Τουρκίας. Η τεχνολογία υπάρχει, όπως υπάρχουν και τα 
δοκιμασμένα πρότυπα σε επίπεδο δόγματος, εκπαίδευσης και οργάνωσης. 
Απομένει η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και προτύπων στον 
αμυντικό μας μηχανισμό.

Η τεχνολογική επανάσταση στη στρατιωτική τεχνολογία ευνοεί την 
Ελλάδα για τρεις λόγους: (α) γίνεται πλέον ευκολότερη η εξισορρόπηση 
της μάζας με την ποιότητα: η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει οπλικά 
συστήματα υπερσύγχρονης τεχνολογίας για να καλύψει την ποσοτική της 
υστέρηση έναντι της Τουρκίας· (β) το κόστος του “πολέμου της πληρο
φορίας” είναι σχετικά μικρότερο (π.χ. κυβερνοπόλεμος)· (γ) η ελληνική 
κοινωνία στο σύνολό της έχει ένα ποιοτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
την τουρκική (macro-competence advantage), που επιτρέπει τη γρήγορο-



τερη, σε σχέση με τον αντίπαλό μας, απορρόφηση, προσαρμογή και 
αξιοποίηση αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων στην εποχή της πληρο
φορίας.

Η μετεξέλιξη του σημερινού “παραδοσιακού” αμυντικού μας συστή
ματος σε ένα σύγχρονο σύστημα υψηλής τενχολογίας απαιτεί μια μακρά 
και επίμονη διαδικασία δεκαετούς προοπτικής. Στην παρούσα συγκυρία, 
για την αύξηση της στρατιωτικής μας ισχύος στα πλαίσια της στρατηγικής 
της εσωτερικής εξισορρόπησης, πρέπει να λάβουμε μια σειρά μέτρα 
(ποσοτικής και ποιοτικής υφής) προς τις κάτωθι κατευθύνσεις:
•  Η χώρα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για την άμυνα 

με δύο τρόπους: (α) αύξηση του προϋπολογισμού στο επίπεδο της 
δεκαετίας του 1980, δηλαδή περίπου 6-7% του ΑΕΠ· (β) δημιουργία 
ειδικού αμείου Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Οι πόροι αυτού του 
Ταμείου θα μπορούσαν να προέρχονται από κρατικά έσοδα από 
λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, εξαγορές θητειών, έσοδα από καζίνο 
και από φόρους στα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα, καθώς και 
από ποσοστά επί ορισμένων φόων (π.χ. επί του φόρου καυσίμων).

•  Η Τουρκία τα επόμενα δέκα χρόνια (μέχρι το 2006) ετοιμάζεται να 
διαθέσει για τους εξοπλισμούς της 7,5 τρίο. δρχ. Αν η Ελλάδα θέλει 
πραγματικά να διατηρήσει έναν ευνοϊκό συσχετισμό δυνάμεων της 
τάξης του 7:10, θα πρέπει να είναι έτοιμη να δαπανήσει - τουλάχιστον 
για την επόμενη δεκαετία - 5,25 τρίο, δραχμές.

•  Η Ελλάδα πρέπει να αναμορφώσει το σύστημα στράτευσης σε ένα 
πλαίσιο που να περιλαμβάνει:
— Δημιουργία περιοδικού συστήματος επανεκπαίδευσης (reserve 

duty) μέχρι τα 40. Μετά το τέλος της θητείας του, ο κάθε Έλληνας 
πολίτης πρέπει, κάθε δύο χρόνια, να επιστρέφει για έναν τουλά
χιστον μήνα εκπαίδευσης (βλ. ελβετικό σύστημα) μέχρι να φθάσει 
την ηλικία των 30-40 χρόνων.

— Στράτευση γυναικών για μη μάχιμους ρόλους (π.χ. επιμελητειακή 
υποστήριξη).

•  Υιοθέτηση φιλοσοφίας “καθολικής άμυνας” (total defense) και κα
θιέρωση του θεσμού της “παλλαϊκής άμυνας” (σταδιακή εφαρμογή 
σε κρίσιμες παραμεθόιες περιοχές).

•  Αναδόμηση του συστήματος εφεδρείας και του μηχανισμού κινητο
ποίησης.

•  Ριζικός εκσυγχρονισμός του οπλοστασίου με εντατικοποίηση του ε- 
ξοπλιστικού προγράμματος.

•  Εμφαση στην απόκτηση “τεχνολογιών αιχμής” για την επαναπόκτηση 
“ποιοτικής υπεροχή” απέναντι σε έναν μεγαλύτερο αντίπαλο (“στρα
τηγική του Δαυίδ έναντι του Γολιάθ”). Αξιοποίηση για αυτό το σκοπό 
της τεχνολογικής επανάστασης στο στρατιωτικό τομέα.

•  Σταδιακή αύξηση των μονίμων στελεχών με στόχο τη δημιουργία 
ενός επαγγελματικού στρατού, ο οποίος θα μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις σύγχρονες τάσεις της στρατιωτικής τεχνολογίας που επιτάσσουν 
υψηλή εξειδίκευση σε όλη την ιεραρχική κλίμακα.

•  Αύξηση του αριθμοπυ εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.
•  Αναβάθμιση της ποιόητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 

μέσω εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν 
όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης αμυντικής τεχνολογίας.

•  Βελτίωση ετοιμότητας και προετοιμασία για ταχύτατη μετάβαση από 
συνθήκες ειρήνης σε συνθήκες πολέμου.

•  Βελτίωση του συστήματος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών με 
τη σύμπραξη υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονικής, δορυφορικής, τηλε
πικοινωνιακής).

•  Αναβάθμιση του Συστήματος Διοίκησης Επικοινωνιών και Πληροφο
ριών (ΣΔΕΠ), που αποτελεί το “νευρικό σύστημα” του αμυντικού 
μας μηχανισμού.

•  Ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής πολέμου στην εποχή που κυ
ριαρχεί η πληροφορία: π.χ. ηλεκτρονικός πόλεμος, ψυχολογικός πό
λεμος, κυβερνοπόλεμος (cyber warfare) κ.λπ.

•  Αύξηση του ποσοστού από τα κονδύλια για την άμυνα που κατευ- 
θύνεται για εξοπλισμούς. Η Τουρκία πρόσφατα κατόρθωσε να κα
τευθύνει το 38% του αμυντικού της προϋπολογισμού για εξοπλισμούς, 
ενώ η Ελλάδα μόνο το 20%.

•  Αύξηση του ποσοστού του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται για 
μάχιμους ρόλους και αντίστοιχη μείωση του ποσοστού που διατίθεται 
σε διοικητικούς ρόλους υποστήριξης.

•  Αύξηση της διακλαδικότητας που, όπως απέδειξε η κρίση στα Ίμια, 
είναι περιορισμένη (υιοθέτηση δόγματος κοινών, συνδυασμένων επι
χειρήσεων).

•  Μείωση του κόστους διατήρησης μιας μη αποτελεσματικής αμυντικής 
βιομηχανίας, με περιορισμό της εγχώριας παραγωγής σε προϊόντα 
που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά ή απολύτως απαραίτητα για την 
άμυνα της χώρας.

•  Αλλαγή στη δομή των δυνάμεων (π.χ. δραστική μείωση στρατοπέδων 
και βάσεων, και ορθολογιστική συσπείρωσή τους σε κρίσιμα στρα-



τηγικά σημεία, περιορισμός των σωμάτων, έμφαση σε μικρά πλοία 
και υποβρύχια, δημιουργία μηχανοκίνητων κονάδων άμεσης αντίδρα
σης κ.λπ.).

•  Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (π.χ. αλλαγή του 
νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών).

II. Ισορροπημένη Αποτροπή

Αναμφίβολα, λοιπόν, η εξισορρόποηση της Τουρκίας θα πρέπει να 
αποτελέσει το βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Ταυτόχρονα, η χώρα 
έχει συμφέρον να δημιουργήσει, στο μέτρο του δυνατού, συνθήκες 
στρατηγικής σταθερότητας, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, ώστε να απο
φευχθούν φαινόμενα “αθέλητης κλιμάκωσης”. Στα πλαίσια μας “ισορ
ροπημένης αποτροπής”, η στρατηγική της εξισορρόπηση θα πρέπει να 
συνδυάζεται με μια στρατηγική αποφυγής πρόκλησης του αντιπάλου και 
μια στρατηγική μείωσης της αστάθειας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος 
της αθέλητης κλιμάκωσης σε περιόδους κρίσεων. Συγκεκριμένα, για να 
προστατεύσουμε την ειρήνη στην περιοχή αλλά και να διαφυλάξουμε τα 
συμφέροντα μας, χρειαζόμαστε μία ισορροπημένη αποτροπή που να 
αποφεύγει τα τρία ολισθηρά μονοπάτια που οδηγούν στον πόλεμο: 

ϊ) το μονοπάτι του “κατευνασμού”·
ii) το μονοπάτι της “πρόκλησης του αντιπάλου) και
iii) το μονοπάτι της “αθέλητης κλιμάκωσης”

(i) Το Μονοπάτι τον “Κατευνανσμού”

Όταν ο αντίπαλος δεν έχει περιορισμένες φιλοδοξίες - πράγμα που 
συμβαίνει με την Τουρκία -, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, οι παραχω
ρήσεις εκλαμβάνονται ως αδυναμία, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται ο 
αντίπαλος και να επανέρχεται δριμύτερος με νέες διεκδικήσεις, οπότε 
και να διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος διεκδικήσεων-παραχωρήσεων. Οι 
τραγικές συνέπειες της στρατηγικής αυτής, φάνηκαν τις παραμονές του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι προσπάθειες κατευνασμού του Χίτλερ 
από την πλευρά των συμμάχων οδήγησαν σε ολοκαύτωμα (η περίπτωση 
αυτή είναι γνωστή ως “σύνδρομο του Μονάχου”). Ο Andre Beaute είναι 
κατατοπιστικός:

“Ο Χίτλερ είχε πετύχει αρκετά καλά να παρουσιάζει καθέναν από 
τους διαδοχικούς του στόχους ως τον τελευταίο. Το παιχνίδι του 
πέτυχε τρεις φορές (μέχρι το Μόναχο), αλλά μετά την Πράγα 
κανένας πια δεν εξαπατήθηκε από τη στρατηγική (του ξεφυλλίσμα-

τος) της αγκινάρας. Το επόμενο χαρτί του, η Πολωνία, εξαπέλυσε 
την προσφυγή στα άκρα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μολονότι 
πολλά πνεύματα στη Δύση είχαν πιστέψει ακόμη μια φορά ότι 
επρόκειτο για νεά περιορισμένης εκτάσεως φάση”.

Αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος για μας: να θεωρούμε κάθε τουρκική 
διεκδίκηση ως τη μόνη και την τελευταία. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική 
και συνηθίσουμε την Τουρκία σε υποχωρήσεις, θα της δώσουμε κίνητρο 
να αυξήσει την προκλητικότητα της και να προκαλεί κρίσεις, κατά τη 
διάρκεια των οποίων θα μας θέτει ενώπιον του διλήμματος “υποχώρηση” 
ή “πόλεμος”. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας 
είναι πιθανό να οδηγήσει στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

(ii) Το Μονοπάτι της “Πρόκλησης”

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφεύγουμε να δημιουργούμε “αίσθηση 
ανασφάλειας” στον αντίπαλο (π.χ. υιοθέτηση στρατηγικής “πρώτου πλήγ
ματος”). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια κατά τη διάρκεια κρίσεων 
(crisis instability) και ίσως σε προληπτικούς πολέμους από μέρους του 
αντιπάλου. Το ιστορικό ανάλογο, σε αυτή την περίπτωση, είναι το Περλ 
Χάρμπορ, όπου η προκλητική συμπεριφορά των ΗΠΑ αύξησε την ανα
σφάλεια της Ιαπωνίας και την ώθησε να δώσει το “πρώτο χτύπημα”. 
Πρέπει, συνεπώς, κατά τη διάρκεια κρίσεων να φροντίζουμε να “καθη
συχάζουμε” τον αντίπαλο (reassurance). Αυτό στην πράξη σημαίνει την 
ανεύρεση μίας πολύ λεπτής ισορροπίας, κατά τη διάρκεια κρίσεων, 
μεταξύ επίδειιξης ετοιμότητας (εκτόξευση απειλών, αδιάλλακτη στάση 
κ.τλ.), αφενός, και μη πρόκλησης του αντιπάλου (άσκοπες κινητοποιήσεις, 
κλιμάκωση, εκτόξευση τελεσιγράφων που ο αντίπαλος δεν μπορεί να 
αποδεχθεί κ.τλ.) αφετέρου.

(iii) Το Μονοπάτι της “Αθέλητης” Κλιμάκωσης

Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι ο οι κρίσεις μεταξύ κρατών είναι 
δυνατόν να αναπτύξουν τη δική τους αυτόνομη δυναμική. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι αρκετά εύκολο να χαθεί ο έλεγχος των γεγονότων 
σε περιόδους ρευστότητας, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση 
σε πόλεμο που ουσιαστικά καμία πλευρά δεν επιθυμεί. Αυτός ο κίνδυνος 
της “αθέλητης” κλιμάκωσης σε πόλεμο φάνηκε στην πρόσφατη κρίση 
στα Τμια. Ιστορικό ανάλογο μιας τέτοιας περίπτωσης είναι ο Α ' Πα
γκόσμιος Πόλεμος. Η δυναμική που ξεκίνησε με απειλητικές δηλώσεις, 
τελεσίγραφα, κινητοποιήσεις, διπλωματικά και στρατιωτικά fait acompli



επέφερε την απώλεια ελέγχου και τη δραστική κλιμάκωση σε έναν 
μακροχρόνιο, καταστρεπτικό πόλεμο που κανένας από τους κύριους 
πρωταγωνιστές δεν επιζητούσε. Όσοι επομένως “παίζουν” με την ιδέα 
θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο, ή προβλέπουν περιορισμένο πόλεμο 
μίας-δύο ημερών, θα πρέπει πρώτα να θυμηθούν πως η δυναμική της 
κλιμάκωσης του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησε σε ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις.

Η χώρα έχει συνεπώς κάθε συμφέρον να ενισχύσει τις “ασφαλιστικές 
δικλείδες”, για να μειωθεί η πιθανότητα της “απώλειας ελέγχου” (για 
παράδειγμα, οριοθετηση ρόλων πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, κα
νόνες εμπλοκής) και για να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί που μειώνουν 
την αστάθεια σε περίοδο κρίσης (για παράδειγμα, κόκκινη γραμμή με 
την "Αγκυρα, μέτρα αποφυγής κρίσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης).

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να σχεδιάσουμε την αποτρεπτική 
μας στρατηγική, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται προβλήματα όπως αυτά που συμβολίζονται στο ιστορικό 
ανάλογο του Μονάχου (κατευνασμός), του Περλ Χάρμπορ (πρόκληση) 
και του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου (“αθέλητη” κλιμάκωση) (βλ. Πίνακα 
2). Χρειάζεται λοιπόν να υιοθετήσουμε μία ισορροπημένη αποτροπή, η 
οποία να στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

1. “Αν θέλεις την ειρήνη, πρέπει να προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο” 
(si vis pacem, para bellum). Με άλλα λόγια, αποτροπή χωρίς 
διάθεση εξισορρόπησης δεν είναι νοητή.

2. Ενίσχυση της αποτρεπτικής φήμης της χώρας (η οποία φήμη επλήγη 
πρόσφατα στα Ίμια) με τη δημιουργία “πολλαπλών επιλογών”, 
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον διλήμματα του τύπου “υποχώ
ρηση ή ανεξέλεγκτη κλιμάκωση σε πόλεμο”.

3. Η “στρατηγική σύζευξη” (strategic coupling) μεταξύ Ελλάδας - 
Κύπρου θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, ώστε να κλείσει το “πα
ράθυρο ευκαιρίας” της Τουρκίας, το οποίο της επιτρέπει να εκ
βιάζει την Ελλάδα σε στιγμές κρίσης (βλ. αποστολή τεθωρακισμέ
νων κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ίμια).

4. Θα πρέπει να αποφεύγονται προκλητικές κινητοποιήσεις (βλ. συ
γκέντρωση μεγάλου μέρους του στόλου στην περιοχή των Ιμίων 
κατά την πρόσφατη κρίση).

5. Η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον από την υιοθέτηση προκλητικής 
στρατηγικής “πρώτου πλήγματος”. Τούτο, εκτός των άλλων, δεν 
βοηθά την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ισορροπημένη αποτροπή: γεωμετρική απεικόνιση 

του πεδίου τομής των τριών κύκλων

Κατά τη διάρκεια των κρίσεων, η επίδειξη σκληρότητας θα πρέπει 
να συνοδεύεται από διάθεση αναζήτησης λύσεων αποκλιμάκωσης 
με αμοιβαίες υποχωρήσεις, που όμως δεν θίγουν τα ζωτικά μας 
συμφέροντα.

7. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κρατικός μηχανισμός χειρισμού κρί
σεων και να επεκταθεί η πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική 
ηγεσία στη διαχείριση των κρίσεων.

8. Η δημιουργία διακρατικού μηχανισμού διευκόλυνσης χειρισμού των 
κρίσεων και η αναζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 
πρόληψης ατυχημάτων (παραδείγματος χάρη, συμφωνίες τύτπου 
Παπούλια-Γιλμάζ) συμφέρουν την Ελλάδα.

Με την υιοθέτηση “ισορροπημένης αποτροπής” είναι εφικτό να μειω
θούν ορισμένες από τις αρνητικές συνέπειες του ψυχροπολεμικού αντα
γωνισμού Ελλάδας-Τουρκίας.

Τι γίνεται όμως με την επίλυση των διμερών προβλημάτων; Είναι η 
Ελλάδα αναγκασμένη να συνεχίσει επί μακρόν το στρατηγικό ανταγω
νισμό με την Τουρκία; Είναι, άραγε εφικτή η εξομάλυνση των ελληνο
τουρκικών διαφορών, ή ο σημερινός “ψυχρός πόλεμος” είναι το μόνο 
που μπορεί να περιμένει κανείς;

Το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων καθορίζεται από δύο κυρίως 
παράγοντες: (α) την αύξηση ή τη μείωση της έντασης της τουρκικής 
απειλής και (β) τη διατήρηση ή ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων



μεταξύ των δύο χωρών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα μπορούσαμε 
να προσεγγίσουμε το μέλλον μέσα από τέσσερα σενάρια (βλ. Πίνακα 
3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ελληνοτουρκικές σχέσεις: τέσσερα σενάρια για το μέλλον

Αύξηση

Τουρκική Απειλή 

Μείωση

Συσχετισμός Δυνάμεων

Ανατροπή Διατήρηση
ισορροπίας ισορροπίας

“Φινλανδοποίηση” Στρατηγικός
(ή πόλεμος) ανταγωνισμός

I II

"Υφεση
III Επίλυση διαφορών

IV

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 στο πρώτο σενάριο φαίνεται ότι αν 
διατηρηθεί η τουρκική απειλή στα σημερινά υψηλά επίπεδα (ή αν αυξηθεί 
περισσότερο) και αν συντελεσθεί ανατροπή στο συσχετισμό δυνάμεων, 
τότε η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί τη 
δορυφοροποίησή της (φαινόμενο της “φινλανδοποίησης” ή να υποστεί 
τις συνέπειες της ήττας σε πόλεμο.

Στο δεύτερο σενάριο φαίνεται ότι αν η τουρκική απειλή εξακολου
θήσει να παραμένει υψηλή, αλλά η Ελλάδα κατορθώσει να διατηρήσει 
την ισορροπία δυνάμεων, θα συνεχιτεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός 
μεταξύ των δύο χωρών.

Στο τρίτο σενάριο φαίνεται ότι αν μειωθεί η τουρκική απειλή, ακόμη 
και σε περίπτωση που ανατραπεί η ισορροπία δυνάμεων υπέρ της 
Τουρκίας, είναι πιθανή η αποκλιμάκωση της έντασης (ύφεση).

Τέλος, σύμφωνα με το τέταρτο σενάριο φαίνεται ότι αν η Ελλάδα 
κατορθώσει να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και 
ταυτόχρονα μειωθεί η τουρκική απειλή, τότε δημιουργούνται συνθήκες 
για την ουσιαστική προσέγγιση των δύο χωρών και για την επίλυση των 
διαφορών τους.

Βάσει την παραπάνω συνδυασμών συνάγεται ότι τα ευνοϊκά για την 
Ελλάδα σενάρια είναι το τρίτο (ύφεση), και το τέταρτο (επίλυση δια-

φορών). Στην πρώτη περίπτωση (ύφεση), το μέλλον της Ελλάδας εξαρ- 
τάται αποκλειστικά από εξελίξεις πέρα από τον έλεγχό της (διακύμανση 
της τουρκικής απειλής). Στη δεύτερη περίπτωση (δημιουργία συνθηκών 
που επιτρέπουν την επίλυση διαφορών), το μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται 
κυρίως από τις δικές της πράξεις (ή παραλείψεις). Είναι ευνόητο ότι 
δεν μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον μας στη βούληση του αντιπάλου, 
τη στιγμή που οι προθέσεις - σε αντίθεση με τη στρατιωτική ικανότητα 
- μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα (εσωτερικές ανακατατάξεις, 
αλλαγές στην κυβέρνηση, άνοδος ισλαμιστών). Όπως σοφά μας συμ
βουλεύει ο Κινέζος στρατηγός Σουν Τσου, από τον πέμπτο π.Χ. αιώνα, 
η ιστορία “μας διδάσκει να μη στηριζόμαστε στην πιθανότητα ότι ο 
εχθρός δεν θα έρθει, αλλά στην ετοιμότητά μας να τον αντιμετωπίσουμε- 
όχι στην ευνοϊκή υπόθεση ότι δεν θα επιτεθεί, αλλά μάλλον στο γεγονός 
ότι έχουμε κάνει τη θέση μας απρόσβλητη”.

Αν η Ελλάδα κατορθώσει να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων 
και είναι σε θέση να κάνει το κόστος της τουρκικής επιθετικότητας 
μεγαλύτερο από το όφελος, τότε αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα ανα- 
γκασθεί να αναζητήσει ένα στρατηγικό modus vivendi μαζί της. Αν η 
Τουρκία διαπιστώσει ότι ο στρατηγικός ανταγωνισμός με την Ελλάδα 
οδηγεί σε αδιέξοδο (σενάριο II), τότε θα αποκτήσει κίνηρα να επιδιώξει 
μια έντιμη προσέγγιση για την επίλυση των διαφορών μας (σενάριο IV). 
Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η αποκλιμάκωση των εξοπλισμών, 
γεγονός που συμφέρει και τις δύο χώρες. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι 
τελικά από εμάς κυρίως εξαρτάται τόσο η διασφάλιση της ειρήνης στην 
περιοχή όσο και η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.

Τέλος, θα πρέπει να εξετασθεί και η οικονομική διάσταση της στρα
τηγικής που προτείνουμε. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το τίμημα της 
ειρήνης;

Αναμφίβολα το οικονομικό κόστος της ειρήνης είναι υψηλό. Για να 
διατηρηθεί ένας ανεκτός συσχετισμός δυνάμεων της τάξης 7:10 την 
επόμενη δεκαετία η Ελλάδα πρέπει να είναι διατεθειμένη να δαπανήσει 
5 τρις δρχ. περίπου για εξοπλισμούς. Είναι προφανές ότι η αναγκη 
εξισορρόποησης της εξ Ανατολών απειλής δημιουργεί προβλήματα στις 
σχέσεις μας με τη Δύση (π.χ. δυσκολίες σύγκλισης με τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ) και στην άσκηση της περιφεριακής μας στρατηγικής στο 
Βορρά και στο Νότο (π.χ. μείωση των διαθέσιμων μέσων για τη διείσδυση 
στα Βαλκάνια και την κατοχύρωση ηγετικού ρόλου στην Ανατολική 
Μεσόγειο). Όμως θα πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος της ειρήνης 
(δηλαδή το κόστος της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στο σενάριο



II) σε σύγκριση με το κόστος του πολέμου ή τις συνέπειες της δορυ
φοροποίησης (σενάριο I). Τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κόστος 
της ειρήνης είναι μικρότερο και, συνεπώς, η στρατιωτική μας ενδυνάμωση 
είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι η ασφάλεια ενός κράτους αποτελεί 
προϋπόθεση οικονομικής (και πολιτικής) ευημερίας. Όσο η αίσθηση της 
αδυναμίας μας ενθαρρύνει την τουρκική προκλητικότητα, ουδείς επεν
δυτής - Έλληνας ή ξένος - θα επενδύσει σε μια ασταθή χώρα, με 
αποτέλεσμα να χάσει η χώρα “το τρένο” της ανάπτυξης και της ουσια
στικής σύγκλισης με την Ε.Ε.

Η συζήτηση αυτή μας φέρνει στην καρδιά της υψηλής στρατηγικής της 
χώρας, αφού πρέπει πλέον να ιεραρχήσουμε τρεις βασικές ανάγκες: (α) 
στρατιωτική ενδυνάμωση, (β) οικονομική ανάπτυξη, και (γ) κατανάλωση. 
Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να παραμελήσουμε τη στρατιωτική μας 
ενδυνάμωση μέχρι να εξαναγκασθεί η Τουρκία να αναζητήσει ένα βιώσιμο 
modus vivendi μαζί μας. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε 
την οικονομική μας ανάπτυξη, γιατί: (α) η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να 
συγκλίνει με την ΕΕ, (β) δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο που 
μας αρμόζει στην περιφέρεια μας, (γ) μακροπρόθεσμα θα καταστεί ανέ
φικτη η διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων με την Τουρκία.

Συνεπώς, η χώρα πρέπει να αναζητήσει τρόπους περικοπής της κα
τανάλωσης και, κυρίως, να περιορίσει τις κρατικές σπατάλες. Δυστυχώς, 
τα τελευταία χρόνια συμβαίνει το αντίθετο. Αυξάνεται η κατανάλωση, 
γιγαντούται το κράτος, μειώνεται η αμυντική προπαρασκευή, “στραγγα
λίζεται” η οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1980-1996, 
οι δαπάνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερ
διπλασιάστηκαν και από 38,8% το 1980 ανήλθαν στο 79,1% το 1996. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 
22,4% το 1980 έφθασαν το 51,5% το 1996. Την ίδια όμως στιγμή που 
το κράτος γιγαντωνόταν, περιέκοπτε τις δαπάνες για τις δύο βασικές 
λειτουργίες του: άμυνα (βλ. Πίνακα 2.2) και εξωτερική πολιτική). Όπως 
επισημαίνει ένας οικονομολόγος:

“...οι Έλληνες διαπιστώσαμε ότι οι ΔΕΚΟ και ο ευρύτερος δημόσιος 
τομέας επιτελούν έργο πολύ πιο φθοροποιό και επικίνδυνο από τους 
εξοπλισμούς των γειτόνων μας, αφού με θαυμαστή συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα απεργάζονται την εξουθένωση της ελληνικής 
οικονομίας, υπονομεύοντας έτσι τη βάση της αμυντικής ικανότητας 
της χώρας”.

Αν αυτές οι τάσεις δεν αντιστραφοϋν, η Ελλάδα μακροχρόνια δεν 
θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική ούτε στρατιωτικά ούτε οικονομικά.

Ι.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Πάντως αγαπητέ κύριε Πλατιά, χωρίς να θέλω να 
κάνω παρεμβάσεις, αν αναλύσεις γιατί διαφοροποιήθηκε το ποσοστό 
που παράγεται από το κράτος, δεν προέρχεται από τη διόγκωση του 
κράτους, προέρχεται επειδή ορισμένοι τομείς που είχε το κράτος όπως 
τηλεπικοινωνίες έχουν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης από ότι άλλοι 
τομείς. Κι όχι ότι προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες και νέες δραστηριό
τητες στον κρατικό έλεγχο. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος.

Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι ακριβώς στο θέμα ανταποδοτικότητα 
και ανταγωνιστικότητα έχει ως κυριαρχικό στοιχείο να αναζητήσουμε 
αυτούς τους συνδυασμούς που να επιτρέπουν και οικονομική ανάπτυξη 
και αμυντική πολιτική και την αξιοποίηση των αμυντικών πόρων και 
για την οικονομική ανάπτυξη. Κι αυτό είναι το κέντρο βάρους των 
αναζητήσεών μας.

Ν. ΛΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πλατιά 
για την εισήγησή του. Θα ήθελα να συγκρατήσουμε μόνο δύο στοιχεία 
τα οποία είναι απαραίτητα για τον διάλογο που θ’ ακολουθήσει. Πρώτον, 
παρατηρεί ότι υπάρχει μια ανατροπή της ισορροπίας των δυνάμεων 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η πρότασή του έγκειται στην ποιοτική 
εξισορρόπηση των δυνάμεων. Μετά τον κύριο Πλατιά θα παρακαλέσω 
τον κύριο Βασίλη Σταυρινό να προχωρήσει στην εισήγησή του. Ευχα
ριστώ.



Βασ. Σταυρινός
Αν. Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, 1985-1995, 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ακολουθούν, επί μία σχεδόν 
δεκαετία, πτωτική πορεία μετά την τελευταία έξαρση του 1987, όταν 
έφθασαν το 1.25 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η απουσία μέχρι σήμερα 
αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τις στρατιωτικές δαπάνες πολλών 
χωρών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Κίνα, τη Ρωσία, τις πρώην 
Σοβιετικές Δημοκρατίες, αρκετές Βαλκανικές χώρες και πολλές άλλες 
μη αναπτυγμένες χώρες, καθιστά αδύνατη την εκτίμηση και την παρα
κολούθηση πορείας των στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρά ταύτα, είναι βέβαιο ότι μετά το 1990 σημαντικοί οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι έχουν μετατοπισθεί παγκόσμια από το στρατιωτικό 
στον πολιτικό τομέα, δημιουργώντας έτσι μια ευδιάκριτη άση μείωσης 
των στρατιωτικών δαπανών και των εξοπλισμών και καλύτερες προο
πτικές για ειρηνική διευθέτηση των περιφερειακών συγκρούσεων.

Υπάρχουν βέβαια και ευδιάκριτες ασυμμετρίες και διαφοροποιήσεις 
από τη γενική αυτή τάση σε περιοχές όπου επικρατεί ακόμη αστάθεια 
και ανασφάλεια. Στο Αιγαίο, οι ανεπανάληπτοι εξοπλιστικοί ρυθμοί της 
Τουρκίας μετά το 1990 δημιουργούν ήδη σημαντικές αυξητικές πιέσεις 
στους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς των γειτόνων τους, στη Μέση 
Ανατολή το Ιράν και η Σαουδική Αραβία έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές 
τους δαπάνες κατά 50% και 15% αντίστοιχα από το 1992, ενώ στην 
Ινδία και στο Πακιστάν, οι αυξήσεις, στο ίδιο διάστημα, ήταν 12% και 
20% αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές από τη γενική τάση έχουν 
ως γεννεσιουργό αιτία, πολιτικά και στρατιωτικά καθεστώτα τα οποία 
εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την εθνική ισχύ ως δυνατότητα το
πικής κυριαρχίας μέσω της διατήρησης μεγάλων στρατών και της κατοχής 
εξελιγμένων οπλικών συστημάτων.

Είναι ασφαλώς δικαίωμα κάθε χώρας το να φροντίζει για την ασφά- 
λειά της. Όμως, οι υπερβάλλουσες στρατιωτικές δαπάνες συνεισφέρουν 
λιγότερο στην ασφάλεια και περισσότερο στην περιφερειακή αστάθεια, 
ενώ παράλληλα έχουν και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Αντί να 
ενισχύουν την ασφάλεια, δημιουργούν συχνά αβεβαιότητα και ένταση 
μεταξύ των κρατών και μειώνουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στις περισσότερες περιοχές έντασης, 
οι επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών στην ευημερία των πληθυσμών 
είναι συχνά δραματικές, αφού πολύτιμοι οικονομικοί και κοινωνικοί 
πόροι εκτρέπονται από αναπτυξιακές προτεραιότητες όπως η εκπαίδευση, 
η υγεία και η κοινωνική πρόνοια και κατευθύνονται στα ταμεία των 
βιομηχανιών παραγωγής οπλικών συστημάτων στις αναπτυγμένες χώρες. 
Αν το θέσουμε κάπως διαφορετικά, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι: ο 
ανταγωνισμός των εξοπλισμών και των στρατιωτικών δαπανών είναι 
πολύ πιθανό να μην οδηγήσει σε περισσότερη ασφάλεια και ευημερία 
ενώ, αντίθετα, αν οι ίδιοι πόροι διατίθενται για την παιδεία, την υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια, το αποτέλεσμα θα ήταν οπωσδήποτε θετικό 
και θα ενίσχυε τη μακροπρόθεσμη προοπτική των λαών για ανάπτυξη 
και ευημερία.

Για να έχουμε μία σαφέστερη αντίληψη της τάξης μεγέθους των 
στρατιωτικών δαπανών, αρκεί να αναφέρουμε ότι στην περίοδο 1990- 
1994, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 1 τρισ. δολάρια 
ετησίως, ενώ αντιπροσώπευαν το 5% του παγκόσμιου προϊόντος και το 
17% των παγκόσμιων κρατικών δαπανών. Ήταν κατά 10% υψηλότερες 
από τις ετήσιες παγκόσμιες δαπάνες για την εκπαίδευση και κατά 25% 
από τις αντίστοιχες δαπάνες για την υγεία. Ήταν 20 φορές υψηλότερες 
από το ύψος της ετήσιας βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και 2000 
φορές υψηλότερες από τις ετήσιες δαπάνες για τις ειρηνευτικές απο
στολές ανά την υφήλιο.

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι 20 χώρες με τις υψηλότερες 
εισαγωγές οπλικών συστημάτων στην περίοδο 1991-1995 και στον Πίνακα 
2 οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην 
ίδια περίοδο. Στην πρώτη θέση του Πίνακα 1 βρίσκεται η Τουρκία και 
στην πέμπτη η Ελλάδα και αυτό αποδίδει χαρακτηριστικά τη σοβαρότερη 
αιτία της αστάθειας στην περιοχή μας. Τις πρώτες θέσεις στον Πίνακα 
2 κατέχουν οι συνήθεις υποστηρικτές της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή 
και είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το διπλωματικό βάρος της δια
πλοκής των εξοπλισμών.

Στη μελέτη αυτή θα αναφερθούμε στην εξέλιξη των στρατιωτικών 
δαπανών στις χώρες του ΝΑΤΟ κατά την περίοδο 1985 έως 1995. Το 
1987, αποτελεί όπως ήδη αναφέραμε, ορόσημο για το ύψος των παγκό
σμιων στρατιωτικών δαπανών και κυρίως των δαπανών για εξοπλισμούς. 
Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι για το σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ, 
το ύψος των στρατιωτικών δαπανών έφθασε το 1987 στα 530 δισ. δολάρια 
για να μειωθεί σταδιακά στα 408 δισ. δολάρια το 1995. Έτσι, σε σχέση



ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι 20 μεγαλύτεροι εισαγωγείς οπλικών συστημάτων στην περίοδο 1990-1995 

(Σύνολο εισαγωγών, σε εκατ. δολάρια, σε σταθ. τιμές 1990)

„ Συνολική αξία εισαχθέντων οπλικών
Χωρα συστημάτων, 1990-1995

1. Τουρκία 8.096
2. Αίγυπτος 7.138
3. Σαουδική Αραβία 7.092
4. Ιαπωνία 6.882
5. Ελλάδα 5.756
6. Ινδία 5.158
7. Κίνα 4.747
8. Ισραήλ 4.293
9. Ταϊβάν 4.228

10. Γερμανία 4.045
11. Κορέα, Νότια 3.776
12. Κουβέιτ 3.363
13. Ταϋλάνδη 3.318
14. Πακιστάν 3.212
15. Καναδάς 2.951
16. Ιράν 2.790
17. ΗΠΑ 2.766
18. Ινδονησία 2.120
19. Φινλανδία 2.209
20. Ισπανία 2.189

ΠΗΓΗ: SIPRI, YEARBOOK 1996.

με το 1987, οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ το 1995 
ήταν μειωμένες κατα 23%.

Η αντίστοιχη μείωση για τις Ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ (εκτό 
από την Ελλάδα και την Τουρκία) ήταν 15% ενώ για τις ΗΠΑ 28%. 
Στην Ελλάδα, οι στρατιωτικές δαπάνες χαρακτηρίζονται από διαχρονική 
σταθερότητα ενώ στην Τουρκία, μετά το 1990, παρατηρείται συνεχής 
αύξηση των στρατιωτικών δαπανών η οποία το 1993 είναιο αυξημένη 
κατά 47% έναντι του 1987.

Στο κάτω μέρος του Πίνακα 3, δίνεται ενδεικτικά (ως ποσοστό επί 
τοις εκατό) ο όγκος των στρατιωτικών δαπανών της Ελλάδας σε σχέση 
με τον όγκο των στρατιωτικών δαπανών της Τουρκίας (ως ανταγωνί- 
στριας χώρας), της Πορτογαλίας (ως αναπτυσσόμενης χώρας με ασφαλές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οι 10 μεγαλύτεροι εξαγωγείς οπλικών συστημάτων στην περίοδο 1990-1995 

(Σύνολο εξαγωγών σε εκατ. δολάρια, σε σταθ. τιμές 1990)

_ Συνολική αξία πωληθέντων
οπλικών συστημάτων, 1990-1995

1. ΗΠΑ 61.879
2. Ε^Κ/Ρωσία 15.996
3. Γερμανία, Δυτική 10.156
4. Ηνωμένο Βασίλειο 6.661
5. Γαλλία 5.582
6. Κίνα 5.158
7. Ολλανδία 2.043
8. Ιταλία 1.923
9. Τσεχία 1.246

10. Ισραήλ 1.159

ΠΗΓΗ: SIPRI, YEARBOOK 1966

περιβάλλον και με μικές στρατιωτικές δαπάνες) και του Βελγίου (ως 
χώρας αναπτυγμένης αλλά με σημαντικό ύψος στρατιωτικών δαπανών). 
Επίσης από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι οι στρατιωτικές δαπάνες των 
ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των συνολικών στρατιωτικών 
δαπανών του ΝΑΤΟ, ενώ είναι τουλάχιστον κατά 50% υψηλότερες από 
τις στρατιωτικές δαπάνες του συνόλου των Ευρωπαϊκών χωρών του 
ΝΑΤΟ.

Για την ίδια περίοδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση 
της πορείας των βασικών συνιστωσών των στρατιωτικών δαπανών, όπως 
είναι οι δαπάνες για εξοπλισμούς, οι δαπάνες για αμοιβές του στρα
τιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και οι 
λειτουργικές δαπάνες. Για κάθε μία από τις συνιστώσες αυτές εξετάζεται 
όχι μόνο η διαχρονική εξέλιξη της αντίστοιχης δαπάνης αλλά και η 
διαχρονική εξέλιξη του μεριδίου της στο σύνολο των στρατιωτικών 
δαπανών. Έτσι, μια διαχρονική μείωση ή αύξηση κάποιας συνιστώσας 
μπορεί να συνοδεύεται από αντίστοιχη διαχρονικό μείωση ή αύξηση του 
μεριδίου της στις συνολικές στρατιωτικές δαπάνες και κάθε ένας από 
τους συνδυασμούς αυτούς έχει τη δική του ερμηνεία ανάλογα και με 
τη διαχρονική πορεία και του συνόλου των στρατιωτικών δαπανών.

Στους Πίνακες 4, 5 και 6 δίνεται η συγκριτική διαχρονική πορεία, 
του όγκου των τριών αυτών συνιστωσών με την αντίστοιχη διαχρονική



ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (1987=100) 

(Σταθερές τιμές και ισοτιμίες)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΝΑΤΟ - Σύνολο 95 99 100 98 98 95 88 89 85 81 77

ΝΑΤΟ-Ευρώπη (Εκτός Ελλάδας και Τουρκίας 95 97 100 99 100 99 98 93 90 87 85

Η.Π.Α. 95 101 100 98 97 92 81 86 81 77 72

Ελλάδα 110 100 100 106 99 100 95 99 96 98 99

Τουρκία 93 105 100 88 102 123 127 133 147 144 124

Ελλάδα / Τουρκία (%) 113 85 89 107 87 73 67 66 59 61 72

Ελλάδα / Πορτογαλία (%) 338 257 246 235 209 206 190 193 195 203 184

Ελλάδα / Βέλγιο (%) 94 77 77 85 81 83 80 101 104 106 107

ΗΠΑ / ΝΑΤΟ - Σύνολο (%) 62 64 63 62 62 61 58 60 60 59 59

ΗΠΑ / ΝΑΤΟ - Ευρώπη (%) 175 185 177 175 172 164 146 161 157 153 149

ΠΗΓΗ: SIPRI, YEARBOOK 1965, 1996. Υπολογιστής του Συγγραφέα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (1987 = 100) 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(Σταθερές τιμές και ισοτιμίες 1990)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΝΑΤΟ - Σύνολο - 98 100 93 92 85 82 73 70 81 75

(22%) (23%) (22%) (21%) (20%) (21%) (19%) (19%) (23%) (22%)

ΝΑΤΟ-Ευρώπη (Εκτός Ελλάδας και Τουρκίας 96 100 98 92 81 78 67 76 72 74

- (16%) (16%) (16%) (15%) (13%) (12%) (11%) (13%) (12%) (13%)

Η.Π.Α. 92 98 100 92 92 87 84 74 67 85 75

(26%) (26%) (26%) (25%) (25%) (25%) (27%) (23%) (22%) (29%) (28)

Ελλάδα 99 92 100 143 126 124 112 134 138 139 114

(15%) (16%) (17%) (23%) (22%) (21%) (20%) (23%) (25%) (24%) (20%)

Τουρκία 60 89 100 94 83 117 136 156 160 200 221

(14%) (18%) (21%) (23%) (17%) (20%) (23%) (25%) (23%) (29%) (38%)

Ελλάδα / Τουρκία (%) 120 75 73 111 111 78 60 63 63 51 38

Ελλάδα / Πορτογαλία (%) 1.490 642 419 519 385 428 454 2.025 670 1.182 269

Ελλάδα / Βέλγιο (%) 198 95 101 167 179 225 198 289 367 333 327

ΗΠΑ / ΝΑΤΟ - Σύνολο (%) - 73 73 71 73 74 74 74 70 76 73

ΗΠΑ / ΝΑΤΟ - Ευρώπη (%) - 294 286 267 288 306 307 308 253 335 300



ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

(1987=100) ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(Σταθερές τιμές και ισοτιμίες 1990)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΝΑΤΟ - Σύνολο - - 100 102 103 99 102 99 94 90 85

(37%) (38%) (39%) (38%) (43%) (41%) (40%) (40%) (41%)

ΝΑΤΟ-Ευρώπη (Εκτός Ελλάδας και Τουρκίας 100 101 103 106 109 106 101 97 94

- - (37%) (38%) (38%) (39%) (41%) (42%) (41%) (41%) (41%)

Η.Π.Α. 99 101 100 102 103 94 98 94 88 83 79

(38%) (36%) (36%) (38%) (38%) (37%) (43%) (39%) (39%) (39%) (39%)

Ελλάδα 113 100 100 100 99 104 99 98 97 100 102

(60%) (62%) (62%) (58%) (62%) (64%) (64%) (61%) (62%) (63%) (63%)

Τουρκία 99 101 100 90 135 171 177 187 231 212 153

(37%) (33%) (35%) (36%) (46%) (48%) (49%) (49%) (54%) (51%) (43%)

Ελλάδα / Τουρκία (%) 182 158 159 175 116 96 89 84 67 75 106

Ελλάδα / Πορτογαλία (%) 291 240 232 206 180 172 164 149 152 162 167

Ελλάδα / Βέλγιο (%) 89 78 76 78 74 78 75 95 93 97 98

ΠΗΓΗ: SIPRI, YEARBOOK 1965, 1996. Υπολογιστής του Συγγραφέα

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (1987=100) 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(Σταθερές τιμές και ισοτιμίες 1990)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΝΑΤΟ - Σύνολο - - 100 97 96 102 72 88 84 67 64

(30%) (30%) (29%) (32%) (25%) (30%) (30%) (25%) (25%)

ΝΑΤΟ-Ευρώπη (Εκτός Ελλάδας και Τουρκίας 100 95 99 95 95 91 78 73 67

- - (20%) (19%) (19%) (19%) (19%) (19%) (17%) (16%) (16%)

Η.Π.Α. 94 104 100 98 95 104 65 88 86 65 63

(35%) (37%) (35%) (36%) (35%) (40%) (28%) (36%) (38%) (30%) (31%)

Ελλάδα 142 107 100 89 72 64 67 66 53 61 77

(23%) (21%) (19%) (16%) (14%) (12%) (14%) (13%) (10%) (12%) (15%)

Τουρκία 101 117 100 86 88 92 86 80 76 64 54

(42%) (43%) (38%) (38%) (33%) (29%) (26%) (23%) (20%) (17%) (17%)

Ελλάδα / Τουρκία (%) 63 41 45 46 37 31 35 36 31 43 64

Ελλάδα / Πορτογαλία (%) 340 221 230 199 210 193 201 204 141 149 173

Ελλάδα / Βέλγιο (%) 111 74 73 67 57 51 54 60 53 63 80



εξέλιξη του μεριδίου τους για το σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ, γία 
τις Ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ (εκτός Ελλάδας και Τουρκίας), γία 
τις ΗΠΑ, και χωριστά για την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο διαχωρισμός στις συνιστώσες αυτές καθώς και το ποσοστό συμμε
τοχής τους στο σύνολο των στρατιωτικών δαπανών είναι εξαιρετικής 
οικονομικής σημασίας. Οι δαπάνες για εξοπλισμούς, κυρίως για τις 
χώρες που δεν είναι σημαντικοί παραγωγοί οπλικών συστημάτων, συνι- 
στοΰν δαπάνες σε πολύτιμο συνάλλαγμα για την εισαγωγή όπλων από 
τις παραγωγούς χώρες, συνήθως εις βάρος κυρίως των επενδύσεων αλλά 
και των κρατικών δαπανών για κοινωνική πρόνοια. Αντίθετα, οι δαπάνες 
μισθοδοσίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και οι λειτουρ
γικές δαπάνες των ενόπλων δυνάμεων παρά το ότι δε συνιστούν παρα
γωγικές δαπάνες, εντούτοις συνιστούν πηγή εισοδήματος για ένα σημα
ντικό μέρος του πληθυσμού και ενισχύουν σε μεγάλο μέρος την εγχώρια 
παραγωγή και την ανάπτυξη. Επιπλέον, η δαπάνη για τα εισαγόμενα 
οπλικά συστήματα και τον εισαγόμενο στρατιωτικό εξοπλισμό επιβαρύνει 
κυρίως τις μεσαίες και χαμηλότερες κλίμακες εισοδήματος οι οποίες 
έχουν και τη μεγαλύτερη συμβολή στα δημόσια έσοδα, ενώ αντίθετα οι 
άλλες δύο κατηγορίες στρατιωτικών δαπανών συμβάλουν στον εξορθο- 
λογισμό της κατανομής των εισοδημάτων και των κοινωνικών παροχών. 
Η μελέτη κατά συνέπεια της διαχρονικής εξέλιξης του όγκου και του 
μεριδίου των δαπανών αυτών είναι εξαιρετικής σημασίας για τη συνολική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την αύξηση ή τη μείωση των στρατιω
τικών δαπανών.

Από τον Πίνακα 4, εύκολα διαπιστώνεται η σημαντική διαχρονική 
μείωση του όγκου των εξοπλισμών κατά 25% περίπου στο διάστημα 
1987-1995 για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, εκτός από την Ελλάδα και 
την Τουρκία. Η διαχρονική αυτή μείωση δεν συνοδεύεται από σοβαρές 
διαρθρωτικές μεταβολές εις βάρος των εξοπλισμών εκτός από τις Ευ
ρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ στις οποίες το μερίδιο των εξοπλισμών 
μειώθηκε κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει 
ευδιάκριτη τάση.

Για την Ελλάδα και την Τουρκία, το πρότυπο είναι τελείως διαφο
ρετικό διότι και στις δύο χώρες έχουμε ευδιάκριτη διαχρονική αύξηση 
του όγκου των εξοπλισμών η οποία παίρνει ιστορικές διαστάσεις στην 
περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία, σε διάστημα έξι ετών, υπερδιπλα
σίασε τον ετήσιο όγκο των εξοπλισμών της όχι μόνο μέσω της σημαντικής 
αύξησης των συνολικών στρατιωτικών δαπανών της αλλά και μέσα της 
ταυτόχρονης και δραστικής αναδιάρθρωσής τους υπέρ των εξοπλισμών.

2την Ελλάδα η αύξηση του όγκου των εξοπλισμών, οφείλεται κυρίως 
βτην αύξηση του μεριδίου τους αφού οι στρατιωτικές δαπάνες στο σύνολό 
τους παρέμειναν σχεδόν σταθερές στο διάστημα αυτό. Η δραστική 
μεταβολή του προτύπου των δαπανών για εξοπλισμούς εκ μέρους της 
Τουρκίας οδήγησε τον ετήσιο συσχετισμό των εξοπλισμών στις δύο χώρες 
από το 111% υπέρ της Ελλάδος το 1988 και το 1989, στο 38% το 1995.

Στις αμοιβές του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων 
δυνάμεων η διαχρονική μείωση του όγκου είναι επίσης ευδιάκριτη και 
σαφώς μεγαλύτερη για τις ΗΠΑ από ότι για τις Ευρωπαϊκές χώρες του 
ΝΑΤΟ. Η μείωση ήταν μικρότερη από εκείνη των συνολικών δαπανών 
διότι συνοδεύτηκε ταυτόχρονα από αύξηση του μεριδίου τους.

Στην Ελλάδα, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων 
δυνάμεων δεν βελτίωσε μεν τη θέση του οικονομικά κατόρθωσε όμως, 
σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, να μην υποστεί αξιοσημείωτες 
απώλειες. Αντίθετα, η Τουρκία, είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ, στην 
οποά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων βελτίωσε σημαντικά τη θέση 
του οικονομικά, υπερδιπλασιάζοντας το συνολικό όγκο της πραγματικής 
δαπάνης κι επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλότερα μερίδια στο σύνολο 
των δαπανών. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό πάνως το ότι στην Ελλάδα 
το μερίδιο των αμοιβών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων είναι 
κατά 22% υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στις Τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό πολιτικών υπαλ
λήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες των ελληνικών ενόπλων δυ
νάμεων σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και την Τουρκία.

Όπως γίνεται φανερό από τον Πίνακα 6, η διαχρονική μείωση του 
όγκου των λειτουργικών δαπανών ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη 
των εξοπλισμών και των αμοιβών το προσωπικού, ενώ σε όλες γενικά 
τις περιπτώσεις συνοδεύθηκε και από σημαντική μείωση του μεριδίου 
τους στο σύνολο των δαπανών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
Τουρκίας στην οποία ο όγκος των λειτουργικών δαπανούν περιορίσθηκε 
σχεδόν στο μισό ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των στρατιωτικών 
δαπανών μεκιώθηκε από 42% το 1985, σε 17% το 1995.

Γενικά σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ υπήρξε μείωση των ετήσιων 
συνολικών στρατιωτικών δαπανών της τάξεως του 15-28%, των ετήσιων 
δαπανών για εξοπλισμούς της τάξεως του 25%, των ετήσιων δαπανών 
για το προσωπικό κατά 6-21% και των ετήσιων λειτουργικών δαπανών 
κατά 33-37%. Το μερίδιο των εξοπλισμών μειώθηκε στην Ευρώπη κατά 
3%, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2-3%. Το μερίδιο των αμοιβών του 
προσωπικού αυξήθηκε στην Ευρώπη κατά 4% και στις ΗΠΑ κατά 3%



ενώ το μερίδιο των λειτουργικών δαπανών μειώθηκε κατά 4% περίπου 
και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Διαφορετικά υπήρξαν τα πρότυπα αυτά για την Τουρκία και την 
Ελλάδα. Στην Τουρκία, οι ετήσιες πραγματικές στρατιωτικές δαπάνες 
σημείωσαν αύξηση μέχρι και 47%, οι ετήσιοι εξοπλισμοί μέχρι και 121%, 
οι ετήσιες αμοιβές του προσωπικού μέχρι και 112% ενώ οι ετήσιες 
λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν μέχρι και 48%. Υπήρξε παράλληλα 
μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση των στρατιωτικών δαπανών, κυρίως 
υπέρ των εξοπλισμών και σε μικρότερο βαθμό υπέρ των αμοιβών του 
προσωπικού, εις βάρος των λειτουργικών δαπανών οι οποίες εξορθολο- 
γίσθηκαν στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ.

Στην Ελλάδα το ύψος των ετήσιων πραγματικών στρατιωτικών δαπα
νών διατηρήθηκε σε σταθερά επίεδα, το ύψος των ετήσιων δαπανών 
για εξοπλισμούς αυξήθηκε μέχρι και 43%, το ύψος των αμοιβών του 
προσωπικού διατηρήθηκε στα ίδια πραγματικά επίπεδα και οι λειτουρ
γικές δαπάνες μειώθηκαν μέχρι και 47%. Το μερίδιο τωιν εξοπλισμών 
αυξήθηκε μέχρι και 10%, το μερίδιο των αμοιβών παρέμεινε περίπου 
στα ίδια επίπεδα, αλλά με χαρακτηριστική απόκλιση από τις υπόλοιπες 
χώρες, ενώ το μερίδιο των λειτουργικών δαπανών μειώθηκε μέχρι και 
13 ποσιστιαίες μονάδες.

Οι δραστικές μειώσεις των εξοπλισμών σε παγκόσμια κλίμακα έχουν 
και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις επίσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ήδη 
μείζον οικονομικό θέμα της τρέχουσας δεκαετίας αποτελεί η αναδιάρ
θρωση του παραγωγικού τομέα των αναπτυγμένων χωρών έτσι ώστε να 
απορροφηθεί από τον πολιτικό τομέα το πλεονάζον ήδη παραγωγικό 
δυναμικό του στρατιωτικού τομέα. Στη δύσκολη αυτή φάση της παγκό
σμιας πολεμικής βιομηχανίας, πελάτες όπως η Τουρκία αλλά και η 
Ελλάδα, πρέπει αναμφίβολα να συνιστούν “ευήκοα ώτα” στις πολιτικές 
και διπλωματικές επιδιώξεις τους. Από την άλλη όμως πλευρά, οι 
χειρισμοί των εθνικών θεμάτων γίνονται ολοένα και πιο δύσκολοι, ολοένα 
και πιο επικίνδυνοι.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΑΠΑΝΕΣ 
(1990-1994, Σταθερές Τιμές και Ισοτιμίες 1990)

Μέσες Ετήσιες Δαπάνες................................................................5 1.000.000
Ποσοστό του Παγκόσμιου ΑΕΠ.................................................................5%
Ποσοστό των Παγκόσμιων Δημοσίων Δαπανών..................................... 17%
Υπερβαίνουν τις Παγκόσμιες Δαπάνες Εκπαίδευσης κατά.................... 10%
Υπερβαίνουν τις Παγκόσμιες Δαπάνες Υγείας κατά............................ 25%

Υ περβαίνουν το ύψος της Β οήθειας
στις Υ ποανάπτυκτες χώ ρες κ α τά .................................................................. 20 φ ορές
Υ περβαίνουν τις δαπάνες των ειρηνευτικών αποστολών
ανά την υφήλιο κ α τ ά ...................... ..............................................................200 φορές

Ν. ΛΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταυ- 
ρινό για την τόσο αναλυτική παρουσίαση στοιχείων και της εισαγωγής 
του. Θα ήθελα να κρατήσω δύο σημεία για να διευκολύνουμε τη 
συζήτηση, πρώτον μέσα από τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που 
παρουσίασε, κατέληξε σε δύο συμπεράσματα ότι η δραστηριότητα των 
στρατιωτικών εξοπλισμών έχει και οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις 
αφ’ ενός, αφ’ ετέρου διαπίστωσε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει 
ανατροπή της ισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Κάντα να μας παρουσιάσει την εισή
γησή του. Ευχαριστώ πολύ.



Αντώνης Κάντας
Αν. Γενικός Δ/ντής Γενικής Διεύθννσης Εξοπλισμών.

Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Καθημερινά σχεδόν βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα των εξο
πλισμών. Ένα πρόγραμμα αποτροπής αναμφίβολα επαχθές, για τις 
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αφού η χρηματοδότηση του για 
την πενταετία που αρχίσαμε να διανύουμε θα προσεγγίσει τα δύο 
τρισεκατομμύρια δρχ.

Το πρόγραμμα αυτό δεν καταρτίστηκε με μια απλή και μόνο αντι
παράθεση των μέσων και των εξοπλισμών γενικά της αντίπαλης πλευράς, 
αλλά ξεκινά από τους Εθνικούς Αντικειμενικούς Σκοπούς και την απο
στολή των Κλάδων των ΕΔ, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Εθνικής 
Άμυνας και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και ακολούθως οι 
Κλάδοι εκπονούν μελέτες για τον καθορισμό της μελλοντικής δομής τους 
που απαιείται για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας ή προβλεπόμενης 
στο μέλλον απειλής. Η έγκριση αυτής της μελλοντικής δομής γίνεται 
από το ΚΥΣΕΑ αφού προηγουμένως έχουν ληφθεί υπόψη και οι θέσεις 
της διαρκούς επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.

Με βάση λοιπόν την εγκεκριμένη δομή συντάσσεται μια μακροπρό
θεσμη σχεδίαση στόχων όπου με αναλυτικές επί μέρους μελέτες προ- 
τείνονται οι τρόποι κάλυψης των επιχειρησιακών αδυναμιών λόγω έλ
λειψης εξοπλισμών ή λόγω υστέρησης των υπαρχόντων παλαιών συστη
μάτων και συντάσσεται ένα μεσοπρόθεσμο (5ετές) πρόγραμμα με βασικές 
αρχές:

— Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη συνεχής και αναβαθμιζόμενη.
— Εξέλιξη οποιασδήποτε απειλής σε ενεργό παραβίαη της ακεραιό

τητας του εθνικού χώρου να έχει κόστος πολύ μεγαλύτερο από 
κάθε όφελος για τον αντίπαλο.

— Παγιοποίηση - ισχυροποίηση του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και 
πλήρης συντονισμός σε θέματα κοινού επιχειρησιακού περιβάλ
λοντος Ελλάδας-Κύπρου.

— Ευέλικτη Ανταποδοτική Ικανότητα.
— Πολιτική “Αμυντικής Επάρκειας”
— Μεθοδική προσπάθεια εισαγωγής νέων τεχνολογιών και οπλικών 

συστημάτων για μεγιστοποίηση της σχέσης “κόστους - αποτελε- 
σματικότητας”.

Η υλοποίηση αυτού του μεσοπρόθεσμου προγράμματος γίνεται σύμ
φωνα με ένα αναλυτικό τεχνοκρατικό θεσμικό νομικό πλαίσιιο με στόχο 
και πολιτική πέραν της ικανοποίησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων 
να εξασφαλισθεί και η μεγαλύτερη δυνατή ανταποδοτικότητα των πόρων 
που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ανταποδο
τικότητα, πολιτική με την εξασφάλιση ευνοϊκών για τη χώρα μας απο
φάσεων σε διεθνές επίπεδο, οικονομική, με τη μορφή συμπαραγωγής 
μεταφοράς τεχνολογίας, υποκατασκευαστικού έργου, έρευνας, ανάπτυξης, 
βελτίωση υποδομής προς όφελος κατά βάση της αμυντικής βιομηχανίας 
της χώρας.

Όμως για την επιτυχία αυτού του στόχου δεν αρκούν μόνο οι 
προσπάθειες του Υπουγείου Εθνικής Άμυνας που ήδη έχουν αρχίσει 
με την αναδιάρθρωση και βελτίωση των διαδικασιών και τη συνεχή και 
στενή συνεργασία του με την ελληνική αμυντική βιομηχανία αλλά θα 
πρέπει και η ίδια η βιομηχανία και ειδικότερα η κρατική να ξεπεράσει 
τα χρόνια προβλήματα της και ν’ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, 
στη νέα αυτή πρόκληση του εξοπλιστικού προγράμματος.

Συνοπτική Παρουσίαση Εικόνας (PROFILE) 
της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Η ελληνική Αμυντική Βιομηχανία που αποτελείται από ένα πλέγμα 
εταιρειών κρατικών και ιδιωτικών κυρίως μικρομεσαίων, έχει να επι- 
δείξει ένα σημαντικό επισκευαστικό και κατασκευαστικό έργο (κατα
σκευή Φ/Γ, Κ/Φ, μερών συγχρόνων αφών και κινήτρων, πυρομαχικών, 
φορητού οπλισμού και συστημάτων, στρατιωτικών οχημάτων, ανταλλα
κτικών κλπ.).

Όμως παρά το γεγονός ότι από το 1993 και μετά υπάρχει μια 
βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών Αμυντικών Βιομηχανιών που 
αντανακλά στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους και στη βελτίωση 
των οικονομικών τους αποτελεσμάτων δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει σο
βαρά χρόνια προβλήματα που είναι κυρίως:

— Μεγάλος αριθμός προσωπικού και κακή διάρθρωση με αυξημένο 
το μη άμεσα παραγωγικό προσωπικό.

— Λειτουργούν κάτω από το σημείο ταμειακής ισορροπίας και εμ
φανίζουν πρωτογενή ελλείμματα.

— Χαμηλή παραγωγικότητα.
— Αυξημένη υποαπασχόληση.
— Μεγάλες συσσωρευμένες ζημιές που περιοδικά κεφαλαιοποιού- 

νται.



— Χαμηλός δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια.
— Δεν υπάρχει μεσοπρόθεσμος - μακροπρόθεσμος επιχειρησιακός 

σχεδιασμός.
— Στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην εγχώρια ζήτηση από το 

ΥΠΕΘΑ με ελάχιστες έως μηδαμινές εξαγωγές πλην της ΠΥΡ- 
ΚΑΛ που εμφανίζει μια αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα το 
τελευταίο κυρίως χρόνο.

— Προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ τους για κοινές 
προτάσεις συμπαραγωγής ενιαίου αμυντικού υλικού (π.χ. πυρομα- 
χικών) σε μια περίοδο που οι συνεργασίες στο διεθνές επίπεδο 
κυριαρχούν για έλεγχο της αγοράς.

— Υπερκοστολόγηση των προσφερόμενων τιμών των προϊόντων τους.
— Υψηλό κόστος εργατώρας σε σχέση μ’ εκείνο της διεθνούς αγοράς. 

Πέραν των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών λειτουργούν ακόμα 100
περίπου μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ 
επιμέρους κυρίως ανταλλακτικά του αμυντικού τομέα ενώ παράλληλα 
δραστηριοποιούνται και σε υλικά του εμπορικού τομά. Η συμμετοχή 
τους σε προγράμματα αμυντικών υλικών είναι πολύ μικρή και αυτό θα 
πρέπει όλους μας ν’ απασχολήσει και ιδιαίτερα το ΥΠΕΘΑ ώστε μέσα 
από την πολιτική της ανταποδοτικότητας των διατιθεμένων πόρων για 
την αγορά και υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, να εξασφαλίσουμε 
μεγαλύτερη ελληνικήι συμμετοχή.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει:
Από πλευράς ΥΠΕΘΑ
— Να υπάρξει μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός και στα υλικά με 

επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις ώστε να δημιουργηθούν οι προϋ
ποθέσεις ελκυστικών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών προγραμμά
των για τους Έλληνες κατασκευαστές και να μην οδηγούμαστε 
στην περιστασιακή μαζική ζήτηση που τους βρίσκει απροετοίμα
στους και ανήμπορους ν’ ανταποκριθούν στο χρόνο και στις 
προβαλλόμενες απαιτήσεις.

— Να υπογράφονται με τους Έλληνες κατασκευαστές προγραμμα
τικές συμβάσεις. Η μέχρι σήμερα άρνηση με την αιτιολογία ότι 
προσαρμόζονται κάθε φορά οι ανάγκες και προτεραιότητες της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκριθείσες και διαθέσιμες 
πιστώσεις δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψθη αν θέλουμε να 
ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία και την ελληνικοποίηση των 
προμηθειών. Η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων θα 
έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της υποαπασχόλησης των

εταιρειών, του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγω
νιστικότητας της προοπτικής και της βιωσιμότητας της ΑΒ.

— Να καταγραφούν οι παραγωγικές και ποιοτικές δυνατότητες της 
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

— Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα να διοχετεύονται κατά προτεραιό
τητα και αποκλειστικότητα στην αμυντική βιομηχανία.

Από την πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να υπάρξει κρατική πολιτική 
για την αμυντική βιομηχανία και ειδικότερα στις μικρομεσαίες αμυντικές 
βιομηχανίες ώστε να επωφεληθούν από τυχόν επιδοτούμενα ερωπαϊκά 
ή εθνικά προγράμματα.

Από την πλευρά των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών θα πρέπει να 
καταρτίσουιν και υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια με 
στόχο εξυγίανση εξαγωγικό προσανατολισμό και προοπτική για τα θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα. Η εγχώρια μόνο ζήτηση δεν είναι αρκετή 
συνήθως σ’ ένα πρόγραμμα παραγωγής να φθάσει στο νεκρό σημείο 
οικονομικής ισορροπίας.

Οι μικρομεσαίες αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει σ’ ένα βαθμό ν’ 
αποτελέσουν δορυφορικές παραγωγικές μονάδες των μεγάλων κρατικών 
αλλά και ιδιωτικών βιομηχανιών οι οποίες όμως θα πρέπει να περιο
ρίσουν την καθετοποίηση της παραγωγής τους και να γίνουν ανταγωνι
στικές για να μπορούν έτσι ν’ αναλάβουν μεγάλα προγράμματα σαν 
κύριοι κατασκευαστές.

Πολιτική - Θεσμικό Πλαίσιο - Αποτελεσματικότητα 
Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ)

Το θέμα της ανταποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων στους εξο
πλισμούς απασχόλησε ιδιαίτερα το Υπ. Εθνικής "Αμυνας την τελευταία 
δεκαπενταετία με την καθιέρωση συγκεκριμένης πολιτικής, αντισταθμι
στικών ωφελημάτων, θεσμικού πλαισίου και αναλυτικών διαδικασιών.

Η πολιτική της αντιστάθμισης στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς εφαρ
μόζεται από πολλά κράτη κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 
Στην Ελλάδα για πρώτη φορά άρχισε να εφαρμόζεται από την Πολεμική 
Αεροπορία το 1973 με την αγορά των MIRAGE F-1C όπου συμβατικά 
η DASSAULT είχε δεχμευθεί να μεταφέρει στην Ελλάδα συγκεκριμένο 
αριθμό εργατωρών κατασκευής αεροπορικού υλικού στην υπό σχεδίαση 
για ίδρυση στη χώρα μας Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των αντισταμιστικών ωφελημάτων 
αμφισβητήθηκε και επικρίθηκε έντονα από διαφορετικές πλευρές και 
για διαφορετικούς λόγους χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εναλλακτικές



προτάσεις. Το αντικείμενο είναι ιδιόμορφο, εξειδικευμένο, δύσκολο και 
απαιτεί ιδιαίτερη επιδίωξη σε κάθε περίπτωση.

Η επανατοποθέτηση από την Πολιτική Ηγεσία προ του παλαιού στόχου 
της ενίσχυσης της Αμυντικής Βιομηχνίας μέσω των ΑΩ πρέπει ν’ αποτελεί 
κυρίαρχο και ίσως μοναδικό στόχο, παρά τις δυσκολίες και τα προβλή
ματα που είναι κυρίως:

α. Η αντίδραση των ξένων προμηθευτών από τους οποίους ζητείται 
τώρα μεταφορά μέρους του έργου τους στην Ελλάδα σε μια περίοδο 
όπου οι παραγγελίες αμυντικού υλικού βαίνουν φθίνουσες και 
μεγάλες εταιρείες συγχωνεύονται.

β. Οι αδυναμίες της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας που σχετίζονται 
κυρίως με θέματα υποδομής και οργάνωσης, 

γ. Οι μικρές ποσότητες αγοράς που δεν δημιουργούν συνθήκες και 
προϋποθέσεις για ανταγωνιστικά και βιώσιμα προγράμματα συ
μπαραγωγής.

δ. Η μοναδικόητα της πηγής προμήθειας ορισμένων οπλικών συστη
μάτων που δεν αφήνει περιθώρια σοβαρών διαπραγματεύσεων, 

ε. Η χρηματοδότηση από ΕΜΕ που δημιουργεί μονοπωλιακή αγορά, 
στ. Η μεγάλη χρονική πίεση που συνήθως ασκείται για τις άμεσες 

επιχειρησιακές ανάγκες των ΓΕ στα πλαίσια της αντιμετώπισης 
της απειλής και της ισορροπίας δυνάμεων. Η πίεση αυτή είναι 
πολλές φορές το ισχυρότερο όπλο των ξένων προμηθευτών στην 
προσπάθειά τους να αποφύγουν την παροχή ισχυρών δεσμεύσεων 
σε ουσιαστικά βιομηχανικά προγράμματα.

Οι οπτικιστές πιστεύουν ότι τα ΑΩ είναι πανάκεια για την οικονομία 
και την αμυντική βιομηχανία, είναι όπως λέγουν η ατμομηχανή της 
ανάπτυξης. Οι πεσσιμιστές τα θεωρούν άχρηστα, απαρχαιωμένη πολιτική 
χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη 
μέση. Τα ΑΩ είναι μία πολιτική ανταπόδοσης των διατιθεμένων πόρων 
στους εξοπλισμούς που μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν και ν’ ανα
βαθμίσουν κατά βάση την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.

Ο δρόμος είναι δύσκολος. Τ’ αποτελέσματα της αντισταθμιστικής 
πολιτικής που εφαρμόσθηκε από το Υπ. Εθνικής Άμυνας, είναι ενθαρ
ρυντικά. Μέχρι τώρα για τους τρεις κυρίως άξονες που κινήθηκαν τα 
προγράμματα του ΥΠΕΘΑ έχουμε:

— Εκτέλεση παραγγελιών στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία πραγ
ματικής αξίας 35 δις δρχ. και εξασφαλισμένες συμβατικά αναμε
νόμενες παραγγελίες 17,5 δις δρχ.

— Μεταφορά εφαρμοσμένης τεχνολογίας (πυρομαχικά Μ-2000 από 
την ΕΒΟ, κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων 16 επιπέδων από 
METELCO πυρομαχικά διαφόρων τύπων από ΠΥΡΚΑΛ, Γενική 
επισκευή Μ-2000 από ΕΑΒ, ανακατασκευή Υ/Β, συστήματα αυ
τοματοποιημένης παραγωγής με ρομποτική τεχνολογία κλπ.).

— Παροχή παραγωγικού εξοπλισμού και επενδύσεων σε ελληνικές 
αμυντικές βιομηχανίες.

— Παροχή χωρίς κόστος αμυντικού υλικού και τεχνολογίας στις Ε.Α.
Ό λα τα προαναφερθέντα και ειδικότερα ο σαφής προσδιορισμός του

ρόλου των ΑΩ στις προμήθειες του ΥΠΕΘΑ αποκτούν άκρως ιδιαίτερη 
σημασία εν όψη της επερχόμενης υλοποίησης του νέου εξοπλιστικου 
προγράμματος στο οποίο αν θέλουμε να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτε
λέσματα πρέπει οι θέσεις και οι στόχοι μας να είναι σαφείς. Τα 
αποτελέσματα άλλωστε σε ένα τομέα όπως αυτός των ΑΩ είναι ευθέως 
ανάλογα με τη βαρύτητα που δίδεται σ’ αυτόν τόσο σε υπηρεσιακό όσο 
και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι δε βέβαιον ότι οι υποψήφιοι ξένοι 
προμηθευτές μέσω των εδώ εκπροσώπων τους γνωρίζουν άριστα την 
κατάσταση και ανάλογα με τη βαρύτητα που εμείς δίνουμε στις επιδιώ
ξεις μας, διαμορφώνουν αντίστοιχα τις θέσεις, τις προτάσεις και τη 
στάση τους.

Εξοπλιστικά Προγράμματα στα Πλαίσια των Διεθνών Συνεργασιών

Οι προοπτικές της χώρας μας για συμμετοχή της σε διεθνή προγράμ
ματα συνεργασίας στους τομείς έρευνας - ανάπτυξης - συμπαραγωγής, 
παρουσιάζονται σήμερα ευνοϊκά στα πλαίσια κυρίως της WESTERN 
EUROPEAN ARMAMENT GROUP (WEAG) και Ευρωπαϊκών πολυ
μερών συνεργασιών δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων απαιτείται για 
τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες:

— Καταμερισμός υψηλών δαπανών έρευνας ανάπτυξης.
— Διαμόρφωση μεγέθου αγοράς ικανής να αποσβέσει το κόστος 

προγράμματος και τις αναγκαίες επενδύσεις.
— Εξασφάλιση οικονομιών κλίμακος.
— Διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνισμού με τις βιομηχανίες των 

ΗΠΑ.
Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών το ΥΠΕΘΑ συμμετέχει μαζί 

με ελληνικές εταιρίες και χρηματοδοτεί 14 προγράμματα σε τομείς 
έρευνας - ανάπτυξης και παραγωγής. Τα αποτελέσματα ειδικότερα στη 
φάση παραγωγής είναι πολύ ελκυστικά, δεδομένου ότι πέραιν της με
ταφοράς τεχνολογίας και της αναβάθμισης της βιομηχανικής μας υπο-



δομής έχουμε βιομηχανικές επιστροφές ίσες με το κόστος συμμετοχής 
μας στο πρόγραμμα, δηλ. πλήρης αντιστοιχία του WORK SHARING με 
το CDOST SHARING.

Στον τομέα αυτό των Δυτικοευρωπαϊκών συνεργασιών δεν αρκεί μόνο 
η προσπάθεια και η συμμετοχή του Υπ. Εθν. "Αμυνας αλλά και της 
ελληνικής βιομηχανίας και είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία θα 
πρέπει να δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετοχής της στις εργασίες 
του EUROPEAN DEFENSE INDUSTRY GROUP (EDIG) όπου θα 
έχει την ευκαιρία έγκαιρης ενημέρωσης επί των μελλοντικών τάσεων 
της αμυντικής αγοράς.

Επισημαίνεται δε ότι η EDIG συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της 
WEAG και υποβάλλει προτάσεις σ’ όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα 
που επεξεργάζεται η WEAG.

Διεθνής Συγκυρία στο Χώρο των Αμυντικών Βιομηχανιών

Αναφορικά με την προοπτική των εξοπλιστικών προγραμμάτων και 
βιομηχανικών συνεργασιών και εν όψη της εντεινόμενης παγκοσμιοποίη
σης της οικονομίας, της παραγωγής και γενικά του τρόπου ζωής, τίθεται 
το ερώτημα της ύπαρξης του ρόλου του εθνικού κράτους.

Η απάντηση που έχει διατυπωθεί και έχει γίνει αποδεκτή είναι ότι 
το εθνικό κράτος θα παραμείνει ο ισχυρότερος διεθνής παίχτης που 
σημαίνει ότι θ’ αμύνεται να διατηρήσει την εθνική του ασφάλεια και 
κατ’ επέκταση θα διαμορφώνει τα εξοπλιστικά του προγράμματα και 
θα επιδιώκει την επιβίωση και ανάπτυξη της αμυντικής του βιομηχανίας.

Σήμερα παρά την ύφεση που εμπεδώνεται και τον περιορισμό των 
αμυντικών προϋπολογισμών όλων σχεδόν των χωρών τα εξοπλιστικά 
προγράμματα και οι στρατιωτικές δαπάνες εξακολουθούν ν’ απορροφούν 
ένα σημαντικό τμήμα των παγκοσμίων οικονομικών πόρων. Σύμφωνα με 
έγκυρες εκτιμήσεις τις αρχές της δεκαετίας του 1990 διατέθηκε στο 
στρατιωτικό τομέα 1 τρις δολλάρια ή 3,3% του παγκόσμιο ΑΕΠ ή και 
κατά άλλους υπολογισμούς το 4,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Εξακολουθεί δηλαδή ακόμα να υπάρχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς 
το οποίο επιδιώκεται με διάφορα σχήματα ν’ αποκτηθεί ή και να 
μονοπωληθεί από ορισμένες εταιρίες. "Ηδη στις ΗΠΑ έχει ξεσπάσει 
φρενίτιδα συνεργασιών. Παγκόσμιοι κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις τους 
αλλάζοντας το σκηνικό της διεθνούς αγοράς. "Εχουμε συνεργασίες 
LOCHEED με MARTIN MARIETTA, RAYTHON με TEXAS 
INSTRUM ENT και HUGHES, BOEING με ROCW ELL και 
MCDONNELL DOUGLAS.

Η πολιτική αυτή των διαφόρων σχημάτων, συνεργασιών και κοινο
πραξιών έχει αρχίσει και στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήδη στη γειτονική 
Ιταλία οι βιομηχανικοί κολοσσοί ALENIA, OTOMELARA, BREDA, 
GALILEO, JELENIA, AGUSTA συνεργάζονται σ’ ένα σχήμα τύπου 
HOLDING COMPANY.

Αντίθετα στην Ελλάδα ούτε στις κρατικές ούτε στις ιδιωτικές εταιρίες 
έχει γίνει κάτι ανάλογο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει άμεση παραίτηση 
για:

— Μέγιστο δυνατό συντονισμό παραγωγικών και αναπτυξιακών δυ
νάμεων που να συγκροτούν ένα πλέγμα προσφοράς υλικών και 
υπηρεσιών με ευέλικτη προσαρμοστικότητα σε μια εσωτερική 
αγορά που δαπανά υψηλούς πόρους σε πλήθος υλικών αλλά με 
σχετικά μικρές ποσότητες.

— Αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε κοινή βάση 
όλων των εταιρειών με συγχωνεύσεις ή αναπτύξεις νέων δραστη
ριοτήτων και ανάλογη ανακατανομή προσωπικού.

— Μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην υλοποίηση και υποστήριξη 
των εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων.

— Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή δρώμενα (συναπτύξεις, συμπα
ραγωγές και διεκδικήσεις αγορών) ως ενιαίος στρατηγικός φορέας 
και ως χώρα.

— Ευελιξία επενδύσεων, έρευνας και ανάπτυξης.
— Ολοκληρωμένη επιχειρησιακή σχεδίαση με δυνατότητα παραγω

γής, ολοκληρωμένων συστημάτων.
— Εξυγίανση και εκσυγχρονισμό των επιμέρους εταιρειών με στόχο 

τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ανταγωνιστικότητα, τη 
σύγχρονη τεχνολογία, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και την 
εισαγωγή στο ΧΑΑ.

— Οι πιο πάνω στόχοι εξυπηρετούνται με τη λειτουργία αποκεντρω
μένων και ευέλικτων μονάδων, ως profil center με μερική αυτο
νομία αλλά και με κεντρική διοίκηση που εγκρίνει τα bussines 
plan, να ασκεί ενιαία εξαγωγική πολιτική και να αποφασίζει για 
διεθνείς συνεργασίες.

Είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε από την πλευρά της πολιτείας 
και από την πλευρά των εταιρειών, σε νέα οργανωτικά σχήματα που 
θα στοχεύουν στην εξυγίανση, ανταγωνιστικότητα, στήριξη και βιωσιμό
τητα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.



Ν. ΛΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κάντα 
για την αναλυτική εισήγησή του. Να συγκρατήσουμε ότι ο ομιλητής 
αναφέρθηκε στη λειτουργία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, έδωσε 
έμφαση στις αδυναμίες της αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις. 
Εδωσε τέλος δε το στίγμα του τι συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια 
σκηνή. Μετά τον κύριο Κάντα θα παρακαλέσω τον κύριο Μιχαήλ Αγγλο 
να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.

Μ. Άγγλος
Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού

Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιούση, για τον λόγο που μου δίνει, κυρίες 
και κύριοι σαν Γραμματέας του ΣΕΚΠΥ θα ήθελα να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου για την τιμή και την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα 
να παρουσιάσω και ν’ αναπτύξω τις απόψεις του ΣΕΚΠΥ για την 
ανταποδοτική συνεισφορά των εξοπλιστικών δαπανών στην ανάπτυξη 
και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Εν όψει ενός αμυντικού εξοπλιοτικού προγράμματος ύψους περίπου 
3 τρις, εγκεκριμένο από το ΚΥΣΕΑ σήμερα, βρισκόμαστε εδώ προκει- 
μένου να εξετάσουμε τους πιο πρόσφορους τρόπους υλοποίησής του για 
την εθνική άμυνα και για την εθνική οικονομία, ώστε να πετύχουμε 
ανταπόδοση και δαπανών και ανταγωνιστικότητας στο βιομηχανικό πε
ριβάλλον.

Διεθνώς είναι γνωστό ότι μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που 
υλοποιούνται και λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης της αμυντικής βιο
μηχανίας. Διασφαλίζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους παραπάνω δύο 
στόχους. Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι κατ’ αρχήν θέλουμε 
ελληνική αμυντική βιομηχανία; Και κατά δεύτερο μπορεί αυτή να είναι 
βιώσιμη και ανταγωνιστική στην ελληνική πραγματικότητα;

Ας εξετάσουμε τα ερωτήματα με τη σειρά. Η αναγκαιότητα ύπαρξης 
ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι δεδομένη και πιστεύω ότι όλοι 
συμφωνούμε σ’ αυτό διότι χωρίς αμυντική βιομηχανία είσαι υποχρεω
μένος να εξαρτάσαι απόλυτα από ξένους προς τη χώρα παράγοντες, με 
τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα κυρίως όσο αναφορά την άμυνα και 
την εξωτερική πολιτική. Αλλωστε είναι εκπεφρασμένη η θέση της κυ
βέρνησης και όλης της πολιτικής ηγεσίας για την αναγκαιότητας ύπαρξης 
ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Με δεδομένο το εγκεκριμένο 
ΈΜΠΑΕ" θα ήταν δύσκολο σε οποιονδήποτε ύψους 3 τρις να αμφισ
βητήσει ότι η χρήση των αμυντικών δαπανών με εθνικά κριτήρια δεν 
παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας και δεν εξα
σφαλίζει και την βιωσιμότητά της μεσοπρόθεσμα.

Το ερώτημα πλέον τίθεται και μετατίθεται στην τύχη που θα έχει η 
ελληνική αμυντική βιομηχανία μακροπρόθεσμα και που εξαρτάται άμεσα 
από τη δομή, τον τρόπο ανάπτυξής της και την ανταγωνιστικότητά της. 
Η ορθολογική ανάπτυξη μιας αμυντικής βιομηχανίας ανταγωνιστικής σε 
διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με την υλοποίηση των εξοπλιστικών



προγραμμάτων μιας χώρας σαν την Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητες που 
απορρέουν από την υπάρχουσα βιομηχανική υποδομή, τη μόνιμη γειτο
νική εξωτερική απειλή και την εξασφάλιση της ισότιμης οικονομικής 
ανάπτυξης στα πλαίσια της ΕΟΚ και του Μάαστριχτ προϋποθέτει:

Επιλογή ανάπτυξης σε σύγχρονες τεχνολογίες που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στη βιομηχανία να τις εφαρμόσει όχι μόνο στον αμυντικό 
τομέα, αλλά και στη σχεδίαση και ανάπτυξη παραγωγή και διάθεση 
εμπορικών προϊόντων.

Επιλογή για κατασκευή υλικών με διαχρονική απαίτηση από το 
χρήστη. Τέτοια υλικά είναι τα υλικά που απαιτούνται για την υποστήριξη 
και συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Η διάρκεια και η πληθοπα
ραγωγή των οποίων, διασφαλίζει όχι μόνο τη μακρόχρονη βιωσιμότητα, 
αλλά και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Ταυτόχρονα και ανταποδοτικά η βιομηχανία εξασφαλίζει άμεση υπο
στήριξη και ετοιμότητα των οπλικών συστημάτων σε ανταγωνιστικό 
κόστος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμυνα της χώρας.

Επιλογή συνεργασιών με ξένες αμυντικές βιομηχανίες που στόχο θα 
έχουν όχι μόνο την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης του εξοπλι- 
στικού προγράμματος, αλλά μια ευρύτερη συνεργασία στη συμπαραγωγή 
και άλλων προϊόντων, όπως επίσης και στη δυνατότητα εξαγωγών.

Επιλογή μεθόδων ανάπτυξης βιομηχανίας με στόχο το χαμηλό παρα
γωγικό κόστος και τη υψηλή ποιότητα. Τις βασικές επιλογές για την 
ορθολογική ανάπτυξη της βιομηχανίας τις έχουμε καταγράψει. Το πρό
βλημα είναι πως όλα αυτά υλοποιούνται.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μία βασική αρχή. Η 
αμυντική βιομηχανία δεν πρέπει ν’ ανήκει στη σφαίρα ενδιαφέροντος 
μόνο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, αλλά θα πρέπει να γίνει κατα
νοητό και αποδεκτό ότι συναρμόδια Υπουργεία είναι και τα Υπουργεία 
Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

Οι λόγοι είναι προφανείς. Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας έχει κύριο 
σκοπό την σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων 
δυνάμεων. Τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι προϋπόθεση για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, αλλά χωρίς αμυντική βιομηχανία δεν δια
σφαλίζεται η ανεξαρτησία και σε βάθος χρόνου υποστήριξη και ετοι
μότητα των οπλικών συστημάτων, άρα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα 
των ενόπλων δυνάμεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξασφαλίζει την οικονομική υπο
στήριξη για την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και στόχος 
του θα πρέπει να είναι η κατά το μεγαλύτερο δυνατό ανταποδοτικότητα

των παραχωμένων οικονομικών πόρων μέσω επενδύσεων και απασχό
λησης που θα αποφέρουν τις προσδοκώμενες οικονομικές εισροές και 
τα κοινωνικά οφέλη. Αρα υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
μέσα από την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, είναι αναγκαία 
προϋπόθεση.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης υπεύθυνο για την βιομηχανική πολιτική και 
την ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα εξοπλιστικά 
προγράμματα, ως κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της τεχνολογικής 
και βιομηχανικής υποδομής της χώρας.

Τελικά μια δυναμική και υγιής αμυντική βιομηχανία, παρέχει τις 
δυνατότητες στο Υπουργείο Εξωτερικών να χαράξει την εξωτερική 
πολιτική της χώρας σε ευρύτερη περιοχή με άλλο δυναμισμό και να 
επιβάλλει απόψεις στην αρένα της διεθνούς εξωτερικής πολιτικής.

Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι η χάραξη εθνικής αμυντικής πολι
τικής βιομηχανίας, από τα 4 παραπάνω συναρμόδια Υπουργεία με τη 
συμμετοχή και της ίδιας βιομηχανίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ανάπτυξή της μέσα από την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμ
μάτων.

Η θεσμοθέτηση ενός οργάνου εθνικής πολιτικής αμυντικής βιομηχα
νίας, με τη συμμετοχή των 4 συναρμόδιων Υπουργείων και της βιομη
χανίας που θα χαράσσει και θα διαμορφώνει αυτή την πολιτική, θα 
καθορίσει δε συγκεκριμένους στόχους και οδηγίες υλοποίησης, είναι το 
πρώτο βήμα.

Σαφώς ουσιαστικός παράγοντας για την υλοποίηση αυτών που θ’ 
αποφασίζει το Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής και Αμυνας, θα είναι η 
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, η οποία κάποτε πιστεύουμε να ανδρωθεί 
ν’ αποκτήσει το απαιτούμενο προσωπικό και την απαιτούμενη οργάνωση 
ώστε να αντεπεξέλθει στον ουσιαστικό ρόλο που της έχει δοθεί σήμερα.

Η εκπροσώπηση σε διεθνούς οργανισμούς όπως η "WERK", "ΚΝΑΚ", 
"ΜΙΑΚ", "ΕΝΤΙΚ" -όπως προανέφερε ο κύριος Κάντας πριν- είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων 
στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και ειδικότερα στην Ευρώπη και 
στο ΝΑΤΟ. Ετσι θα λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά στη χάραξη της 
εθνικής πολιτικής.

Η στενή συνεργασία από το σχεδίασμά μέχρι και την υλοποίηση των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, τεχνικές απαιτήσεις, συμπαραγωγή, τρόπος 
διακήρυξης κ.λ.π., της βιομηχανίας και του Υπουργείου Αμυνας θα 
οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων και στη μεγίστη 
συνεκμετάλλευση αναφορικά με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.



Το ρόλο αυτό καλείται σήμερα να διεκπεραιώσει και να είναι συν
δετικός κρίκος βιομηχανίας και εξοπλιστικών προγραμμάτων η ΓΔΕ, γι’ 
αυτό και ο ρόλος της είναι ουσιαστικός και επιτακτικός. Βασικοί κανόνες 
για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μέσω της υλοποίησης των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα πρέπει από κοινού να προσδιοριστούν 
και θα πρέπει να είναι ως εξής:

Επιδίωξη συμπαραγωγής με κριτήρια επιλεγμένες τεχνολογίες, υπο
στήριξη υλικού, εξαγωγές. Εδώ είναι σημαντικό το θέμα των επιλεγμένων 
τεχνολογιών υψηλού επιπέδου, άλλωστε εκεί κατατείνει και η Τουρκία 
γι’ αυτό και έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος, διότι τα οπλιστικά συστή
ματα που παίρνει σήμερα είναι υψηλά τεχνολογικώς, άρα χαμηλού 
λειτουργικού κόστους.

Μακροχρόνιες συμβάσεις πενταετείς που θα εξασφαλίζουν την συνεχή 
ροή υποστήριξης σε ανταλλακτικά των οπλικών συστημάτων, στην επι
θυμητή ποιότητα. Πρόβλεψη εξασφάλισης συντήρησης με ανάθεση μέσα 
από την αρχική σύμβαση στον κατασκευαστή και όχι δημιουργία νέων 
υποδομών συντήρησης και φόρτου εργασίας στα στρατιωτικά εργοστάσια.

Είναι γνωστό ότι αγοράζουμε ένα οπλικό σύστημα, υποτίθεται ότι 
κατασκευάζεται αν κατασκευάζεται κατά ένα μέρος σε συμπαραγωγή 
με την Ελλάδα -και θα πω συγκεκριμένα τα τζιπ ή τα οχήματα μεταφοράς 
όπως είναι τρακς κ.λ.π.- με αποτέλεσμα αφού τελειώσει η σύμβαση με 
την "ΕΛΒΟ" και περνάει μετά η πενταετία και θέλουμε συντήρηση του 
υλικού να πρέπει να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο σε στρατιωτικό εργο
στάσιο μέσα, για να τα συντηρήσουμε. Και η γραμμή υποδομής που 
έχει η ΈΛΒΟ" πάει χαμένη.

Εξασφάλιση του κατασκευαστικού έργου από τον κύριο κατασκευαστή 
σε δορυφορικές επιχειρήσεις. Αξιοποίηση των κρατικών αμυντικών βιο
μηχανιών για την απορρόφηση και μεταφορά τεχνολογίας σε μικρότερες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα από τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Δημιουργία δορυφορικών επιχειρήσεων στην ομπρέλα των κρατικών 
αμυντικών βιομηχανιών κι όχι δημιουργία καθετοποιημένων οικονομικά 
ασύμφορων γραμμών παραγωγής από αυτές. Μια ζωή δεν βλέπουμε 
τίποτα άλλο από το ότι οι κρατικές να φτιάχνουν δικές τους παραγωγές 
όταν δίπλα υπάρχει η μικρομεσαία επιχείρηση, η εξειδικευμένη, η πα
ραγωγική, η γρήγορη και να μην παίρνει δουλειά σε υποκατασκευαστικό 
έργο και να φτιάχνει την ίδια υποδομή μια κρατική.

Επιλογή περιοχών υλοποίησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων, πέρα 
της συμπαραγωγής με κριτήρια τη μακρόχρονη και σε νέους τομείς 
ανάπτυξη και απασχόληση της βιομηχανίας. Συμφωνούμε κατ’ αρχήν για

το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αλλά για την βιομηχανία 
εκείνο που παίζει ουσιαστικό ρόλο, είναι η συμπαραγωγή. Από εκεί 
ξεκινάει η δέσμευση του ξένου οίκου για να μεταφέρει ουσιαστική 
τεχνολογία στο αμυντικό εξοπλιστικό πλαίσιο.

Αξιοποίηση των διακρατικών συμφωνιών για την εξασφάλιση βιομη
χανικού φόρτου και διείσδυση προϊόντων σε ξένες αγορές. Σήμερα 
υπογράφουμε διακρατικές συμφωνίες τις οποίες οι ξένοι τις χρησιμο
ποιούν για να διεισδύουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά κι 
εμείς ούτε καν για ν’ αποκτήσουμε συμπαραγωγή κι έτσι αντισταθμιστικά 
ωφελήματα.

Επιδίωξη μεγιστοποίησης βιομηχανικών επιστροφών, μέσω της συμ
μετοχής μας στα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουμε στα περισσό
τερα προγράμματα του ΝΑΤΟ, εκταμιεύουμε ένα υπέρογκο ποσό για 
τους εξοπλισμούς μας μέσω του ΝΑΤΟ κι ενώ προβλέπεται να υπάρχει 
ίση μεταχείριση εισροών και εκροών, εμείς δεν μπορούμε να το εκμε
ταλλευτούμε.

Με τους κανόνες αυτούς επιτυγχάνουμε ουσιαστική τεχνολογική και 
ποιοτική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας 
και γενικότερα του βιομηχανικού τομέα σε μακροχρόνια βάση και με 
το συμφερότερο κόστος.

Η συμμετοχή συμβουλευτικά του ΣΕΚΠΥ ως φορέα της βιομηχανίας 
όπως προαναφέρθηκε στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης των προμη
θειών, όπως επίσης και η έγκυρη κοινοποίηση των αναγκών των ενόπλων 
δυνάμεων στη βιομηχανία, εξασφαλίζουν την έγκαιρη και απρόσκοπτη 
υλοποίησή τους.

Προϋπόθεση για την εύρυθμη εξέλιξη μιας προμήθειας είναι οι α
παιτήσεις και οι όροι υλοποίησης να είναι σαφείς και να προβλέπουν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις συμπαραγωγής και αυτό είναι το σημαντικό 
στοιχείο, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν διαγωνισμοί -η Τουρκία αυτό 
πέτυχε, βγάζει διαγωνισμούς και λέει συμπαραγωγή σ’ αυτό το ποσοστό 
για το συγκεκριμένο υλικό, προϋπόθεση για να συμμετέχει στο διαγω
νισμό- ώστε να μην αφήνουν περιθώρια στους ξένους προμηθευτές να 
επιλέγουν εκείνοι το έργο συμπαραγωγής και τα αντισταθμιστικά οφέλη 
με κριτήριο μόνο τα συμφέροντά τους.

Σημαντικό πρόβλημα για την επί ίσοις όροις ανταγωνιστική συμμετοχή 
της εγχώριας βιομηχανίας, στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η εξα
σφάλιση πόρων για την αρχική υποδομή. Νέες εξειδικευμένες γραμμές 
παραγωγής, καλούπια, βιοσυσκευές.



Αυτό που μπορεί να γίνει ή στα πλαίσια του προγράμματος εάν οι 
ποσότητες και η αξία του προϊόντος και η διάρκεια της σύμβασης 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις απορρόφησης του κόστους, η χρηματοδο
τούμενα από απευθείας μέσω άλλων πόρων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
είναι διεθνής πρακτική οι υποδομές υψηλού κόστους, να διαχωρίζονται 
από το κόστος προμήθειας και να χρηματοδοτούνται ξεχωριστά.

Θα πρέπει επίσης εδώ να επισημάνουμε την ανάγκη θεσμοθέτησης 
του τρόπου διαχείρισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της χρήσης 
των υποδομών των τεχνολογιών και γενικότερα αυτά τα οποία παίρνουμε 
σαν χρηματοδοτούμενα ή απευθείας μέσω αντισταθμιστικών ή μέσω 
κάποιων άλλων πόρων.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε την απαραίτητη δημιουργία 
εξαγωγικών δομών μέσα από τις συνεργασίες με ξένες εταιρείες και 
την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων απορροφώντας και α- 
ξιοποιώντας ανάλογα τα αντισταθμιστικά ωφελήματα.

Πιστεύω ότι προσπάθησα να συμπεριλάβω σε λίγες γραμμές μια 
βασική δομή πως μπορούμε να κάνουμε ανταποδοτική και ανταγωνιστική 
τη βιομηχανία μέσα από τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι δαπάνες 
να έχουν ανταποδοτικότητα. Ευχαριστώ.

Ν. ΛΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αγγλο, 
να συγκρατήσουμε από την εισήγησή του τα ακόλουθα: προτείνει η 
υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων να δώσει την αφορμή για 
ν’ αναπτυχθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Θεωρεί τέλος ότι είναι 
σημαντική το επίπεδο της συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού. Μετά 
τον κύριο Αγγλο το λόγο έχει ο κύριος Μοσχολιός. Ευχαριστώ πολύ.

Τ. Μοσχολιός
Οικονομολόγος

Εκπρόσωπος ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέον, Αιευθννων Σύμβουλος ΠΥΡΚΑΛ

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Είναι γνωστό ότι στη Χώρα μας οι αμυντικές δαπάνες, μετά το 1974, 
είναι ιδιαίτερα υψηλές ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. Οι αμυντικές δαπάνες 
για κάθε Χώρα αποτελούν μια δυσάρεστη αναγκαιότητα γιατί με αυτές 
μειώνονται οι πόροι που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε κοινωνικούς 
ή αναπτυξιακούς σκοπούς.

Βεβαίως η αναγκαιότητα των αμυντικών δαπανών είναι προφανής 
διότι μέσω αυτών κατοχυρώνεται το αναγκαίο αίσθημα ασφάλειας σε 
μια χώρα και δημιουργείται ισχυρή αμφιβολία στον αντίπαλο για την 
πιθανότητα επιτυχίας των στόχων του στοιχεία που είναι προϋπόθεση 
για την αναπτυξιακή διαδικασία και την πρόοδο.

Είναι γνωστό επίσης ότι η Χώρα μας χρειάζεται ενισχυμένη αποτρε
πτική ικανότητα στο παρόν και στο προβλεπτό μέλλον. Περίπου όλοι 
πλέον συμφωνούν ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα δεν διασφαλίζουν συν
θήκες ασφάλειας και κατοχύρωσης συνόρων και ότι οι αμυντικοί εξο
πλισμοί είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτρεπτική ικανότητα της 
Χώρας μας και αποτελούν προϋπόθεση για την επίλυση διεθνών προ
βλημάτων με ειρηνικό τρόπο. Ως εκ τούτου οι εξοπλισμοί θα απορρο
φήσουν υψηλούς πόρους και στα επόμενα χρόνια. Την ίδια χρονική 
περίοδο, στην οποία η Χώρα θα εξακολουθεί να δαπανά υψηλούς 
πόρους, έχουμε και τα εξής δεδομένα:

1) Έντονες δημοσιοικονομικές δυσχέρειες, υψηλή ανεργία και ανάγκη 
προσαρμογής στις κοινοτικές μας υποχρεώσεις.

2) Προβλήματα λειτουργίας σε μονάδες των αμυντικών βιομηχανιών 
και συρρίκνωση των περιφερειακών παραγωγικών μεσαίων ιδιω
τικών αμυντικών βιομηχανιών.

3) Χαμηλό επίπεδο απορρόφησης των αμυντικών δαπανών από την 
εγχώρια παραγωγή, απουσία ενδιαφέροντος εισόδου νέων επεν
δυτών για τη διεκδίκηση μέρους της υψηλής εσωτερικής ζητήσεως 
και υπερβολικές δαπάνες για εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους από 
αγορές αμυντικών υλικών μέσω πιστώσεων Ε.Μ^.-Ε.ΜΈ. και

4) Πιέσεις από πλευράς εταίρων για τροποποίηση του άρθρου 223 
της συμφωνίας σύνδεσης με το οποίο επικρατεί πλήρως η Εθνική



πολιτική, της κοινοτικής πολιτικής, σε θέματα άμυνας, αμυντικών 
προμηθειών κ.ο.κ.

Αντίθετα με τη Χώρα μας σε άλλες Χώρες, κυρίως ανεπτυγμένες, η 
εσωτερική αγορά και οι κρατικές αμυντικές δαπάνες, αξιοποιήθηκαν 
ανταποδοτικά προκειμένου να ενισχυθεί η βιομηχανική δραστηριότητα, 
να απορροφηθεί τεχνογνωσία, να ενισχυθοΰν επενδυτικές πρωτοβουλίες 
κ.ο.κ. Σε αυτές τις χώρες έχει παρατηρηθεί θετική συσχέτιση αμυντικών 
δαπανών και ρυθμού αύξησης Α.Ε.Π. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν 
ότι σε αυτές τις χώρες οι αμυντικές δαπάνες είναι δυβνατό να συντε- 
λέσουν στην επέκταση των κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα στη χώρα 
μας η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν αξιοποιήθηκε κατ’ αναλογο 
τρόπο. Μελέτες που έχουν γίνει για την τελευταία δεκαετία δείχνουν 
ότι “η Εθνική άμυνα απορρόφησε κατά μέσο όρο ετησίως περίπου το 
7% του συνολικά παραγόμενου προϊόντος της Ελληνικής οικονομίας με 
αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού αυξήσεως του κεφαλαιακού αποθέ
ματος της χώρας, που εκδηλώνεται κυρίως στους κλάδους εκείνους που 
χρησιμοποιούν εντατικά στην παραγωγική τους διαδικασία παρόμοιες 
μορφές κεφαλαιουχικών αγαθών, με αυτές που χρησιμοποιούνται και 
στην παραγωγική διαδικασία της άμυνας. Αυτό οδήγησε την Ελληνική 
οικονομία σε μια μέση ετήσια απώλεια ρυθμού αναπτύξεως της τάξεως 
του 0,3-0,5%”.

Πράγματι μετά το 1974, έτος έναρξης αυξημένων αμυντικών δαπανών, 
εκείνο που φαίνεται να ενισχύεται στη χώρα μας είναι μέρος του 
εμπορομεσιτικού κεφαλαίου που αναλαμβάνει να διευκολύνει τις απο
φάσεις της ηγεσίας στις επιλογές της για εξοπλιστικά μέσα. Το θεσμικό 
πλαίσιο, με το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1994 το Υ.ΕΘ.Α., διευκόλυνε 
αυτή την εξέλιξη. Το Υ.ΕΘ.Α. ήταν το μόνο Υπουργείο που μέχρι το 
1994 ο εκλεγμένος Υπουργός διοικεί μέσω του Δ/ντή του στρατιωτικού 
του γραφείου και οι εξοπλιστικές προμήθιες υλοποιούνται από τους 
ίδιους φορείς οι οποίοι αποφασίζουν ουσιαστικά για την αναγκαιότητα 
επιλογής των μέσων και τον τρόπο προμήθειας τους. Το εξοπλιστικό 
πρόγραμμα βασίζετο σε 5ετή προγράμματα που όμως στην πραγματικό
τητα δεν ίσχυαν γιατί δεν ήταν διασφαλισμένοι οι αναγκαίοι πόροι για 
την υλοποίησή τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι αμυντικές βιομηχανίες δεν 
έχουν δυνατότητα κάποιου στοιχειώδους σταθερού πλαισίου παραγωγικής 
και αναπτυξιακής δράσης. Η έλλειψη εξάλλουπόρων για τη χρηματοδό
τηση των 5ετών δεν σήμαινε κατ’ ανάγκη έλλειψη πόρων για την 
χρηματοδότηση της σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας των κρα
τικών εταιριών και βεβαίως στο λογαριασμό δεν λαμβάνονταν υπόψη

οι επιβαρύνσεις του κρατικού Π/Υ από τα δάνεια των πιστώσεων 
Ε.Μ.8.-Ε.Μ.Ε και κυρίως δεν υπήρχε καμιά αναφορά ότι οι τιμές αγοράς 
μέσω των πιστώσεων Ε.Μ.Ξ.-Ε.Μ.Ε. ήταν απολογιστικού χαρακτήρα συ
νήθως πολύ υψηλότερες των τιμών αγοράς από άλλες πηγές που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν Α.Ω. ή συμπαραγωγές στη χώρα μας.

Ήταν μοιραία συνέπεια την ίδια περίοδο να παρατηρούνται αντιφα
τικά φαινόμενα όπως:

1) Υψηλές αμυντικές δαπάνες, έλλειψη ενδιαφέροντος εισόδου στην 
αγορά νέων επενδυτών, κρίση στις Α.Β. που σε ένα βαθμό ήταν 
αποτέλεσμα της ελλείψεως σταθερών 5ετών προγραμμάτων και

2) Χρηματοδότηση της υποαπασχολήσεως στις κρατικές Α.Β και υ- 
περδιόγκωση του δημόσιου χρέους από αγορές ακριβών υλικών 
από τις Η.Π.Α.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε το νέο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για 
τη Χώρα μας που θα απορροφήσει σε νέες αγορές περίπου 2 τρις δρχ. 
Μπορεί αυτές οι δαπάνες να αξιοποιηθούν ανταποδοτικά για τη χώρα 
μας; Η απάντηση είναι θετική υπό ορισμένες προϋποθέσεις αν και είναι 
σαφείς ότι έχουμε πιο δύσκολες συγκυρίες από ότι στο παρελθόν.

Απαιτείται να διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να 
παρεμβαίνει:

1) Στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και επιλο
γής εξοπλιστικών μέσων.

2) Στην εξυγίανση των κρατικών Α.Β, στην οργανική τους ένταξη, 
στον αμυντικό σχεδίασμά της Χώρας και στη διαμόρφωση όρων 
για είσοδο νέων επενδυτών και

3) Στην αναθεώρηση ορισμένων δεδομένων που ίσχυαν μέχρι σήμερα 
για την υλοποίηση του ΕΜΠΑΕ.

Με την ίδρυση της Γενικής Δ/νσεως Εξοπλισμών επιχειρήθηκε μια 
νέα οργάνωση του τρόπου δουλειάς στις διαδικασίες προμηθειών. Μετά 
τη διαμόρφωση και έγκριση του ΕΜΠΑΕ τα Γ.Ε. οριοθετούν τις ανάγκες 
τους και προσδιορίζουν τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των αμυντικών 
υλικών που θα αγοραστούν. Η Γ.Δ.Ε. έχει την αρμοδιότητα να εισηγηθεί 
τη διαδικασία και τον τρόπο προμήθειας. Όμως η νέα οργάνωση 
εξακολουθεί να μη δίνει λύση στο ζήτημα της μέγιστης δυνατής αξιο
ποίησης των πόρων που τελικά θα διατεθούν.

Στη διάρκεια της εξειδίκευσης των αναγκών και συγκεκριμένα στη 
διαδικασία επιλογής των αμυντικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών 
δεν υπάρχει διαδικασία ώστε να συνυπολογίζεται στην εξέταση των 
εναλλακτικών λύσεων η εμπλοκή της αμυντικής βιομηχανίας ή ο τρόπος



εγχώριας παραγωγής υλικών από υφιστάμενες μονάδες ή από ενδιαφε
ρομένους επενδυτές. Οι προτάσεις της Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαδικασία 
και τον τρόπο προμήθειας θα είναι ουσιαστικές για την ελληνοποίηση 
στο βαθμό που οι επιλεγμένες λύσεις έχουν πάρει υπόψη τους και τον 
παράγοντα της εγχώριας παραγωγής αλλιώς τα περιθώρια της Γ.Δ.Ε. 
είναι περιορισμένα. Όμως για να λαμβάνεται υπόψη Α.Β. στον αμυντικό 
σχεδίασμά απαιτούνται αποφάσεις για την ενιαία δράση των κρατικών 
Α.Β. Η ενιαία δράση των κρατικών Α.Β. που ως γνωστό λειτουργούν 
ως Α.Β. απαιτεί ύπαρξη ενιαίου κέντρου έγκρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους άρα ύπαρξη ενός οργάνου που να 
ασκεί αποτελεσματικά για λογαριασμό του Δημοσίου τα μετοχικά δι
καιώματα και υποχρεώσεις. Από αυτή την άποψη η ίδρυση εταιρίας 
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των κρατικών Α.Β. και ένταξή τους στο 
Υ.ΕΘ.Α. είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για το συντονισμό της δράσης 
τους και για να αντιπροσωπεύονται οι Α.Β. στις διαδικασίες σχεδιασμού 
και αποφάσεων αγοράς των αμυντικών υλικών.

Το δεύτερο σημείο είναι η ίδια η λειτουργία της Γ.Δ.Ε. Είναι σαφές 
ότι η λειτουργία και το εκτελεστικό management της Γ.Δ.Ε. δεν μπορεί 
να στηριχτεί μόνο σε στρατιωτικό προσωπικό. Η Γ.Δ.Ε. κινδυνεύει να 
χάσει τον ιστορικό της ρόλο αν δεν αναβαθμίσει γρήγορα το επίπεδο 
των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τα Γ.Ε. και προς τις αμυντικές 
βιομηχανίες. Είναι πρώτης προτεραιότητας θέμα η ανάπτυξη στην Γ.Δ.Ε. 
ενός επιτελικού διευθυντηρίου που να διοικεί, ελέγχει και συντονίζει 
την υπάρχουσα γραφειοκρατία που τείνει να επικρατεί.

Όσον αφορά τη λειτουργία των κρατικών Α.Β. πρέπει να σημειωθεί 
ότι τα οικονομικά στοιχεία που διακρίνουν τη λειτουργία τους δεν είναι 
απαραίτητα αποτελέσματα των πραγματικών παραγωγικών και αναπτυ
ξιακών τους δυνατοτήτων. Αυτό παρέχει αισιοδοξία αλλά και ευθύνες 
για όσους έχουν την ευθύνη διοίκησης. Είναι απολύτως αναγκαίο να 
υπάρξουν δράσεις ανασυγκρότησης των κρατικών Α.Β. με υλοποίηση 
συγκεκριμένων προγραμμάτων εξυγίανσης. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο 
ελέγχου του τρόπου που ασκεί το Δημόσιο τις μετοχικές του ευθύνες. 
Στις καλύτερες των περιπτώσεων ο έλεγχος είναι τυπικός και εξαντλείται 
στη διάρκεια της τακτικής Γ.Σ. μετόχων που ως γνωστό γίνεται μια 
φορά το χρόνο. Στις περισσότερε των περιπώσεων η έλλειψη ελέγχου 
οδηγεί σε χαλάρωση και δημοσιοϋπαλληλισμό διοίκησης με σοβαρότατες 
συνέπειες. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για την ίδρυση της Holding 
company.

Το επόμενο σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ο τρόπος υλο
ποίησης του ΕΜΠΑΕ. Δεν είναι δυνατό το ΕΜΠΑΕ να είναι ένας 
τυπικός προγραμματισμός χωρίς πρόβλεψη χρηματοδότησης και με δυ
νατότητα κάθε χρόνο να μεταβάλλεται. Το ΕΜΠΑΕ πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα 5ετών συμβάσεων στους κατασκευαστές και το μέρος που 
καλύπτεται από πιστώσεις F.M.F. να αφορά υλικά που δεν μπορούν να 
παραχθούν-συμπαραχθούν στην Ελλάδα.

Οι αμυντικές δαπάνες της χώρας μας δεν φαίνεται ότι θα μειωθούν 
ριζικά στα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε να δούμε μια διαφορετική χρη
σιμοποίηση αυτών των δαπανών ώστε να λειτουργούν ανταποδοτικά για 
την Ελληνική οικονομία. Ένας συνολικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος 
εν όψει του νέου εξοπλιστικού προγράμματος. Ένας σχεδιασμός που 
να στοχεύει πρώτο στη διασύνδεση της δράσης των παραγωγικών και 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων των εγχώριων κατασκευαστών με το νέο 
ΕΜΠΑΕ, δεύτερο στην παροχή κινήτρων σε όσες εταιρίες ενδιαφερθούν 
να συμμετάσχουν ως προμηθευτές και τρίτο στην ευνόηση αγορών που 
συνοδεύονται με ίδρυση Joint venture μονάδων στην Ελλάδα.

Ν. ΛΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μο- 
σχολιό για την εισήγησή του. Να πούμε ότι από την αρχή ήδη ο κύριος 
Μοσχολιός έθιξε μια άλλη διάσταση των στρατιωτικών δαπανών διαπι
στώνοντας ότι έχουν καταστεί στη χώρα μας ανταγωνιστικές με τις 
κοινωνικές δαπάνες. Προτείνει λοιπόν την αναδιάρθρωση των αμυντικών 
δαπανών.

Τέλος θα τελειώσουμε την πρώτη ενότητα με τον κύριο Νικόλαο 
Κυριαζή εντεταλμένο επίκουρο Καθηγητή του Θεσσαλικού Πανεπιστη
μίου. Ευχαριστώ πολύ.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10 Θέσεις για την Άμυνα

Θα αρχίσω με μια προειδοποίηση: Θα μιλήσω ως τεχνοκράτης, όπως 
λέει ο καθηγητής Σπ. Βλιάμος και μάλιστα της χειρότερης κατηγορίας, 
ως οικονομολόγος-τεχνοκράτης. Ακόμα χειρότερα, ως οικονομολόγος 
τεχνοκράτης που ενδιαφέρεται για την τεχνολογία των οπλικών συστη
μάτων και ανησυχεί για την ασφάλεια της χώρας του.

1. Προοπτικές των σχέσεων με την Τουρκία:

Η Τουρκία αποζητά εδώ και δεκαετίες την αλλαγή του status quo 
και πορεύεται πολύ συστηματικά: Αφελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, 
Ίμβρους, Τενέδου, δημιουργία τετελεσμένων στην Κύπρο, απαιτήσεις 
στο Αιγαίο και τη Θράκη, γκρίζες ζώνες κ.λπ.

Παρά τις σποραδικές περιόδους ύφεσης, φοβάμαι πως και στο μέλλον 
θα αντιμετωπίσουμε κρίσεις, αξιώσεις και εντάσεις, παρά ομαλότητα 
στις σχέσεις μας.

2. Κίνδυνοι διαπραγματεύσεων (συνομιλιών)

Η Τουρκία έχει να κερδίσει πολύ περισσότερο από διαπραγματεύσεις, 
εφόσον εκείνη επιδιώκει αλλαγή του status quo και όχι εμείς. Αν 
αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με βάση agenda που θα υπαγορεύσει η 
Τουρκία, ή έστω κάποια ξένη μεσολαβήρια δύναξη (ΗΠΑ, ΕΕ) διατρέ
χουμε τον κίνδυνο ή να παρασυρθούμε σε θέματα που θα έπρεπε να 
μη συζητούμε (και να δεχθούμε πιέσεις για συμβιβασμό) ή να διακο
ψου με τις συνομιλίες - διαπραγματεύσεις.

Τότε όμως αυξάνει η πιθανότητα και ο κίνδυνος να δημιουργήσει η 
Τουρκία ένα θερμό επεισόδιο - κρίση, για να μας αναγκάσει να γυρί
σουμε στις διαπραγματεύσεις, όπως π.χ. απόπειρα κατάληψης ελληνικού 
εδάφους, νησιού.

Μήπως οι δηλώσεις Niles στο Βήμα (6/4/97), και οι δηλώσεις 
Holbrooke περί πιθανότητας κρίσης κ.λπ. δείχνουν ακριβώς προς ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο;

3. Η ανισορροπία δυνάμεων οδηγεί σε συνομιλίες - διαπραγματεύ
σεις από θέσης αδυναμίας.

Σήμερα ο συσχετισμός δυνάμεων στο στρατιωτικό επίπεδο ευνοεί την 
Τουρκία. Ά ρα η Τουρκία έχει τώρα ως μέσο πίεσης την στρατιωτική 
της ισχύ.

Πρέπει δε να τονισθεί, ότι οι ΗΠΑ, δείχνουν να εκτιμούν εκείνες 
τις χιόρες που επιδεικνύουν αποφασιστικότητα στη χρήση στρατιωτικής 
ισχύος. Οι χώρες αυτές, στην περιοχή μας, είναι το Ισραήλ και η Τουρκία 
(Αλήθεια, θα μπορούσαν ποτέ μαφιόζοι οποιουδήποτε κράτους να δια- 
νοηθούν και να κλέψουν πλωτό μέσο του λιμενικού του Ισραήλ); Υφί- 
σταται λοιπόν ο κίνδυνος, οι ΗΠΑ ως διαμεσολαβητής, να πιέσουν για 
υποχωρήσεις την ασθενέστερη στρατιωτικά και λιγότερο αποφασισμένη 
πλευρά, δηλαδή την Ελλάδα.

Η ανισορροπία δυνάμεων είναι σαφής και έντονη: 580.000 στις ένο
πλες δυνάμεις της Τουρκίας έναντι 158.000 της Ελλάδας, περίπου 4.500 
τανκς προς 2000, 180 περίπου μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς έναντι 
115 για να αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα της δυσαναολογίας που 
υπάρχει παντού 1.

4. Η αεροπορία ως εξισωτής στο συνολικά ισοζύγιο δυνάμεων

Οι δημογραφικές εξελίξεις Τουρκίας - Ελλάδας, και οι οικονομικές 
εξελίξεις ως προς το συνολικό ΑΕΠ καθιστούν αδύνατο έναν ανταγω
νισμό εξοπλισμών σε όλους τους τομείς. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί 
αλλού, και η ιστορική εμπειρία μας βοηθά. Σε οκτώ πολεμικές αναμε
τρήσεις μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Κορέας, Φάλκλουντ, Κόλπος, 
πέντε ισραηλινοαραβικοί πόλεμοι 1948-9, 1957, 1967, 1973 και 1982) 
αποδείχτηκε ότι ο εμπόλεμος που είχε την κυριαρχία του αέρα ήταν ο 
νικητής, ακόμα και εναντίον πολύ υπερτέρων αριθμητικού χερσαίων 
δυνάμεων του αντιπάλου.

Άρα, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσει την αριθμητική 
υπεροχή της Τουρκίας, κερδίζοντας ποιοτική υπεροχή στην αεροπορία, 
επιλέγοντας δηλαδή τον κατάλληλο συνδυασμό μαχητικού αεροπλάνου - 
πιλότου - οπλικών συστημάτων.
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Το πρόβλημα είναι σήμερα οξύ, γιατί η Ελλάδα διαθέτει 75 μαχητικά 
τρίτης γενιάς (37 F-16 block 30 συν 38 Mirage 2000) συν 40 νέα F-16 
block 50 που παραλαμβάνουμε φέτος, έναντι 180 F-16 της Τουρκίας, 
που θα φτάσουν τα 230 - 240 όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα συμπα
ραγωγής Peace Onyx-II, με δυνατότητα άλλων 80.

5. Η άμυνα ως δημόσιο αγαθό
Υπάρχει η άποψη, αρκετά ευρέως διαδεδομένη πως αγορές οπλικών 

συστημάτων, ή επενδύσεις γενικότερα στην άμυνα, ισοδυναμούν με α
πώλεια πόρων. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη, αν δούμε την άμυνα 
ως δημόσιο αγαθό, ανάλογο με την π.χ. εσωτερική ασφάλεια. (Απ’ ότι 
γνωρίζω κανείς π.χ. δεν σκέφτηκε να καταργήσει αστυνομία, λιμενικό, 
ποινικά δικαστήρια κλπ.).

Η άμυνα και οι επενδύσεις κάθε είδους σε αυτήν ισοδυναμούν σε 
επενδύσεις σε μονάδες αποτροπής, που εξασφαλίζουν την ειρήνη και 
την ομαλή λειτουργία κάθε οικονομίας. Με την έννοια αυτή, επενδύσεις 
στο δημόσιο αγαθό άμυνα - εθνική ασφάλεια είναι απόλυτα αναγκαίες 
και παραγωγικές.

Η επένδυση στην άμυνα είναι ανάλογη με επενδύσεις σε άλλους 
τομείς όπου παράγονται δημόσια αγαθά. Μου είναι δε ακατανόητο, γιατί 
ορισμένοι διαμαρτύρονται για τις αμυντικές δαπάνες, όταν δεν διαμαρ
τύρονται για τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ, που είχαν λειτουργικές ζημιές 
586 δισ. δραχμές το 1996 και έλαβαν επιχορηγήσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό 1,35 τρισ. δραχμές. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύ
γκρισης: Ένα αεροσκάφος F-15E στοιχίζει 50 εκ. δολάρια, ένα F-16C 
block 50 τα μισά, δηλαδή αντίστοιχα περίπου 14 και 7 δισ. δραχμές. 
Ά ρα το έλλειμμα των ΔΕΚΟ του 1996 θα έφτανε για να χρηματοδοτήσει 
την αγορά 35 F-15 ή 70 F-16 που θα χρησιμοποιηθούν για περίοδο 
τουλάχιστον 20 ετών!

Ακόμα σημαντικότερο, αν υπολογισθούν τα αντισταθμιστικά οφέλη 
που οι ξένες εταιρείες θα προσφέρουν στην Ελλάδα, τότε υπάρχει 
μετρήσιμο οικονομικό όφελος, ιδίως όταν υπάρχει μεταφορά υψηλής

Ο

τεχνολογίας . Σημασία εδώ έχει να γίνονται σωστές προτάσεις για τα 
αντισταθμιστικά και από τις δύο πλευρές, να αποφεύγονται δηλαδή οι 
εύκολες λύσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση του Dassault που εμφάνιζε 
ως αντισταθμιστικό αφίξεις τουριστών από τη Γαλλία προς την Ελλάδα 
οι οποίοι μάλλον θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς.
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6. Το ακριβότερο είναι το πιο φθηνό
Δεδομένων των οικονομικών περιορισμών για αγορές οπλικών συστη

μάτων από την Ελλάδα, πρέπει να γίνεται η επιλογή τους με βάση 
οικονομική μεθοδολογία, ανάλογη με εκείνη για τον εντοπλισμό του 
καλύτερου επενδυτικού σχεδίου ανάμεσα σε περισσότερα. Για το λόγο 
αυτό μπορούν να κατασκευασθούν δείκτες κόστους αποτελεσματικότητας 
για την επιλογή του βέλτιστου οπλικού συστήματος. Η αποτελεσματικό- 
τητα υπολογίζεται από τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος και τα ειδικά 
βάρη που δίνονται σε κάθε τεχνικό στοιχείο από εκείνους που κάνουν 
την επιλογή. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία αυτή για μαχητικά τρίτης 
γενιάς της ΠΑ, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το πιο ακριβό από 
τα τρία (F-15E, 50 εκ. δολάρια) δίνει και τον υψηλότερο δείκτη κό- 
στους/αποτελεσματικότητας έναντι του F-16C (25 εκ. δολ.) και του Mirage 
2000 (30 εκ. δολ.)3.

Η εμπειρία του πολέμου του Κόλπου δείχνει ακόμα, πως ο βαθμός 
αποτελεσματικόητας ενός τόννου κατευθυνόμενης βόμβας ήταν 51,25 
μεγαλύτερος από ενός τόννου απλής βόμβας. Η τιμή μιας κατεθυνόμενης 
βόμβας είναι κατά μέσο όρο 10 φορές μεγαλύτερη από μιας απλής της 
ίδιας κατηγορίας, οπότε το συνολικό αποτέλεσμα είναι πως η καταστροφή 
ενός στόχου με κατευθυνόμενες βόμβες στοιχίζει 5 φορές λιγότερο από 
ότι με απλές.

Αν δε λάβουμε υπόψη ότι οι κατευθυνόμενες βόμβες δεν εκθέτουν 
σε κίνδυνο από SHORAD (Short Range Air Defense, κοντινή αντιαε
ροπορική άμυνα) το αεροσκάφιος φορέας, σε αντίθεση με τις απλές 
βόμβες, τότε πραγματικά οι φαινομενικά ακριβότερες κατευθυνόμενες 
βόμβες είναι πολύ πιο φθηνές γιατί μειώνουν δραστικά τις απώλειες σε 
πιλότους και αεροσκάφη4.

Αυτή η σχέση ισχύει για όλα τα είδη οπλικών συστημάτων, όχι μόνο 
για την αεροπορία, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

7. Το θεώρημα μεγιστοποίησης της αποτροπής
Αποτελεί μεταφορά στην άμυνα του γνωστού ως duality theorem από 

τα οικονομικά, δηλαδή μεγιστοποίηση της αποτροπής με δεδομένο κό
στος, ή ελαχιστοποίηση του κόστους για δεδομένη αποτροπή.

Το σημαντικό είναι δηλαδή να κατανέμουμε συνολικά έτσι τις αμυ
ντικές μας δαπάνες, ώστε να πετυχαίνουμε τα παραπάνω, να αποφεύ
γουμε σπασμωδικές αγορές, σπατάλες κ.λπ., να αποφασίζουμε δηλαδή



για την κατανομή των κονδυλίων της άμυνας με βάση τον καλύτερο 
δυνατό συνδυασμό οπλικών συστημάτων.

Το θεώρημα απαντάει σε προβληματισμούς του ακόλουθου τύπου:
1. Είναι καλύτερα να αγοράσουμε π.χ. 40 F-16C block 30 χωρίς 

συστήματα αυτοπροστασίας και χωρίς δυνατότητα βολής 
AMRAAM (όπως τα F-16 που αγοράσαμε το 1988) ή π.χ. 30 F-16 
με συστήματα αυτοπροστασίας και φορείς AMRAAM;

2. Είναι καλύτερα να αγοράσουμε (σήμερα) π.χ. 60 F-15E ή να 
αγοράσουμε 40 F-15 συν 4 ιπτάμενα ραντάρ; Ή , πάντα για 
δεδομένο κόστος, ο καλύτερος συνδυασμός είναι π.χ. 30 F-15E 
συν 4 ιπτάμενα ραντάρ συν ένα πυραλικό σύστημα προστασίας 
περιοχής του τύπου S-300 ή Patriot;

Το ίδιο ερώτημα μπορούμε να το θέσουμε και ως: Ποιος συνδυασμός 
οπλικών συστημάτων μας επιτρέπει να πετύχουμε το επίπεδο αποτροπής 
που επιθυμούμε, με το μικρότερο δυνατό κόστος;

8. Τα θέλγητρα και οι παγίδες της υψηλής τεχνολογίας

Ο πόλεμος είναι σήμερα κυρίως θέμα τεχνολογίας. Ο εμπόλεμος που 
διαθέτει τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά οπλικά συστήματα (συμπεριλαμ- 
βάνονται και επικοινωνίες, μέθοδοι αναγνώρισης, πληροφόρησης κ.λπ.) 
διαθέτει το πλεονέκτημα.

Το πολύ ανησυχητικό σήμερα είνμαι πως η Τουρκία διαθέτει τεχνο
λογική υπεροχή σε ορισμένους τομείς, όπως π.χ. λόγω της συμπαραγωγής 
του F-16 και, πιο σημαντικό, του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συ
στήματος Turksat, που είναι μεν κατά βάση εμπορικό, αλλά διαθέτει 
και αναμεταδότες για στρατιωτικές συχνότητες, που δεν μπορούν εύκολα 
να τεθούν εκτός λειτουργίας από παρεμβολές.

Η Τουρκία διαθέτει 1 δορυφόρο (ένας δεύτερος καταστράφηκε κατά 
την εκτόξευση) τρίτος θα τεθεί σε λειτουργία πολύ σύντομα, για συνολικό 
στόχο 7 δορυφόρων, συνολικού ύψος 1,4 δισ. δολαρίων (400 δισ. δρχ.).

Το πρόγραμμα έχει αναλάβει η γαλλική κρατική Aerospatiale.
Είναι άξιο απορίας που η γαλλική κυβέρνηση τηρεί φιλοτουρκική 

στάση με τέτοιου είδους έργα στην Τουρκία.
Αντίθετα, δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο αντίστοιχο ελληνικό πρό

γραμμα Hellassat. Λόγω της αδράνειας του υπουργείου Μεταφορών, η 
Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις δύο γεωστατικές θέσεις στο διάστημα 
που της ανήκουν, 5 μοίρα και 38, γιατί εκκρεμούν 200 αιτήσεις για τις 
θέσεις αυτές από άλλες χώρς, στις οποίες η Ελλάδα δεν έχει απαντήσει .

Η μακάρια απραξία και σιγή ιχθύος του υπουργού Μεταφορών κ. 
Καστανίδη σχετικά είναι τουλάχιστον εκπληκτική!

Στο μέλλον η τεχνολογία και η χρήση δορυφόρων θα είναι πιο 
σημντική ακόμα, για τηλεπισκόπηση (φωτογράφηση από το διάστημα) 
που γίνεται με ασφάλεια και πιο φθηνά από ότι με αεροπλάνα6 και 
για κατεύθυνση βλημάων τύπου JDAM’s με το σύστημα GPS7.

Όμως η τεχνολογία έχει και τις παγίδες της, που η Ελλάδα μπορεί 
να εκμεταλλευθεί. Συγκεκριμένα, η Τουρκία έχει δεσμευθεί στον τύπο 
F-16 λόγω συμπαραγωγής.

Αν η Ελλάδα επιλέξει ένα ποιοτικά ανώτερο μαχητικό, όπως το F-15E 
ή το Su-27/35, τότε η Τουρκία θα βρεθεί σε πολύ σοβαρό δίλημμα: Ή  
θα παραμείνει στο F-16, οπότε η Ελλάδα θα έχει αναμφισβήτητη ποιοτική 
υπεροχή στον αέρα, ή θα αναγκασθεί να την ακολουθήσει στο νέο τύπο, 
οπότε ουσιαστικά απαξιώνει την πολύ μεγάλη επένδυση που έχει κάνει 
για τη συμπαραγωγή του F-16.

Η επιλογή δηλαδή από την Ελλάδα το F-15E ή Su-27/35 εκτός από 
ποιοτική υπεροχή, καταφέρνει να δώσει πολύ σοβαρό οικονομικό πλήγμα 
στην Τουρκία8.

9. Προτεραιότητες:
Τρεις είναι οι πιο άμεσες και επείγουσες προτεραιότητες: 1. Αγορά 

60 F-15E, κόστος 3 δισ. USD ή περίπου 800 δισ. δρχ. 2. Προμήθεια 
πυραυλικού συστήματος προστασίας περιοχής, τύπου S-300 ή Patriot. Για 
να καλυφθούν οι πιο επείγουσες ανάγκες, απαιτούνται το ελάχιστο 7 
τέτοια συστήματα, συνολικού κόστους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων (200 
εκ. χ 7) ή περίπου 380 δισ. δρχ. 3. Σύστημα επικοινωνιών Hellassat: 
Μόνο το 10-15% του συστήματος αφορά στρατιωτικές ανάγκες, οπότε 
το επιμερισμένο κόστος είναι περίπου = 50 εκ. δολάρια ή 14 δισ. 
δραχμές (κόστος δορυφόρου 200 εκ. δολ. x 2 : 10% = '50 εκ. δολ.). 
Ά ρα το συνολικό κόστος που σύμφωνα με το θεώρημα της μεγιστο
ποίησης της αποτροπής είναι το ελάχιστο, είναι χονδρικά 4,5 δισ. δολάρια 
ή 1,2 τρισ. δραχμές, για πρόγραμμα που θα καλύψει ανάγκες τουλάχι
στον 15 ετών. Επαναλαμβάνω ως μέτρο σύγκρισης: Οι επιχορηγήσεις 
προς τις ΔΕΚΟ το 1996 ήταν ύψους 1,35 τρισ. δρχ. για ένα και μόνο 
έτος!
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10. Η Ελλάδα πυρηνική δύναμη ;

Το θέμα αυτό βέβαια χρειάζεται μεγάλη συζήτηση. Πιστεύω όμως 
πως είναι μια εναλλακτική λύση αποτροπής που πρέπει να συζητηθεί 
σοβαρά με όλα τα υπέρ και τα κατά. Στο παν. Θεσσαλίας έχουμε ήδη 
έτοιμη τεχνικοοικονομική προμελέτη, που δείχνει πως κάτω από προϋ
ποθέσεις η δυνατότητα από τεχνική και οικονομική άποψη είναι εφικτή.

Η Ελλάδα είναι ένας σύγχρονος Δαυίδ που αντιμετωπίζει την απειλή 
του Γολιάθ, της Τουρκίας. Μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι ένας 
Δαυίδ που κοιμάται. Είναι καρός να ξυπνήσουμε.

Και να μην ξεχνάμε ποτέ, πως αν κάνουμε λάθος στη χρηματοδότηση, 
π.χ. ενός κοινωνικού προγράμματος, μπορούμε να το διορθώσουμε.

Αν όμως κάνουμε σφάλμα στη χρηματοδότηση της εθνικής μας 
ασφάλειας, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας.

Σημειώσεις

1. Για μια αναλυτική παρουσίαση του ισοζυγίου δυνάμεων δες πίνακες 
1 και 2 στο Ν. Κυριαζής “Για μια νέα ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας 
- Τουρκίας”, Εστία σειρά Πολιτική και Ιστορία, No 33, 1997.

2. Εκπρόσωπος της Boeing - Me Dowell - Douglas ήρθαν στις αρχές 
Ιουνίου στην Ελλάδα για να “χαρτογραφήσουν” την ελληνική βιομη
χανία για να εντοπίσουν τομείς όπου μπορούν να προετοιμάσουν 
προτάσεις για αντισταθμιστικά π.χ. συμπαραγωγή εξαρτημάτων, 
avionics, κ.λπ. Προφανώς και σε άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες, 
Dassoult και Lockheed - Martin θα κάνουν το ίδιο.

3. Η ανάλυση παρουσιάζεται στο “Ισορροπία Δυνάμεων”. Εξετάσθηκαν 
12 τεχνικά στοιχεία, ταχύτητα, ωφέλιμη ακτίνα δράσης, οροφής, ρα
ντάρ, συστήματα αντιμέτρων, συστήματα πλοήγησης - σκόπευσης, ε
ναέρια υπεροχή, προσβολή στόχων εδάφους, πιθανότητα επιβίωσης, 
μακροβιότητα και προσαρμοστικότητα.

4. Ο υπολογισμός έγινε με βάση τα ακόλουθα: (Στατιστικές από τον 
πόλεμο του Κόλπου).
α. 6.500 τόννοι κατευθυνόμενων βομβών κατάστρεψαν το 80% του 
συνόλου των στόχων, άρα 1 τόννος κ.β. = καταστροφή 0,0123% των 
στόχων.
β. 82.000 τόννοι απλών βομβών κατάστρεψαν 20% των στόχων, 
άρα 1 τόννος απ“λής βόμβας = καταστροφή 0,00024% των στόχων. 
Η σύγκριση α και β μας δίνει το Συγκριτικό Βαθμό Αποτελεσματι- 
κότητας (ΣΒΑ).
Από άποψη κόστους, μια απλή βόμβα ΜΚ-83 των 454 κιλών στοιχίζει
3.000 δολάρια, η ίδια βόμβα με κατευθυντήρια λέιζερ και πτερύγια 
πλαναρίσματος (GBU-16) στοιχίζει 13.000 δολάρια, και αν προστεθεί

και κινητήρας ρουκέτας (AGM-65G Maverick) 103.000 δολάρια. Υ
πολογίζοντας περίπου την αναλογία χρήσης βομβών με κατευθυντήρια 
και με κατευθυντήρα συν ρουκέτα, καταλήγουμε να σε αναλογία 
χρήσης βομβών με κατευθυντήρια και με κατευθυντήρα συν ρουκέτα, 
καταλήγουμε σε αναλογία κόστους απλών βομβών με κατευθυνόμενες 
ένα προς δέκα. Διαιρώντας τον (ΣΒΑ) = 51,25 δια του δέκα, φτάνουμε 
στον συντελεστή 5 υπέρ των κατευθυνόμενων βομβών. Αν δε συνυ
πολογίσουμε την αξία ενός αεροσκάφους, την πιθανότητα απώλειας, 
και την αξία ζωής ενός πιλότου, και το κόστος εκπαίδευσής του 
(περίπου 7 εκ. δολάρια), τότε η αναλογία υπέρ των κατευθυνόμενων 
βομβών πολλαπλασιάζεται.

5. Το Συμβούλιο ITU, αρμόδιου οργάνου του ΟΗΕ για το θέμα αυτό, 
θα αποφασίσει σχετικά τον Οκτώβριο του 1997.

6. Εδώ υπάρχει η πρόταση να συμμετάσχει η Ελλάδα στο τριεθνικό 
πρόγραμμα (Ιταλία - Ισπανία, Ελλάδα) COSMO - SKYMED, που 
έχει και πολές άλλες χρήσεις, όπως π.χ. για τον υπολογισμό καλλιερ
γημένων εκτάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τον έλεγχο 
κυκλοφορίας οχημάτων στις πόλεις κ.λπ. Είναι δε πιο φθηνό, αν 
σκεφτεί κανείς ότι μια ώρα πτήσης RF-4E Phantom στοιχίζει περίπου 
1 εκ. δρχ., χωρίς το αεροπλάνο να μπ“ορεί να φωτογραφήσει στόχους 
πέρα από το πολύ 100 χλμ. από τις ακτές της Μ. Ασίας, πράγμα που 
με ευκολία μπορεί να κάνει ένας δορυφόρος.

7. J.-DAM’s Joint Direct Attack Munition, ή Κοινά Πυρομαικά Αμέσου 
Επίθεσης. Μετατροπή μιας κοινής βόμβας ΜΚ-84 των 200 λιβρών 
(περίπου 900 κιλά) με μεγάλα πτερύγια και κατευθυντήρια Global 
Positioning System.
To GPS λαμβάνοντας σήματα από δορυφόρο οδηγεί το βλήμα προς 
το στόχο, που η θέση του είναι γνωστή και σημειωμένη στη μνήμη 
του βλήματος. Έτσι το αεροσκάφος φορέας, π.χ. ένα F-15E μπορεί 
να ρίξει 4 JDAMS συγχρόνως, εναντίον 4 στόχων από απόσταση 
15-25 μιλίων, ανάλογα με το ύψος που πετάει. Το βλήμα είναι σχετικά 
φθηνό, περίπου 20.000 δολάρια, και θα τεθεί σε υπηρεσία γύρω στο 
1999-2000.

8. Το επιχείρημα ότι η ένταξη ενός νέου τύπου, όπως το F-15E ή το 
SU-27/35 δημιουργεί προβλήματα πολυτυπίας και κόστους υποδομής, 
ενώ έχει βαρύτητα για το SU-27, δεν έχει παρά ελάχιστη για το 
F-15E, γιατί το F-15E διαθέτει πολλά κοινά σημεία με τα άλλα 
αμερικανικά αεροσκάφη της Π.Α.: Όλα τα οπλικά συστήματα είναι 
ίδια (βλήματα αέρος αέρος, αέρος εδάφους, πυροβόλο πολλά κοινά 
ανταλλακτικά, αλλά και επιλογή κοινητήρων: (Είτε General Electric 
GE F-110 GE-100, είτε Pratt and Whittney F-100 P-229. Ο πρώτος 
είναι όμως ο κινητήρας των ελληνικών F-16.2 To F-15E διαφέρει στα 
ηλεκτρονικά, όπως π.χ. ένα πολύ ισχυρό ραντάρ Hughes APG-70, ή



το νεότερο ακόμα ΑΡΘ-63νΐ (που παρά την αρίθμησή του ως 63, 
είναι ουσιαστικά στη μορφή VI το πιο σύγχρονο αμερικάνικο ραντάρ). 
Αυτό όμως δίνει και την ουσιαστική του υπεροχή.

9. Παρουσίασα την ιδέα αυτή για πρώτη φορά στο μυθιστόρημα “Παι
χνίδια με τη Φωτιά”, Καστανιώτης 1996.

Ν. ΑΙΟΥΣΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυριαζή 
ο οποίος έκλεισε την πρώτη ενότητα. Δυο σημεία για τις θέσεις που 
ανέφερε οι οποίες θα βελτιώσουν την αμυντική θωράκιση της χώρας 
μας. Κυρίες και κύριοι εδώ τελειώνει η πρώτη ενότητα της αποψινής 
ημερίδας, θ’ ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ.

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Επειδή το πρόγραμμα λίγο διολίσθησε προς το μέλ
λον, προτείνουμε την εξής αλλαγή διαδικασίας: να παραμείνουν οι 
εισηγητές της δεύτερης ενότητας στην αίθουσα να έρθουν εδώ και οι 
ερωτήσεις που ήταν να υποβληθούν τώρα σε δύο υποκατηγορίες να 
υποβληθούν μετά μία κι έξω, οπότε οι εισηγητές που τώρα είναι στο 
πάνελ να παρακολουθούν από κάτω τι αφορά τον καθένα, ώστε αφού 
η δεύτερη ομάδα δευτερολογήσει όσον αναφορά τις ερωτήσεις που θα 
τους αφορούν εκείνους να έρθουν στη συνέχεια να κλείσουν κι εκείνοι 
με βάση τα δικά τους θέματα. Και πάλι ευχαριστούμε τους πρώτους 
εισηγητές σ’ αυτή τη φάση και παρακαλούμε τη δεύτερη ομάδα να έρθει.

Β. "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΣΟΥΑΑΔΑΚΗΣ
Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέου

Επαναλαμβάνω μέχρι να συγκροτηθεί το σώμα, μας τιμούν απόψε με 
την παρουσία τους από πολιτικά πρόσωπα ο Παρασκευάς Αυγερινός 
Ευρωβουλευτής και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Παντελής Οικονόμου βουλευτής μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Από άλλους πολιτικούς φορείς 
Τζαβέλα Νίκη από τη Νέα Δημοκρατία, Πρωτόπαππας Χαράλαμπος από 
το Συνασπισμό, Δεμέστιχας Ευστράτιος από Πολιτική Ανοιξη.

Υπάρχουν ακόμη ο Γρηγόρης Νιώτης βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Από 
πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων αρκετοί αλλά δεν έχω όλων τα ονόματα 
εδώ, επομένως θα αναφέρω τα ονόματα ορισμένων που έχω. Βλάσης 
Γεώργιος διευθυντής Β’ κλάδου στρατού, Σταμπουλής Γενικός Επιθεω
ρητής στρατού, Αθανασίου Χρήστος ταξίαρχος εκπρόσωπος Α ΓΕΕΘΑ, 
Γεωργόπουλος σμήναρχος, Χουρδάκης Μανώλης τέως αρχηγός αστυνο
μίας. Ο κύριος Περράκης Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτε
ρικών.

Είναι ο κύριος Τζουβάνος γενικός Γραμματέας Υπουργείου Γεωργίας, 
κ. Αποσκίτης Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, Νικολαϊδης Θεμιστοκλής 
είναι ο Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η 
όποια τυχόν παράλειψη οφείλεται όχι στον ερασιτεχνισμό, αλλά νομίζω 
ότι πρέπει να είμαστε λίγο απλοί μεταξύ μας.

Κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε στη δεύτερη ενότητα που από ότι 
διαπιστώνετε αφορά, ενότητα περισσότερο πολιτικών προσώπων που θα 
πάρουν θέση λίγο πολύ σε ζητήματα σημαντικού ενδιαφέροντος και κατά 
κάποιο τρόπο η διαδικασία όπως την είχαμε σκεφτεί είχε το στοιχείο 
στο πρώτο μεν μέρος να είναι το επιστημονικό το αναλυτικό ως στοιχείο 
τεκμηρίωσης, στο δεύτερο μέρος να είναι το πολιτικό πάνω στα ίδια 
θέματα.

Τώρα αν επιτύχαμε ή όχι σ’ αυτούς τους στόχους είναι κάτι που θα 
το κρίνουμε σε επόμενη φάση, ελπίζουμε πάντως το σύνολο το δύο 
ενοτήτων κάτι να προσθέσει σ’ ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, 
διότι δεν είναι ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, είναι κατεξοχήν πολιτικού 
ενδιαφέροντος. Και ακριβώς αυτό διαφοροποιεί και την αντιμετώπιση



που έχουν τα πολιτικά πρόσωπα πάνω στα ζητήματα αυτά ή και οι 
στρατιωτικοί, από εκείνους που βλέπουν ως επιστημονικό πρόβλημα το 
θέμα.

Αρα έχει άλλη ποιοτική σχέση κι άλλη προτεραιότητα διότι ο ένας 
είναι υποχρεωμένος ν’ αποφασίσει και να δράσει, ο άλλος μπορεί ν’ 
αναπτύσσει κάποιους προβληματισμούς, αλλά βρίσκεται έξω από το 
πεδίο και της ευθύνης της απόφασης και της ευθύνης της υλοποίησης 
και δράσης.

Δεν συγκρούονται αυτά μεταξύ τους, αλλά και δεν ταυτίζονται. Επο
μένως το ένα δεν επικαθορίζει το άλλο. Μπορεί να συμπληρώνει, μπορεί 
να δίνει προδιαγραφές αλλά σε καμιά περίπτωση το δεύτερο σκέλος 
δεν καθορίζεται από το πρώτο, απλώς βοηθιέται.

Θέλω να πω μόνο δύο πράγματα και στη συνέχεια ο Τάσος Χριστο- 
δουλάκης που είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θ’ ανα- 
λάβει να συντονίσει όλη τη διαδικασία. Υπάρχουν πολιτικοί προβλημα
τισμοί για τα θέματα των αμυντικών εξοπλισμών που σχετίζονται με την 
γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και τις διεθνείς απειλές 
που δέχεται.

Θα πω κάτι το οποίο το έχω πει κι άλλη φορά αλλά δεν έχει σημασία 
διότι είναι διλημματική ερώτηση και σαν τέτοια υποχρεώνει κάποιον να 
πάρει θέση. Οταν ρωτήσεις τον οποιονδήποτε που αναπτύσσει μια θεωρία 
κατά των αμυντικών εξοπλισμών της χώρας εάν έχει την ευθύνη να προτείνει 
ως πολιτική απόφαση ότι είναι δυνατόν μονόπλευρό η χώρα να σταματήσει 
τους εξοπλισμούς εν ονόματι απελευθέρωσης κονδυλίων για οικονομική 
ανάπτυξη απέναντι στον κίνδυνο της Τουρκίας, ουδείς απαντά ότι ναι ως 
πολιτική απόφαση προτείνω να σταματήσουν οι εξοπλισμοί.

Το έχω πει κι άλλη φορά, διότι είναι το κρίσιμο διλημματικό στοιχείο 
που διαχωρίζει πραγματικά τις πολιτικές επιλογές. Ουδείς απαντά ναι, 
σταμάτημα στους εξοπλισμούς. Μπορεί ν’ αναπτύσσονται θεωρίες για 
διάφορα άλλων τρόπων προσέγγισης, στην απάντηση όμως στο δίλημμα 
όλοι ταυτίζονται.

Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει κοινός τόπος από κάθε πλευρά 
όσο αναφορά την ανάγκη της συνέχισης των αμυντικών εξοπλισμών, 
από εκεί και μετά μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο με ποιούς τρόπους 
με ποιές μεθοδολογίες, με ποιά μεγιστοποίηση οικονομικού αποτελέσμα
τος και κοινωνικού αποτελέσματος.

Επομένως μ’ αυτά τα δυο τρία στοιχεία που ανέφερα μπαίνουμε στη 
δεύτερη ενότητα και παρακαλώ τον Τάσο Χριστοδουλάκη τον Αντιπρόε
δρο του ΙΣΤΑΜΕ να αναλάβει το λόγο και να παρουσιάσει τους νέους

εισηγητές, είναι όλοι γνωστοί αλλά νομίζω τυπικά πρέπει να τους 
παρουσιάσει. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Τ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ): Κατ’ αρχήν για να διευκο
λύνουμε το διάλογο που θ’ ακολουθήσει κι αφού σας πω ότι υπάρχει 
χρόνος για κάτι τέτοιο.

Η δεύτερη ενότητα όπως αντιλαμβάνεστε έχει καθαρά πολιτικό χα
ρακτήρα. Είναι εδώ οι άνθρωποι που έπαιρναν ή παίρνουν σήμερα 
αποφάσεις και ο ελληνικός λαός περιμένει πέρα από τις επιστημονικές 
αναλύσεις που έγιναν πετυχημένα στην πρώτη ενότητα ν’ ακούσει θέσεις 
και απαντήσεις στα ερωτήματα που ήδη η κοινή γνώμη έχει θέσει στην 
πορεία αυτή που έχει προκύψει από τότε που αναγγέλθηκε το μεγάλο 
εξοπλιστικό πρόγραμμα 4 περίπου τρισεκατομμυρίων.

Είναι εντυπωσιακή όχι μόνο η επένδυση ως επένδυση, αλλά και οι 
ταχύτατες διαδικασίες που το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας έχει μέχρι 
σήμερα ακολουθήσει για την επίτευξη του στόχου και του στενού χρο
νοδιαγράμματος που έχει επιβάλλει.

Υπάρχουν ερωτήματα, και αυτά έχουν ανάγκη από απαντήσεις. Ο 
ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει και πρέπει να γνωρίσει σαφώς 
το στρατηγικό στόχο. Είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε τον φρενήρη 
ρυθμό εξοπλισμών της Τουρκίας; Θα παραιτηθούμε του ανταγωνισμού 
με τις όποιες ψυχολογικές και επιχειρησιακές συνέπειες; Η υπάρχει 
άλλη λύση για να αντιμετωπιστεί αυτή η εφιαλτική αντιπαράθεση με τη 
γειτονική χώρα;

Αρκεί η αγορά πανάκριβων σύγχρονων οπλικών συστημάτων αν δεν 
αντιμετωπιστεί παράλληλα η ένταξή μας σε υπερεθνικά επίπεδα συμ
φωνιών; Επαναλαμβάνω μεταφέρω ερωτήματα που σίγουρα προβλημα
τίζουν αυτό τον καιρό την κοινή γνώμη.

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που θα επέτρεπε από τη μια 
μεριά τη χρηματοδότηση και από την άλλη την ισχυροποίηση τη δική 
μας στη διεθνή αγορά είναι ανεξάρτητη από τη στρατηγική πολιτική του 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας;

Στην πρώτη ενότητα δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά από αυτά τα 
ερωτήματα. Αλλά δόθηκαν μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής 
ανάλυσης και όχι μόνο. Οι πολιτικοί που είναι δίπλα μου, θα δώσουν 
απαντήσεις εκτιμώ που θ’ ακουστούν από την κοινή γνώμη γιατί είναι 
εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις.

Δεν χρειάζεται μεγάλη εισήγηση για παρουσίαση ο Υπουργός Εθνικής 
Αμυνας κύριος Ακης Τσοχατζόπουλος -εδώ θα σταθώ μερικά δευτερό
λεπτα- έχει το ΙΣΤΑΜΕ ειδική συγγένεια με τον κύριο Τσοχατζόπουλο,



ήταν Γενικός Γραμματέας του κόμματος όταν έγιναν οι πρώτες βασικές 
προσπάθειες για την υλοποίηση της κεντρικής ιδέας και ιδρυτικό μέλος.

Τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδόγκονα τέως Υπουργό, Πρόεδρο της 
ΟΚΕ Αμΰνης της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Θεόδωρο Στάθη επι
σκέπτη καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρώην Υπουργό και 
Βουλευτή. Τον κύριο Στέλιο Αργυρό ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρα
τίας. Δεν σας παρουσιάζω την κυρία Μπόση είναι γνωστή. Παρακαλώ 
πολύ τον κύριο Υπουργό να έχει το λόγο.

Α. Τσοχατξάπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

: Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας θα ήθελα να συγχαρώ 
και να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Με
λετών, αυτό που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια ως ΙΣΤΑΜΕ, γιατί 
με την πρωτοβουλία του να συζητήσει για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 
της χώρας, ανοίγει μια διαδικασία που πιστεύω είναι πάρα πολύ χρήσιμη, 
ομολογώ ότι είχα σκεφθεί για πολύ καιρό στο παρελθόν αν θα έπρεπε 
το ίδιο το υπουργείο να πάρει αυτή την πρωτοβουλία.

Πιστεύω, όμως, ότι είναι πολύ πιο γνήσια, πιο ουσιαστική και πιο 
άμεση η συζήτηση όταν ξεκινήσει από ένα ανεξάρτητο φορέα να μπει 
ένα τεράστιας σημασίας για την άμυνα της χώρας θέμα για συζήτηση, 
προς πάσα κατεύθυνση, μέσα από τις δικές του δομές και διαδικασίες.

Πρόλαβα να ακούσω τις παρατηρήσεις του κ.Κυριαζή, που πράγματι 
με εντυπώσιασαν για τη δυνατότητα όλων των πιθανών συνδυασμών, 
όπου εάν αρχίσουμε θεωρητικά να προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο θέμα 
είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλές παραλλαγές μπορούμε να καταθέσουμε 
στο τραπέζι και χαίρομαι διότι η συζήτηση η δική μας, ο δεύτερος 
γύρος, αυτή η ενότητα, πέραν της τεχνικής ή τεχνοκρατικής άποψης που 
κατατέθηκε απ’ ό,τι κατάλαβα κύρια στον προηγούμενο γύρο, θα έρθει 
να προσεγγίσει τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές παραμέτρους που 
προσδιορίζουν το θέμα του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, του νέου 
εξοπλιστικού προγράμματος, της εθνικής στρατηγικής για την άμυνα και 
την ασφάλεια της χώρας, την αμυντική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, 
την αμυντική διπλωματία. Είναι σε τελική ανάλυση όλοι αυτοί οι παρά
μετροι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, που σε κάποια στιγμή εκφράζονται 
μέσα από ένα συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα, στο οποίο μάλιστα 
δίνεται και μια ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι αριθμοί, όσοι έχουν ακουστεί στο παρελθόν, δεν είναι αληθινοί, 
δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. Εχουμε επίσημα εγκρί
νει από το ΚΥΣΕΑ το Νοέμβριο το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα με 4 
τρισ. δρχ.

Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί σε μια δε
καετία σε ένα ύψος, μαζί με το επόμενο, στα 7 τρισ. δρχ. Αυτό είναι 
συνολικά κατά τη δική μου αντίληψη και τη φυσιολογική προέκταση του 
πρώτου πενταετούς προγράμματος που εγκρίναμε αναγκαίο, για να 
μπορέσουμε να έχουμε αυτή την πολιτική και αμυντική παρέμβαση, που 
έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσουμε.



Θα δώσω ένα αριθμό για να συνειδητοποιήσουμε τη σύγκλιση των 
μεγεθών. Η Τουρκία παρουσίασε πριν από λίγο καιρό ένα αμυντικό 
εξοπλιστικό πρόγραμμα για 30 χρόνια 150 δις δολαρίων, αυτό σημαίνει 
50 δις τη δεκαετία, σημαίνει 5 δις δολάρια το χρόνο.

Διόρθωσε, όμως, αυτό το πρόγραμμα πρόσφατα ο υπουργός Αμυνας 
και το εθνικό συμβούλιο κατεβάζοντας το στα 3 δις δολάρια το χρόνο, 
κατά μέσο όρο για την επόμενη δεκαετία ως πιο ρεαλιστική προσέγγιση 
ενός πιθανού εξοπλιστικού προγράμματος, ως συνέχεια βέβαια προη
γουμένων αντιστοίχων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Κι εμείς έχουμε εγκρίνει με βάση αυτά που σας είπα, τα 4 δις συν 
3 δις - 7, άρα να υπολογίσουμε περίπου 1,5 δις το χρόνο δολάρια 
αντίστοιχα, αντιπαραθέτουμε στα 3 δις δολάρια που η Τουρκία πρόκειται 
να ξοδέψει τα επόμενα χρόνια.

Πολύ σωστά τέθηκε το ερώτημα πάμε σε ένα ανταγωνισμό μεταξύ 
εξοπλιστικών προγραμμάτων; Ολη μας την αμυντική επάρκεια και ικα
νότητα την εναποθέτουμε ποιος θα ξοδέψει τα περισσότερα; Σε καμία 
περίπτωση.

Η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας προς αυτή την κατεύ
θυνση είναι πάρα πολύ καθαρή. Λαμβάνουμε μεν υπόψη το τι κάνει η 
Τουρκία και το τι εξοπλισμούς αγοράζει και το τι στόχους έχει, σε 
καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μπούμε σ’ αυτή τη λογική 
ανταγωνισμού των εξοπλισμών.

Εμείς προσδιορίσαμε το ύψος αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος, 
που όπως σας είπα θα κινηθεί με διάθεση πόρων από τον εθνικό 
προϋπολογισμό και την οικονομική δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας, 
με το 1,5 δολάρια ως μέσο όρο.

Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκινάμε αυτό το πρόγραμμα μέσα από 
την πενταετή του εμβέλεια, το πρώτο πενταετές, με ετήσια επιβάρυνση 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό σε ποσά που θα κυμανθούν στην πρώτη 
πενταετία μεταξύ 250 δις δρχ. και 320 στο τέλος της πενταετίας.

Η επιβάρυνση θα αυξηθεί στη δεύτερη πενταετία, να υπολογίζετε στο 
2003 θα έχουμε τη μέγιστη επιβάρυνση με γύρω στα 500 δις δρχ. το 
χρόνο σε μια χρονιά και από εκεί θα πέσει πάλι κανονικά.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πάντοτε η Ελλάς είχε μια ετήσια 
επιβάρυνση, σε ετήσια βάση γύρω στα 150-180-200 δις δρχ. Αρα, βλέ
πουμε κατά περίεργο τρόπο ενώ αποφασίζουμε ένα τόσο εντυπωσιακό 
αμυντικό πρόγραμμα, η ετήσια επιβάρυνση σε δρχ. του προϋπολογισμού 
δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
που είχαμε στο παρελθόν, έστω και αν με αυτά τα χρήματα δεν είχαμε

οτο παρελθόν την εμβέλεια που ελπίζουμε να έχουμε μ’ αυτό το εξο- 
πλιστικό πρόγραμμα που πάμε τώρα να υλοποιήσουμε.

Είναι βλέπετε μια χρονική μετάθεση των επιβαρύνσεων που προέρ
χονται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση δανείων από την ελεύθερη 
αγορά, πιστώσεων, όχι τόσο FMS διότι ξέρετε είναι πανάκριβα τα FMS 
με ποσοστό πολύ υψηλότερο από τη διεθνή αγορά, αλλά η υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς 
μας δίνουν μια χρονική μετάθεση των επιβαρύνσεων, που πηγαίνουν σε 
βάθος δεκαετίας και έτσι μας δίνουν μια ισόρροπη κατανομή των βαρών 
σε ετήσια βάση.

Ανεξάρτητα, όμως, των οικονομικών μεγεθών το κρίσιμο ερώτημα 
που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι γιατί εξοπλιστικό πρόγραμμα; 
Χρειαζόμαστε ανανέωση και ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ναι ή όχι;

Κι εμείς απαντούμε με μια ολοκληρωμένη αμυντική πολιτική που 
καταθέσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως, ότι αυτή 
τη στιγμή οι γενικότερες πολιτικές συνθήκες, η συγκυρία της περιοχής 
αλλά και οι ανάγκες της χώρας συνολικά ως στρατηγικοί στόχοι μιας 
σύγχρονης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής πορείας, απαιτούν 
την αναβάθμιση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων, την ενδυνάμωση 
της αμυντικής επάρκειας της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αναπροσαρμογή 
όσον αφορά τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων σε σύγχρονη βάση έτσι 
ώστε να μπορούμε πράγματι να έχουμε τις ευέλικτες και ευκίνητες 
μονάδες, που χρειαζόμαστε εξοπλισμένες με τα κατάλληλα οπλικά συ
στήματα στην κατάλληλη περιοχή, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο καί 
βέβαια χρειαζόμαστε μια ριζική ανανέωση του εκπαιδευτικού προγράμ
ματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση στις 
Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά χρειαζόμαστε και μόρφωση τεχνικών εφαρμο
γών, διότι ο σύγχρονος στρατός διαφέρει ριζικά από αυτούς που ξέραμε 
στο παρελθόν.

Εδώ χρειάζεται πραγματικά σύγχρονη τεχνολογία, σύγχρονη γνώση, 
μέθοδοι οργάνωσης, να συνειδητοποιήσουν τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων τη δυνατότητα σε μόνιμη βάση να αξιοποιούμε συγκεκριμένα 
εξοπλιστικά προγράμματα, που λόγω του κόστους της υψηλής τεχνολογίας 
που έχουν δεν είναι δυνατόν εύκολα να αξιοποιηθούν από οπλίτες 
18μηνης ή Ιόμηνης ή 20μηνης διάρκειας και θητείας.



Επομένως, εδώ η αξιοποίηση επαγγελματικής βάσης για την κατάρτιση 
και την ένταξη στελεχών στις Ενοπλες Δυνάμεις προκύπτει ως μια βασική 
αναγκαιότητα απλά και μόνο για τεχνιολογικοΰς λόγους, για λόγους 
σύγχρονων εξοπλισμών, γεγονός όμως που εκ των πραγμάτων γίνεται 
αναγκαίο να προσχωρήσουμε σε μια διεύρυνση του επαγγελματικού 
στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι έχουμε κι ένα 
έντονο δημογραφικό πρόβλημα όπως ξέρετε στην Ελλάδα, που συνίσταται 
όπως είπα πρόσφατα στη Βουλή σε μια σταθερή μείωση σε ετήσια βάση 
των οπλιτών, που προσέρχονται να καλύψουν τις 6 σειρές κατάταξης 
στο στρατό, με αποτέλεσμα να έχουμε υπολογίσει ότι έναντι των σημε
ρινών 120.000 νέων που προσέρχονται για θητεία, μετά από 5-6 χρόνια 
θα έχουμε μια μείωση γύρω στους 20.000 νέους.

Αρα, μέσα σε 6 χρόνια ένα έλλειμμα 20.000 σε ένα στρατό 160.000 
στελεχών, από τους οποίους 120.000 είναι οπλίτες και 40.000 τα επαγ
γελματικά στελέχη.

Διότι ελάχιστοι στην Ελλάδα έχουν συνειδητοποιήσει όταν μιλάμε για 
τις Ενοπλες Δυνάμεις, όταν ξέρουμε ότι απέναντι υπάρχει ένας στρατός
600.000 από τη μεριά της Τουρκίας, και μιλάμε για τον ελληνικό στρατό, 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε 120.000 οπλίτες και 40.000 
επαγγελματικά στελέχη.

20.000 με 22.000 στελέχη στο στρατό ξηράς, 12.000 στην αεροπορία 
και 8.000 στο ναυτικό. Αυτά είναι τα επαγγελματικά στελέχη των ελλη
νικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εχουν πράγματι ένα τεράστιο έργο αναλάβει 
να φέρουν σε πέρας.

Βέβαια ως ένας οργανισμός οι Ενοπλες Δυνάμεις, που φέρνει στην 
πλάτη του και όλα τα κατάλοιπα ενός συγκεντρωτικού παραδοσιακού 
οργανισμού Ενόπλων Δυνάμεων έχει και όλα τα μειονεκτήματα που η 
εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει και επομένως έχει άμεσα ανάγκη 
μιας συνολικής ανασυγκρότησης σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που έχει 
διαπιστωθεί από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που 
καταγράφεται μέσα στη νέα αμυντική στρατηγική που προωθούμε αυτό 
τον καιρό, ώστε να έρθει πολύ γρήγορα στο ΚΥΣΕΑ, το αρμόδιο 
κυβερνητικό όργανο που εγκρίνει τις πολιτικές του Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας, μια πολιτική εθνικής άμυνας, σύγχρονη που απαντά στις νέες 
ανάγκες, εντοπίζοντας την παρέμβαση αυτής της νέας πολιτικής εθνικής 
άμυνας όσον αφορά τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων με μια συγκεκρι
μένη πρόταση αλλαγής αυτής της δομής, που ήδη έχει επεξεργαστεί, 
έχει περάσει από ΣΑΜ και θα κατατεθεί στο ΚΥΣΕΑ προς έγκριση.

Οπως, επίσης, μετά την έγκριση του εξοπλιστικού προγράμματος 
έχουμε ετοιμάσει και μια αντίστοιχη πρόταση, που όμως δεν έχει ολο
κληρωθεί ακόμη, είναι στην τελική φάση παρέμβασης στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο, η συνολική εκπαίδευση.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ήθελα να τονίσω ότι είναι πολυ
σύνθετο το θέμα της αμυντικής επάρκειας και της αμυντικής στρατηγικής 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Επομένως, παρακαλώ το όποιο εξοπλιστικό 
πρόγραμμα, πρέπει να το δείτε, ως μία από τις παραμέτρους αυτού του 
θέματος.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι η κυρίαρχη παράμετρος, η οποία θα 
επηρεάσει το φρόνημα και την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να 
είναι αποτελεσματική, να είναι άμεση, να έχει την ικανότητα σύμφωνα 
με το νέο αμυντικό δόγμα το οποίο προχωρήσαμε, όχι απλά να δια
σφαλίσει την αμυντική επάρκεια, αλλά να κατακτήσει μέσα απ’ όλο 
αυτό το πρόγραμμα ανανέωσης που σας είπα, την ικανότητα ευέλικτης 
ανταπόδοσης σε οιαδήποτε επιθετική ενέργεια ενάντια των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Ετσι ώστε, να έχουμε τη δυνατότητα να κλιμακώσουμε σε περίπτωση 
επιθετικής ενέργειας από τη μεριά του οποιουδήποτε, εμείς εκτιμούμε 
από την μεριά της Τουρκίας, διότι αυτοί σχεδιάζουν καθημερινά συγκε
κριμένα πολεμικά σενάρια, με ποιον τρόπο θα κατακτήσουν την Κω, με 
ποιον τρόπο θα κατακτήσουν τη Χίο, με ποιον τρόπο θα εντάξουν 
δηλαδή μέσα από τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις, την υλοποίηση της 
επεκτατικής πολιτικής, που ως μόνιμο στοιχείο η Τουρκία πραγματοποιεί 
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη έξαρση ’95, ’96, ’97.

Τα Ιμια είναι ενταγμένα σ’ αυτή τη στρατηγική, οι γκρίζες ζώνες, οι 
βραχονησίδες 131 τον αριθμό, μέσα από τις μελέτες των στρατηγείων 
είτε του Ναυτικού, είτε του Γενικού Επιτελείου, είτε του Συμβουλίου 
Ασφαλείας συζητήθηκαν διεξοδικά. Είναι η μέθοδος με την οποία θέτουν 
υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος.

Υπάρχει μια συζήτηση. Δεν αμφισβητούμε λέει τα σύνορα της Ελλάδος 
και γι’ αυτό μην μας κατηγορείτε ότι εμείς δεν σεβόμαστε τη συμφωνία 
του Ελσίνκι κλπ. Θέτουμε όμως υπό αμφισβήτηση τα δικά σας κυριαρχικά 
δικαιώματα, αν κάποιες συγκεκριμένες βραχονησίδες ανήκουν πράγματι 
στην Ελλάδα. Και πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία; Και εφ’ όσον δεν 
τα έχετε, τα αμφισβητούμε.

Δηλαδή έχει φτάσει πλέον, σε μία απαράδεκτη - και θράσος, σωστά 
το είπε ο κ.Σουλαδάκης -, συμπεριφορά απέναντι της Ελλάδος. Σε τέτοιες 
λογικές δεν μπορεί να υπάρξει μια πολύ ξεκάθαρη και καθαρή απάντηση.



Τίποτα δεν υπάρχει για διαπραγμάτευση στο Αιγαίο. Καμία αμφισβήτηση 
δεν είναι αποδεκτή.

Τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, με τις διεθνείς συνθήκες και 
συμβάσεις, με το Διεθνές Δίκαιο. Υπάρχει η Λωζάνη για το βορρά, 
υπάρχει η συμφωνία των Παρισίων για τον νότο, στα Δωδεκάννησα, 
υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο γενικότερα. Και υπάρχει και κάτι άλλο.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που θα αποτελέσει τη βάση πάνω 
στην οποία θα πατήσουμε, για να απαντήσουμε και στο μέλλον, σ’ αυτή 
την περίφημη υπόθεση περί διαδρόμων, περί χωρικών υδάτων, που η 
Τουρκία εδώ και 40 χρόνια περίπου προσπαθεί συστηματικά, έμπρακτα 
τα τελευταία 20 χρόνια, μετά το ’77, να ακυρώσει.

Και γι’ αυτό είχαμε τότε και επί Κων/νου Καραμανλή και επί Ανδρέα 
Παπανδρέου και εν συνεχεία μέχρι σήμερα, την αποφασισιτκή στάση 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, οι οποίοι δεν αποδέχονται ούτε 
στον αέρα την αμφισβήτηση των 10 μιλίων ως εναέριο χώρο, ούτε στη 
θάλασσα βέβαια τα 6 μίλια.

Και επομένως, είναι μέσα στις δικαιοδοσίες και στις δυνατότητες της 
ελληνικής κυβερνήσεως, στα δικαιώματά της και μάλιστα στη βάση μιας 
πολύ σαφούς στρατηγικής, που λέει ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην περιοχή, διασφαλίζεται δια της εφαρμογής του Διεθνούς 
Δικαίου.

Και μόνο δια της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και δια 
της Διεθνούς Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δίνει τη 
δυνατότητα στην Ελλάδα να προωθήσει και να εφαρμόσει και τα 12 
μίλια, διασφαλίζεται και οποιαδήποτε ανησυχία ή αμφισβήτηση για το 
ελεύθερο της διέλευσης από το Αιγαίο.

Εμείς λέμε και σήμερα το Αιγαίο εγγυόμαστε ότι είναι μία ελεύθερη 
διεθνής θάλασσα. Είμαστε μία δύναμη σημαντικότατη, αν όχι η πρώτη, 
του διεθνούς εμπορίου και της ναυσιπλοΐας. Είναι αδιανόητο να σκε
φτόμαστε εμείς περιορισμούς. Η Ελλάδα ζει, το ελληνικό δυναμικό των 
θαλασσών ζει απ’ αυτή την ελευθερία. Δεν ήταν δυνατόν εμείς να 
σκεφτούμε περιορισμούς.

Γι’ αυτό ακριβώς για μας η εφαρμογή και της Διεθνούς Συνθήκης 
της Θάλασσας και των 12 μιλίων, είναι συνυφασμένα με εγγυήσεις, 
βάσει των συμβάσεων που προβλέπονται, ελεύθερη διέλευση, εγγυημένη 
θαλάσσια, υποθαλάσσια, εναέρια, για οποιονδήποτε θέλει να χρησιμο
ποιήσει τους χώρους αυτούς.

Και βέβαια, γι’ αυτό πιστεύουμε ότι και η αποδοχή και ο σεβασμός 
του status quo, η αποδοχή της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, τελικά

είναι και προς όφελος κάθε γείτονα της Ελλάδος, άρα και της Τουρκίας, 
ο οποίος θέλει, σ’ αυτή τη θάλασσα η οποία βεβαίως δεν λέμε εμείς 
ότι είναι ελληνική θάλασσα, βεβαίως υπάρχει διεθνής χώρος μέσα στο 
Αιγαίο, αλλά περικλύεται από εθνικό χώρο της Ελλάδος, διότι όλα τα 
νησιά κατά μήκος της Τουρκίας είναι ελληνικός εθνικός χώρος.

Επομένως, όποιος διεθνής χώρος, βρίσκεται εντός ελληνικού εθνικού 
χώρου. Και εντούτοις, εμείς λέμε ότι δεν είναι ελληνική θάλασσα. 
Βεβαίως υπάρχει ο διεθνής χώρος και εμείς εγγυόμαστε την ελεύθερη 
διέλευση από το διεθνή χώρο.

Αλλά δεν το εγγυόμαστε μόνο εμείς, το εγγυούνται οι διεθνείς συν
θήκες και οι διεθνείς συμβάσεις και το Διεθνές Δίκαιο σε τελική ανάλυση 
και δεν έχουμε εμείς καμία μεγαλύτερη ευθύνη εγγύηση για τη διεθνή 
ναυσιπλοΐα, παρά μόνο εάν εφαρμοστεί αυτή η νέα συνθήκη για τη 
θάλασσα, το Διεθνές Δίκαιο, που πράγματι τότε υποχρεώνει εμάς να 
προτείνουμε συγκεκριμένους διαύλους αβλαβούς διέλευσης, οι οποίοι θα 
αποτελόσουν και την εγγύηση για κάθε ενδιαφερόμενο, ότι εδώ υπάρχει 
πράγματι 100% εξασφαλισμένη διέλευση, θαλάσσια, υποθαλάσσια, ενάε- 
ρια.

Δεν θέλω να επεκταθώ σε νέα θέματα. Ομως, νομίζω ότι η αμυντική 
στρατηγική της χώρας μας, πρέπει να συνδυαστεί συγχρόνως με όλες 
τις προκλήσεις που πραγματοποιούμε. Διότι η Ελλάδα, έχει μεν το 
προνόμοιο να είναι η μόνη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, που 
υφίσταται απειλή των εθνικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων και των 
εξωτερικών συνόρων.

Συγχρόνως, όμως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, επειδή έχουμε αυτή 
την ιδιαιτερότητα, αυτό το δυσάρεστο προνόμοιο, τις υποχρεώσεις μας 
απέναντι των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή 
την περίοδο. Και είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της ελληνικής 
κοινωνίας, να προχωρήσει και να διεκδικήσει μία ισότιμη συμμετοχή 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Είναι μία από τις προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, να 
μπει μέχρι το 2001 στον ενιαίο οικονομικό χώρο, με το κοινό νόμισμα, 
με την κοινή τράπεζα, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει η ελληνική 
οικονομία, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έχει ανάγκη, μέσα 
από την απόρριψη και το ξεπέρασμα των συναλλαγματικών κινδύνων 
που υπάρχουν μέσα από τα διάφορα νομίσματα και τα οποία θα 
ξεπεραστούν οριστικά μέσα από το κοινό νόμισμα, συν τα άλλα πλεο
νεκτήματα τα οποία θα υπάρξουν.



Είναι μέσα από τις προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την 
περίοδο, να διασφαλίσει συγχρόνως με την αντιμετώπιση αυτοΰ του 
κινδύνου και της απειλής, όρους πραγματικής ανάπτυξης, οικονομικής 
και κοινωνικής στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια δέσμευση της σύγ
χρονης γενιάς απέναντι στους επερχόμενους και αυτό είναι αδιανόητο 
να το θέσουμε υπό αμφισβήτηση, επειδή υπάρχει αυτή η εξωτερική 
απειλή.

Και τρίτον, βέβαια, αυτή η γενιά που έχει τώρα την πολιτική ευθύνη, 
είναι υποχρεωμένη να απαντήσει και σε μια επιτυχή προώθηση των 
εθνικών θεμάτων, τα οποία κατά καιρούς, ανάλογα με τις γενιές που 
είχαν την ευθύνη, προωθήθηκαν άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο.

Ζήσαμε όλοι μας πιστεύω μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ 
έντονα όλες αυτές τις εποχές και οι διάφορες γενιές που πέρασαν από 
τότε, είχαν η καθεμιά τη δική τους συμβολή. Επομένως, όταν μιλάμε 
σήμερα για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, νομίζω ότι πρέπεινα λάβουμε 
όλα αυτά τα πράγματα υπόψη και να έρθουμε να προσδιορίσουμε την 
πραγματική του διάσταση, ως μία επιμέρους παράμετρος αυτού του 
θέματος.

Ενα στοιχείο πρέπει εν πάση περιπτώσει, αφού συζητάμε αυτή την 
συγκεκριμένη παράμετρο σήμερα, χωρίς βέβαια να αγνοούμε όλες τις 
άλλες, αλλά δεν μπορούμε τώρα να τις συζητήσουμε, πρέπει να θέσουμε 
μία απάντηση ξεκάθαρη σε ένα ψευτοδίλημμα για μένα που υπάρχει. 
Εξοπλισμοί ή ανάπτυξη.

Αυτό είναι για μένα ψευτοδίλημμα. Πρέπει να φύγει από το τραπέζι 
και μάλιστα με σαφή, καθαρά επιχειρήματα. Είναι αδιανόητο να νομίζει 
κανείς ότι θα κάνει ανάπτυξη, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη 
αμυντική επάρκεια και την ασφάλεια της χώρας του.

Οπως επίσης, βέβαια, είναι αφελές να νομίζει κανείς, ότι θα έχει 
υψηλή αμυντική επάρκεια και εξοπλισμούς και ικανότητα δυνατών Ε
νόπλων Δυνάμεων, αν δεν εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη, τη 
σταθερότητα και την εξέλιξη της χώρας του. Να, γιατί, αυτά τα δύο 
μεγέθη είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.

Οχι μόνο δεν μπορούμε να τα θέσουμε ως ψευτοδίλημμα, αλλά το 
ένα προϋποθέτει το άλλο, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και 
εδώ μπαίνει αμέσως η κύρια ευθύνη. Μάλιστα. Τι κάνουμε όμως κύριοι 
ως πολιτική ηγεσία, ως κυβερνήσεις, κόμματα, όλα αυτά τα χρόνια μετά 
τον πόλεμο;

Πώς εγγυόμαστε εμείς την ένταξη της απάντησης στο κόστος των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, μέσα από μια αντίστοιχη συμμετοχή του

ελληνικού παραγωγικού δυναμικού, της ελληνικής βιομηχανίας, των ελ
ληνικών μεταποιητικών βιομηχανιών και υπηρεσιών που υπάρχουν; Πώς 
το εγγυόμαστε; Δυστυχώς, πρέπει να απαντήσουμε, αποτύχαμε.

Εχουμε ένα ελάχιστο μικρό ποσοστό. Σε μια περίοδο ήταν 5%. Τα 
τελευταία πέντε χρόνια έχει πέσει κάτω από το 3%. Ολοένα λέγαμε, 
εμείς θυμάμαι στη δεκαετία του ’80 εδώ, ο συνάδελφός μου και ο φίλος 
ο κ.Στάθης, θυμάμαι όταν πέρασε από το Υπουργείο - βλέπω και τον 
κ.Μωραϊτη - Αμυνας και τότε είχε μπει στόχος βασικός πως θα προω
θήσουμε αυτή την πολιτική, να ανέβει αυτό το ποσοστό.

Δυστυχώς δεν πετύχαμε και σήμερα είναι αποκαρδιωτική η κατάστα
ση, η σχέση της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού παραγωγικού 
δυναμικού, μ’ αυτά τα προγράμματα εξοπλισμού. Βεβαίως, υπάρχουν 
πέντε μεγάλες κρατικές εταιρείες, οι οποίες αποτελούν και τα καλύτερα 
άλογα της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας και ακούμε για την ΕΑΒ, 
ακούμε για την ΕΒΟ, την ΠΥΡΚΑΛ, στην ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη, τα 
Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Σημαντικότατες παραγωγικές μονάδες η κάθε μία εξ αυτών, αναμ
φισβήτητα, με εξαιρετικά πλούσιο, ικανό επιστημονικό και τεχνικό δυ
ναμικό και εργατικό δυναμικό, κατάλληλο για οποιαδήποτε εργασία.

Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύουν όλες αντιοικονομικά, όλες αναπα
ραγωγικά, φορτωμένες με τέτοια βάρη πολιτικών επιλογών, μη φορτώ
νουμε όλα στους στρατιωτικούς, ούτε στις κρατικές επιχειρήσεις. Πολι
τικών επιλογών, που βέβαια όταν οδηγούν τέτοιες μονάδες να ζουν υπό 
συνθήκες ένα ή και ενάμιση προς ένα, διοικητικού προς παραγωγικού 
δυναμικού, καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να συζη
τήσουμε για οικονομία.

Από εκεί και πέρα, αυτό έχει γίνει χειριστής μορφής δημοσιοϋπαλ
ληλική νοοτροπία και αντίληψη, η οποία δεν έχει καμία προοπτική να 
επιβιώσει. Και γι’ αυτό ακριβώς εδώ έχουμε θαυμάσια τμήματα, τα 
οποία μπορούν, π.χ. η ΕΑΒ αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει τη συντήρηση 
των mirage 2000 στους κινητήρες, μπορεί να κάνει τη συντήρηση στους 
F-16, μπορεί να αναπτύξει τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και μια 
σειρά άλλα πράγματα.

Συζητάμε ήδη για δορυφορικές συνεργασίες. Δεν έχω το χρόνο να 
επεκταθώ. Ακόυσα προηγουμένως κάτι παρατηρήσεις. Η Ελλάδας προω
θεί αυτή τη στιγμή δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, βρίσκεται μάλιστα πολύ 
κοντά για να πάρει και μια σειρά από μέτρα και παρεμβάσεις σ’ αυτό 
τον τομέα. Δεν είναι η στιγμή να επεκταθώ σ’ αυτό.



Ομως, θέλω να πω τι; Ενα μεγάλο τμήμα εξ αυτών, μπορούν να 
υλοποιηθούν, σε συνεργασία με τμήματα της ΕΑΒ, με ελληνικές εταιρείες 
που υπάρχουν, διότι εδώ δεν ξεχνώ και τον ιδιωτικό τομέα που υπάρχει 
αυτή τη στιγμή και που παρεμβαίνει σε ένα επίπεδο, όμως αυτής της 
περιθωριακής συμμετοχής του 3 ή του 4%.

Εδώ, έρχεται η δίκιά μας θέση. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά αυτή 
την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία 
έχει ανάγκη αυτό τον συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ή μάλλον 
ας πούμε αυτό, πρέπει να έχει 5,1% του ΑΕΠ για άμυνα. Το πρώτο 
στην Ευρώπη. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει τόσο υψηλό ποσοστό. 
Βέβαια της Τουρκίας, που δεν είναι στην Ευρώπη ακόμα, είναι στο 
ΝΑΤΟ, βιάζεται να μπει στην Ευρώπη, αλλά αυτό θα αργήσει λίγο 
ακόμα.

Τώρα, το θέμα είναι πολύ υψηλό ποσοστό, σημαίνει ετήσια επιβάρυνση 
τόσα και τόσα δισεκατομμύρια. Αρα, πώς παρεμβαίνουμε στο παραγω
γικό μας σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε θα πετύχουμε 
αμυντική επάρκεια, εάν δεν εντάξουμε το παραγωγικό δυναμικό της 
χώρας, ένα 15 με 20, ένα 25% του κόστους παραγωγής αυτών των 
εξοπλισμών, αυτών των συστημάτων, να τα παράξουμε εδώ, αξιοποιώντας 
το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Η Τουρκία συστηματικά έφτασε πάνω από 30% ντόπια συμμετοχή 
στο συνολικό αμυντικό της εξοπλισμό. Να, γιατί μπαίνει πολύ σκληρά 
και ωμά το ερώτημα, μπορούμε; Εγώ λέω ναι, όταν μου τέθηκε το 
ερώτημα και μπαίνει αμέσως το δεύτερο ερώτημα, και γιατί δεν μπο
ρέσατε τόσα χρόνια; Ή  δεν μπόρεσαν οι όποιοι, δεν έχει σημασία.

Αρα, πρέπει να σκεφτούμε πολύ απλά ορισμένα θέματα και να τα 
βάλουμε κάτω. Εμείς σκεφτήκαμε λίγο σαν το αβγό του Κολόμβου, πολύ 
απλά, ένα τέτοιο πρόβλημα που δεν λύνεται μ’ αυτό τον τρόπο μέχρι 
σήμερα, μέσα από την ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου ή των αρμόδιων 
υπουργείων, γιατί ξέρετε, μπορεί τυπικά να θεωρεί κανείς ότι το Υ
πουργείο Εθνικής Αμυνας έχει την ευθύνη, όμως κάνετε λάθος.

Και εγώ το ανακάλυψα όταν πήγα πριν 5-6 έξι μήνες στο υπουργείο. 
Νόμιζα ότι εποπτεύουμε βιομηχανίες, πράγματα κλπ. Ανακάλυψα ξαφ
νικά, το Υπουργείο Οικονομικών λέει εποπτεύει και καθοδηγεί την ΕΑΒ, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης καθοδηγεί την ΕΛΒΟ, το Υπουργείο Οικονο
μικών πάλι έχει τις μετοχές στην ΠΥΡΚΑΛ.

Τώρα πληροφορήθηκα, δεν μπορώ να παρέμβω στο Δ.Σ. της ΠΥΡ
ΚΑΛ. Ο μέτοχος άλλαξε, τώρα είναι το κράτος 100%, λόγω παλαιών

χρεών. Εγινε αναρίθμηση χρεών και τώρα τι συζητάς; Αρα, η άμυνα 
πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πουθενά.

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει οπωσδήποτε είναι, να βρεθεί κάποιος 
που θα ασχοληθεί σοβαρά με τις κρατικές παραγωγικές μονάδες και 
αυτό δεν το πράττει κανένας. Διότι ή δεν είσαι αρμόδιος και δεν μπορείς 
να παρέμβεις, ή όσοι είναι αρμόδιοι αδυνατούν να παρέμβουν διότι 
ασχολούνται.

Το Υπουργείο Οικονομικών ασχολείται να μαζέψει τους πόρους, να 
εισπράξει, να μαζέψει τις τρύπες, δεν θα ασχοληθεί τώρα τι θα κάνει 
η ΕΑΒ και η ΕΒΟ ή δεν ξέρω εγώ. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης, μην 
μου πείτε με το σύνολο των έργων που έχει, ότι θα ασχοληθεί με την 
ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη, αν θα βγάλουμε τρία τανκς παραπάνω ή πέντε 
πλοία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο εκεί πέρα μπορούμε να βγάλουμε.

Να, ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να το σπάσουμε από την 
αρχή και γι’ αυτό ακριβώς εμείς προτείνουμε, επειδή δεν μπορεί το 
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας να παίξει αυτό το ρόλο, παρόλο ότι έχουμε 
δημιουργήσει ένα ξεχωριστό φορέα προμήθειας εξοπλισμός την ΓΔΕ, 
τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, με μια πολύ σωστή πολιτική απόφαση, 
που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία πριν από εμένα, ο κ.Αρσένης, ήταν 
και ο κ.Στάθης, ήταν και άλλοι ακολούθησαν.

Το διαχωρισμό δηλαδή της ευθύνης υλοποίησης των προμηθειών μετά 
το στάδιο επεξεργασίας των προδιαγραφών, μετά το στάδιο κρίσης και 
διαπίστωσης των επιχειρησιακών αναγκών, να υπάρχει μια ξεχωριστή 
πολιτική υπηρεσία, η οποία θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη πραγμα
τοποίησης των προμηθειών.

Και εδώ βέβαια, έλεγα προηγουμένως με τον κ.Αργυρό, αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι ότι χρειαζόμαστε στελέχη εξειδικευμένα, χρειαζόμα
στε στελέχη της αγοράς, διότι σε τελική ανάλυση θα σας το πω ωμά, 
εμείς έχουμε καταλήξει, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την παρα
γωγική βιομηχανία, το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, χρειαζόμαστε 
συνδυασμό αγοράς και δημιουργικών παραγωγικών κρατικών εταιρειών, 
που αυτή τη στιγμή θα εξειδικευτούν σε κάθε ένα τομέα η καθεμιά, 
δεν θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους.

Θα δημιουργήσουμε αυτές που έχουν πληθώρα δυναμικού θυγατρικές 
εταιρείες, ώστε να αποκτήσει κάθε μία εξ αυτών πραγματική αναλογία 
μεταξύ διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού και έστω, να λειτουρ
γήσουν εκείνα τα τμήματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και να 
είναι παραγωγικά και για τα υπόλοιπα θα βρούμε άλλες δραστηριότητες, 
συναφείς ή συμπληρωματικές.



Με μία λέξη, για να πετύχει όλη αυτή η ιστορία, επειδή δεν μπορεί 
να την πραγματοποιήσει κανένα υπουργείο, ούτε το Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας, γι’ αυτό ακριβώς λέμε εμείς, δημιουργία ενός ειδικού φορέα, 
φορέας του δημοσίου. Μορφή νομική ποια θα πάρει; Μην με ρωτάτε, 
δεν το έχουμε καταλήξει ακόμη.

Εγώ προτείνω Α.Ε., γιατί θέλω την ευελιξία της Α.Ε. να μπορέσει 
να κινηθεί. Και η οποία βέβαια θα κάνει παρέμβαση στις ιδιοκτησιακές 
συνθήκες των επιμέρους κρατικών εταιρειών, έτσι ώστε δημιουργώντας 
μια holding company, να μπορέσει να συμβάλλει για μία εξυγίανση των 
επιμέρους βασικών εταιρειών, που πρέπει να ανοίξει ο δρόμος στο 
Χρηματιστήριο, να μπορέσουν με όρους αγοράς να κινηθούν, να βρουν 
το φθηνό χρήμα που αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή υπάρχει 
και να συγκροτήσουμε πράγματι όσον αφορά τις κρατικές εταιρείες, 
όρους αγοράς για την κινητοποίηση, με πλήρη προστασία βεβαίως των 
εργαζομένων προς Θεού.

Δεν μιλάω εγώ περί απολύσεις κλπ. Μετατάξεις, αλλαγές, μετακινήσεις, 
δημιουργία νέων φορέων, που αυτοτελώς θα κινηθούν να καλύψουν συ
μπληρωματικές δραστηριότητες, είναι η λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι το 
πρόβλημα να έρθουμε να πούμε εντάξει, απολύστε τους μισούς για να 
δουλέψουν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι βλακείες, δεν γίνονται στην πράξη.

Οπως επίσης βέβαια, το θέμα είναι πρόκληση στον ιδιωτικό τομέα. 
Εδώ υπάρχει δυνατότητα, μέσα από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι 
διαδικασίες του υπουργείου, όπου προβλέπουμε συμπαραγωγή, διότι 
είμαστε σε θέση, αυτό σας το λέω από τώρα, σε όλα τα οπλικά 
συστήματα, μα σε όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα, είμαστε σε θέση σε όλα 
να πετύχουμε συμπαραγωγές σήμερα. Αυτό είναι βέβαιο. Αρα, η συ
μπαραγωγή δεν μπορεί να γίνει με τις πέντε κρατικές εταιρείες. Χρειά
ζονται εδώ πέρα δυναμικές ιδιωτικές εταιρείες, ιδιωτικοί φορείς, οι 
οποίοι θα μπουν μπροστά, θα πάρουν ευθύνες επάνω τους, θα μπουν 
στο παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως 
υπάρχει και προοπτική.

Διότι, εάν λάβουμε υπόψη τα ποσά που σας είπα για μία δεκαετία, 
με ετήσια επένδυση 1,5 δισεκατομμύρια δολλάρια, καταλαβαίνετε είναι 
μία δυναμική αγορά, που αξίζει τον κόπο να κινητοποιήσει δυνάμεις 
για να μπουν μέσα. Δεν κατάλαβα, γιατί δηλαδή το πακέτο Ντελόρ II 
έχει μεγαλύτερη σημασία; Εχει περισσότερα να διαθέσει απ’ αυτή την 
αγορά; Να γιατί, εδώ πέρα, νομίζω, ότι αν το πιάσουμε σωστά αυτό το 
θέμα, μπορούμε να μπούμε σε μια βάση.

Ευχαριστώ πολύ.

Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Θα υπογραμμίσω μια φρά
ση του κ. Υπουργού. Την θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και αφορά απά
ντηση στο ψευτοδίλημμα. Η επαρκής άμυνα διαμορφώνει το απαραίτητο 
υπόβαθρο σταθερότητας για την οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Τα δύο πράγματα πηγαίνουν μαζί. Οπως είπε ξεκάθαρα, δεν είναι 
δυνατόν το εξοπλιστικό πρόγραμμα ή όποιο άλλο πρόγραμμα ανάπτυξης 
της πολιτικής των ενόπλων δυνάμεων να είναι ανεξάρτητο και αυθαίρετο 
από την γενικότερη πολιτική της ανάπτυξης της χώρας.

Θα μου επιτρέψει όμως να σημειώσω, δεν το ακούει, κάτι άλλο. 
Αναφέρθηκε στην κατάσταση των αμυντικών βιομηχανιών. Αυτά που 
περιέγραψε, είναι γενικά χαρακτηριστικά των δημόσιων οργανισμών που 
σήμερα λειτουργούν με γενικές συνελεύσεις το ίδιο το κράτος.

20 ή 30 χρόνια πορείας έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις όχι ανεξέ
λεγκτες αλλά τραγικές. Ευκαιρία να πω μια και είμαι υπέρ της ΙΟετίας 
να πω ότι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να δούμε πια αυτές τις 
ΔΕΚΟ, αυτές τις επιχειρήσεις του δημόσιου φορές και τομέα μέσα από 
άλλο μάτι. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.

Ο κος Αλέξανδρος Παπαδόγκονας έχει το λόγο.



Α. Παπαδόγγονας
τ. Υπουργός

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστό, ότι ζοΰμε σε μια περιοχή της υφηλίου, η οποία, για 
γεωπολιτικούς και ιστορικούς λόγους υφίστατο κατά καιρούς απειλές 
και αποτελούσε αντικείμενο ανακατατάξεων εντός του σχεδιασμού των 
εκάστοτε μεγάλων Δυνάμεων. Στις ημέρες μας, εκδηλώνεται απροκάλυ
πτη απειλή από τη γειτονική Τουρκία.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η χώρα μας προκειμένου να διαδραματίσει το ρόλο που δικαιούται 
να παίξει τόσο στη Βαλκανική όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, 
απαιτείται να εξασφαλίσει ισχυρή οικονομία, εσωτερική ενότητα, συμ- 
μαχίες και πέραν της Ε.Ε. και φυσικά ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σήμερα που για μια ακόμα φορά η χώρα μας απειλείται ανοικτά 
πλέον από τη γειτονική Τουρκία, η συγκέντρωση της προσοχής και του 
ενδιαφέροντος της Πολιτείας στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αποτελεί 
Εθνική επιταγή. Το αξιόμαχον των Ενόπλων μας Δυνάμεων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες οι σημαντικότεροι των οποίων είναι το υψηλό 
ηθικό του προσωπικού, η αρτία, και σε συνθήκες επιχειρήσεων εκπαί
δευση, η ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση, η συντήρηση του 
Υλικού και ο εφοδιασμός των Ε.Δ. με σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα 
οποία εξασφαλίζονται μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υ
πουργείου Εθνικής Αμύνης.

Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, όμως, αποτελούν μεν αξιόλογο πα
ράγοντα αποτροπής και επαυξήσεω της μαχητικής ισχύος των Ενόπλων 
Δυνάμεων, αλλά είναι πολύ δαπανηρά και συνεχώς εξελίσσονται.

Εξάλλου για την περαιτέρω αποτελεσματική διεξαγωγή των επιχει
ρήσεων, προκύπτει η ανάγκη οργανώσεως ενός σύγχρονου συστήματος 
Διοικήσεως και Ελέγχου (COMMAND AND CONTROL), το οποίο θα 
δίδει την ευχέρεια στον Αρχιστράτηγο και το Επιτελείο του να έχουν 
έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των διαδραματιζομένων στο πεδίο 
των επιχειρήσεων προκειμένου να λαμβάνει τις ορθότερες αποφάσεις 
στον κατάλληλο χρόνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διά την κάλυψη των αναγκών σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα 
Γενικά Επιτελεία των κλάδων καταρτίζουν 5ετή προγράμματα, τα οποία 
υποβάλλονται στο ΣΑΓΕ για συντονισμό και στη συνέχεια προωθούνται 
στο ΚΥΣΕΑ προς έγκριση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη 
χρηματοδότησή τους. Επειδή, συνήθως οι απαιτήσεις των κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων είναι πολύ περισσότερες από τις δυνάμενες να 
υλοποιηθούν οικονομικά, επιβάλλεται αφ’ ενός μεν να τίθενται προτε
ραιότητες προμήθειας των επί μέρους οπλικών συστημάτων και αφ’ 
ετέρου να γίνεται αναπροσαρμογή κατ’ έτος στις απαιτήσεις εκάστου 
κλάδου λόγω και των επερχομένων ραγδαίων μεταβολών της συγχρόνου 
τεχνολογίας. Διά τους προαναφερθέντες λόγους τα 5ετή προγράμματα 
των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι κυλιόμενα. Δυστυχώς πολλές 
φορές δεν δίδεται η δέουσα σοβαρότητα στα εξοπλιστικά προγράμματα 
των Ενόπλων Δυνάμεων για να διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, και 
έτσι τα προγράμματα αυτά εντελώς αδικαιολόγητα δεν υλοποιούνται και 
σε ακραίες περιπτώσεις φθάνουν στο σημείο, να κυλιέται ολόκληρο το 
πρόγραμμα στην επόμενη 5ετία.

Μέχρι το 1995 η φιλοσοφία που επικρατούσε στην υλοποίηση των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων ήταν αυτή της αυτόνομης κατά κύριο λόγο 
λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων. Με τον ψηφισθένα νόμο 2292/1995 
ανετράπη η φιλοσοφία αυτή και η αυτονομία των Γενικών Επιτελείων 
περιορίστηκε σημαντικά. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης με το επιτελείο 
του και τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών έχουν τον τελευταίο λόγο. 
Απαιτείται κατά τη γνώμη μας να αναθεωρηθεί ο νόμος 2292/95 και να 
αναζητηθούν λύσεις που θα υπηρετούν και υποστηρίζουν την αποτελε
σματική διεξαγωγή των επιχειρήσεων με αποφασιστική γνώμη των επι
τελείων.

Ως προς την οικονομική διάσταση είναι γεγονός ότι ο κρατικός 
προϋπολογισμός δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
συνεχώς αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες. Τα οπλικά συστήματα γίνονται 
συνεχώς ακριβότερα λόγω της αλματώδους αναπτύξεως της τεχνολογίας, 
και συνεπώς επιβάλλεται να εξευρεθούν πόροι και από πηγές εκτός 
προϋπολογισμού. Μια πανεθνική κινητοποίησης επιβάλλεται προς αυτήν 
την κατεύθυνση.

Η εμπλοκή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην υλοποίηση 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
είναι από περιορισμένη μέχρι και ανύπαρκτη. Τούτο οφείλεται σε πάρα 
πολλές αδυναμίες, που παρουσιάζει η Αμυντική μας Βιομηχανία αλλά



και εξαρτήσεων που δημιουργοί')νται μέσω διακρατικών συμφωνιών 
(FMF, δανεισμός).

Οι κυρίες αδυναμίες που παρουσιάζει η υπό κρατικό έλεγχο αμυντική 
μας Βιομηχανία είναι:

α. Τα μεγάλα προγράμματα αναπτύξεως και παραγωγής αμυντικού 
υλικού είναι δυσβάστακτα (κόστος ερεύνης και παραγωγής) και 
συνεπώς λόγω του μικρού μεγέθους της εγχωρίου αγοράς δεν 
μπορούν να αναληφθούν από τις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες.

β. Η μη εφαρμογή ικανού και σύγχρονου management.
γ. Η μη εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων κατά τη λήψη 

αποφάσεων κυρίως σε ότι αφορά τον μελλοντικό σχεδιασμό και 
την πραγματοποίηση των επενδύσεων.

δ. Η αδυναμία εφαρμογής δυναμικού marketing, με αποτέλεσμα η 
διείσδυση των βιομηχανιών μας σε ξένες αγορές να είναι από 
δυσχερής μέχρι και αδύνατη.

ε. Η έλλειψη κινήτρων, με αποτέλεσμα να υιοθετείται από το προ
σωπικό η κακώς νοουμένη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.

στ. Η έλλειψη μακροχρονίου προγραμματισμού των εξοπλιστικών προ
γραμμάτων των Ε.Δ. με τη συμμετοχή της Αμυντικής Βιομηχανίας.

ζ. Η μη ικανοποιητική εφαρμογή του θεσμού των ΑΩ (Αντισταθμι
στικών Ωφελημάτων).

η. Η χαμηλή παραγωγικότητα με συνέπεια μη ανταγωνιστικά προϊό
ντα.

θ. Η μη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε ικανο
ποιητικό βαθμό στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων καθιστά δυσχερέστερη και τη συντή
ρηση των διατιθεμένων οπλικών συστημάτων και δυσκολεύει την 
αποτελεσματικότερη προετοιμασία για την υποδοχή και εκμετάλ
λευση άλλων.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
FI τυποποίηση του αμυντικού υλικού αποτέλεσε από μακρού παγία 

επιδίωξη τόσον της χώρας όσον και της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Για τη 
χώρα μας όμως, όπως και για τις περισσότερες μικρές χώρες αυτό δεν 
είναι πάντοτε εφικτό. Στη χώρα μας το πρόβλημα γίνεται ακόμη δυσκο
λότερο διότι υπάρχει αμυντικό υλικό διαφόρου προελεύσεως τόσο μεταξύ 
Δυτικών πηγών όσο και Ανατολικών, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια στην 
εκπαίδευση, τη συντήρηση του υλικού και τις εγκαταστάσεις.

Ο ασφαλέστερος τρόπος όχι μόνο για την επίτευξη της επιθυμητής 
τυποποιήσεως, αλλά και της σχετικής απεξαρτήσεως των Ενόπλων μας 
Δυνάμεων από ξένες πηγές προμήθειας και ταυτοχρόνως ενισχύσεως 
της Ελληνικής Οικονομίας είναι η ανάπτυξη της Εγχώριας Αμυντικής 
Βιομηχανίας κρατικής και ιδιωτικής όπου η τελευταία έχει αναπτύξει 
αξιόλογες πρωτοβουλίες στον τομέα της παραγωγής. Η ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗ- 
ΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εξάλλου σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι επιβεβλημένη.

Το θέμα της Ελληνοποιήσεως των προμηθειών με είχε ιδιαιτέρως 
απασχολήσει όταν ευρισκόμουν στο ΥΕΘΑ, ως Αναπληρωτής Υπουργός. 
Η Ελληνοποίηση βεβαίως των προμηθειών πρέπει να γίνει σταδιακά 
αρχίζοντας από πλήρη Ελληνοποίηση των ανταλλακτικών σε πρώτη φάση, 
στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στη συμπαραγωγή με εισα- 
γόμενο Know-How με τη μεγαλύτερη ΕΠΑ σε όλα τα προς προμήθεια 
συστήματα των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Τουρκική πολεμική μηχανή από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
έχει επιδοθεί σε μια ευρεία προσπάθεια εκσυγχρονισμού λόγω των 
κλάδων των Ενόπλων της Δυνάμεων και πρωταρχικώς, της Πολεμικής 
Αεροπορίας.

Ο εκσυγχρονισμός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν περιορί
ζεται μόνο στην προμήθεια νέου σύγχρονου υλικού αλλά έχει δοθεί 
έμφαση στην εγχώρια κατασκευή οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολο
γίας. Με την προσπάθεια αυτή η Τουρκία επέτυχε να ισορροπήσει και 
σε ορισμένους τομείς να υπερκεράσει τη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980 ελληνική υπεροχή σε πολλούς τομείς.

Η Τουρκία με την αξιοποίηση και της Πολεμικής Βιομηχανίας επέτυχε 
να εκσυγχρονίσει:

— Την Πολεμική της Αεροπορία με σύγχρονα αεροσκάφη F-16 3ης 
γενιάς, με μεταφορικά αεροσκάφη μέσης μεταφορικής ικανότητος, 
εκπαιδευτικά α/φη και α/φη ανεφοδιασμού από αέρος.

— Το Πολεμικό της Ναυτικό με μονάδες επιφάνειας, υποβρύχια και 
αποβατικά σκάφη.

— Το στρατό ξηράς με νέα άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς, 
προσωπικού, πυροβόλα και μέσα επικοινωνιών υψηλής τεχνολο
γίας.

Κατά τα τελευταία 15 έτη, η Τουρκία έχει αναπτύξει αξιόλογες 
μονάδες Αμυντικής Βιομηχανίας και για τους τρεις κλάδους των Τουρ-



κικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ταυτοχρόνως ικανοποιούνται και οι 
ανάγκες των Σωμάτων ασφαλείας. Σε αρκετές βιομηχανικές μονάδες της 
Τουρκίας συμμετέχουν ξένες εταιρείες με ποσοστό κυμαινόμενο από 
33,5 έως 49%.

Παρά τις υπάρχουσες δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Τουρκική Πο
λεμική Βιομηχανία, (έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, επιδεινούμενες 
οικονομικές συνθήκες κλπ.) το μέλλον της φαίνεται να είναι αρκετά 
εξασφαλισμένο διά τους κάτωθι λόγους:

α. Η Τουρκική ηγεσία διατηρεί μεγαλεπήβολα σχέδια να μετατραπεί 
σε τοπική περιφερειακή υπερδΰναμη και ως εκ τούτου διαθέτει στους 
Π/Υ της, ετησίως υψηλά ποσά για Αμυντικούς σκοπούς, το πλείστον των 
οποίων απορροφάται και από την εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία. Το
1995 η Τουρκία εδαπάνησε 6,6 δις δολ. για αμυντικούς σκοπούς. Το
1996 διέθεσε πάνω από 6 δισ. δολ. και ανάλογα ποσά έχουν προγραμ
ματιστεί για το 1997

β. Η Τουρκική ηγεσία, λόγω της ιδιότυπης Δημοκρατίας που ισχύει 
στη χώρα αυτή δεν υπολογίζει στο βαθμό που απαιτείται το βιοτικό 
επίπεδο του λαού, και διαθέτει ανεξέλεγκτα ποσά για την πολεμική της 
μηχανή.

γ. Προσφάτως ανεκοινώθη ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα για την επό
μενη 30ετία ύψους 150 δισ. δολαρίων. Από αυτά τα 65 δισ. θα διατεθούν 
για την πολεμική Αεροπορία, τα 60 δισ. για το στρατό ξηράς και τα 
υπόλοιπα 25 για το Πολεμικό Ναυτικό.

Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία έχει προβεί σε 
πωλήσεις αμυντικού υλικού σε γειτονικές χώρες όπως είναι ο ΠΑΚΙ
ΣΤΑΝ, το ΙΡΑΝ, η ΑΙΓΥΠΤΟΣ, η ΤΥΝΗΣΙΑ κλπ. και με δεδομένο το 
ύψος των ετησίως διατιθεμένων ποσών για αμυντικούς σκοπούς, μπο
ρούμε να συμπεράνουμε ότι τα εξοπλιστικά προγράμματά της θα υλο
ποιούνται μεσοπροθέσμως κυρίως μέσω της Αμυντικής της Βιομηχανίας, 
η οποία φαίνεται να έχει προοπτικές επιβιώσεως.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου η υλοποίηση των Αμυντικών μας Εξοπλιστικών προγραμ
μάτων να γίνει αποδοτικότερη σε τρόπο ώστε η συμβολή τούτων στην 
ισχυροποίηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να είναι αποτελεσμα
τική, θα απαιτηθεί κατά την εκτίμησή μας να αναληφθούν οι ακόλουθες 
πρωτοβουλίες.

α. Να επανεξετασθεί το θέμα της οργανωτικής μορφής του ΥΕΘΑ 
έτσι όπως τούτο καθορίστηκε με το Νόμο 2292/95 και να δοθεί

μια νέα οργανωτική μορφή τέτοια που η υλοποίηση των εξοπλι- 
στικών μας προγραμμάτων να βελτιωθεί αλλά και να εξασφαλίσει 
τη δυνατότητα συντόμου λήψεως αποφάσεων ώστε να υπηρετείται 
πλήρως η βασική Αρχή της διεξαγγής των επιχειρήσεων.

β. Να θεσμοθετηθεί η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τα εξο- 
πλιστικά μας προγράμματα από πηγές άλλες εκείνων του προϋπο
λογισμού.

γ. Να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα 
ελληνοποιήσεως των προμηθειών, με το οποίο να προβλέπεται η 
σταδιακή αύξηση της ελληνικής συμμετοχής στην κατασκευή των 
αμυντικών υλικών και την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμ
μάτων.

δ. Να ισχυροποιηθεί ο θεσμός των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 
και να περιοριστούν οι συναλλαγές ΑΩ μόνο με υποκατασκευα- 
στικό έργο, το οποίο κατά προτίμηση να δίδεται στην Αμυντική 
μας Βιομηχανία.

ε. Να εξυγιανθεί η Κρατική Αμυντική μας Βιομηχανία με απαραίτητες 
συγχωνεύσεις και να ενισχυθεί η ιδιωτική, για να δυνηθούν να 
καταστούν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

στ. Να τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται στα 5ετή 
προγράμματα για την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, 
διότι οιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίησή των, θα 
δημιουργήσει μεγαλύτερη απώλεια της ισορροπίας δυνάμεων εις 
βάρος της χώρας μας.

Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Κύριε Υπουργέ σας ευχα
ριστούμε και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μία από τις προτάσεις σας. 
Την πρόταση που αναφέρεται στην ανάγκη μακροχρόνιου προγράμματος 
ελληνοποίησης των προμηθειών. Πρόταση που έχει άμεση σχέση και με 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Να σημειώσω όμως ότι αυτό 
σημαίνει παράλληλο προγραμματισμό ανάπτυξης σε υγιείς βάσεις και 
σύγχρονες βάσεις των αμυντικών βιομηχανιών.

Τον λόγο έχει ο τέως Υπουργός κ. Θ. Στάθης.



Θεόδωρος Χρ. Στάθης
Δρ., Επισκέπτης, Καθηγητής, Πανεπ. Μακεδονίας 

Πρώην Υπουργός και Βουλευτής

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Περίληψη

Η στρατιωτική απειλή της Τουρκίας, ύστερα από το συμβάν των Ιμιών, 
αποδείχτηκε ότι αυτή είναι σήμερα μεγαλύτερη και πιο κοντά μας (είναι 
πλέον ορατή σε ευρύτερους κύκλους) από πριν. Η Ελλάδα που βρίσκεται 
σε χρόνια τροχιά εξοπλισμών λόγω της επεκτατικής πολιτικής της Τουρ
κίας αντέδρασε με απόφαση σε νέους και μεγαλύτερους εξοπλισμούς 
απέναντι στην αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, συνειδητοποιώ
ντας συγχρόνως το γεγονός ότι το θέμα της ασφάλειας απομένει σε αυτήν 
να το αντιμετωπίσει μόνη της, παρά την ευφορία που είχε δημιουργηθεί 
σε ορισμένους, ότι η πορεία της Ε.Ε. και οι συνθήκες τις νέας τάξης, 
πραγμάτων θα αποτελούσαν τους φυσικούς συμμάχους της στην αντιμε
τώπιση τον προβλήματος της. Ο συνεχής εξοπλισμός της Τουρκίας με 
νέα επιθετικά οπλικά συστήματα όημιονγεί ερωτηματικά ως προς τη 
βιωσιμότητα της αποτρεπτικής μας πολιτικής. Το πρόβλημα αυτό συν
δέεται αναγκαστικά και με τις επιλογές των νέων οπλικών συστημάτων 
στα πλαίσια τον ενιαίου αμυντικού δόγματος. Επιπλέον οι οικονομικές 
απαιτήσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων εάν δεν μετριαστούν με 
αντισταθμιστικές ενέργειες με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες του 
αναγκαίου κακού τον κόστους των εξοπλισμών, απειλούν μακροπρόθεσμα 
να υπονομεύσουν αντί να εγγνηθούν την εθνική μας ασφάλεια. Οι αντι
σταθμιστικές ενέργειες αφορούν στις θεσμικές αλλαγές που προβάλλουν 
πλέον επιτακτικά ως αναγκαίες στον επιχειρησιακό και ερευνητικό τομέα, 
στον τομέα των προμηθειών και της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και 
στον τομέα αξιοποίησης των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδο ειρήνης, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστούν σε μακροχρόνια βάση οι απαιτήσεις της ομαλής 
πορείας της οικονομίας και των επιχειρησιακών αναγκών μας.

Η Ελλάδα είναι μια μικρή, φιλειρηνική χώρα που δυστυχώς για πολλά 
χρόνια τώρα απειλείται στρατιωτικά από έναν δήθεν σύμμαχο, την 
Τουρκία. Το ΝΑΤΟ, του οποίου η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη 
του, στο τεράστιο για την ελληνική ασφάλεια ζήτημα, που προέκυψε 
από την τουρική εισβολή στην Κύπρο και εντεύθεν, παραδόξως αδράνησε 
ή αδιαφόρησε. Η δε στάση των ΗΠΑ και ιδιαίτερα της Βρετανίας, ως

εγγυήτριας χώρας σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιό
τητα της Κύπρου, στην παράνομη εισβολή της Τουρκίας δεν ήταν η 
δέουσα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελικά δεν την ματαίωσε. 
Έκτοτε, παρά τα ευνοϊκά ψηφίσματα του ΟΗΕ που επίμονα ζητούσαν 
την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο, το καθε
στώς που δημιούργησε η εισβολή του Αττίλα στη χώρα αυτή παρέμεινε 
ανενόχλητο με αποτέλεσμα και η υπόλοιπη Κύπρος αλλά και η ασφάλεια 
της Ελλάδος να είναι εκτεθειμένες και να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή 
από την αχαλίνωτη επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Η στάση Πόντιου 
Πιλάτου της Συμμαχίας και των μεγάλων κρατών-μελών της απλώς 
αύξησαν την όρεξη της Τουρκίας για περισσότερες παράλογες απαιτή
σεις, οι οποίες είναι επεκτατικές στη φύση τους και βρίσκονται σε 
ευθεία αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Συνέπεια αυτής της πολιτικής 
είναι η ύπαρξη μιας διαρκούς αποσταθεροποιητικής κατάστασης στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της οποίας μόνιμο 
χαρακτηριστικό είναι η απειλή του πολέμου που συνεχώς ενισχύεται 
από την ξέφρενη κούρσα των εξοπλισμών.

Η Ελλάδα είναι δυστυχώς ένα από τα θύματα της τουρκικής επεκτα
τικής πολιτικής. Με το κλείσιμο δε και αυτού του αιώνα θα είναι η 
μόνη χώρα από όλες τις άλλες σύμμαχες χώρες, με τις οποίες άλλωστε 
πολέμησε τόσο τον Α ' όσο και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για την 
εδραίωση της ειρήνης, που η ασφάλειά της απειλείται σοβαρά από το 
γνωστό άλλοτε ως επιτήδειο ουδέτερο και αντιμετωπίζει καθημερινά το 
φάσμα του πολέμου, έχοντας μάλιστα την αίσθηση, όχι χωρίς βάση αφού 
το τεράστιο οικονομικό κόστος το πληρώνουν μόνιμα πια και για αρκετά 
χρόνια οι μεγάλες θυσίες του λαού της, ότι αντιμετωπίζει την απειλή 
μόνη της. Η σημερινή κατάσταση είναι ξεκάθαρη και δυσάρεστη: η 
Τουρκία συνεχώς εξοπλίζεται με επιθετικά όπλα και απειλεί τη χώρα 
μας με πόλεμο, ακόμα και για την περίπτωση που θα τολμήσουμε, με 
βάση τα οριζόμενα από το δίκαιο της θάλασσας, να ασκήσουμε διαιώ- 
ματα ίδια με αυτά που αυτή ήδη ασκεί, ενώ η Ελλάδα από φόβο αντιδρά 
με εξοπλισμούς για να αντιμετωπίσει την απεικλή. Είναι μια κλιμάκωση 
εξοπλισμών που με βεβαιότητα οδηγεί σε πόλεμο εάν η πολιτική της 
αποτροπής που ασκεί η Ελλάδα δεν αποδόσει. Τα παραδείγματα της 
ιστορίας αυτά διδάσκουν. Η αύξηση της ισχύος των Αθηνών ανησύχησε 
τη Σπάρτη και αντέδρασε με πόλεμο μας θυμίζει ο Θουκυδίδης, όπως 
άλλωστε ήταν η αύξηση της ισχύος της Γερμανίας η αιτία που άλλαξε 
τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας που έφερε πιο κοντά την έναρξη του 
Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς σκληρή, το



δε συμβάν των Ιμίων δεν αφήνει περιθώρια για άλλες σκέψεις. Η 
εκτίμηση του πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων ότι “η στρατιωτική 
ισχύς θα παραμείνει ως κεντρική συνιστώσα στη διαμόρφωση των σχέ
σεων μεταξύ των χωρών στην περιφέρειά μας” επιβεβαιώνεται καθημε
ρινά. "Αλλωστε το μόνο γόητρο που διαθέτει κάθε αυταρχικό καθεστώς, 
στην περίπρτωσή μας το τουρκικό (κοσμικό ή ισλαμικό δεν διαφέρει 
ποιοτικά), τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική κατανάλωση είναι 
η ισχύς των όπλων. Η στρατιωτική ισχύς συνδυάζομε ινη με την παρα
δοσιακή κατανάλωση είναι η ισχύς των όπλων. Η στρατιωτική ισχύς 
συνδυαζόμενη με την παραδοσιακή βαρβαρότητα του τουρκικού καθε
στώτος τερατογέννησε τις περιβόητες γενοκτονίες των Ελλήνων και 
Αρμενίων στο παρελθόν. Την τουρκική βαρβαρότητα ξαναβιώσαμε με 
τις πρόσφατες άνανδρες δολοφονίες των άοπλων Κυπρίων διαδηλωτών 
καθώς και με την υπόθεση των αγνοουμένων, όπως άλλωστε την ξανα- 
βιώνουμε καθημερινά με τη γενοκτονία των Κούδρων και μάλιστα με 
τη γνώση και ανοχή των μεγάλων αλλά άστοργων δυνάμεων. Αυτό 
σημαίνει ότι, όσο το τουρκικό καθεστώς παραμένει αυταρχικό και δεν 
εξελίσσεται σε ένα δημοκρατικό και τέτοιες ελπίδες διαφαίνονται, δεν 
θα ήταν σώφρον η Ελλάδα να απαλλάξει εαυτήν, τουλάχιστο για το 
ορατό μέλλον, από το προδήλως καταστροφικό αλλα αναγκαίο κακό του 
κόστους των εξοπλισμών, εάν επιθυμεί να κοιμάται ήσυχη.

Υποθέτω ότι είναι για όλους μας αδιανόητο να υποχωρήσουμε στις 
επεκτατικές απαιτήσεις του αντιπάλου μας. Να συνυπάρξουμε και να 
συμβιώσουμε αρμονικά με όλους τους λαούς της περιοχής και ασφαλώς 
με το σημερινό μας αντίπαλο είναι το ιδανικότερο. Οι εχθρικές πράξεις 
του αντιπάλου μας είναι πολλές και μερικές μάλιστα καθημερινές αναι
ρούν αυτό που με λόγια διακηρύτουν περί δήθεν καλών σχέσεων ότι 
επιθυμούν να αναπτύξουν με τη χώρα μας. Η αρμονική μας συμβίωση 
με αυτόν δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τελευταία, 
αναγκαστικά πρέπει να αναβληθεί για το μέλλον, ελπίζω όχι το απώτερο. 
'Αλλωστε το σημερινό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας είναι πολύ ασταθές 
για να προσδοκούμε γρήγορα αποτελέσματα. Το παρακράτος και το 
οργανωμένο έγκλημα, που διαθέτει την κάλυψη του επίσημου κράτους 
αποδεικνύεται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στα πολιτικά και στρατιω
τικά δρώμενα της Τουρκίας. Δυστυχώς η μόνη εναλλακτική που υπάρχει 
σήμερα είναι να απαντήσουμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις και 
απεικλές του αντιπάλου και όχι να αναπαυθούμε σε υποσχέσεις άλλων. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η λύση θα δοθεί δια της οδού των 
όπλων. Αντίθετα τα κατάλληλα όπλα πρέπει απαραίτητα να αποσκοπούν

στη σχετική μείωση της στρατιωτικής ισχύος του αντιπάλου με στόχο 
την αποτροποή του πολέμου και ασφαλώς να προσφέρουν το χρόνο για 
να αναπτυχθεί μια πραγματική δημοκρατία, όπου η λογική της ειρήνης, 
καλής γειτονίας και συνεργασίας να μπορεί να επικρατήσει και εκεί.

Ο ελληνικός λαός καλείται εκ νέου να κάνει τεράστιες θυσίες για 
να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις του μεγάλου εξοπλιστικού προ
γράμματος στο οποίο κατέληξε με απόφασή της η ελληνική κυβέρνηση. 
Εν έτη 1997 συζητάμε πάλι για ένα άλλο ελληνικό εξοπλιστικό πρό
γραμμα μαμούθ παρά το ότι μόλις δέκα χρόνια πριν, το 1987, συζητού
σαμε το ίδιο ζήτημα, την τότε “αγορά του αιώνα” επωνομαζόμενη, και 
μάλιστα, όπως δυστυχώς και τότε, υπό συνθήκες του επείγοντος μια και 
εκτιμήσεις κάποιων ειδικών αναδεικνύουν το σοβαρό πρόβλημα της 
διασάλευσης σε βάρος μας της ισορροπίας της στρατιωτικής ισχύος στο 
Αιγαίο. Εάν αυτές οι εκτιμήσεις έχουν σχέση με την πραγματικότητα 
τότε θα έχουμε για άλλη μια φορά απποδείξει ότι δεν διδασκόμαστε 
από την ιστορία. Στο παρελθόν, στα χρόνια της πολιτικίης και στρατιω
τικής εξάρτησης της χώρας μας, είχαμε αναγκατικά αναθέσει τομέγα 
θέμα της ασφάλειάς μας σε άλλους. Το κόστος αποδείχτηκε πελώριο 
και με αντίθετα εντελώς αποτελέσματα: η μισή Κύπρος υπό τουρκική 
κατοχή και η απειλή στο Αιγαίο και Θράκη ακόμα πιο μεγάλη και πιο 
κοντά. Στην περίοδο της μεταπολίτευσης η τραγωδία της Κύπρου φαίνεται 
να καθοδήγησε τους σχεδιασμούς μας και τις προετοιμασίες μας μέχρι 
του σημείου ώσπου η ανεξήγητη ευφορία της πορείας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και οι αρχικές διακηρύξεις της κρατούσας άποψης στη 
νέα τάξη πραγμάτων περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επιβολής 
των κανόνων του - θυμίζω την αντίδραση της Δύσης εν είδει “σταυρο
φορίας” στην εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ - άρχισε να επηρεάζει τη 
συμπεριφορά μας και να μας απομακρύνει από την πορεί που είχαμε 
χαράξει στο παρελθόν σε συνθήκες που ήταν προϊόν εκτιμήσεων ενός 
πιο αντικειμενικού περιβάλλοντος ασφαλείας στην περιοχή μας. Το 
συμβάν στα Ίμια μας αποκάλυψε για άλλη μια φορά, ότι το ζήτημα 
της ασφάλειάς μας είναι κατά κύριο λόγο αποκλειστικά δική μας υπό
θεση. Το ίδιο συμβάν ελπίζω ότι αποτέλεσε και αιτία επανεξέτασης του 
σημαντικού θέματος της εθνικής ασφάλειας της χώρα ςμας.

Μικρές χώρες, όταν κινδυνεύει η ασφάλειά τους, έχουν ανάγκη κατά 
κύριο λόγο από μία ολοκληρωμένη αμυντική πολιτική με αξιόπιστα τα 
στοιχεία της αποτροπής αλλά και με έμφαση στα αμυντικά στοιχεία που 
θα εξασφαλίσουν τη νίκη στην περίπτωση που η αποτροπή δεν λειτουρ-



γήσει. Η εξωτερική πολιτική, όταν τίθεται πρόβλημα επιβίωσης, πρέπει 
να επικουρεί την αμυντική πολιτική που αποτελείται από:
•  Το σύνολο των αποφάσεων, κατά κύριο λόγο αυτών που αφορούν 

στα εθνικά συμφέροντα, το επίπεδο εθνικής ασφάλειας και άλλους 
εθνικούς στόχους και σκοπούς.

•  Τις ενέργεις και δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση των 
αποφάσεων.

•  Τις διαδικασίες και ενέργειες που στόχο έχουν να δημιουργήσουν 
ποιοτικά αναβαθμισμένα θεσμικά όργανα διά μέσω των οποίων θα 
εξασφαλίζεται η πιο αποδοτική λειτουργία της αμυντικής υποδομής 
της χώρας.

•  Τις διαδικασίες λήψης του συνόλου των αποφάσεων (συμπεριλαμβα
νομένων και των διαδικασιών διαμόρφωσης της στρατηγικής) και 
ασφαλώς την ίδια τη στρατηγική, που είναι άλλωστε προϊόν της 
αμυντικής πολιτικής, με την οποία πρέπει να προβλέπεται η συστη
ματική ανάπτυξη και χρήση της ισχύος. Είναι αυτονόητο πως η 
στρατηγική δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί παρά μόνον όταν οι 
σκοποί και στόχοι αποφασιστούν.

Σήμερα στην ημερίδα αυτή συζητάμε εν μέρει και το θέμα των 
εξοπλισμών, που αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα της εθνικής ισχύος. 
Η ισχύς, ως γνωστόν, κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διαδικασία διαμόρ
φωσης της στρατηγικής, που όμως δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη 
με την ισχύ των όπλων. Οι πιο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν 
στην αμυντική πολιτική πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι έχουν ήδη ληφθεί, 
όπως άλλωστε και αυτές που αφορούν στις επιλογές του είδους εάν όχι 
των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά προσωπικά 
εκράζω την ελπίδα ότι όλες αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν με τη δέουσα 
διαφάνεια, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ώστε να 
είναι διασφαλισμέινη η εμπλοκή της αξιοκρατίας στο βαθμό που είναι 
εμπεδωμένη (δυστυχώς πολύ χαμηλότερη του εφικτού) στη χώρα μας. 
Θεωρώ τη διαφάνεια και στα δύο επίπεδα αναγκαία για το λόγο ότι 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αποτρεπτικής μας πολιτικής επειδή 
αποτελεί τον ιμάντα επίτευξης της ευρύτερης συναίνεσης της κοινωνίας 
καθώς και ανάδειξης και εμπλοκής του αγαθού της αξιοκρατίας, στοιχεία 
αμφότερα συνδεδεμένα με άυλους πολλαπλασιαστές ισχύος. Υποθέτω 
ότι ορισμένες αποφάσεις έχουν ληφθεί και συμπεριλαμβάνονται στην 
αμυντική πολιτική, εάν κρίνει κανείς από τα δημοσιεύματα, όπως:
•  Η αμυντική πολιτική είναι αποτρεπτική στη φύση της.
•  Το ενιαίο αμυντικό δόγμα είναι σε ισχύ.

•  Το αναγκαίο κακό του κόστους των εξοπλισμών θα αξιοποιηθεί, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες των εξοπλισμών.

Αμυντική αποτρεπτική πολιτική

Το κεντρικό θεωρητικό πρόβλημα στο πεδίο της πολιτικής εθνικής 
ασφάλειας είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε να είναι δυνατός ο 
διαχωρισμός μεταξύ των δύο κυρίαρχων ιδεών: της αποτροπής και της 
άμυνας. Βασικά αποτροπή σημαίνει αποθάρρυνση του εχθρού από ανά
ληψη στρατιωτικών ενεργειών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με το να 
φέρνει τον εχθρό αντιμέτωπο με το κόστος και τον κίνδυνο που αντι
μετωπίζει και επομένως να του δίνεις τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί 
ότι το όφελος που θα έχει από τέτοιες ενέργειες θα είναι μηδαμινό. 
Άμυνα (σε ό,τι αφορά το αμυντικό επίπεδο) σημαίνει να είναι κανείς 
σε θέση να μειώσει τα πιθανολογούμενα κόστη και κινδύνους στην 
περίπτωση που η αποτροπή αποτύχει.

Η αποτροπή λειτουγεί με βάση των προθέσεων του εχθρού και αυτές 
πρέπει να είναι πάντοτε αντικείμενο αναζήτησης και ερεύνης. Η απο
τρεπτική αξία της στρατιωτικής δύναμης είναι η επιρροή που έχει αυτή 
η στρατιωτική δύναμη στις προθέσεις του εχθρού, ώστε να μη σκέφτεται 
ή να σκέφτεται λιγότερο μια θερμή εμπλοκή και να μειώνεται έτσι η 
δυνατότητα εχθρικών στρατιωτικών κινήσεων. Το αμυντικό επίπεδο μειώ
νει την ικανότητα του εχθρού να προκαλέσει ζημιά στον αμυνόμενο ή 
να του στερήσει αξίες ή αγαθά. Η αμυντική αξία των στρατιωτικών 
δυνάμεων είναι το αποτέλεσμά τους, δηλαδή ο μετριασμός των αρνητικών 
συνεπειών (π.χ. απώλεια εδάφους ή πολεμικές ζημιές) από πιθανές 
εχθρικές κινήσεις. Η ιδέα “αμυντική αξία” επομένως είναι πιο ευρεία 
από αυτήν που περιορίζεται απλώς στην ικανότητα να κρατήσει κανείς 
τα εδάφη του. Ά ρα η αμυντική αξία των ενόπλων δυνάμεων είναι 
διατήρηση εδαφών συν μετριασμό των πολεμικών ζημιών.

Συνήθως λέγεται ότι οι πρωταρχικοί στόχοι της πολιτικής εθνικής 
ασφάλειας, στην παραδοσιακή της μορφή, είναι η αποτροπή εχθρικών 
επιθέσεων και η επιτυχής άμυνα με το ελάχιστο κόστος εναντίον των 
επιθέσεων. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι διαφορετικές 
στρατιωτικές δυνάμεις προσφέρουν διαφορετικές αναλογίες στους δύο 
στόχους: ΑΠΟΤΡΟΠΗ και ΑΜΥΝΑ. Η αποτροπή δεν μεταβάλλεται 
άμεσα (ευθέως) με την ικανότητα κάποιου να αντιπαρέλθει πολέμους 
αποτελεσματικά και οικονομικά (φθηνά). Ένα συγκεκριμένο σύνολο 
δυνάμεων μπορεί να είναι σε θέση να προσφέρει άριστη αποτρεπτική 
ικανότητα και να αποτυγχάνει να προσφέρει αποτελεσματική αντίσταση



σας προσπάθειες του εχθρού να καταλάβει εδάφη ή να μετριάσει 
πολεμικές καταστροφές. Το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει επίσης με 
έναν συνδυασμό δυνάμεων όπου από αμυντικής πλευράς η κατάσταση 
να είναι πολύ καλή αλλά να πάσχει από αποτρεπτικό μέτωπο. Άρα 
αυτές οι περιπτώσεις - μείωσης της πιθανότητας πολέμου (αποτροπή) 
και περιορισμού των συνεπειών του πολέμου όταν δεν αποτρέπεται - 
πρέπει να εξετάζονται συγχρόνως και όχι χωριστά, όπως συμβαίνει 
πολλές φορές. Ίσως η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ αποτροπής και 
άμυνας είναι ότι η αποτροπή αποτελεί κύρια στόχο της ειρηνικής πε
ριόδου, ενώ η άμυνα αποτελεί στόχο κατά τη διάρκεια της πολεμικής 
περιόδου. Δηλαδή τα δύο αυτά αγαθά τα απολαμβάνουμε άμεσα σε 
διαφορετικές περιόδους. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι μετά την επίθεση 
του εχθρού οι στρατιωτικές δυνάμεις εκτελούν διαφορετικές δραστηριό
τητες και παράγουν διαφορετικές αξίες από αυτές που παρήγαγαν ως 
αποτροπείς πριν την επίθεση. Από αυτό προκύπτει ότι τις αξίες των 
στρατιωτικών δυνάμεων πρέπει να τις μετρούμε και στα δύο διαφορετικά 
μέτωπα-μέτρα και πρέπει επίσης να διαθέτει κανείς έναν τρόπο με τον 
οποίο να μπορεί να συνδυάζει τις αξίες τους και στα δύο αυτά μέτω
πα-μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η αθροιστική τους οφελιμότητα και να 
είναι έτσι δυνατή η επιλογή του έξυπνου συνδυασμού ανάμεσα σε 
διαφορετικές επιλογές που εξετάζονται.

Από την εξέταση του προβλήματος σε θεωρητική βάση προκύπτει ότι 
η επιτυχής επιλογή του απαραίτητου συνδυασμού οπλικών συστημάτων, 
με δεδομένη την πολιτική βούληση εξασφάλισής της και με δεδομένξη 
την οροφή της δαπάνης, εξαρτάται από την ποιότητα της άυλης υποδομής 
και ιδιαίτερα του ανθρώπινου παράγοντα που είναι επιφορτισμένος κατ’ 
αποκλειστικότητα με τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών αναγκών της 
χώρας. Κατά την προσωπική μου άπσψη η άριστη επιλογή για την 
Ελλάδα δεν προκύπτει πάντα. Μερικοί από τους λόγους που αυτό 
συμβαίνει είναι:

1. Με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος η υποδομή μας λειτουργεί 
μέχρι σε ένα βαθμό μιμητικά. Το σκεπτικό κάποιων επιχειρησιακών 
στελεχών είναι: αφού κάποια επιλογή είναι καλή, για παράδειγμα, για 
τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, είναι πολύ πιθανό, να είναι καλή 
και για τις δικές μας. Αυτό το σκεπτικό συνδέεται και με ένα άλλο 
στοιχείο που έχει σχέση με τον μετριασμό της ευθύνης αυτών που 
αποφασίζουν, όταν καταλήγουν σε δοκιμασμένες, από πλευράς τεχνολο
γικής και όχι κατ’ ανάγκην επιχειρησιακής λειτουργικότητας, επιλογές. 
Το γεωγραφικό στοιχείο και άλλοι τοπικοί περιβαλλοντικοί ή μη παρά

γοντες όπως είναι το κόστος σε συνδυασμό με το επίπεδο εκπαίδευσης 
της υποδομής καθώς και του μεγέθους της ή του αριθμού τέτοιων 
υποδομών εξετάζονται μερικές φορές δευτερευόντως ή καθόλου. Αυτές 
οι επιλογές θεωρούνται κατά κανόνα επιλογές περιορισμένης ευθύνης 
και περιορισμένου “ρίσκου”. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω το αυτο
νόητο ερώτημα που προκύπτει είναι: Η ελληνική αποτρεπτική πολιτική, 
είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά με τα σημερινά μέσα 
αποτροπής που διαθέτει; Κατά την άποψή μου όχι.

2. Η υποδομή μας δεν διαθέτει μεγάλη παράδοση ανεξάρτητης σκέψης 
λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν μέχρι τουλάχιστον και το 1974. 
Εάν κανείς λάβει υπόψη του και την κεκτημένη ταχύτητα που διαθέτουν 
τέτοια ογκώδη συστήματα λόγω της μεγάλης αδράνειάς τους μπορεί 
κανείς να υποθέσει ότι ο χώρος αυτός πρέπει να υποφέρει από κάποια 
υπολείμματα αμαρτιών του παρελθόντος. Ασφαλώς δεν μπορεί να γίνεται 
λόγος καιγια παράδοση στην αξιοκρατία για έναν χώρο όπου επικρα
τούσαν τέτοιες συνθήκες, ενώ είναι ακριβώς αυτές οι αρετές που πρέπει 
να διαθέτει ο χώρος αυτός, ώστε οι επιλογές που κάνει να αντέχουν 
σε βάθος χρόνου. Φανταστείτε ότι η “αγορά του αιώνα”, εξεταζόμενη 
με βάση τη διάρκειά της, μετετράπη σε αγορά της δεκαετίας! Αναφέ- 
ρομαι σε αυτά πάντα με όρους αντικειμενικούς για να μην υπάρξει 
οποιαδήποτε παρεξήγηση σε προσωπικό ή άλλο επίπεδο.

3. Η θεσμική υποδομή, στο ζήτημα των επιλογών, απέκλειε και ίσως 
ακόμη αποκλείει την αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού στον τομέα 
της άμυνας και όχι μόνο. Το θέμα αυτό είναι περισσότερο γνωστό στους 
“παρικούντες την Ιερουσαλήμ” και θα προτιμούσα να μην το σχολιάσω. 
Το μόνο που επιθυμώ να κάνω είναι να συμβουλέψω τη σημερινή ηγεσία 
του υπουργείου να προχωρήσω ταχύτατα στους αναγκαίους εκσυγχρο
νισμούς χωρίς ενδοιασμούς.

4. Η ερευνητική υποδομή στην άμυνα δεν αποτέλεσε σοβαρό σημείο 
αναφοράς τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης και σχεδιασμού όσο και σε 
επίπεδο μεταφοράς τεχνολογίας και για το λόγο αυτό είναι και παρα- 
μελημένη και υποβαθμισμένη. Το 1986, ως υφυπουργός εθνικής άμυνας 
και με στόχο την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων στο χώρο της 
άμυνας, είχα προχωρήσει στην αξιολόγηση των στελεχών τους καθώς 
και του έργου τους με τη βοήθεια εικοσαμελούς ομάδας ειδικών επι
στημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής, η οποία μάλιστα, λόγω της 
υψηλής επιστημονικής της στάθμης, είχε τύχει και της ευρύτερης απο
δοχής εκ μέρους του ερευνητικού προσωπικού σε αυτά. Τα αποτελέ
σματα, όπως άλλωστε αναμένονταν, ήταν δυστυχώς απογοητευτικά: Ου-



δεις από τους επιστήμονες, πάντα την εποχή εκείνη αναφέρομαι, δεν 
ικανοποιούσε τα αντίστοιχα κριτήρια του ερευνητή Α', όπως αυτά ορί
ζονταν από το νόμο 1514/1985. Μόνο ένας ερευνητής ικανοποιούσε τα 
κριτήρια του ερευνητή β' και μερικοί τα κριτήρια του ερευνητή Γ', ενώ 
πάρα πολλοί δεν ικανοποιούσαν επιτυχώς τα κριτήρια και θα έπρεπε 
να μετακινηθούν σε άλλους τομείς του δημοσίου. Το πρόβλημα όμως 
στο χώρο έρευνας και ανάπτυξης είχε και άλλες διαστάσεις. Αντί να 
διαθέτουμε ένα και κακλό ερευνητικό κέντρο διαθέταμε ένα για κάθε 
όπλο, όπου οι επικαλύψεις ερευνητικών δραστηριοτήτων ήταν δυστυχώς 
συνηθισμένες, ενώ σε ορισμένα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα δια
θέταμε πολύ λιγότερο προσωπικό απ’ ότι απαιτείτο ώστε να μην τελειώνει 
ποτέ. Ελπίζω η κατάσταση σήμερα να είναι διαφορετική για το καλό 
της άμυνας.

Τώρα κλείνοντας το κεφάλαιο περί αποτρεπτικής πολιτικής θα πρέπει 
να εξεταστεί και μία άλλη επίσης σοβαρή, όψη της. Όπως είναι γνωστό 
η υπόθεση της λογικής συμπεριφοράς αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής 
της αποτροπής. Στην παραδοσιακή ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής 
υποθέτουμε ότι:
•  Τα κράτη έχουν συνεκτικές εξωτερικές πολιτικές που ερμηνεύονται 

με βάση τις συγκεκριμένες ενέργειες.
•  Οι κυβερνήσεις έχουν στόχους τους οποίους επιδιώκουν να υλοποιή- 

σουιν μέσω των εξωτερικών τους (σήμερα εμπλέκεται σχεδόν το 
σύνολο των κρατικών δραστηριοτήτων) πολιτικών τους.

•  Οι κυβερνήσεις υπολογίζουν όχι μόνο τις συγκεκριμένες ενέργειές 
τους αλλά και τις επιπτώσεις τους.
Υποθέτουμε με άλλα λόγια ότι η εξωτερική πολιτική ενός κράτους 

είναι προϊόν λογικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω υποθέσεις και πιθα
νώς και άλλες θεμελιώνουν αυτό που συνήθως αποκαλείται παραδοσιακή 
ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής πάνω στην οποία στηρίζεται και η 
θεωρία της αποτροπής. Ασφαλώς δεν μπορεί κανείς και να ξεφύγει από 
αυτές τις υποθέσεις, ούτε βέβαια από τη σχετική θεωρία. Όμως είναι 
ζωτικής σημασίας να επισημανθεί και να γίνει κατανοητό ότι η υπόθεση 
της λογικής συμπεριφοράς δεν είναι μια ιδεώδης υπόθεση που λειτουγεί 
σε όλες τις περιπτώσεις. Ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά μία χώρα όπως 
την Τουρκία, όπου το παρακράτος και το οργανωμένο έγκλημα, όπως 
ποικιλοτρόπως έχει αποδειχθεί με επίσημες εκθέσεις, αποτελούν τις 
κρυφές όψεις του επίσημου κράτους.

Άτομα θεωρούνται λογικά όταν είναι σε θέση να προσδιρίσουν ποια 
ενέργεια πρέπει να κάνουν για το δικό τους το καλό. Όμως όλοι μας

γνωρίζουμε πως άτομα που ενεργούν και αποφασίζουν για τον εαυτό 
τους δεν συμπεριφέρονται πάντοτε σύμφωνα με τη θεωρία της λογικής 
συμπεριφοράς. Όταν τώρα άτομα, ακόμα και όταν ομάδες σοβαρών 
ανθρώπων αποφασίζουν συλλογικά, ενεργούν εν ονόματι των εθνών τους 
δεν σημαίνει ότι πάντοτε αποφασίζουν με γνώμονα τη θεωρία της λογικής 
συμπεριφοράς. Είναι γνωστό ότι δύοφορές στον αιώνα μας οι μεγάλες 
δυνάμεις μας οδήγησαν στην κόλαση του πολέμου. Ένα εκατομμύριο 
άτομα που θανατώθηκαν μεθοδικά στο Βερντέν (1916) στον Α ' Παγκό
σμιο Πόλεμο πρέπει να αποτελεί συνεχώς την υπόμνηση προς όλους 
μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας όπου τα σύγχρονα όπλα και καταστρο
φικότερα είναι και λιγότερο χρόνο αντίδρασης μας διαθέτουν, ότι ο 
άνθρωπος είναι ικανός να ενεργεί έξω από τα όρια της λογικής και 
μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα. Οι γενοκτονίες του Βερδέν ή του Ναγκα
σάκι, για να αναφέρω δύο από μερικές δεν ήταν αποτελέσματα που 
προέκυψαν από αντιδράσεις της στιγμής, ή από λανθασμένες εκτιμήσεις. 
Δυστυχώς ήταν αποφάσεις από τις πιο προμελετημένες στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Υπό την έννοια αυτή αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ζωτικής 
σημασίας καθίσταται το αμυντικό σκέλος της πολιτικής της αποτροπής 
για τη χώρα μας.

Το ενιαίο αμυντικό δόγμα

Το ενιαίο αμυντικό δόγμα αποβλέπει στην “παραγωγή” ενός επιπέδου 
ασφαλείας για το γεωγραφικό χώρο της επικράτειας της Ελλάδος και 
της Κύπρου από συγκεκριμένες στρατιωτικές απειλές που εκπορεύονται 
από την Τουρκία. Το δόγμα αυτό αποτελεί τη στρατηγική, βάσει της 
οποίας οι δύο αυτές χώρες θα αναπτύξουν και θα χρησιμοποιήσουν την 
εθνική τους ισχύ με συνδυασμένο και αποτελεσματικό τρόπο για την 
αντιμετώπιση της απειλής. Πέρα από το σκέλος της υψηλής πολιτικής η 
στρατηγική διαθέτει και ένα σκέλος που αφορά στα στρατιωτικά μέσα 
στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των οπλικών συστημάτων. 
Εάν το αμυντικό δόγμα εξασφαλίσει στο σύνολο του ελληνισμού, καθώς 
και σε Αθήνα και Λευκωσία, υποστήριξη χωρίς αμφιταλαντεύσεις, τότε 
το σκέλος αυτό, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μάλιστα για ορισμένες 
φάσεις της στρατηγικής απαραίτητο, μπορεί να πάρει σάρκα και οστά 
μέσα σε εύλογο χρονοδιάγραμμα, με την προϋπόθεση ότι αυτοί που 
κατά κύριο λόγο “θίγονται” από μια τέτοια εξέλιξη αδυνατούν πράγματι 
να αντιδράσουν. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι εξελίσσονται 
σχεδόν ομαλά, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει την 
πορεία στο μέλλον, αφού η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως



πολύ ασταθής. Μάλιστα ορισμένες αντιρρήσεις που υπάρχουν για το 
ενιαίο αμυντικό δόγμα εδράζονται στο επιχείρημα ότι τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες από ελληνικής πλευράς είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
αντίποινα. Με βάση την παράθεση των αριθμών η Τορκία σαφώς 
υπερτερεί της άλλης πλευράς σε στρατιωτική ισχύ και μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι θα το πράξει. Όμως, η ανάληψη στρατιωτικών επιχειρή
σεων εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους, μέλος του ΟΗΕ και μάλιστα 
με τη γνωστή προϊστορία, που παίρνει αμυντικά μέτρα για την προστασία 
των πολιτών του δεν αποφασίζεται μόνον με βάση τη στρατιωτική ισχύ. 
Ασφαλώς είναι γνωστή η τουρκική συμπεριφορά και σεβασμός προς το 
διεθνές δίκαιο αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και το αγνοεί όταν σχεδιάζει 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στη σημερινή συγκυρία υπάρχουν και άλλοι 
λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη θέση της Τουρκίας και οι οποίοι 
αντικειμενικά περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία των κινήσεών της. 
Ως τέτοιοι μπορούν να αναφερθούν δύο: το ανοιχτό μέτωπο με τους 
Κούρδους και η σκληρή “κόντρα” κοσμικών και ισλαμιστών. Το δεύτερο 
μάλιστα έχει και αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη στάση ορισμένων 
δυτικών κυβερνήσεων προς μία χώρα με την οποία διατηρούσαν παρα
δοσιακά καλές σχέσεις. Με περιορισμούς αυτού του είδους η αναθέρ
μανση ενός πρόσθετου μετώπου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση παρά 
την αριθμητική υπεροχή και θεωρώ τη συγκυρία ευνοϊκή για την εξέλιξη 
του ενιαίου αμυντικού δόγματος. 'Αλλωστε το δόγμα είναι καθαρόαιμο 
αμυντικό με την έννοια ότι δεν διαθέτει καν στοιχεία αποτροπής που 
συνδέονται με επιθετικά όπλα τα οποία να είναι σε θέση να απειλούν 
εδάφη της Τουρκίας. Το δόγμα απαντά αμυντικά σε ενδεχόμενες επε
κτατικές στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας σε ελεύθερο κυπριακό 
έδαφος και αποτελεί την υλοποίηση δέσμευσης που έχει αναλάβει η 
Ελλάδα με τη διακήρυξη περί Casus Belli να προστατεύσει την Κύπρο 
από τέτοιες απειλές. Οι πρακτικές δυσκολίες, που προκύπτουν λόγω 
απόστασης για την Ελλάδα να αντιδράσει ικανοποιητικά σε ενδεχόμενες 
εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας, είναι αυτές στις οποίες 
οφείλειο το δόγμα να δόσει τις απαραίτητες λύσεις. Και τέτοιες λύσεις, 
κατά κύριο λόγο τεχνοκρατικού χαρακτήρα, υπάρχουν και είναι δυνατόν 
τώρα, που το δόγμα θέτει τα προβλήματα επί τάπητος, να εξασφαλιστούν. 
Δεν είναι δυνατόν να διακηρύττεις ότι κάποιες ενέργειες αποτελούν 
αιτία πολέμου και να αδρανείς στην πρακτική αντιμετώπιση του προ
βλήματος και στη στοιχειώδη προετοιμασία σου, εκτός εάν θεωρεί κανείς 
ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της απεικλής είναι ένας γενικευμένος 
πόλεμος με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά μπλόφες σε θέματα εθνικής

ασφάλειας δεν υπάρχουν. Εγώ προσωπικά είμαι της αρχής ότι δεν 
χρησιμοποιεί κανείς ένα ολόκληρο άρμα για να κάνει τη δουλειά ενός 
απλού όπλου! Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στους ειδικούς.

Αναγκαία η αναπτυξιακή αξιοποίηση των εξοπλισμών

Κάθε φορά που προκύπτουν νέες ανάγκες εξοπλισμών το χρόνιο 
ζήτημα της χρήσης και αξιοποίησης των στρατιωτικών δαπανών για 
ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και όχι μόνον επανέρχεται 
με μεγαλύτερο ζήλο και ενδιαφέρον. Οι στρατιωτικές δαπάνες, όταν η 
ασφάλεια μιας χώρας απειλείται, θεωρούνται ως ένα αναγκαίο κακό 
από το οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να ξεφύγει, εάν δεν επιθυμεί 
την καταστροφή του ή ακόμα και την εξαφάνισή του. Όμως όταν αυτές 
οι δαπάνες ξεπερνούν τις δυνατότητες μιας χώρας για αρκετό καιρό 
και ειδικότερα όταν ο ρυθμός αύξησης αυτών των δαπανών είναι 
μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 
(αεπ), τότε η οικονομία της χώρας αρχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης, 
τα οποία εάν δεν τα αντιμετωπίσει η υπεύθυνη κυβέρνηση άμεσα και 
αποτελεσματικά, κινδυνεύει με κατάρρευση που οδηγεί στην πτώχευση. 
Όταν αυτό συμβεί εκείνο που οι στρατιωτικές δαπάνες θα έχουν 
καταφέρει είναι να έχουν υπονομεύσει την ασφάλεια της χώρας αντί 
να την ενισχύσουν. Το στοίχημα, που κέρδισε η Δύση στην κόντρα της 
με την πάλε ποτέ πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση και το οποίο αποτελεί 
κλασικό παράδειγμα, αναδεικνύει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το 
πρόβλημα. Γι’ αυτό και το ζήτημα της αμοιβαίας αποκλιμάκωσης των 
εξοπλισμών αποτελούσε ανέκαθεν μέρος κάθε στρατηγικής. Όταν όμως 
αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί έχεις μπλέξει με έναν πολύ κακό γείτονα 
που σε απειλεί καθημερινά με εξαφάνιση, τότε οι άλλες εναλλακτικές 
συμβίωσης με το αναγκαίιο κακό είναι η πάσει θυσία σύνδεση των 
στρατιωτικών δαπανών με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Ο 
στόχος επομένως των υπευθυνων σε αυτές τις περιπτώσεις, μαζί με την 
εξασφάλιση του κατάλληλου συνδυασμού στρατιωτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση της απειλής, είναι να επιτυγχάνεται απαραιτήτως η από
κτηση κατάλληλου για τη χώρα αναπτυξιακού πακέτου που θα έχει ως 
αποτέλεσμα να μειώνει τη διαφυγή θέσεων εργασίας στο εξωτερικό και 
θα επιτυγχάνει παραλλήλως μέσω εισαγωγής και αφομοίωσης νέας 
τεχνολογίας την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης 
της. Οι αντισταθμιστικές ενέργειες που μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει 
σε τέτοιες περιπώσεις εξαρτώνται από την ποιότητα και την ετοιμότητα 
μιας κατάλληλης υποδομής στελεχών, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι



τη διαθέτει. Αυτή όμως την αυτονόητη αναγκαιότητα, που άλλα κράτη 
φρόντισαν να την αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά, ποτέ η Ελλάδα δειν 
κατάφερε να αντιμετωπίσει και γι’ αυτό στην “αγορά του αιώνα” διέθετε 
αυτές τις ικανότητες και φοβάμαι πως ούτε και τώρα θα τις διαθέτει, 
αφού τα γεγονότα πάλι μας έχουν ξαφνιάσει. Εάν όμως υπάρχει πολιτική 
βούληση, έστω και την έσχατη αυτή στιγμή να αντιμετωπιστεί το θέμα 
κι ας είναι λιγότερα τα αποτελέσματα από αυτά που θα ήταν δυνατόν 
να προκόψουν με τον κατάλληλο σχεδιασμό, θα πρέπει με θαρραλέα 
βήματα και ταχύτητα να χτυπήσει η κυβέρνηση το κακό στη ρίζα και 
να προχωρήσει στις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές με στόχο την ανάπτυξη 
βιώσιμης αμυντικής βιομηχανίας. Φρονώ ότι η χώρα μας δεν έχει και 
άλλες εναλλακτικές λύσεις εάν επιθυμεί να ισχυροποιήσει τη θέση της. 
Το φαινόμενο της τουρκικής απειλής δεν μπορούμε να το βαφτίσουμε 
στιγμιαίο, ίσως επειδή η ύπαρξή του δεν εξαρτάται από εμάς, ίναι εδώ 
και θα μείνει μαζί μας για απρόβλεπτο χρονικό διάστημα και χωρίς 
δυναμική και ικανή να αφομοιώνει σύγχρονη τεχνολογία αμυντική βιο
μηχανία και μάλιστα με εξαγωγικό χαρακτήρα φοβάμαι πως δεν θα 
αντέξουμε στην κόνρα μας με την Τουρκία, που δείχνει να είναι πολύ 
πιο προνοητική από εμάς. Ο εξαγωγικός χαρακτήρας της αμυντικής 
βιομηχανίας συμβάλλει σε τρεις σημαντικούς τομείς:

1. Περιορίζει το κόστος των “νεκρών” αποθεμάτων, αφού μπορεί 
κανείς και τα διατηρεί σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω του ότι οι εξαγω- 
γικές υποχρεώσεις της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας είναι δυνατόν να 
αλλάξουν κατεύθυνση και την κρίσιμη στιγμή της θερμής αναμέτρησης 
να εξυπηρετήσουν τις εγχώριες ανάγκες.

2. Περιορίζει το κόστος στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των 
νεκρών αποθμάτων.

3. Δημιουργεί τη γέφυρα και το μέσον στρατιωτικών επαφών στις 
χώρες πελάτες μέσω των οποίων μπορεί κανείς ευκολότερα να επηρεάσει 
και να ενισχύσει τις προσπάθειες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας 
του.

Βεβαίως η εθνική αμυντική βιομηχανία απαντά πιο αποτελεσματικά 
και πιο οικονομικά και στις ανάγκες της αμυντικής υποδομής γενικότερα. 
Μάλιστα δε όταν αναπτυχθεί και ειδικός τομέας “αντίστροφου μηχανο
λογικού σχεδιασμού”, ώστε να έιναι σε θέση να αναπαράγει σε συνερ
γασία με την ιδιωτική βιομηχανική υποδομή σχέδια παραγωγής ανταλ
λακτικών που δεν καλύπτονται από την προστασία εφευρέσεων, τότε η 
συνεισφορά της γίνεται ακόμη πιο μεγάλη. Πολλές φορές, επειδή ο 
κύκλος ζωής ενός οπλικού συστήματος μπορεί να φτάσει τα τριάντα και

περισσότερα χρόνια, οι γραμμές παραγωγής ανταλλακτικών, όταν πρό
κειται για συστήματα εισαγωγής, είναι δυνατόν να έχουν κλείσει τελε
σίδικα, με αποτέλεσμα να αχρηστεύεται αναγκαία επιχειρησιακή υπο
δομή. Η καλύτερη περίπτωση με τέτοιες ιστορίες είναι να μοσχοπληρώ- 
σεις ανταλλακτικά, τα οποία μάλιστα θα πάρεις με μεγάλη καθυστέρηση 
και ίσως κατόπιν εοργής! Πολλοί είναι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ 
της δημιουργίας μιας τέτοιας υποδομής και ασφαλώς το μέγεθος της 
εγχώριας αγοράς είναι πολύ μεγαλύτ ερο από αυτό άλλων χωρών που 
κατάφεραν να οικοδομήσουν ζηλευτή αμυντική βιομηχανία. Οι αγορές 
ετοίμων προϊόντων από το ράφι ταιριάζουν σε υποανάπτυκτες καταστά
σεις. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε να ξεφύγει η χώρα 
από αυτήν την ανεπιθύμητη κατάσταση και η πρώτη μεγάλη βοήθεια 
που μπορούμε να προσφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι να 
αφήσουμε μια τέτοια προσπάθεια έξω από τις κομματικές μας αντιπα
ραθέσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η έντονη σκανδαλολογία στο 
παρελθόν υπήρξε το “φιλί” του πρόωρου θανάτου της.

Τέλος σημαντικό θέμα αποτελεί το πρόβλημα μείωσης του λειτουργι
κού κόστους των ενόπλων δυνάμεων, έστω και με τη μορφή της κοινω
νικής και άλλης συναφής αξιοποίησης τους. Χαίρομαι που ο Υπουργός 
πρόσφατα ανακοίνωσε το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης των 
στρατευμένων. Ελπίζω να έχει τη δυνατότητα και το χρόνο να το 
υλοποιήσει. Εγώ το 1987 δεν πρόλαβα. Το μόνο που είχα τη δυνατότητα 
να πράξω ήταν να το συμπεριλάβω στο βιβλίο μου ως πρόταση για 
αυτούς που θα ακολουθούσαν. Ο σημερινός Υπουργός είναι ο πρώτος 
που ασχολείται με αυτό και άλλα συναφή θέματα και παρά το γεγονός 
ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να του το εισηγηθώ προσωπικά από 
τότε που ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του χαίρομαι πολύ που το συμπε
ριέλαβε ως μέρος των προτεραιοτήτων του. Υπάρχουν πολλά προγράμ
ματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη αυτού του τόπου, τα οποία, εάν 
εφαρμοστούν, θα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον τόπο.

Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Απόλυτη σύμπτωση των 
πτερύγων που είναι παρούσες στον στρατηγικό στόχο δημιουργίας σύγ
χρονης αμυντικής βιομηχανίας. Συνέλαβα όμως από τον κ. Στάθη ένα 
μήνυμα απαισιοδοξίας. Είπε σε κάποια στιγμή ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που λέγονται όλα αυτά εδώ.

Πριν από μερικά χρόνια επαναλήφθηκαν και δυστυχώς πάλι σήμερα 
κουβεντιάζουμε τα ίδια. Φοβάμαι ότι δεν έχει πολύ άδικο. Ας ελπίσουμε 
κ. Υπουργέ πως αυτή την φορά κάτι καλύτερο θα γίνει.

Τον λόγο έχει ο κος Στέλιος Αργυρός, Ευρωβουλευτής της Ν.Δ.



Στ. Αργυρός
Ευρωβουλευτής τ. Πρόεδρος ΣΕΒ

Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν έχω διατελέσει στην πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ούτε πρόκειται να διατελέσω. Θεωρώ 
καλώς ή κακώς, τιμώντας πάντα την πολιτική σαν επάγγελμα ότι το δικό 
μου επάγγελμα είναι μηχανολόγος.

Ανακατεύτηκα με τα θέματα αυτά γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μου ανέθεσε να κάνω μια γνωμοδότηση για τις προκλήσεις που αντι
μετωπίζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα στον χώρο 
της έρευνας και της τεχνολογίας και έτσι εντελώς τυχαία βρέθηκα μέσα 
σε αυτό το χώρο.

Επίσης ο κος Σουλαδάκης είπε ότι οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις. 
Από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική σταμάτησα να παίρνω απο
φάσεις. Και γι’ αυτό δεν θεωρώ και τον εαυτό μου έντονα πολιτικό.

Θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου από τα πρώτα λόγια του κ. Σου- 
λαδάκη, ίσως με τον δικό μου τρόπο εκφρασμένα αλλά νομίζω ακουμπάω 
λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια γεγονότα και πολιτικές 
αποφάσεις αξιολογούνται, συζητούνται και προβάλλονται πάντοτε με 
κριτήριο τον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης.

Και όχι ανάλογα με την σημασία και το εύρος των επιπτώσεών τους 
στην εθνική ζωή. Ετσι ασήμαντες λεπτομέρειες αναδεικνύονται σε γε
γονότα μείζονος σημασίας και προκαλούν θύελλες συνήθως 24ωρης 
διάρκειας, ενώ εξελίξεις που μπορεί να καθορίσουν το μέλλον της χώρας 
για ΙΟετίες αντιμετωπίζονται συνοπτικά και ως μία δυσάρεστη μάλλον 
υποχρέωση.

Τέτοια τύχη μέχρι σήμερα είχε και με ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις 
και η εξαγγελία της κυβέρνησης για το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την 
περίοδο 1996-2000. Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές θα επη
ρεάσουν καθοριστικά όχι μόνο την εθνική ασφάλεια και την θέση της 
χώρας στην διεθνή κοινότητα, αλλά και την οικονομική και κοινωνική 
ζωή στο εσωτερικό.

Η κριτική που ασκήθηκε περιορίστηκε τις περισσότερες φορές στις 
οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει το πρόγραμμα και στο γεγονός ότι 
οι μεγάλες δαπάνες που συνεπάγεται θα δυσχεράνουν ακόμη περισσό
τερο την συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση.

Το θέμα ασφαλώς υπάρχει και είναι σοβαρό, είναι όμως ένα από 
τα πολλά κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με 
το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Το πρώτο καίριο ερώτημα αφορά τις γενι
κότερες κατευθύνσεις της πολιτικής για την εθνική ασφάλεια που ση-

ματοδοτούνται από την επιλογή του συγκεκριμένου εξοπλιστικού προ
γράμματος.

Η επιλογή αυτή υποδηλώνει προτεραιότητα στο στρατιωτικό σκέλος 
και προσπάθεια να εξασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια με συνεχή ποσοτική 
διεύρυνση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων.

Ο στόχος αυτός μοιάζει κατ’ αρχήν αυτονόητος εν όψει των μεγάλων 
κινδύνων που δημιουργεί η τουρκική επιθετικότητα και ουδείς το αμ
φισβητεί αυτό. Η απάντηση όμως της χώρας μας στους κοινούς αυτούς 
δεν μπορεί να είναι μοναδιάστατη κατά την άποψή μου.

Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και η ενδυνάμωση της αποτρε
πτικής τους ικανότητας είναι ο ένας πυλώνας μιας πολιτικής εθνικής 
ασφάλειας. Υπάρχουν δύο άλλοι πυλώνες κατά την άποψή μου και αυτοί 
είναι οι εξής:

Πρώτον, ο βαθμός θεσμικής ενσωμάτωσης της χώρας σε υπερεθνικά 
σύνολα μέσω της οποίας προωθείται η εθνική άμυνα.

Τρίτος πόλος η ευρωστία της οικονομίας που όχι μόνο απαιτείται για 
να στηριχτούν οι εξοπλισμοί, αλλά και καθορίζει την διεθνή θέση της 
χώρας επηρεάζοντας έτσι και την θεσμική της ενσωμάτωση. Τρεις λοιπόν 
είναι οι πόλοι. Εξοπλισμός, θεσμική ενσωμάτωση, οικονομία.

Στο θέμα του εξοπλισμού υπάρχει η ποσοτική διάσταση αλλά υπάρχει 
και η ποιοτική διάσταση. Και σε αυτή ακριβώς την διάσταση θέλω να 
σταθώ χάριν συντομίας χωρίς να μπω στα άλλα θέματα γιατί καταλα
βαίνω ότι είστε αρκετά κουρασμένοι.

Η ποιοτική διάσταση σημαίνει αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. 
Βλέπω πολλούς κυρίους από τις ένοπλες δυνάμεις. Θα πάρω το θάρρος 
να απευθυνθώ σε κάποια θέματα με συγκεκριμένες προτάσεις περιμέ- 
νοντας από αυτούς και την συγκεκριμένη κριτική.

Βλέπω 4 διαστάσεις στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αν 
θέλετε και από τον χώρο της βιομηχανίας προερχόμενες. Η μία διάσταση 
είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφέρθηκε ο Υπουργός 
σε αυτό, θα αναφερθώ και εγώ πολύ συγκεκριμένα.

Η δεύτερη διάσταση είναι η βελτίωση της ετοιμότητας των ενόπλων 
δυνάμεων.

Η τρίτη είναι η αναδιάρθρωση της δομής τους και τέταρτη και 
τελευταία είναι η έμφαση στις τεχνολογίες των επικοινωνιών και της 
συλλογής πληροφοριών. Ας σταθούμε λοιπόν στην πρώτη διάσταση που 
είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων.

Οι συνθήκες που δημιουργούνται από την τουρκική επιθετικότητα και 
το είδος της ανταπόκρισης που επιβάλλουν, οδηγεί και σε νέες αποφάσεις



για το ανθρώπινο δυναμικό, η ποσοτική διεύρυνση του οποίου δεν αρκεί 
πλέον. Εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα άκρως ειδικευμένο 
επαγγελματικό προσωπικό που θα μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά 
τις ανάλογα προωθημένες μορφές εξοπλισμών που θα προκριθοΰν.

Μερικά από τα συγκεκριμένα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση:
Πρώτον. Αλλαγή του στρατιωτικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο 

στο σκέλος της επιλογής των υποψηφίων, όσο και στο περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης που παρέχεται στις σχολές των τριών όπλων. Οσον αφορά 
το πρώτο, δηλαδή την επιλογή, είναι φανερό πως η ένταξη των σχολών 
αυτών στο γενικότερο σύστημα εισαγωγής στα ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δεν εξασφαλίζει την επιλογή των υποψηφίων εκείνων που 
έχουν τα ισχυρότερα κίνητρα και την επιθυμία να υπηρετήσουν τις 
ένοπλες δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζονται απλώς ως εναλλακτικές 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Γι’ αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά το καθεστώς επιλογής, με την 
θέσπιση δοκιμασιών με μεθόδων ειδικά σχεδιασμένων για τις στρατιω
τικές σχολές. Και η ευθύνη για την επιλογή θα πρέπει να ανατεθεί στις 
σχολές τις ίδιες.

Οσον αφορά τώρα το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης, έμφαση 
κατά την γνώμη μου θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές εκείνες που 
καθορίζουν σήμερα το αξιόμαχο ενός στρατού. Δηλαδή πληροφόρηση, 
επικοινωνίες, ταχύτητα αντίδρασης, κοινές επιχειρήσεις των τριών όπλων 
ή και με άλλους στρατούς.

Και είναι βέβαια αυτονόητο ότι θα πρέπει να εισαχθεί στις σχολές 
αυτές η τεχνολογία της πληροφορικής στην μέγιστη δυνατή κλίμακα και 
με την πρόβλεψη της συνεχούς ανανέωσης.

Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μια δεύτερη διάσταση 
είναι η εκπαίδευση η οποία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
υποβοηθητικού προσωπικού σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
σε ΑΕΙ αλλά και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση ιδιαίτερα στον τομέα της 
διοίκησης επιχειρήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή 
ανθρώπινου δυναμικού που θα επιτρέψει την συνολική βελτίωση της 
αποδοτικότητας των ενόπλων δυνάμεων σε όλη την κλίμακα της ιεραρ
χίας.

Τρίτη διάσταση του ανθρώπινου τομέα. Για να επωφεληθούν οι 
ένοπλες δυνάμεις από τις παραπάνω αλλαγές που ανέφερα, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συνέχεια που εγγυάται και την μέγιστη δυνατή αξιο
ποίηση των δυνατοτήτων που θα προκόψουν. Γι’ αυτό κατά την γνώμη 
μου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το φαινόμενο της πρώι

μης εθελούσιας εξόδου των αξιωματικών η οποία στερεί κατά κανόνα 
από το στράτευμα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και ικανοτήτων πολύ 
πιο πάνω από τον μέσο όρο.

Και βέβαια η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα πρέπει να 
στηριχτεί σε εθελοντικές μεθόδους. Η αξιοκρατία, η βαθμολογική ανα
βάθμιση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι μερικοί από τους τρόπους 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το σημείο.

Τέλος, πάλι στον ανθρώπινο παράγοντα η τελευταία για μένα ενότητα 
είναι το επίπεδο της τεχνολογίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, όσο 
και το είδος των εξοπλισμών που πρέπει να προκριθούν, οι οποίοι 
επιβάλλουν υψηλή εξειδίκευση σε όλη την αρχική κλίμακα.

Ενας στρατός κληρωτών με τις γνωστές ιδιότητες και τον περιορισμένο 
χρόνο εκπαίδευσης και θητείας αλλά και με τα δημογραφικά προβλήματα 
που ανέφερε ο Υπουργός, δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στα καθήκοντα αυτά. Και σε αντίθεση με αυτά που είπε ο συνάδελφός 
μου ο κος Παπαδόγκονας, χωρίς να έχω πολύ εξειδικευμένη και μελε
τημένη άποψη, θεωρώ ότι θα πρέπει τουλάχιστον να μελετηθούν και να 
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός επαγγελματικού 
στρατού τουλάχιστον 100.000 ατόμων.

Η δεύτερη διάσταση είναι η βελτίωση της ετοιμότητας των ενόπλων 
δυνάμεων. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων είναι 
συνάρτηση πολλών παραμέτρων όπως η ποιότητα του ανθρώπινου δυ
ναμικού η οποία αναφέρθηκε πριν, η επάρκεια μονάδων συντήρησης 
και ανανέωσης του πολεμικού υλικού, η επάρκεια εφοδίων και ανταλ
λακτικών και άλλοι παράγοντες.

Είναι αυτονόητο, ότι, η ηγεσία κάθε στρατεύματος μέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων της, έχει και την υποχρέωση της συστηματικής και 
συστεμικής προσέγγισης της βελτίωσης της ετοιμότητας, όπως είναι επίσης 
αυτονόητο ότι για κάθε παράμετρο που συμβάλλει σε αυτή την ετοιμότητα 
υπάρχουν τρόποι μέτρησης και αξιολόγησης πολλές φορές μέσω της 
συγκριτικής αξιολόγησης με άλλα στρατεύματα.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι εμφανές 
στην πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων μια και θα επιφέρει 
αλυσιδωτές βελτιώσεις τόσο οτα αξιόμαχα των ενόπλων δυνάμεων όσο 
και στην βέλτιστη σχέση κόστους-ωφέλους στις αμυντικές δαπάνες.

Τρίτη διάσταση είναι η αναδιάρθρωση της δομής των ενόπλων δυ
νάμεων. Η διάρθρωση και η λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων εξελί
χτηκε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό τον 
διπολισμό και το ενδεχόμενο μιας μείζονος στρατιωτικής κρίσης στην



κεντρική Ευρώπη στην οποία οι περιφερειακές δυνάμεις θα είχαν πολύ 
συγκεκριμένους ρόλους.

Αλλωστε και η συμμετοχή στην στρατιωτική συμμαχία καθόρισε εν 
πολλοίς την διάρθρωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο παρελθόν 
και εξακολουθεί να την επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Το νέο περιβάλλον 
που επικρατεί σήμερα, οι γενικότερες επιλογές της εξωτερικής πολιτικής 
και κυρίως η έξαρση της τουρκικής απειλής η οποία δεν φαίνεται να 
υποχωρεί στο άμεσο μέλλον, επιβάλλει και ανάλογες αλλαγές στην δομή 
των ενόπλων δυνάμεων.

Αλλαγές που θα έχουν στόχο να τις κάνουν πιο ευέλικτες και να τις 
προσαρμόσουν στις γενικότερες επιδιώξεις της εξωτερικής και αμυντικής 
πολιτικής.

Μια δεύτερη περιοχή στην οποία πρέπει να προωθηθούν αλλαγές 
αφορά το μεγάλο ζήτημα του κόστους. Το κόστος των ενόπλων δυνάμεων. 
Θα πρέπει δηλαδή μέσα από μια νέα οργανωτική δομή να περιοριστούν 
δραστικά δαπάνες που σήμερα εμφανίζονται ως ανελαστικές έτσι ώστε 
να αυξηθούν τα περιθώρια για την ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων 
δυνάμεων.

Αναφορά σε αυτά έγινε στην πρώτη παρουσίαση του πάνθεον. Μερικά 
όμως από τα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
εντελώς επιλεκτικά για να ακολουθήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές, 
είναι τα κάτωθι:

Η δημιουργία δύναμης ταχείας αντιδράσεως. Η δύναμη αυτή όχι μόνο 
θα ενισχύσει αποφασιστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων 
δυνάμεων, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε διεθνείς ειρη
νευτικές αποστολές στηρίζοντας έτσι επιλογές της εξωτερικής πολιτικής 
και αναβαθμίζοντας την παρουσία της χώρας στον διεθνή στίβο. Η 
θεσμική ένταξη όπως είπα στην αρχή.

Δεύτερον, δημιουργία μηχανοκίνητων μονάδων αμέσου αντιδράσεως 
για προάσπιση των συνόρων.

Τρίτον, η δραστική μείωση του αριθμού των στρατοπέδων και των 
βάσεων και η ορθολογική συσπείρωσή τους σε στρατηγικά σημεία. Δεν 
υπάρχει πόλη σήμερα ή κωμόπολη στην Ελλάδα που να μην έχει 
στρατόπεδο. Σκεφτείτε το λειτουργικό κόστος της συντήρησης τόσων 
στρατοπέδων.

Τέταρτον η μεταφορά της Σχολής Ευελπίδων στην Θράκη, της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων στην Κρήτη, της Σχολής Ικάρων στην Λάρισα και 
στον Βόλο.

Πέμπτον η οργάνωση παλλαϊκής άμυνας στα νησιά. Ενα θέμα για το 
οποίο άλλοι είναι πιο ειδικοί και έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν.

Θα τελειώσω κ. Πρόεδρε αναφερόμενος στην τελευταία και σύντομη 
ενότητα, αλλά μια από τις πιο σημαντικές θα έλεγα σε διεθνές επίπεδο 
και αυτό είναι η έμφαση της τεχνολογίας των επικοινωνιών και της 
συλλογής πληροφοριών.

Στις σημερινές συνθήκες που ορίζονται από την έκρηξη στις τεχνο
λογίες της πληροφόρησης, υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί αποφασι
στικά η ετοιμότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων χωρίς αυτό 
να σημαίνει αναγκαστικά και ποσοτική τους διεύρυνση.

Αρκεί να χρησιμοποιήσεις αποτελεσματικά τις τεχνολογίες αυτές για 
να παρακολουθείς και να γνωρίζεις που βρίσκεται και τι σχεδιάζει ο 
αντίπαλος σε πραγματικούς χρόνους. Το τονίζω αυτό. Σε πραγματικούς 
χρόνους. Ετσι μπορείς να εκμεταλλευτείς το πολυτιμότερο τακτικό στοι
χείο σε περίπτωση πολέμου, τον παράγοντα χρόνο και να συγκεντρώνεις 
έγκαιρα εκεί που χρειάζεται την μέγιστη αποτρεπτική δύναμη.

Αυτό συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στην νοοτροπία του παρελθόντος, 
αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και κυρίως ένα συνολικό 
προσανατολισμό των ενόπλων δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση. Και 
γι’ αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές 
δομές των τριών όπλων, τους τρεις κρίσιμους τομείς, επιχειρήσεις, έλεγ
χος, επικοινωνίες, πληροφόρηση.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συντονιστής: Τ. Χριστοδουλάκης

Πραγματικά η τελευταία τοποθέτηση του κ. Αργυρού ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική και πρέπει να υπογραμμιστεί γιατί πέρα από τις αμυντικές 
βιομηχανίες και την αναδιοργάνωση, η πληροφορία έπαιζε και θα παίζει 
τον σημαντικότερο ρόλο τουλάχιστον στον αιφνιδιασμό.

Αφού υπογραμμίσω μία παράγραφο του κ. Αργυρού ακόμη, αυτή που 
αναφέρεται στην προώθηση της θεσμικής ενσωμάτωσης της Ελλάδας σε 
υπερεθνικά σύνολα και σημειώσω ότι και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό 
σημείο προώθησης της γενικότερης αμυντικής πολιτικής μας, περνάμε 
αμέσως στην επόμενη φάση και διαβάζω ταχέως τις τοποθετήσεις που 
υπάρχουν γραπτώς οι ερωτήσεις.

Ερώτηση προς τον καθηγητή κ. Κυριαζή. Οι δορυφορικές επικοινωνίες 
τις οποίες όπως αναφέρατε η Τουρκία στηρίζει CQIS είναι πάρα πολύ 
ευάλωτες στις παρεμβολές από σταθμούς εδάφους σχετικά μεγάλης 
ισχύος. Είναι συνεπώς δυνατόν να παρεμβάλλουμε τις τουρκικές δορυ
φορικές επικοινωνίες και να τις καταστήσουμε μη αποτελεσματικές σε 
στιγμή κρίσιμων εντάσεων; Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Παναρίτης 
Ιωάννης.

Αναφέρθηκε ότι για τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες απαιτείται η 
ίδρυση κρατικού φορέα Holding company και εισαγωγή των μετοχών 
στο χρηματιστήριο. Τέτοιες σκέψεις έγιναν και στο παρελθόν. Πως σε 
γενικές γραμμές μπορεί να γίνει αυτό πρακτικό στο προσεχές μέλλον 
δεδομένης της σημερινής κατάστασης των βιομηχανιών αυτών; Τσόλκας 
Γεώργιος, Διευθυντής SEK Ρ.

Τοποθέτηση. Την διαβάζω, δεν χρειάζεται απ’ ότι καταλαβαίνω κά
ποια απάντηση ή άλλη παρέμβαση. Η διαμόρφωση ανθρώπινων συνει
δήσεων στα χρόνια της βασικής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση τα 
νέα παιδιά να αντιλαμβάνονται, δηλαδή να καλλιεργούν την ιδιωτική 
πρωτοβουλία από τα σχολικά τους χρόνια. Νασίκα Ζωή.

Εχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο για πολύ σύντομες παρεμβάσεις 
ούτως ώστε να έχουμε χρόνο να ακούσουμε τον Πρόεδρο του ΙΣΤΑΜΕ 
στα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας.

Ο Δημουλής Νικόλαος λέει, οφειλές Ιράκ προς την χώρα μας. Νομίζω 
πως δεν είναι εδώ οι αρμόδιοι να δώσουν τέτοια απάντηση. Κοντογόνος,

τι έγινε με τα καταμαράν. Και αυτό είναι ειδικό θέμα, δεν νομίζω πως 
πρέπει να το σημειώσουμε.

Τον λόγο έχει ο κος Λαζαρίδης.

Ν.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ετέθη από όλους τους ομιλητές το θέμα της αναδιάρ
θρωσης των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα και 
να πω ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα με τόσο στρατό να έχει 6 
σχηματισμούς σωμάτων στρατού και η Γερμανία να έχει μόνο 3 και 
τους έκανε 4 τώρα που πήγε στην Ανατολική Γερμανία.

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες πολυτέλειες και να έχουμε μία 
δομή ενόπλων δυνάμεων η οποία ανταποκρίνεται στην περίοδο του 
ψυχρού πολέμου. Καθαρά σε περίοδο ψυχρού πολέμου. Είναι ανάγκη 
βασική να κλείσουν, να τις διαλύσουμε, να τις εξαφανίσουμε πολλές 
μονάδες, διότι έτσι θα περισσέψουν στρατιώτες και θα επιτύχουμε μία 
καλύτερη επάνδρωση των μονάδων οι οποίες υπάρχουν.

Μία μικρή διαφωνία με τον αγαπητό κ. Παπαδόγκονα. Μίλησε περί 
εθελοντικής στρατεύσεως των γυναικών. Νομίζω ότι πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η στράτευση των γυναικών με ορισμένες προϋποθέσεις, 
γιατί μπορούν να κάνουν πάρα πολλές δουλειές, περισσότερες από τους 
γραφιάδες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Φράγκος παρακαλώ έχει το λόγο.

Κ.ΦΡΑΓΚΟΣ: Εγώ ήθελα να κάνω μια σκληρή κριτική στους πολιτικούς. 
Ηθελα να πω ότι μίλησαν πέριξ του θέματος για την προσπάθεια της 
πραγματοποιήσεως του εξοπλιστικού προγράμματος και όχι εντός. Το 
εντός του θέματος είναι το εξής:

Οτι, δεν πρόκειται να προχωρήσει κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα 
και δεν πρόκειται να δει η αμυντική βιομηχανία η οποία πρέπει να 
έχει μία συμμετοχή σοβαρή στην προσπάθεια να δει φως του ήλιου, 
εάν δεν απομακρυνθούμε, δεν φύγουμε μακριά από την κομματικοποίηση.

Πας αποτυχών βουλευτής, πας ζωγράφος αγίων εικόνων ο οποίος 
απέτυχε ως βουλευτής τοποθετείται ως διοικητής ή διευθύνων σύμβουλος 
με λίγες εξαιρέσεις βέβαια, αυτών των θλιβερών αμυντικών βιομηχανιών. 
Κύριε Υπουργέ, ας σκεφτούνε, σας λέω μόνο το εξής:

Οτι, η αγγλική πολεμική βιομηχανία, η διεύθυνση κατά κάποιο τρόπο, 
προκήρυξε την θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όχι από άγγλο. Από 
πολίτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή την στιγμή όλες οι τουρκικές 
πολεμικές βιομηχανίες και όλες οι θέσεις των υπευθύνων είναι προκη-



:

ρυγμένες. Και όχι κομματικά στελέχη. Αν δεν ξεφύγουμε από εκεί 
λυπάμαι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Παπαδόπουλος έχει το λόγο.

Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από τον Δημόκριτο έχω την εμπειρία ότι είχε 
προταθεί να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Δημοκρίτου και στρατού 
για κωδικοποιημένα συστήματα οι οποίες απορρίφθησαν και υπάρχει η 
πληροφορία ότι δεν γίνεται αυτό, διότι προτιμούν να πάρουν από έξω 
έτοιμα πράγματα.

Δεν είναι δηλαδή το θέμα ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πολεμική 
βιομηχανία, αλλά δεν θέλουμε ενδεχομένως. Υπάρχουν κάποια συμφέ
ροντα στη μέση και νομίζω αυτά πρέπει να ειδωθούν και να χτυπηθούν. 
Δηλαδή είναι καιρός να είμαστε περισσότερο πατριώτες με άλλα λόγια.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Σουλαδάκης έχει το λόγο.

Ι.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Κύριε Παπαδόπουλε μόνο μια μικρή παρατήρηση. 
Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, είναι 
λίγο “βαρειά” και γι’ αυτό το λόγο καλό είναι να την θεωρήσουμε ως 
μη λεχθείσα γιατί σε τελική ανάλυση δημιουργεί έναν κύκλο συζητήσεων.

Οι στρατιωτικοί παρόντες εδώ πιθανόν να θεωρήσουν ότι έχουν 
υποχρέωση να υπερασπίσουν τον χώρο τους. Καλό είναι να λέμε ορι
σμένα πράγματα με πιο κομψό τρόπο γιατί δημιουργούνται καταστάσεις 
χωρίς λόγο. Χωρίς να σημαίνει ότι την ουσία του θέματος δεν την 
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα της πολιτικής και γενικότερα της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Είναι υπαρκτό πρόβλημα και πολύ σοβαρό μάλιστα αλλά να μην 
τροφοδοτούμε συζητήσεις και δεν έχουμε και τον χρόνο να τις λύσουμε 
αυτή την στιγμή.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:0 κος Λιβαδάρος παρακαλώ έχει το λόγο.

ΛΙΒΑΔΑΡΟΣ: Ηθελα να υπογραμμίσω το εξής:
Οπως ακούστηκε, η Τουρκία έχει συμμετοχή στην παραγωγή των 

οπλικών της συστημάτων 25% ήξερα εγώ, 30% άκουσα σήμερα έναντι 
2,5% με 3% των δικών μας. Η αύξηση του ποσοστού αυτού είναι πολύ 
σημαντική όχι μόνο για στρατιωτικούς λόγους και για λόγους οικονομίας, 
αλλά και γιατί αντιμετωπίζοντας την ανεργία οι δαπάνες αυτές γίνονται 
ανετότερα αποδεκτές από την κοινή γνώμη.

Η Τουρκία το πέτυχε αυτό αξιοποιώντας στο έπαρκο θα έλεγα τα 
αντισταθμιστικά οφέλη. Απευθύνω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις, ίσως αρ
μόδιος θα ήταν ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας μια και δεν είναι εδώ, 
ίσως μπορεί ο κος Παπαδόγκονας να απαντήσει αφού έχει διατελέσει 
Υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Ποια είναι η κατηγοριοποίηση των αντισταθμιστικών οφελών από την 
αγορά του αιώνα αφ’ ενός μεν σε δράσεις σχετικές με την συμπαραγωγή 
οπλικών συστημάτων και αφ’ ετέρου σε δράσεις εκτός αυτών.

Σε ποιο ποσοστό υλοποιήθηκαν. Αν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό 
για ποιο λόγο και με ευθύνη των εταιρειών προμήθειας ή λόγω διαρ
θρωτικών προβλημάτων και υποδομών που έχουν σχέση με την ελληνική 
βιομηχανία συμβαίνει;

Ειδικότερα, πως αυτά εξειδικεύονται στην ναυτική και ναυπηγοεπι- 
σκευαστική βιομηχανία που σήμερα πλήττεται από μεγάλη μείωση των 
σχετικών δραστηριοτήτων. Βοηθήθηκε η δραστηριότητα αυτή, με κίνητρα 
μεταφορά νέων τεχνολογιών και κατάλληλες υποδομές;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Κούκος έχει το λόγο.

κ.ΚΟΥΚΟΣ: Εχω καλά νέα και κακά νέα να πω. Τα καλά νέα ανα- 
φέρονται στην ποιότητα των παιδιών που εισέρχονται στις σχολές των 
ενόπλων δυνάμεων. Τα κακά νέα είναι ότι οι σχολές αυτές είναι πάρα 
πολύ φτωχές σε υλικοτεχνική υποδομή και επάνδρωση προσωπικού.

Δηλαδή, εάν θέλουμε να έχουμε όλα αυτά τα πανάκριβα συστήματα 
για τα οποία μιλάμε πρέπει να έχουμε και καλούς χρήστες και αυτό 
θα συμβεί στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Γι’ αυτό, 
από αυτό το βήμα λέγω ότι είναι άμεση ανάγκη για νομοθετική και 
υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων αυτών των σχολών. Είναι επιτακτικό. Το 
βλέπω κάθε μέρα στα μάτια των μαθητών μου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Μποκοβίτης έχει το λόγο.

κ,ΜΠΟΚΟΒΙΤΗΣ: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ όσους άρχισαν 
να σκέπτονται ότι είναι ανάγκη να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Εγώ επί 
πολλά χρόνια που ήμουν στην σχολή εθνικής αμύνης είχα υποστηρίξει 
την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κέντρο ή ένα ινστιτούτο 
στρατηγικών μελετών, αλλά πολλά ώστε να έχουμε πολλαπλότητα αντι
λήψεων. Και λέω μπράβο.

Μπράβο επίσης λέω γιατί βρήκα και μερικούς καθηγητές. Γιατί μέχρι 
τώρα δεν υπήρχαν στα πανεπιστήμια κανένας που να ασχολείται, διότι 
συμμετείχα σε ένα συνέδριο κάποτε στο Στρασβούργο και δεν υπήρχε



ούτε καν σκέψη να υπάρχει αντιπροσωπεία καθηγητών πανεπιστημίων 
που να ασχολείται με θέματα εθνικής άμυνας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εδώ δόξα το Θεό έχουμε πολλούς.

κ.ΜΠΟΚΟΒΙΤΗΣ: Δεν έχουμε πολλούς. Εχουμε λίγους, αλλά θα ήθελα 
να το δω σε ανάπτυξη και θα ήθελα να θέσω υπόψη όλων των 
ενδιαφερομένων ότι κάθε χρόνο βγαίνει από το Υπουργείο Εθνικής 
Αμύνης των γάλλων ένα ειδικό βιβλίο που έχει κατανείμει σε κάθε 
πανεπιστήμιο τον τομέα έρευνας.

Καλό είναι να το κοιτάξουμε, το κάθε πανεπιστήμιο να έχει την 
δυνατότητα ειδικής έρευνας. Θα πω ένα ακόμη. Θα υπάρχουν άνθρωποι 
οι οποίοι θα δώσουν σπουδαίες ιδέες.

Θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι 
ιδέες. Να γίνουν συζητήσεις. Και προκαλώ όποιον ανακατεύεται και 
θέλει, που είναι το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα, θέλω να συγχαρώ 
τον κ. Αργυρό και να του θέσω υπόψη ότι υπάρχει στην Ευρώπη το 
ΕΚΘΟΜΑ8 που ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα και καλό 
είναι να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Δεμέστιχας έχει το λόγο.

κ.ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κος Σταυρινός και 
ο κος Υπουργός, το ψευτοδίλημμα. Ανάπτυξη ή αμυντικές δαπάνες. Και 
αυτό ποιος το πέρασε στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω όλες οι κυβερ
νήσεις το περάσανε στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς.

Πολύ χαίρομαι που ο κος Υπουργός Εθνικής Αμυνας το έθεσε με 
σαφήνεια αυτό το πράγμα και όχι μόνο. Ξεκίνησε ο κος Σταυρινός. 
Ακόμη, αυτό που είπε ο κος Κυριαζής ότι η άμυνα είναι δημόσιο αγαθό. 
Και παράγοντας της εθνικής άμυνας που το έθεσε και ο κος Αργυρός 
είναι βεβαίως η οικονομική ανάπτυξη, είναι η εξωτερική πολιτική, είναι 
η εκπαίδευση και είναι και η αμυντική θωράκιση της χώρας που είναι 
ο δραστήριος παράγοντας.

Ακόμη, ότι, όλοι λέμε ναι στο θέμα της συμμετοχής της ελληνικής 
βιομηχανίας. Μας απογοήτευσε ο κος Στάθης με αυτά που είπε. Εύχομαι 
να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα και ακόμα να υπάρξει και 
κάποιος φορές κυβερνητικός ελέγχου των προμηθειών.

Τελειώνω με αυτό, ότι, οι ένοπλες δυνάμεις για να γίνουν, χρειάζονται 
επάνδρωση, επιλογή προσωπικού, αξιοκρατική εξέλιξη, επίλυση των 
προβλημάτων του προσωπικού, εξοπλισμούς επιλεκτικούς όπως πήγε να 
κάνει η Κύπρος με τους ρωσικούς πυραύλους και ταρακουνήθηκε η

Τουρκία και αν η Τουρκία δεν αισθανθεί ότι απειλείται πραγματικά 
από τις ένοπλες δυνάμεις που έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα και ότι 
μπορούμε να μεταφέρουμε...

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Που θα φταίξουμε εννοείτε, ή που έχουμε φτιάξει;

κ.ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ:....δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ την ισορροπία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Λικιάκος έχει το λόγο.

κ.ΛΙΚΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Θα 
ήθελα αφού άκουσα σχεδόν όλους τους ομιλητές να υπογραμμίσω ότι 
δεν άκουσα το ανάλογο βάρος να δοθεί στα ψυχικά και πνευματικά 
εξοπλιστικά προγράμματα, για τα οποία η ιστορία μας έχει πάρα πολλά 
να μας διδάξει.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι, το καλύτερο όπλο θα πρέπει να το 
θυμηθούμε από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Ανδρέα Παπαν- 
δρέου που μας άφησε το δίδαγμά του. Ας συνεχίσουμε και εμείς και 
να μην φοβόμαστε ότι δεν έχουμε όπλα και δεν μπορούμε να πολεμή
σουμε.

Αυτό που ήθελα να προτείνω και θα ήθελα να το αναλύσω σε μια 
άλλη ευκαιρία αν μας δοθεί, είναι ότι χρειάζεται μια έρευνα, επιστη
μονική όμως έρευνα, που με αυτή την έρευνα θα μπορέσουμε να 
αξιολογήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχει αυτός ο τόπος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Μαλλάς έχει το λόγο.

κ.ΜΑΛΛΑΣ: Προσωπικά δεν έχω πειστεί ότι το ψευτοδίλημμα για το 
οποίο μιλήσαμε δεν υπάρχει και μέσα στην ίδια την ελληνική κυβέρνηση. 
Πολλές φορές ακούμε σαν απλοί πολίτες αρκετά αντιφατικά σχόλια από 
διάφορους Υπουργούς.

Αλλοι μεν αναφέρονται όπως εδώ αναφέρθηκε πολύ σωστά ότι δεν 
υπάρχει τέτοιο δίλημμα και ότι πρέπει να φροντίσουμε την άμυνά μας 
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη, αλλά άλλοι σαφώς δίνουν το βάρος στην 
προσέγγισή μας με τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την ένταξή μας 
στην ΟΝΕ κλπ. και βλέπουμε πολλές φορές να αναφέρεται ότι πρέπει 
να φροντίσουμε και την διπλωματία μας και διάφορα άλλα πράγματα.

Είναι σαφής η πρόθεση να υποτιμηθεί αν θέλετε το ζήτημα της 
άμυνας. Θα έλεγα σαν ένδειξη αυτού την καθυστέρηση που κατά την 
γνώμη μου υπάρχει στην υλοποίηση αυτών των πραγμάτων. Από τον 
Ιούλιο του ’96 ακούσαμε για το εξοπλιστικό πρόγραμμα.



Ηδη είμαστε Ιούνιος του ’97, έκλεισαν 12 μήνες και είμαστε μόνο 
στα χαρτιά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Κυριαζής ταχύτατα να δώσει κάποια απάντηση 
που την οφείλει.

Ν.ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε, όχι εσείς δηλαδή, 
αλλά οι καινούργιες τεχνολογίες που είναι εναλλασσόμενες συχνότητες 
για τις επικοινωνίες δεν είναι καθόλου εύκολο να δεχθούν παρεμβολές 
και άλλωστε αυτό φαίνεται από την βαρύτητα που δίνουν οι αμερικανικές 
ένοπλες δυνάμεις που σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούν δορυφορικές 
επικοινωνίες.

Επίσης και η εμπειρία του κόλπου αυτό δείχνει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Αργυρός αν θέλει να δώσει κάποια απάντηση 
στα ερωτήματα που υπήρξαν.

ΣΤ.ΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν νομίζω ότι ερωτήθηκα σε τίποτα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Στάθης παρακαλώ;

Θ.ΣΤΑΘΗΣ: Εγώ δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα που θέσατε, γιατί υπάρχει μια δεκαετία ανάμεσα στην πα
ρουσία μου εκεί και σήμερα.

Αρα λοιπόν δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς σε τι ποσοστό 
και σε ποιους χώρους. Εκείνο που μπορώ να πω πάντως είναι ότι εκείνη 
την εποχή αυτό που είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε ήταν μία έρευνα 
στα διάφορα συστήματα που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, να 
δούμε την συχνότητα εξυπηρέτησης των συστημάτων από πλευράς α
νταλλακτικών κλπ. και να δημιουργήσουμε τους πρώτους στόχους πα
ρέμβασής μας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις των στατιστικών ωφε
λημάτων εκείνη την περίοδο.

Αλλά, περισσότερα πιστεύω όμως μπορούν να πουν αυτοί οι οποίοι 
ασχολήθηκαν με τα προγράμματα και πρέπει να μας ενημερώσουν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τον λόγο έχει ο κος Παπαδόγκονας για να απαντήσει 
σε ερωτήματα που έχουν τεθεί.

Α.ΠΑΠΑΑΟΓΚΟΝΑΣ: Κομματικά στελέχη στις πολεμικές βιομηχανίες. 
Πράγματι το σύμπτωμα αυτό υπήρξε. Απλώς αναζητήσατε λεπτομέρειας.

Αντισταθμιστικά. Για τα αντισταθμιστικά των μιράζ θέλω να σας πω, 
δεν προχώρησαν όπως έπρεπε να προχωρήσουν, διότι δεν είχαν διατεθεί

κεφάλαια ούτως ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή εις την 
ΕΑΒ. Στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Δεν ήταν με λίγα λόγια έτοιμη η ΕΑΒ για να αναλάβει τα αντισταθ
μιστικά τα οποία είχαν καθοριστεί και δυστυχώς τα αντισταθμιστικά της 
αγοράς του αιώνα όπως ελέχθη, πήγαν δυστυχώς περίπατο.

Η αύξηση του ποσοστού στην πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας, ο 
κος Λιβαδάς είπε για την κατηγοριοποίηση της αγοράς του αιώνα, τι 
έγινε με μεταφορά τεχνολογίας και υποδομής κλπ. θα ήθελα να σας 
πω για την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, ότι με την κατασκευή 
των φρεγάτων κατ’ αρχήν οι φρεγάτες κινδύνεψαν τελικώς να κατα
σκευαστούν στην Γερμανία όλες, διότι δεν ανταποκρινόμαστε στους 
χρόνους.

Παρά ταύτα η τότε κυβέρνηση επέμεινε οι τρεις φρεγάτες να κατα
σκευαστούν στην Ελλάδα. Η τεχνογνωσία είναι σημαντική και επίσης ο 
ελληνικός νηογνόμων έχει δίπλα στον γερμανικό νηογνώμονα στελέχη 
ούτως ώστε να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και ακριβώς με τον 
τρόπο με τον οποίο ένας νηογνόμων παρακολουθεί κατασκευές εξειδι- 
κευμένων πλοίων.

Η υλικοτεχνική υποδομή των σχολών πράγματι χρειάζεται σημαντική 
βελτίωση. Το ανέφερε ο καθηγητής της Σχολής Ικάρων και έχει δίκιο 
σε αυτό. Καμία αμφιβολία.

Σε ότι αφορά τα ινστιτούτα, βεβαίως υπάρχουν πολλά ινστιτούτα, 
απαντώ στον κ. Μποκοβίτη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και όλα τα 
ινστιτούτα πραγματικά επιτελούν έργο πάρα πολύ χρήσιμο.

Για την εξαγγελία δαπανών πραγματικά κάποιος από τους παριστα- 
μένους ρώτησε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από τις εξαγγελίες μέχρι 
την υλοποίηση. Πράγματι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το 
ανέφερα και εγώ στην ομιλία μου. Κατά την γνώμη την δική μου θα 
έπρεπε να προηγούνται τα έργα των εξαγγελιών αλλά για να μην 
φτάσουμε σε αυτό το ακραίο σημείο.

Ο χρόνος της υλοποιήσεως θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύς 
και φυσικά τα πάντα πρέπει να βασίζονται σε μελέτες ούτως ώστε αυτό 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Από τους εισηγητές της πρώτης ενότητας, αν κάποιος 
επιθυμεί να δώσει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Ο κος Καντάς έχει το λόγο.

Α.ΚΑΝΤΑΣ: Θα ήθελα να δώσω κατ’ αρχήν μια απάντηση στο θέμα 
των αντισταθμιστικών, γιατί πραγματικά υπάρχει μία σύγχυση. Και θα



αναφερθώ σας αγορές που είπαμε του αιώνα. Ειπώθηκε ότι δεν έγινε 
τίποτε. Εγώ θα πω το εξής χαρακτηριστικό.

Από τα μιράζ 2000 το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας επί τω συνόλω 
των αντισταθμιστικών πήρε το 30%. Γι’ αυτό θα μιλήσω. Εχουν φτιαχτεί 
102 προγράμματα συμπαραγωγών με καμιά 20σαριά ελληνικές βιομηχα
νίες. Αυτή την στιγμή η ΑΛΘΟΝ λειτουργεί κατά 80% από αντισταθ
μιστικά. Η ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΟΥΡ κατά 70%-80% από αντισταθμιστικά. Η 
ΕΑΒ 90% από αντισταθμιστικά. Μπορώ να αναφέρω και ένα σωρό 
ακόμα εταιρείες.

Αρα λοιπόν δεν είπαμε ότι είναι πανάκεια, αλλά δεν είναι και τίποτα. 
Υπήρξε μια σοβαρή προσπάθεια, η ΕΑΒ δουλεύει αποκλειστικά στο 
κατασκευαστικό κομμάτι από τα αντισταθμιστικά. Αρα λοιπόν, δεν είναι 
τίποτα και χάθηκαν.

Οσον αφορά τα εμπορικά που ήταν σε επενδύσεις στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, δεν θα ήθελα να απαντήσω για λογαριασμό του. 
Αναφορικά, αν θέλετε να προχωρήσω και περισσότερο....

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Οχι παρακαλώ. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Από τους 
εισηγητές της πρώτης ενότητας τον λόγο.

κ.ΚΑΝΤΑΣ: Θα ήθελα ακόμα να συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει καμία 
υστέρηση στο πρόγραμμα των Μιράζ 2000 όπως ειπώθηκε, είναι κανο
νικά στην απορρόφησή τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κος Σουλαδάκης έχει το λόγο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Κατ’ αρχήν κλείνουμε με μια λίγο γρήγορη διαδικα
σία, ας πούμε και λίγο αγχωτική προς το τέλος. Αλλά νομίζω ότι 
κλείνοντας αυτή την μισή ημερίδα μας, ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοι
νωνίας σε ένα θέμα που γενικότερα ήταν θέμα ταμπού.

Δηλαδή το πως θα ερευνήσουμε σε δημόσιο διάλογο το ζήτημα των 
εξοπλισμών και του τρόπου υλοποίησης και της επίπτωσής του γενικότερα 
στην οικονομία. Από την άποψη αυτή νομίζω ρίξαμε μια πέτρα σε ένα 
τελματωμένο χώρο και ελπίζω να υπάρξουν και επόμενες φάσεις δια
λόγου για τέτοια θέματα που σε τελική ανάλυση είναι παραγωγικοί 
διάλογοι και όχι μη παραγωγικοί.

Δεύτερο στοιχείο, θα ήθελα να πω ως εισαγωγικές παρατηρήσεις, 
απευθυνόμενος στον συνάδελφο κ.Αργυρό. Συνάδελφο πλέον με την 
ιδιότητα του μηχανικού. Διότι τυχαίνει σε αυτό το πάνελ εδώ και δεν 
έχει κανένα συντεχνιακό στοιχείο, ο μεν υποφαινόμενος είμαι πολιτικός 
μηχανικός. Ο δε Χριστοδουλάκης Τάσος είναι χημικός μηχανικός, ο 
αποχωρήσας Υπουργός πολιτικός μηχανικός και ο Θόδωρος ο Στάθης 
μηχανολόγος και εκείνος.

Από την άποψη αυτή, χωρίς να υπάρχει επιστημονικός ρατσισμός, 
σας βεβαιώνω ότι τον τρόπο σκέψης, ανάλυσης και απόφασης, του 
μηχανικού, σαφέστατα τον προτιμώ από τον τρόπο πράξης και δράσεως 
του πολιτικού σκέτου. Αλλά δέστε. Καμία φορά λες ορισμένα πράγματα 
ότι κάνουν και υπονοείς ότι πρέπει να κάνουν. Αυτό απλώς για να 
κλείσει αυτό το θέμα.

Ενα δεύτερο στοιχείο από την συζήτηση που προέκυψε και θα πάω 
μετά σε παρατηρήσεις, για ορισμένους που με καλή πρόθεση αλλά με 
φορμαλιστική διάθεση ανέφεραν προκειμένου να βγάλουν συμπεράσματα 
περί του σπάταλου κράτους για να βγάλουν στην συνέχεια συμπεράσματα 
αντιπαραθέτοντας ουσιαστικά τμήματα του κράτους όσον αφορά την 
εξέλιξη του κράτους.

Πρέπει αυτοί οι φίλοι να συνειδητοποιήσουν το εξής: Οτι το βασικό 
κράτος ξεκινάει από την δικαιοσύνη και τις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν 
υπάρχει κράτος ή κοινωνία που να λέει, κάνω ιδιωτικές ένοπλες δυνάμεις 
ή κάνω ιδιωτική δικαιοσύνη ή δυο τρεις άλλους φορείς.

Αρα, όταν ξεκινάνε στον αφορισμό του κράτους και εννοούν διάφορα 
άλλα πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ισχυρότερες κοινωνίες 
όπως η αμερικανική, είναι εκείνη που έχει το ισχυρότερο κράτος. Δηλαδή



κράτος που ξέρει πως δουλεύει και με ποιες προτεραιότητες και δια
δικασίες.

Αρα, αντί να βάζουμε αυτές τις φορμαλιστικές αντιπαραθέσεις που 
δεν οδηγούν πουθενά, καλύτερο είναι να κάνουμε μία ημερίδα σε 
επόμενη φάση που να πούμε τις απόψεις μας για τον εκσυγχρονισμό 
των ΔΕΚΟ και την παραγωγικότητα και την παραγωγή και την συμμετοχή 
στην ανάπτυξη, με θετική πρόταση και άποψη και όχι με εύκολους 
τρόπους να αντιπαραθέτουμε τμήματα του ίδιου κράτους, σάμπως τελικά 
το πρόβλημα είναι εσωτερικό και δεν είναι εξωτερικό.

Η παραγωγική σκέψη επιβάλλει σε κάθε επιμέρους εξειδικευμένο 
θέμα να κατευθύνεται σε θετική πρόταση και άποψη, με βάση όμως τα 
διεθνή δεδομένα και την προοπτική των εξελίξεων στο μέλλον, ώστε να 
είναι οι όποιες προτάσεις σε φάση τέτοια και δυνατότητα τέτοια που 
να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτά όσον αφορά τις γενικές παρατηρήσεις.

Σε 3-4 άλλα θέματα, όμως που υπήρξε νομίζω κοινή αντίληψη από 
όλες τις πλευρές.

Πρώτον. Κοινή αντίληψη για το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. 
Αρα, εκεί κοινή άποψη. Δεν υπήρχε νομίζω καμία διαφοροποιημένη 
αντίληψη για το ανθρώπινο δυναμικό.

Δεύτερον. Σε επίπεδο πολιτικών επιλογών. Απ’ ότι άκουσα από αυτά 
που είπε ο κος Παπαδόγκονας ως πολιτικές προτάσεις, διαπίστωσα ότι 
σε σημεία που παλαιότερα υπήρχαν αντιθέσεις στο τι πρέπει να γίνει 
ή όχι, υπάρχει σε επίπεδο προτάσεων ουσιαστικά σύμπτωση.

Δηλαδή υπήρχε παλαιότερα μια κυρίαρχη αντίθεση στα θέματα των 
αντισταθμιστικών. Αν μπορεί να προκόψουν ή όχι. Και πολλά απ’ αυτά 
που συζητήσαμε τώρα ταλανίστηκαν από το γεγονός ότι, πιθανά σε 
κάποιες φάσεις να χρησιμοποιήθηκαν τα αντισταθμιστικά ως προσχημα
τικό επιχείρημα να αδιαφανείς διαδικασίες, ή ανάποδα κάποιοι άλλοι 
να θεώρησαν τα αντισταθμιστικά ως προσχηματική μεθόδευση για να 
στραφούν εναντίον τους.

Από την άποψη αυτή επαναλαμβάνω, απ’ ότι διαπίστωσα στα καίρια 
πολιτικά ζητήματα που αναφύονται από την εξέταση αυτών των θεμάτων, 
υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση αντιλήψεων και απόψεων και αυτό είναι 
θετικό.

Ενα στοιχείο όμως τρίτο που θέλω να προσθέσω είναι το ότι, στα 
βασικά ζητήματα εθνικής στρατηγικής, που η εθνική στρατηγική έχει 
πολλές πλευρές, είναι και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, που είναι 
δύο αλληλένδετα στοιχεία στο σύνολο της εθνικής στρατηγικής.

Από την άποψη αυτή εφόσον μιλάμε ότι η εθνική στρατηγική κυρίως 
στα ζητήματα αυτά τα δύο πρέπει να έχει ένα μεσομακροπρόθεσμο 
σχεδίασμά και να μην έχει τον αυτοσχεδιασμό της καθημερινότητας 
είναι σαφές ότι αυτά τα δύο πρέπει να κινούνται από κοινού.

Από την άποψη αυτή, όπως μια εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει 
μεγάλο ορίζοντα, το ίδιο και μια εξοπλιστική πολιτική που είναι τμήμα 
της αμυντικής πολιτικής θα πρέπει να έχει τα ίδια συστατικά στοιχεία 
και εκεί πιστεύω πλέον είναι πολιτική ευθύνη εκείνων που αναλαμβάνουν 
την διαχείριση να διαμορφώσουν τους όρους μιας συνέχειας και μιας 
σταθερότητας που αυτό δίνει και τις προϋποθέσεις στην συνέχεια όπως 
είπαμε και επενδύσεις βάθους να γίνουν για να μπορέσουν να στηρίξουν 
στην συνέχεια μια παραγωγική διαδικασία και οτιδήποτε άλλο αυτό 
σημαίνει.

Ενα τελευταίο θέμα το οποίο το λέω απλά για να κλείσει αυτό το 
ζήτημα, διότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε άλλα θέματα, όλοι 
συζητάμε ότι η πολιτική και η αμυντική στρατηγική είναι ένα παιχνίδι 
τακτικής που όμως στην τακτική επάνω μπορεί να κάνεις λάθος κίνηση 
και να στα ανατρέψει όλα.

Κανένας δεν μιλάει ότι, είναι δυνατόν να σχεδιάζουμε για μακρο
χρόνιες συγκρούσεις πολλού χρόνου, παρατεταμένου πολέμου. Πολλές 
φορές οι πόλεμοι δεν κερδίζονται στις μάχες. Ούτε τις βραχυχρόνιες. 
Κερδίζονται στις τακτικές κινήσεις. Και επειδή ακριβώς αυτό το παιχνίδι 
από πολλούς έχει ονομαστεί παιχνίδι σκακιέρας, θα επαναλάβω κάτι 
που το έχω πει ορισμένες φορές, ότι, όταν παίζει κάποιος σκάκι και 
είναι λίγο αρχάριος, το λεγόμενο ματ του βοσκού είναι το εύκολο ματ. 
Και νομίζει κάποιος, όταν βρίσκει έναν πιο αρχάριο αντίπαλο ότι κάτι 
ξέρει και κάνει.

Ομως, τα πιο συντριπτικά ματ είναι τα ματ του αποκλεισμού. Δηλαδή 
εκεί που φτάνεις σε κάποιο σημείο και δεν έχεις καθόλου οδό διαφυγής. 
Και εκεί είναι τα τεχνικά ματ. Και ακριβώς όποιος σχεδιάζει εθνική 
στρατηγική κυρίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής 
πολιτικής, πρέπει να ξέρει ότι δεν πρέπει να φέρει ποτέ την χώρα του 
στο όριο του αποκλεισμού. Δηλαδή να μην έχει διέξοδο.

Αυτό είναι πάντοτε κρίσιμο, όχι μόνο πολιτικό ερώτημα, αλλά και 
συνειδησιακό ερώτημα για εκείνους που παίρνουν όποιες αποφάσεις.

Με αυτά τα λόγια ευχαριστώ πάλι για την παρουσία σας και εύχομαι 
να έχουμε την ευχαρίστηση να είστε μαζί μας, έστω και αν η θεματολογία 
μπορεί να μην έχει άμεσο ενδιαφέρον για εσάς. Και πάλι ευχαριστώ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. Σουλαδάκης
Πρόεδρος

Κατά το διήμερο 3 και 4 Ιουλίου συζητήθηκε το θέμα της Ευρωπαϊκής 
Δράσης στον 21ο αιώνα. Εκείνο ήταν ένα θέμα περισσότερο ιδεολογι- 
κοεπιστημονικό. Παρ’ όλο που είχαμε δεσμευθεί μπροστά σας ότι έτσι 
θα έκλεινε ο φετινός κύκλος, στη συνέχεια συζητήσαμε μετά από συ
ζητήσεις με αρκετούς ενδιαφερομένους, ότι το θέμα της Διακυβερνητικής 
του Αμστερνταμ, που είναι ένας νέος κύκλος δεδομένων μετά το Μάα- 
στριχτ, θα έπρεπε να μπει σε ένα δημόσιο διάλογο, μια και δεν είναι 
ένα θέμα ουδέτερο, όσον αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, αλλά 
κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον και πρώτης γραμμής.

Σ’ όλους είναι γνωστό ότι, από πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου 
που έκαναν έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι, ένα ελάχιστο ποσοστό 
του ελληνικού λαού, δήλωνε ότι ήταν πλήρως ενημερωμένο για την 
συμφωνία του Μάαστριχτ, 1,7% το ποσοστό και πολύ πιθανολογώ ότι 
και αυτή η αυτοπεποίθηση της πλήρους ενημέρωσης, μάλλον ένα υπο
κειμενισμό έντονο εξέφραζε, παρά την ουσία.

Πιστεύω ότι ξεκινώντας σήμερα αυτή τη συζήτηση, εμείς δεν κάνουμε 
τίποτα άλλο, παρά να δίνουμε το ερέθισμα, για ένα διάλογο σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της χώρας, διότι το θέμα που συζητάμε σήμερα και 
πιστεύω ότι θα συζητήσουν αργότερα και άλλοι πλην ημών, δεν είναι 
ένα θέμα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, ούτε ένα θέμα που αποτελεί στοιχείο 
αντιπαράθεσης μεταξύ κομμάτων.

Η συμφωνία του Αμστερνταμ είναι μια δεδομένη συμφωνία, απ’ αυτή 
προκύπτουν όσα προκύπτουν και ανεξαρτήτως πως μπορούν να κριθούν 
πολιτικά ή όχι, έχουμε όλοι καθήκον να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, 
ώστε να ξέρει ο ίδιος και οι επαγγελματικές του τάξεις, σε τι πλαίσιο 
θα κινηθεί πιο πέρα η εξέλιξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση, ώστε 
να ζει μέσα στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα πως τα πολιτικά κόμματα, 
ή τα πρόσωπα, ερμηνεύουν αυτή τη πραγματικότητα ή όχι.Ανεξάρτητα 
με το πως βλέπουν το μέλλον στο όποιο απώτερο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΣΤΑΜΕ οργανώνει αυτή την σημερινή εκδή
λωση, οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι είναι σε όλους γνωστοί, θα τους 
αναφέρω όμως, είναι ο κ. Περράκης Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, οι ευρωβουλευτές κ.κ. Σαρλής, Θεωνάς, Παπαγιαν- 
νάκης, Κακλαμάνης και ο κ. Στεφάνου, καθηγητής στο Πάντειο Πανε
πιστήμιο. Ο κύριος Περράκης πέραν των άλλων θα παίξει και το ρόλο 
του συντονιστή της συζήτησης.



Σ. Περράκης
Γ.Γ. Κοινοτικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών 

εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, Καθηγητής

Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε για την ευγενική και τιμητική πρόταση 
να λάβω μέρος σ’ αυτή τη συζήτηση, και την αιφνίδια πρόσκληση, να 
αναλάβω εκ του προχείρου και τον συντονισμό της συζήτησης.

Κυρίες και κύριοι, όπως τόνισε και ο κ. Σουλαδάκης, μια διαδικασία 
που απασχόλησε τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, τους Δεκαπέντε 
εταίρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε μια πολυσύνθετη, από τεχνική 
αλλά και πολιτική πλευρά, διαδικασία, αλλά και πέρα απ’ αυτοΰς τις 
εθνικές κοινωνίες, γενικότερα την κοινωνία των πολιτών σ’ όλα τα κράτη 
μέλη της ένωσης κατέγραψε ένα αποτέλεσμα, το πρωί της 18ης Ιουνίου 
στο Αμστερνταμ.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη, που ξεκίνησε με την έκτακτη Σύνοδο 
Κορυφής τον Μάρτιο του 1996 στο Τορίνο, έκανε μια δύσκολη διαδρομή 
για να καταλήξουμε στο Αμστερνταμ. Μέσα από έξη συνολικά συνόδους 
κορυφής (Φλωρεντία, το Δουβλίνο I και II, το Νορντβάίκ), μέσα από 
16 υπουργικές συνόδους και Κονκλάβια, μέσα από περίπου 40 συνε
δριάσεις, συχνά πολυήμερες, της Ομάδας των Εκπροσώπων.

Αυτή η αναθεωρητική διαδικασία ξεκίνησε στην αφετηρία της, θα 
έλεγε κανείς, εντυπωσιακά, με θόρυβο. Τώρα που έφτασε στο τέλος 
της, διαπιστώνεται, μέσα στην ένταση της στιγμής της αξιολόγησης και 
της αποτίμησης, μια χαμηλού τόνων και επιφυλακτική υποδοχή σε σημείο 
που να διερωτάται κανείς αν προαναγγέλλεται έτσι, σε όλη την φάση 
της κυρωτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει για την αποδοχή της 
Συνθήκης του Αμστερνταμ σε όλες τις χώρες - μέλη, μια ανάλογη 
υποδοχή.

Μίλησα για αρχικές τυμπανοκρουσίες, γιατί το 1994 και 1995 στην 
Ευρώπη, πολλοί εκτιμούσαν ή ήλπιζαν ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη 
που θα ξεκινούσε, ύστερα από τις απογοητεύσεις που είχε φέρει η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ενωση, θα έδινε απαντήσεις, 
όχι μόνο σ’ όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που παρέμεναν άλυτα 
περίπου επί 45 χρόνια που διαρκεί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση, αλλά και 
πέρα απ’ αυτό, θα προσδιόριζε οριστικά ίσως και κάποιες κατευθύνσεις 
στον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, παράλληλα και ταυτόχρονα μ’ αυτές τις απόψεις 
που εκφράστηκαν σε ορισμένες χώρες-μέλη, είτε από πολιτικές δυνάμεις, 
κοινωνικούς φορείς, ενεργούς πολίτες, διανοούμενους, από τον ακαδη

μαϊκό χώρο, υπήρχε και η άλλη αντίληψη. Σύμφωνα μ’ αυτήν πρέπει η 
Ευρώπη να παραμείνει διακυβερνητική, πρέπει να επεκταθεί / διευρυν- 
θεί, συμπεριλαμβάνοντας τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευ
ρώπης, αλλά επίσης προς το νότο. Η συζήτηση, λοιπόν, πήρε μια δυναμική 
εκείνες τις μέρες.

Και είναι χαρακτηριστικό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πρω
τοπόρο, πάντοτε, καταγράφει τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτών, 
αλλά και προωθεί αντιλήψεις και απόψεις, βρισκόταν τότε, θα έλεγε 
κανείς, σε μια ακραία θέση.

Αναφέρομαι στις τότε συζητήσεις για το Σύνταγμα της Ευρώπης, στην 
έκθεση Hermann κλπ, δηλαδή φιλοδοξίες που οριοθετούσαν ένα νέο 
σχήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Μια Ένωση που 
θα έχει ένα άλλο πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, πιο δημοκρατική 
ικανή να υποδεχθεί νέα κράτη-μέλη κλπ.

Ομως σε εκείνη ακριβώς τη συγκυρία, αυτό που πρέπει να παρατη
ρήσει κανείς, είναι ότι αυτές ακριβώς οι απόψεις που διαμορφώθηκαν 
τότε, στη συνέχεια, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης φάνηκε να παίρ
νουν μια άλλη μορφή.

Ακόμα και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλαξε τις αρχικές 
του θέσεις και ήρθε σε άλλες, θα τις χαρακτήριζε κανείς, πιο ρεαλιστικές. 
Και τούτο γιατί έπρεπε να ακολουθήσει - τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου 
- αυτό που οι ίδιες οι κυβερνήσεις των Δεκαπέντε φάνηκε, από την 
αρχή, ν’ ακολουθούν σ’ αυτή τη διαπραγμάτευση.

Γιατί ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να τονισθεί κανείς είναι ότι 
αφετηριακά η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έλαβε χώρα 
αυτή η Διακυβερνητική Διάσκεψη, οριζόταν, και φυσικά ορίζεται ακόμα 
και σήμερα, από εξαιρετικά κρίσιμα θέματα για το μέλλον της Ευρω
παϊκής Ενοποίησης. Αυτά τα στοιχεία είναι, η διεύρυνση προς τις χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, είναι φυσικά 
η εγκαθίδρυση του τρίτου σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ενωσης,είναι η νέα αρχιτεκτονική για την ασφάλεια και άμυνα της 
Ευρώπης, που λαμβάνει χώρα έξω από το πεδίο της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης, κυρίως το πεδίο του ΝΑΤΟ και μερικώς και της Δυτικοευρω
παϊκής Ενωσης, αλλά την επηρεάζει ευθέως, καθώς επίσης και όλα αυτά 
τα ζητήματα των διαρθρωτικών ταμείων, του προϋπολογισμού, την ανα
θεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, κλπ.

Σ’ αυτά τα στοιχεία πρέπει να προστεθεί και αυτό που η κοινή γνώμη 
ένοιωθε όλα αυτά τα χρόνια να βαραίνει επάνω της, κυρίως μετά την 
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο δημοκρατικό



έλλειμμα, το οποίο δεν εντοπιζόταν μόνο στο γεγονός ότι είχαμε ένα 
έλλειμμα δημοκρατίας στην θεσμική λειτουργία της ίδιας της Ένωσης. 
Δηλαδή κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε λιγότερες ή περισ
σότερες αρμοδιότητες στη συμμετοχή του στην κοινοτική νομοπαραγωγική 
διαδικασία, σε σχέση με το Συμβούλιο Υπουργών και την Επιτροπή, 
αλλά ως προς την θέση και το ρόλο του ευρωπαίου πολίτη μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των δικαιωμάτων του και των πολιτικών που 
τον ενδιαφέρουν και τον επηρεάζουν.

Μπροστά λοιπόν σ’ αυτό το σημαντικό έλλειμα, έρχεται αυτή η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη για να θέσει πολύ περισσότερους στόχους 
απ’ ότι είχαμε στο παρελθόν, σ’ ανάλογες αναθεωρητικές διαδικασίες.

Σημειώνω ότι το 1985-86 στην πρώτη σημαντική αναθεώρηση της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, 
ο κύριος στόχος ήταν η εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, 
με χρονικό ορίζοντα το 1992.

Το 1991 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, ο κύριος στόχος ήταν η 
εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Ομως 
στην παρούσα Διακυβερνητική Διάσκεψη είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
πολλούς στόχους και αυτό είχε οπωσδήποτε μια επίπτωση στην συνολική 
διαπραγματευτική τακτική από την μια πλευρά, αλλά και από την άλλη 
μεριά στα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης.

Στη συζήτηση που έγινε στη Σύνοδο Κορυφής στο Τορίνο το Μάρτιο 
1996 που συνιστά και την αφετηρία, προσδιορίστηκαν τρεις κύριοι στόχοι 
τους οποίους έπρεπε να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμά
τευσης.

Πρώτον, να φέρουμε την Ένωση κοντότερα στον ευρωπαίο πολίτη. 
Δεύτερον, να κάνουμε την κοινή εξωτερική πολιτική (ΚΕΠΠΑ) πιο 
αποτελεσματική αλλά και πιο εμφανή τη διεθνή σκηνή.

Και τρίτον να ετοιμάσουμε την Ένωση, με μια θεσμική λειτουργική 
αναδιάταξη, κυρίως στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Επιτροπή, ώστε 
να μπορεί να υποδεχθεί τα νέα κράτη-μέλη που θα ενταχθούν σ’ αυτήν 
τον 21ο αιώνα, χωρίς θεσμικά προβλήματα και δυσλειτουργίες που θα 
την καταστούν αναποτελεσματική.

Απέναντι σ’ αυτούς τους κύριους στόχους, ο κάθε εταίρος και η χώρα 
μας φυσικά, προσήλθε με τα δικά του εφόδια, αλλά και τους ειδικότερους 
στόχους. Γιατί βέβαια πέρα από τους ευρωπαϊκούς στόχους υπάρχουν 
και εθνικοί στόχοι, που πρέπει να διαχέονται και να ενσωματώνονται 
μέσα στους ευρωπαϊκούς προάγοντας έτσι τα εθνικά συμφέροντα ταυ
τόχρονα με τα Ευρωπαϊκά.

Μέσα λοιπόν από τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες αλλά και εκείνες 
που η κάθε χώρα, και η δική μας, έθεσαν, διαμορφώθηκε το διαπραγ
ματευτικό πλαίσιο θέσεων των “Δεκαπέντε”. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η Ελλάδα, στο υπόμνημα που κατέθεσε στην Διακυβερνητική Διάσκεψη 
με την έναρξή της διαδικασίας, υπογράμμισε τις προτεραιότητές της με 
τον εύγλωττο τίτλο του “για μια Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατική, με 
πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο”.

Αυτό ακριβώς το τρίπτυχο, έδειχνε και έδινε το στίγμα των αντιλήψεων 
η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες-μέλη προσήλθαν στην διαπραγμάτευση 
αυτή.

Γιατί, βέβαια, αυτό που είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι, ότι η 
πορεία της Ευρώπης πρέπει να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη, να 
έχει την υποστήριξη του ευρωπαίου πολίτη, κάθε εθνικής κοινωνίας, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι πολιτικές δυνάμεις όπως και οι κοινωνικοί 
εταίροι, θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα και ενεργά σ’ αυτή τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε λοιπόν το διαπιστωμένο έλλειμμα 
να καλυφθεί σ’ αυτό το πεδίο.

Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έπρεπε και πρέπει, να 
είναι ένας εμφανής παράγοντας στην διεθνή σκηνή. Οι εμπειρίες του 
παρελθόντος (π.χ. Κόλπος) και πλέον πρόσφατες (πρώην Γιουγκοσλαβία), 
ακόμα και η κρίση των Ιμια δείχνει ακριβώς την ανάγκη μιας άλλης 
κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Αλλά και από μια άλλη οπτική γωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
ανάγκη να σταθεί δίπλα στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα και φυσικά η κάθε εθνική κοινωνία, 
ιδιαίτερα τα προβλήματα ανεργίας, τα ζητήματα της απασχόλησης, οι
κονομικής συνοχής, κοινωνικής περιθωριοποίησης, τα ζητήματα που προ
κύπτουν από την ΟΝΕ, την ανάγκη ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικο
νομίας, τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, τα ζητήματα της 
ανάπτυξης, της υγείας, νέες ρυθμίσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και λοιπά.

Αυτά λοιπόν, ήταν, στοιχεία που έφερε στην διαπραγμάτευση η χώρα 
μας, μαζί με άλλες χώρες φυσικά σε μια κυμαινόμενη ένταση ενδιαφέ
ροντος, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να διατηρηθεί η θεσμική ισορροπία 
και ισοτιμία των εταίρων, τόσο στο Συμβούλιο Υπουργών, όσο και στην 
Επιτροπή. Δηλαδή, η κάθε χώρα να διατηρεί τον επίτροπό της και η 
(ανα)στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο να γίνει με τέτοιο τρόπο, που 
να διατηρήσει το κύρος και την ισχύ που καταγράφεται σήμερα, στην 
παρούσα συγκυρία.



Ταυτόχρονα, η Ελλάδα υποστήριζε ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν οι 
κοινοτικοί θεσμοί, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζοντας, αλλά και 
τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων και η Επιτροπή. Προσέδιδε έμφαση, δηλαδή, σε όργανα 
που έχουν ένα χαρακτήρα με διακυβερνητικό, αλλά και σε άλλα επι
κουρικά όργανα, όπως είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ή 
η Επιτροπή Περιφερειών.

Μέσα σ’ αυτές τις προτεραιότητες, τόσο εθνικές όσο και ευρωπαϊκές, 
η χώρα μας έθεσε και ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές στο 
πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής, για τη διασφάλιση της εγγύησης 
της ακεραιότητας της Ενωσης, των συνόρων της, καθώς και την έκφραση 
της πολιτικής αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων.

Από την άλλη πλευρά, προωθήθηκε η ιδέα για μια σειρά από συνο
δευτικές πολιτικές για τον πολίτη, που είναι απαραίτητες για να μπορέσει 
να διαμορφωθεί ένας καινούριος ρόλος, μια νέα θέση, ένα ενισχυμένο 
στάτους για τον πολίτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αναφέρομαι 
ειδικότερα στην πολιτική καταναλωτή (συμπεριλαμβανομένων των δι
καιωμάτων του), στην αειφόρο ανάπτυξη, στην πολιτική για το περιβάλ
λον, και φυσικά στην πολιτική για την απασχόληση, για την οποία ένας 
καινούργιος τίτλος ενσωματώθηκε στη Συνθήκη. Τέλος, το μεγάλο ποιο
τικό άλμα και την υγεία, σε σχέση με την προαγωγή και προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Στο τελευταίο αυτό νέο πεδίο, είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί 
ότι, κατά τη γνώμη μου, με τη Συνθήκη του 'Αμστερνταμ αποκτήσαμε 
ως Ενωση και μια δημοκρατική ταυτότητα, πέρα απ’ αυτή που - μέχρι 
σήμερα - διατεινόμαστε ότι είχαμε.

Είμαστε βέβαια όλοι - και οι δεκαπέντε εταίροι - δημοκρατικές χώρες, 
και η Ενωση είναι ένας χώρος δημοκρατίας, αλλά πλέον υπάρχει στη 
νέα Συνθήκη και ρητή αναφορά στο τι διέπει την Ενωση. Πως οι αρχές 
του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου και 
της δημοκρατίας, οριοθετούν πια την δράση της Ενωσης και των οργάνων 
της.

Κρίσιμο στοιχείο σ’ αυτό το νέο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων 
του πολίτη αναδεικνύονται: το ότι μια υποψήφια για ένταξη χώρα πρέπει 
να σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και το γεγονός ότι, 
εάν μια χώρα - μέλος δεν σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου τότε 
επιβάλλονται κυριόσεις, που άγονται μέχρι της αναστολής της συμμετοχής 
του εγκαλούμενού κράτους.

Αλλά σημαντικά στοιχεία πολιτικής είναι: η εγκαθίδρυση, για πρώτη 
φορά, ρητρών ισότητας ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, μη 
διάκρισης για οποιονδήποτε λόγο που ξεκινάει από την κοινωνική, την 
πολιτική, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις θρησκευτικές, φυλετικές και φθάνει 
μέχρι τις σεξουαλικές προτιμήσεις.

Επίσης, άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι θα έχουμε προστασία στη 
διαχείριση, από τα όργανα του Ε.Ε., των προσωπικών δεδομένων, ρυθ
μίσεις δηλαδή που για πρώτη φορά, αποκτά μ’ αυτή τη Συνθήκη ο 
ευρωπαίος πολίτης.

Και από κοντά νέες ρυθμίσεις που συνοδεύουν και ενδιαφέρουν, αυτό 
που ονόμασα προηγουμένως ένα έλλειμμα δημοκρατίας.

Βέβαια, η σημαντική τομή που, νομίζω, επιχειρείται σ’ αυτή η Συνθήκη, 
είναι στο λεγόμενο τρίτο πυλώνα, στα θέματα εσωτερικών υποθέσεων 
και δικαιοσύνης, όπου μέχρι σήμερα είχαμε μια διακυβερνητική συνερ
γασία.

Εκεί, παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να διαπιστώσει κανείς 
σε ένα σχήμα μιας μεταβλητής γεωμετρίας της συμπεριφοράς, ως προς 
το γεγονός ότι έχουμε την Αγγλία, την Ιρλανδία και την Δανία, να 
λειτουργούν με ένα περίεργο σύστημα συμμετοχής (ορί-ουί/ΐη) με ειδικά 
πρωτόκολλα, παραμένει ως βασική αρχή το γεγονός ότι, έχουμε θεμε
λιώδη αλλαγή πολιτικής, με τη μετακίνηση από την διακυβερνητική 
συνεργασία στον κοινοτικό πυλώνα, όλων των θεμάτων που σχετίζονται 
με το άσυλο και τους πρόσφυγες, τη μετανάστευση εξωτερική, εσωτε
ρική), διέλευση από τα σύνορα. Ακόμη ενσωματώνεται στην Ε.Ε. το 
κεκτημένο Σέγκεν, που σημαίνει πρακτικά για τον πολίτη ότι θα έχουμε 
επιτέλους και ένα πολιτικό έλεγχο, με την παρουσία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αλλά και φυσικά και τον δικαστικό έλεγχο, από την 
πλευρά του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο μέτρο των 
αρμοδιοτήτων του.

Εδώ, σ’ αυτό το πεδίο, νομίζω ότι η τομή που επιχειρεί η Συνθήκη 
του Αμστερνταμ είναι πολύ σημαντική, παρ’ όλο, που όπως ανέφερα, 
υπάρχει μια διαφοροποίηση στην εφαρμογή των ρυθμίσεων, σε σχέση 
με τις τρεις αυτές χώρες, οι οποίες για ειδικούς λόγους η κάθε μία 
επιλέγει πότε θα συμμετέχει στο όλο σύστημα.

Αλλά και στα άλλα θέματα διακυβερνητικής συνεργασίας που παρα
μένουν στον τρίτο πυλώνα, δηλαδή στην αστυνομική συνεργασία, καθώς 
και στα θέματα δικαστικής συνεργασίας, ενισχύεται η παρέμβαση του 
Κοινοβουλίου, καθώς και του Δικαστηρίου ΕΚ, που η χώρα μας με 
επιτυχία επιδίωξε. Μ’ άλλα λόγια διευρύνεται ο πολιτικός και ο δικά-



σηκός έλεγχος πάνω σε θέματα ιδιαίτερης ευαισθησίας για το πολίτη, 
και ταυτόχρονα ευαίσθητα ζητήματα που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα 
της κυριαρχίας του κράτους, δείχνει ακριβώς την πρόοδο που έχουμε.

Σ’ ένα άλλο επίπεδο, αυτό της κοινής εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ), 
θα πρέπει να προσθέσω με συντομία ότι έχουμε αλλαγές οι οποίες 
χωρίς να είναι αυτές που επιδιώχθηκαν - και από τη χώρα μας - ωστόσο 
σχηματοποιούν κάποια καινούργια θετικά βήματα, τα οποία και απα- 
ριθμίζω: θα έχουμε ένα εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ, που είναι ο γενικός 
γραμματέας του Συμβουλίου, θα ιδρυθεί μια μονάδα σχεδιασμού και 
ανάλυσης χρήσιμη για τη διαχείριση κρίσεων η οποία θα μελετάει και 
θα σχεδιάζει, έχουμε την ενσωμάτωση στη Συνθήκη των αποστολών 
τύπου Petersherg για τις παρεμβάσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, δια
χείριση κρίσεων, σε διάφορες περιοχές. Στοιχεία που συγκροτούν έναν 
πυρήνα μιας soft ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας.

Δεν είχαμε, όμως, τελικά, αυτό το οποίο επιδιώχθηκε από πολλές 
χώρες και την δική μας, δηλαδή την ενσωμάτωση της Δυτικοευρωπαϊκής 
Ενωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που θα είχε ως αποτέλεσμα την 
δημιουργία ενός σκληρού πυρήνα ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας.

Δεν στερείται όμως σημασίας το γεγονός, ότι σ’ αυτή τη νέα θεσμική 
σχέση που αναπτύσσεται πλέον, στην προοπτική της μελλοντικής ενσω
μάτωσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό που θέτει κάτω από τις εντολές του 
τις σχετικές δραστηριότητες της ΚΕΠΠΑ με την Δυτικοευρωπαϊκή Ενω
ση.

Κάτω από ένα άλλο πρίσμα προσέγγισης θα πρέπει να σταθούμε και 
στις θεσμικές ρυθμίσεις της νέας Συνθήκης. Αυτές οι ρυθμίσεις ήταν 
μια αποτυχία των δυνάμεων εκείνων (Γαλλίας και Γερμανίας) που είχαν 
βάλει ως κύριο στόχο της διαπραγμάτευσης την αναδιάταξη και ανα- 
διαμόρφωση του θεσμικού τοπίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, εν 
όψει της μελλοντικής διεύρυνσης.

Ειδικότερα η Γαλλία και η Γερμανία είχαν επανειλλημμένα δηλώσει 
ότι, για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο θεσμικός μηχανισμός της Ενωσης 
και να προετοιμαστούμε για τη διεύρυνση, θα έπρεπε γίνει αντιστάθμιση 
των ψήφων στο Συμβούλιο, δηλαδή να χάσουν ψήφους οι μικρές χώρες 
και οι επίτροποι να γίνουν λιγότεροι στη σύνθεση της Επιτροπής.

Τελικά από το Αμστερνταμ, μέσα από έντονες αντιπαραθέσεις, προέ- 
κυψε ισορροπία, αφού οι εταίροι διατήρησαν όλοι τους ίδιους ψήφους 
που διαθέτουν στο Συμβούλιο και η προοπτική είναι, απλώς, με μια 
πρόβλεψη που υπάρχει σε ένα πρωτόκολλο, ότι όταν θα γίνει η πρώτη

διεύρυνση και τα κράτη μέλη ξεπεράσουν τα είκοσι τότε οι μεγάλες 
χώρες θα χάσουν από ένα επίτροπο και ταυτόχρονα θα γίνει μια 
διακυβερνητική διάσκεψη που θα αντιμετωπίσει το θέμα της στάθμισης 
ψήφων στο Συμβούλιο.

Από την άλλη μεριά πρέπει να τονίσουμε παρόντων και των ευρω
βουλευτών μας, πρέπει να τονίσουμε ακριβώς πως διαμορφώνεται στο 
θεσμικό πεδίο η νέα παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πολλές 
και περισσότερες αρμοδιότητες απ’ αυτές που είχε στο παρελθόν, καθώς 
και ένα συνολικά σημαντικότερο ρόλο στα ευρωπαϊκά δρώμενα

Η περιγραφή των αποτελεσμάτων της Διακυβερνητικής, που επιχειρώ, 
είναι βέβαια τελείως σχηματική και αποσπασματικού χαρακτήρα, αφού 
είναι αδύνατο να καταγραφεί, σε λίγα λεπτά, το περιεχόμενο των περίπου 
150 σελίδων μιας Συνθήκης που διαπραγματευθήκαμε επί δεκαπέντε 
μήνες. Θα ολοκληρώσω δυο-τρεις σφαιρικές παρατηρήσεις, σε σχέση με 
το τι προέκυψε τελικά απ’ αυτή τη Συνθήκη, έστω και εάν περιγράφοντας 
αυτά τα στοιχεία έδωσα και τις σχετικές αξιολογήσεις.

Δεν χωρεί καμία αμφιβολία, ότι η Συνθήκη του Αμστερνταμ είναι 
ένας ακόμη σταθμός σε μια διαδικασία που διαρκεί εδώ και περίπου 
45 χρόνια, προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονο
μικής ολοκλήρωσης, ώστε η Ευρωπαϊκή Ενωση να απαιτήσει ένα συ
γκεκριμένο περιεχόμενο.

Αυτή η Συνθήκη δεν είναι ορόσημο σ’ αυτήν την ενοποιητική διαδι
κασία. Είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικού συμβιβασμού, χωρών-μελών που 
φάνηκε στην διαπραγμάτευση, πολύ σύντομα, ότι δεν ήταν ώριμες να 
αποδεχθούν λύσεις, οι οποίες θα προωθούσαν ρηξικέλευθα αποτελέσμα
τα ή θα εισήγαγαν μεγάλες τομές, π.χ. στο χώρο της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής, στην δημιουργία της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας.

Η τρίτη παρατήρηση είναι, ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο 
κείμενο που ιδίως σε δυο πεδία πολιτικής, δημιουργεί πολύ θετικές 
προϋποθέσεις ένα νέο κλίμα ενώ σε ένα συγκεκριμένο χώρο δημιουργεί 
μια εξαιρετικά κρίσιμη εξέλιξη.

Αναφέρομαι στον Ευρωπαίο πολίτη, τα δικαιώματά του, τις συνοδευ
τικές πολιτικές που διευρύνθηκαν και ενδιαφέρουν τον πολίτη, από την 
μια πλευρά, καθώς και τα ζητήματα του λεγάμενου τρίτου πυλώνα από 
την άλλη πλευρά.

Σ’ αυτό το πεδίο η Συνθήκη του Αμστερνταμ κάνει πολύ θετικά 
βήματα, χωρίς να υποτιμά τα εξ ίσου θετικά και στις άλλες περιπτώσεις, 
έστω και με περιορισμένα αποτελέσματα π.χ. στην ΚΕΠΠΑ.



Θέλω να παρατηρήσω, όμως, ότι εάν οι αρχικές φιλοδοξίες, όπως 
ανέφερα προηγουμένως, στόχευαν ακόμα και για ομοσπονδιακού χαρα
κτήρα Ευρωπαϊκή Ενωση, ο ρεαλισμός και η πραγματιστική προσέγγιση 
των 15 εταίρων, οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα, που αν και υπολείπεται 
σε ορισμένα σημεία απ’ αυτές τις αρχικές φιλοδοξίες, σε κάθε περίπτωση 
όμως είναι θετικό.

Και κατά την άποψή μου, επειδή ζούμε στην χώρα της ακραίας 
συνθηματολογίας, του θριάμβου ή της ήττας, ή δεν ξέρω και τι άλλο, 
θα πρέπει να πω ότι, η θεώρηση και η αξιολόγηση του αποτελέσματος 
θα πρέπει να γίνεται πάντα, συνολικά, σφαιρικά και όχι αποσπασματικά, 
μέσα από τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και τους ευρωπαϊκούς στό
χους.

Εχω την εντύπωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση μ’ αυτή την Συνθήκη 
προχωρεί, κάνει θετικά βήματα. Η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να 
γίνουν και άλλα βήματα. Σ’ αυτό η ευθύνη είναι συλλογική. Εξάλλου, 
δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, το γεγονός ότι η πορεία της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης προχωρεί ακριβώς με μικρά βήματα με συναίνεση και 
ρεαλισμό.

Αυτό το βήμα του Αμστερνταμ εξάλλου θα κριθεί στην πράξη και 
από την αποδοχή του, από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, από τον ευρωπαίο 
πολίτη, πόσο τελικά θετικό θα είναι. Ευχαριστώ πολύ.

Π. Σαρλής
Ευρωβουλευτής Ν.Δ.

Θα πρέπει να πω ότι γενικά η γνώμη στην Ευρώπη είναι, ότι ήταν 
μια διάσκεψη που είχε πενιχρά αποτελέσματα, εν όψει των προσδοκιών 
που είχαν καλώς ή κακώς δημιουργηθεί ως προς τα αποτελέσματα αυτής 
της διάσκεψης.

Και κυρίως οι προσδοκίες ήταν στο τομέα της απορρόφησης της 
δυτικοευρωπαϊκής ένωσης, όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική και 
κυρίως στα θεσμικά.

Εάν κατηγορείται το Αμστερνταμ για κάποιο λόγο είναι ακριβώς 
γιατί δεν έγινε τίποτα πάνω στο θεσμικό πρόβλημα. Ανεξάρτητα απ’ 
αυτό όμως, εάν εξετάσουμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης από καθαρά 
ελληνικής σκοπιάς, θα πρέπει να πω και εκφράζω την προσωπική μου 
γνώμη ότι, η Ελλάδα πήγε καλά.

Και πήγε καλά πρώτον, διότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που είναι 
ένας θεσμός που παγίως θα έλεγα, στηρίζει ελληνικές θέσεις, αναβαθ
μίστηκε ουσιαστικά. Και η αναβάθμιση η ουσιαστική αυτή συνίσταται 
στο ότι, σε πληθώρα θεμάτων, κυρίως θεμάτων που αφορούν την εσω
τερική αγορά, όπως είναι οι μεταφορές, πολιτική επί των μεταφορών, 
το κοινοβούλιο βάση της Συνθήκης του Αμστερνταμ τώρα συναποφασίζει, 
αυτό σημαίνει ότι, δεν θα μπορεί το Συμβούλιο των Υπουργών να 
αποφασίζει αυτό κυριαρχικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη 
γνώμη του κοινοβουλίου και μια διαδικασία συμφιλιωτική μεταξύ συμ
βουλίου και κοινοβουλίου, η οποία εάν δε καταλήξει σε συναινετικό 
αποτέλεσμα, παγώνει η νομοθετική ρύθμιση.

Δηλαδή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ουσιαστικά με την Συνθήκη αυτή 
έχει πάρει πλέον ουσιαστικό νομοθετικό έργο στα χέρια του, λειτουργεί 
περισσότερο και σε μεγάλο ποσοστό ως κοινοβούλιο, ως νομοθετούν 
όργανο και όχι πλέον ως ένα όργανο διατύπωσης γνώμης, ή χάραξης 
αρχών ή απόψεων.

Ενα δεύτερο θέμα που έγινε όπως το είπε και ο κύριος Γενικός 
Γραμματέας Κοινοτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών είναι 
το θέμα του τρίτου πυλώνα και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ορισμένες 
συμπληρωματικές λεπτομέρειες, ότι ο τρίτος πυλώνας που είναι ελευθερία 
κυκλοφορίας των προσώπων, είναι τα θέματα του ασύλου, είναι τα 
θέματα της μετανάστευσης, είναι τα θέματα της δικαστικής συνεργασίας 
και τα θέματα της αστυνομικής συνεργασίας, η ανάγκη να υπάρξει 
ρύθμιση στον τρίτο πυλώνα προέκυψε από το γεγονός της ύπαρξης από 
το 1993 της εσωτερικής αγοράς.



Η εσωτερική αγορά είπε ότι καταργοΰνται τα εσωτερικά σύνορα, εάν 
όμως καταργείς τα εσωτερικά σύνορα, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις 
εξωτερικά σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης.

Και επομένως προκειμένου να προχωρήσει σε βάθος η κατάργηση 
των εσωτερικών συνόρων ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει φυσιολογικά 
η εσωτερική αγορά, έπρεπε να λυθεί το θέμα των εξωτερικών συνόρων.

Αυτό η ελληνική πολιτική ήδη από το 1990 το είχε επισημάνει γι’ 
αυτό είχε από εκείνη την εποχή εκδηλώσει την πρόθεσή της να συμμε- 
τάσχει σε μια διακυβερνητική συμφωνία όπως ήταν το Σέγκεν, το οποίο 
Σέγκεν έγινε και αναθεωρήθηκε για να αντιμετωπίσει τα θέματα τα 
οποία θα προέκυπταν και προέκυψαν από την κατάργηση των εσωτε
ρικών συνόρων, λόγω της ενιαίας αγοράς.

Τι έγινε εκεί; Κατ’ αρχήν κοινοτικοποιείται ένα μέρος που είναι 
άσυλο μετανάστευση και ελεύθερη κυκλοφορία. Κοινοτικοποιείται ση
μαίνει ότι τα θέματα αυτά πλέον διεκπεραιώνονται μέσα από πρόταση 
της επιτροπής, μπορεί και το κράτος-μέλος ή τα κράτη-μέλη να κάνουν 
προτάσεις, στη συνέχεια χρειάζεται διαβούλευση με το ευρωπαϊκό κοι
νοβούλιο και στο τέλος απόφαση από το συμβούλιο.

Επαναλαμβάνω και πάλι ότι, σ’ αυτή τη περίπτωση καθιερώνεται ο 
θεσμός της προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 
οποίο μπορεί να απευθύνονται στα δικαστήρια τα εθνικά και να ζητούν 
την γνώμη τους επί θεμάτων τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή νομο
θεσία.

Το άλλο κομμάτι που είναι αστυνομική και δικαστική συνεργασία, 
παραμένει όπως ήταν και στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, σε καθαρό 
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Υπάρχουν όμως δυο νέα στοιχεία εκεί, πρώτον ότι ζητάτε υποχρεω
τικούς η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνώμη, ζητείται και λέει την γνώμη του το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δεύτερο νέο στοιχείο που μένει, είναι 
ότι και εδώ υπάρχει το δικαίωμα να ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σε θέματα προδικασίας όπως λέγονται.

Αλλά και αυτές οι δυο ρυθμίσεις που υπάρχουν στη συνθήκη επειδή 
προβλέπουν χρονικά στάδια για να ολοκληρωθούν, υπάρχουν πενταετίες 
μια πρώτη και μια δεύτερη πενταετία, η συνθήκη του Σέγκεν ενσωμα
τώνεται και αυτή πλέον, σαν κοινοτικό κεκτημένο στη συνθήκη του 
Αμστερνταμ.

Και τι σημαίνει αυτό; Οτι όσα κράτη μετέχουν στη Συνθήκη του 
Σέγκεν λειτουργούν βάση των όρων της Συνθήκης του Σέγκεν και βέβαια

κάποια στιγμή το Σέγκεν δεν θα έχει κάποια χρησιμότητα όταν ολο
κληρωθούν τα όσα προβλέπει η Συνθήκη να γίνουν σε διάστημα δέκα 
ετών.

Θα πρέπει να πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο από την ενσωμάτωση 
του Σέγκεν είναι ότι υπάρχει ορισμός των εξωτερικών συνόρων.

Και δεν υπάρχει απλώς ότι θεωρείται ότι το εξωτερικό σύνορο ενός 
κράτους που μετέχει στο Σέγκεν είναι και εξωτερικό σύνολο των λοιπών 
χωρών, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά προβλέπονται και συγκεκριμένα μέτρα, 
και ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνονται στα 
εξωτερικά αυτά σύνορα.

Βεβαίως μιλάει περί εξωτερικών συνόρων και ο δεύτερος πυλώνας 
και λέει εκεί πραγματικά υπάρχει μια διακηρυκτική διάταξη, ότι η 
ακεραιότητα της ένωσης πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί αντικείμενο 
μέριμνας και φροντίδας της ένωσης.

Αλλά η Συνθήκη του Σέγκεν προβλέπει σταθμούς εισόδου των αλλο
δαπών και προβλέπει εξοπλισμό αυτών των σταθμών εισόδου, προβλέπει 
έλεγχο των χερσαίων συνόρων, και όλα αυτά τα πράγματα προϋποθέτουν 
και χρήματα και εξοπλισμό και παρακολούθηση και έλεγχο.

Βέβαια δεν είναι εξωτερικό σύνορο με την έννοια του διεθνούς 
δικαίου, αποτελεί όμως ένα βήμα, που προδικάζει και διευκολύνει σε 
πιο ουσιαστικές διατάξεις όσον αφορά το θέμα των εξωτερικών συνόρων 
της Κοινότητας.

Παρέλειψα να σας πω ότι εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος είναι τα 
σύνορα προς την Τουρκία, την Βουλγαρία, τα Σκόπια και την Αλβανία. 
Αλλες διατάξεις οι οποίες έχουν σημασία, νομίζω ότι ελέχθησαν αυτά 
περί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης το νέο κεφάλαιο 
για την απασχόληση.

Το θέμα είναι που πάμε; Εγώ νομίζω ότι κανείς πρέπει να αισθάνεται 
αισιόδοξος γιατί δεν μπορεί η ευρώπη να προχωρήσει σε πιο ρηξικέ
λευθες λύσεις, ακόμα και στα θεσμικά θέματα, εάν δεν λειτουργήσει η 
ενιαία οικονομική και νομισματική ένωση, αυτό είναι το ένα και να 
δούμε πως θα πάει και δεύτερον εάν σε ορισμένες χώρες δεν λυθούν 
ορισμένα εσωτερικά προβλήματα των χωρών αυτών.

Σκεφθείτε ότι στην Αγγλία ξεκινάει μια διαδικασία για να δημιουρ- 
γηθεί κοινοβούλιο στην Σκωτία.Εάν διαβάζετε τις αγγλικές εφημερίδες 
είναι το μείζον θέμα αυτή την εποχή.

Υπάρχουν τα προβλήματα άλλων χωρών στην Ισπανία, σε σχέση με 
την Καταλωνία, υπάρχουν σε άλλες χώρες άλλα προβλήματα, τα προ-



βλήματα του Βελγίου που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να πάρουν μια 
φυσική εξέλιξη.

Προωθείται λόγου χάριν αυτή την εποχή η Ευρώπη των περιφερειών, 
πολλά και το βλέπω από πολλούς συναδέλφους ανησυχούν ποιά εξέλιξη 
θα έχουν αυτοί οι κοινοτικοί θεσμοί, περιφέρειες, τι σημαίνει περιφέρεια; 
Στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε όλοι ζούμε μια κατάσταση 
δυο περιφερειών.

Νομίζω επομένως ότι εν όψει όλων αυτών των προβλημάτων και εν 
όψει της συμπεριφοράς ορισμένων χωρών που δεν φαίνεται να έχουν 
αποφασίσει εάν θα μπουν στην ένωση εκατό τα εκατό ή όχι, τα 
αποτελέσματα της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης του Αμστερνταμ μπορεί να 
θεωρηθούν σαν ικανοποιητικά όσον αφορά την Ελλάδα, θα μπορούσε 
βέβαια να είχε αποφευχθεί για ορισμένα θέματα αυτή η μεγάλη δια
φήμιση ορισμένων αποτελεσμάτων, δεν ωφελεί ποτέ ο τύπος ή τα μέσα 
ενημέρωσης, να παρουσιάζουν μια κατάσταση πιο ρόδινη απ’ αυτά που 
πραγματικά είναι, υπάρχουν όμως και πολλά απ’ αυτά τα θέματα που 
πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, να λέει μερικές φορές 
λιγότερο απ’ αυτό που γίνεται, για να μπορούν να προωθούνται λύσεις.

Βεβαίως ένα από τα σημαντικότερα θέματα που ασχολήθηκε η σύ
νοδος της κορυφής του Αμστερνταμ ήταν η ολοκλήρωση των εργασιών 
της διακυβερνητικής διάσκεψης.

Ταυτόχρονα βέβαια η επιτροπή ασχολήθηκε και με ένα εξίσου ση
μαντικό θέμα, την ολοκλήρωση, την προώθηση μάλλον της οικονομικής 
και νομισματικής ενοποίησης με την ψήφιση δυο κανονισμών και τριών 
ψηφισμάτων που αφορούν την έναρξη του τρίτου σταδίου της οικονομικής 
και νομισματικής ενοποίησης, θέμα για το οποίο αρνήθηκε η Διακυβερ
νητική ν’ ασχοληθεί και που νομίζω ότι δεν πρέπει να περνάει στα 
ψιλά, γιατί οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνικό 
λαό και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, θα είναι πολύ σημαντικές, από τις 
αποφάσεις που πάρθηκαν, από την έγκριση τελικά του γερμανόπνευστου 
σχεδίου του συμφώνου σταθερότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης όπως 
συμπληρώθηκε η ονομασία του, που κάθε άλλο, παρά πρέπει να μας 
γεμίζει ησυχία, ή αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν από εδώ 
και πέρα ομαλά αντίθετα, θα εξελιχθούν πολύ επώδυνα για τους λαούς 
και κυρίως για τους εργαζομένους που θα πληρώσουν τις συνέπειες της 
κρίσης.

Ενα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε σ’ ότι αφορά την 
Διακυβερνητική είναι, τελικά αυτό το περιβόητο δημοκρατικό έλλειμμα, 
μετά την Σύνοδο Κορυφής του Αμστερνταμ, μειώθηκε ή διευρύνθηκε;

Εγώ θα απαντήσω σαφέστατα, ότι αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα 
διευρύνεται γιατί αντίστοιχα, το κέντρο αποφάσεων των Βρυξελλών 
ενισχύεται, ενισχύεται με την Συνθήκη του Αμστερνταμ. Και ενισχύεται 
απέναντι και στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και απέναντι στο ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο και ας λέει ο κ. Σαρλής ότι τιμήθηκε το ευρωπαϊκό κοι
νοβούλιο από την Συνθήκη.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφαιρέθηκε ακόμα και η δυνατότητά 
του να ρυθμίζει αυτό με αποφάσεις του, την κατάσταση των μελών του. 
Το στάτους του βουλευτή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου καθορίζεται 
τώρα με ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου.

Και δεν νομίζω ότι αυτό ενισχύει το ρόλο και την αρμοδιότητα του 
κοινοβουλίου να ρυθμίζει τα του εαυτού του, στο κάτω κάτω, δεν είναι 
μόνο τα οικονομικά, το ρόλο του βουλευτή τον ρυθμίζει με απόφασή 
του ομόφωνη μάλιστα το συμβούλιο.

Δεύτερον, ενισχύεται το κέντρο λήψης των αποφάσεων και σ’ ότι 
αφορά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και σ’ ότι αφορά την 
άσκηση των εσωτερικών πολιτικών, γιατί μπορεί να χειροκροτάμε όσο 
θέλουμε την περιβόητη κοινοτικοποίηση όλων των πολιτικών που αφο
ρούν τον τρίτο πυλώνα, ουσιαστικά όμως η αρμοδιότητα αυτή φεύγει 
από τα κράτη-μέλη, τα κράτη δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν ούτε 
καν διακρατικές συμφωνίες για ρύθμιση θεμάτων, ασύλου, μετανάστευ
σης, ελεύθερης διακίνησης, παρά μόνο εφόσον υποτάσσονται αυτές οι 
συμφωνίες στο κοινοτικό δίκαιο που καθορίζεται από το κέντρο, ενι- 
σχύεται λοιπόν και σ’ ότι αφορά τον τρίτο πυλώνα, ενισχύεται με την 
ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση της Συνθήκης του Σέγκεν, ενισχύεται 
δηλαδή περιχαρακώνεται σ’ ότι αφορά τα εξωτερικά σύνορα, η ελεύθερη 
διακίνηση, η μετανάστευση το άσυλο, ενώ αντίθετα, ας μην χειροκρο
τούμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σ’ ότι αφορά την κατοχύρωση των 
εξωτερικών συνόρων, γιατί κανείς ποτέ δεν είπε, ούτε μπορεί να πει η 
συνθήκη, ποιά είναι τα εξωτερικά σύνορα.

Και δεν ξέρω τα όργανα που αποφασίζουν, πως αποφασίζουν ποιά 
θα είναι τα εξωτερικά σύνορα και πως θα τα προστατεύουν. Επίσης, 
μπορεί να μην ενσωματώθηκε σήμερα η δυτικοευρωπαϊκή ένωση, σε μια 
κατεύθυνση στρατικοποίησης της ευρωπαϊκής ένωσης, ωστόσο για μένα 
δεν ξέρω, δε είμαι και νομικός, όμως νομίζω ότι πρέπει να μας απα
σχολήσει, πως είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό θέμα, να ανατίθεται με 
εξουσιοδότηση στο συμβούλιο, αν αύριο αποφασίσει ομόφωνα, εάν 
αρθούν οι επιφυλάξεις του κ. Μπλερ, η δυτικοευρωπαϊκή ένωση, να



καταστεί εσωτερικό τμήμα, στρατιωτικός βραχίονας, της ευρωπαϊκής 
ένωσης, υπάρχει εξουσιοδότηση εδώ.

Υπάρχει βεβαίως και η ενίσχυση με την δημιουργία του κυρίου Κέπα, 
ο γενικός γραμματέας του συμβουλίου ουσιαστικά παίζει το ρόλο του 
υπουργου εξωτερικών της ευρωπαϊκής ένωσης, εξοπλισμένος μάλιστα 
και ενισχυμένος με την μονάδα έγκαιρου σχεδιασμοΰ και έγκαιρης 
προειδοποίησης, που ουσιαστικά θα υπαγορεύει το περιεχόμενο της 
εξωτερικής πολιτικής της ένωσης και το ρόλο που θα πρέπει να παίζει 
στην νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στο κόσμο.

Εξοπλισμένο από την συνθήκη το όργανο αυτό με επιχειρησιακές 
δράσεις, διαχείρισης κρίσεων, εάν δεν πρέπει να μας ανησυχούν αυτά, 
εγώ νομίζω ότι κάπως ανάποδα διαβάζω τα κείμενα και κάπως αλλιώς 
καταλαβαίνω την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.

Οσον αφορά το πολύ μεγάλο θέμα της διεύρυνσης της θεσμικής 
προσαρμογής σ’ ότι αφορά την διευκόλυνση της διεύρυνσης, ασφαλώς 
δεν έγινε το βήμα που πολλοί περιμέναμε. Οτι θα υπάρξει συμφωνία 
στα θέματα της θεσμικής προσαρμογής, ωστόσο και εδώ υπάρχει η 
διαδικασία, η δυνατότητα, με το σχετικό πρωτόκολλο που ανέφερε και 
ο κ. Περράκης, υπάρχει η δυνατότητα στο επόμενο στάδιο και εν όψει 
της διεύρυνσης, της διεύρυνσης που τους ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι άμεσα ενδιαφέρει η ένταξη Πολωνίας,Ουγγαρίας και Τσε
χίας, γιατί αυτή η διεύρυνση είναι δυνατή, με ρύθμιση της θεσμικής 
προσαρμογής σ’ ότι αφορά και τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σ’ ότι αφορά και την αναστάθμιση των ψήφων στο συμβούλιο, με την 
εισαγωγή της έννοιας της διττής πλειοψηφίας.

Οπου όλα αυτά μπορούν να αποφασιστούν μπορεί η συνθήκη να μην 
τα ολοκλήρωσε, μπορούν όμως να αποφασιστούν με αποφάσεις του 
συμβουλίου, που βεβαίως θα τύχουν εκ των υστέρων, θα πρέπει να 
τύχουν της ανάλογης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις συνταγματικές 
διατάξεις των κρατών-μελών.

Νομίζω ότι μπορεί για καθένα από τα πολύ μεγάλα αυτά θέματα, 
να γίνει ειδική συζήτηση και να ενημερωθεί ολόπλευρα ο ελληνικός 
λαός, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέσα και από την Συνθήκη του Αμστερνταμ, 
και εάν νομίζουν μερικοί ότι δεν έγιναν τα αποφασιστικά βήματα που 
πίστευαν όλοι οι οπαδοί της ομοσπονδοποίησης της ευρωπαϊκής ένωσης, 
ωστόσο το νερό μπήκε στο αυλάκι, ενισχύεται η εξουσία των Βρυξελλών, 
χωρίς να υπάρχει ανάλογος έλεγχος και από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
και από τα εθνικά κοινοβούλια, χωρίς να έρθει η ένωση, πιο κοντά 
στον πολίτη.

Τέλος για λίγο θα ήθελα να σταθώ στο θέμα που πυροδότησε όλη 
αυτή την φιλολογία περί αριστερού Μάαστριχτ, που διαμορφώθηκε στο 
Αμστερνταμ, σ’ ότι αφορά την αναφορά στο θέμα της απασχόλησης.

Εγώ θα ήθελα έστω και με την παλιά μου εμπειρία σαν συνδικαλιστής 
να προειδοποιήσω το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ότι οι ρυθμίσεις 
που περιέχονται στο μεν ψήφισμα του Συμβουλίου για την απασχόληση, 
δεν αλλάζουν ούτε κατά κεραία την μέχρι σήμερα γνωστή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απασχόληση. Γιατί η ΟΝΕ θα είναι αυτή 
που θα λύσει το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
μέσω της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και της αναμόρ
φωσης των εργασιακών σχέσεων, της δραστικοποίησης των εργασιακών 
σχέσεων, και της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας. Ποιά 
απασχόληση όμως. Ηδη η συνθήκη εγκαταλείπει πλέον με κάθε σαφήνεια 
τον όρο της πλήρους απασχόλησης. Μιλάμε για υψηλό επίπεδο απασχό
λησης αλλά κανείς δεν μπαίνει στο κόπο να προσδιορίσει τι εννοεί.

Απασχολούμενος είναι και αυτός που εργάζεται δυο ώρες την ημέρα, 
ή δυο μέρες την εβδομάδα, θεωρείται απασχολούμενος, δεν θεωρείται 
άνεργος. Αρα ο ελάχιστα απασχολούμενος, ο ελάχιστα/μερικά απασχο
λούμενος, άρα η έννοια του απασχολήσιμος όπως συμπεριλαμβάνεται 
και στα συμπεράσματα της προεδρίας του Αμστερνταμ είναι αυτή που 
κυριαρχεί σ’ ό,τι αφορά την λογική του ψηφίσματος.

Σ’ ό,τι αφορά τις διατάξεις της συνθήκης για την απασχόληση, απλά 
αναφέρεται ότι θα υπάρχουν γενικοί προσανατολισμοί. Οπως για την 
οικονομική πολιτική και για τη πολιτική απασχόλησης, θα υπάρχει 
έλεγχος των γενικών προσανατολισμών της πολιτικής για την απασχόληση 
που θ’ ακολουθούν τα κράτη-μέλη, κατά το προηγούμενο της πολυμερούς 
εποπτείας της οικονομικής πολιτικής. Αρα εδώ θα πρέπει να ανησυχούμε 
ότι θα ενταθεί η προσπάθεια, οι πολιτικές της απασχόλησης της Ευρω
παϊκής Ενωσης, να επιβληθούν με πιο σκληρό τρόπο στα κράτη- μέλη 
που δεν προχωρούν τολμηρά όσο θα ήθελαν, αυτοί οι οποίοι διαμορ
φώνουν τις πολιτικές στις Βρυξέλλες

Νομίζω ότι για όλα αυτά, πιστεύω εγώ τουλάχιστον και το κόμμα 
μου (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός 
πρέπει να ενημερωθεί ολόπλευρα και να κληθεί ο ίδιος μέσα από 
δημοψήφισμα να πει την γνώμη του γι’ αυτή τη συνθήκη και να κληθεί 
ο ίδιος να επικυρώσει ή όχι την συνθήκη.



Σ. ΠΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ): Απλώς να υπενθυμίσω ότι το θέμα 
της ΟΝΕ δεν είναι ότι αρνήθηκε η διακυβερνητική να το συζητήσει, 
απλώς ήταν εκτός πεδίου διακυβερνητικής, ήταν εκτός εντολής διακυ
βερνητικής, δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση γι’ αυτό.

Η κριτική λοιπόν θεώρηση του κ. Θεωνά επικεντρώθηκε στα ζητήματα 
που σχετίζονται με το κεκτημένο Schengen, την ευρωπαϊκή άμυνα και 
την ενσωμάτωση της δυτικοευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και διαπίστωσε 
ότι το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα, κατά την 
άποψή του διευρύνεται ακόμα περισσότερο.

Οσο για το καθεστώς των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θέλω 
να τον διαβεβαιώσω ότι δεν τον θίγει κανένας, ούτε η νέα συνθήκη, 
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παραμένει κυρίαρχο στις επιλογές του, το 
μόνο που αρνήθηκε αυτή η διάσκεψη ήταν να αναγνωρίσει ένα ειδικό 
διπλωματικό στάτους που είχε ζητηθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, αυτό αρνήθηκαν οι κυβερνήσεις.

Μ. Παπαγιαννάκης
Ευρωβουλευτής ΣΥΝ

Στο Αμστερνταμ έγινε μια συνάντηση κορυφής, τα ξέρουμε όλοι. Και 
έγινε και για πρώτη φορά για μια Διακυβερνητική Διάσκεψη και μια 
παράλληλη διαπραγμάτευση πολλών πραγμάτων.

Και αυτή είναι και η δυσκολία εξ άλλου ακόμα και στον τύπο να 
διαβάζει κανείς τις αναλύσεις, τι ήταν η διακυβερνητική, τι ήταν μια 
πολιτική διαπραγμάτευση που δεν έχει κανόνες. Δηλαδή εάν θέλουν 
κάποιοι να διαπραγματευθούν κάτι, το διαπραγματεύονται όπως θέλουν. 
Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι, κάνουν ό,τι θέλουν.

Τί ήθελαν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να γίνει στο Αμστερνταμ; Τί 
ήθελαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων; Τί θέλαμε εμείς γενικώς; 
Δεν θέλαμε προφανώς όλοι το ίδιο. Όμως υπήρχαν κάποια κοινά σημεία. 
Υπάρχει κι ένα σημείο για το οποίο γίνεται πολύς λίγος λόγος. Τί 
απαιτούσαν οι εξελίξεις στον κόσμο.

Η Ευρώπη δεν είναι μόνη της στο κόσμο, ούτε καν δεν μπορώ να 
πω ευτυχώς ή δυστυχώς, ούτε καν διαμορφώνει η Ευρώπη το κόσμο, 
όλο και περισσότερο διαμορφώνεται και αυτή μέσα στο κόσμο.

Και είναι και μάλλον καλό θα έλεγα γενικώς από μια ηθική άποψη 
για την ιστορία του κόσμου. Μας είπαν ότι ήθελαν να κάνουν την 
Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή ένωση, πιο αποτελεσματική, πιο σβέλτη στις 
αποφάσεις για να μπορέσει να διευρυνθεί και να πάρει και άλλο κόσμο 
μέσα.

Δηλαδή προσπάθησαν να συμβιβάσουν στο στόχο τους ένα παλιό 
διήγημα που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εμβάθυνση ή διεύρυνση 
περισσότερο; ΕΙ ενότητα ή περισσότερη έκταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης; 
Και είπαν θα κάνουμε πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να μπο
ρέσουμε να γίνουμε και πιο ευρείς.

Ποτέ δεν ήταν σαφής τι εννοούσαν μ’ αυτό, εγώ προσωπικά δεν το 
είχα καταλάβει. Δεν νομίζω ότι γίνεται μια ένωση πιο αποτελεσματική 
επειδή απλώς ψηφίζει γρηγορότερα, π.χ. ή επειδή είναι λιγότεροι επί
τροποι, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Ηταν σαφές και εν πάση περιπτώσει δεν έγινε, είναι γενική η 
διαπίστωση ότι δεν διευκολύνεται η διεύρυνση με τα όσα έγιναν, ή δεν 
έγιναν στο Αμστερνταμ.

Τι ζητούσαν οι πραγματικές εξελίξεις. Και θα πω στο τέλος τι 
ζητούσαμε και εμείς. Οι πραγματικές εξελίξεις δεν ζητούσαν τίποτα από 
την Ευρώπη, απλώς τις βάζουν προκλήσεις όπως και σε όλο το κόσμο. 
Τις βάζουν την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας, όσο και να μην μας



αρέσει ο όρος, την βάζουν, της ανάπτυξης, της προσαρμογής σε ένα 
κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, λέμε έγιναν αλλαγές, βεβαίως μπορεί να 
έγιναν πέντε, εάν όμως οι εξελίξεις απαιτούσαν δεκαπέντε, οι πέντε 
είναι ανεπαρκέστατες, εάν απαιτούν δυο είναι πολλές.

Οι εξελίξεις στο κόσμο απαιτούν πολύ περισσότερα πράγματα. Οταν 
η Ευρώπη επί είκοσι χρόνια είχε μια μέση ανάπτυξη για να μιλήσω 
και εγώ λίγο τεχνοκρατικά. Μια μέση ανάπτυξη που δεν ξεπερνάει σε 
μακροχρόνια περίοδο τα τελευταία είκοσι χρόνια, ένα ενάμιση δυο τοις 
εκατό, το χρόνο, με πάνω και με κάτω, αλλά έτσι μακροχρόνια. Και 
όταν η Ασία ή η Κίνα, για να πάρουμε την Κίνα, χωρίς να θέλω να 
αναπτύξω καμιά θεωρία του κίτρινου κινδύνου, απλώς υπήρξε μια πολύ 
μεγάλη δύναμη. Επί είκοσι χρόνια έχει μια ανάπτυξη που είναι γύρω 
στο δέκα, και δεκαοκτώ για την βιομηχανία της, και βλέπουμε έτσι σε 
πόσο καιρό θα αλλάξουν οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Η επιπλέον 
παρατηρούμε πώς αρχίζουν να αλλάζουν οι εμπορικοί συσχετισμοί και 
πολλές άλλες προκλήσεις. Να έχει τις προκλήσεις των πολιτών της, η 
Ευρώπη που λένε εντάξει αλλάζει ο κόσμος. Αλλά και εμείς θέλουμε 
να ελέγχουμε αυτά που γίνονται. Έχει όμως και τις προκλήσεις της 
ίσης κατανομής των βαρών των κοινωνικών και πολιτικών προσαρμογών, 
και του κοινωνικού ελλείμματος.

Εχει επίσης η Ευρώπη τις προκλήσεις του περιβάλλοντος που κατέ
στρεψε πρώτη απ’ όλους, στο χώρο της και στο κόσμο. Τώρα βέβαια 
βγαίνει και κάνει και μαθήματα στους άλλους για να μην κάνει το ίδιο.

Ετσι στο επίπεδο των λόγων, αλλά στο επίπεδο της πράξης υπάρχουν 
ακόμα πολλά κενά. Αυτά θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, άλλα έγιναν 
και άλλα δεν έγιναν. Το βασικό όμως που δεν έγινε στο Αμστερνταμ, 
και επομένως αφήνει τα πάντα εκκρεμή, είναι βήματα προς την πολιτική 
ενοποίηση.

Δεν έγιναν αυτά. Και πολιτική ενοποίηση σημαίνει διαδικασίες και 
θεσμούς, που όσα γίνονται στο επίπεδο το κοινοτικό που είναι διαφο
ρετικά απ’ αυτά που γίνονται σε εθνικό. Γίνονται με πρωτότυπες πολι
τικές διαδικασίες της δημοκρατίας. Πρέπει να τις βρούμε ποιές. Πρό
κειται βέβαια για πολιτικές διαδικασίες της δημοκρατίας, με κυβέρνηση, 
με αντιπολίτευση, με εκλογές, με λαϊκό έλεγχο, με συμμετοχή των πολιτών 
κλπ.

Αυτό δεν γίνεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Γίνεται εν 
μέρει, γίνεται αποσπασματικά. Πράγματι αυξάνονται οι εξουσίες του 
Κοινοβουλίου και πολύ μάλιστα,περισσότερο απ’ ότι περιμέναμε. Αλλά 
δεν γίνεται συνολικά και με μια ενιαία αντίληψη. Και είναι καταπληκτικό

μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας, αχαλίνωτου ελέγχου των Μ.Μ.Ε. ασυ
δοσίας των πολιτών και το λέω με καλή έννοια, που ο καθένας μπορεί 
να πει ή να κάνει ό,τι θέλει. Ξαφνικά οι δεκαπέντε υπουργοί μαζεύονται 
σε ένα δωμάτιο και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κανείς δεν ξέρει 
τι συζητάνε. Τι συναλλάσσονται ποιος παραχωρεί σε τι και σε ποιόν, 
έρχονται ξαφνικά και λένε ότι είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
γενικώς.

Με την υπογραφούλα της από κάτω και με την συμφωνία τους χωρίς 
κανένα έλεγχο, γεννιέται μια ιδιότυπη κοινοβουλευτική κοινοτική δικτα
τορία εάν μου επιτρέπετε την αντίφαση.

Αυτό δεν λύθηκε και αυτό έχει συνέπειες, έχει πολύ μεγάλες συνέ
πειες. Εχει συνέπειες για τους πολίτες, για την διεύρυνση, για την 
αποτελεσματικότητα των αποφάσεων, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν 
υπήρχε πολιτική ενοποίηση, δεν χρειαζόταν καθόλου όλα αυτά που μας 
ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια που είναι ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή η 
νομισματική ενοποίηση.

Το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας τι κάνει; Κάνει κάτι απίστευτα 
πράγματα του τύπου εάν περάσεις το έλλειμμά σου τόσο και είναι τόση 
η αύξηση του εισοδήματος σου θα πάρεις τόσο πρόστιμο, που υπολο
γίζεται σε τόσο ποσοστό. Πάει να κάνει αυτοματισμούς και κάνει όντως 
εισάγει αυτοματισμούς, θα επιβάλει ποσοστιαίες μονάδες πάνω-κάτω δεν 
μπορεί να επιβάλει πολιτικές αποφάσεις.

Για να πάρουμε μια αναλογία, δεν νομίζω ότι βάζει κανείς τέτοιου 
τύπου διαδικασίες π.χ. για να ελέγξει η κεντρική πολιτική η νομισματική 
εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες το έλλειμμα της Μινεσότα;

Γίνονται με πολιτικούς τρόπους, με ένα Σύνταγμα, με διάφορα πράγ
ματα που γίνονται σ’ αυτή τη χώρα τέλος πάντων, ή σε άλλες ομοσπον
δίες, στην Γερμανία, στην Ελβετία ή στην Βραζιλία.

Απούσης της πολιτικής δομής, εισάγουμε αυτοματισμούς. Είναι τερά
στια συνέπεια η απουσία της πολιτικής ενοποίησης και γι’ αυτό νομίζω 
ότι εκκρεμεί. Εκκρεμεί γιατί εδώ πέρα στην λογική των πραγμάτων έτσι 
όπως αποφασίστηκαν, είναι γραμμένα ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί 
να υπάρχει ενιαία αγορά χωρίς να υπάρχει ενιαίο νόμισμα. Είναι 
καταστροφικό και σπάταλο. Είναι επικίνδυνο διότι δίνει βορά της ευ
ρωπαϊκής οικονομίας στην σπέκουλα. Αναρωτιέται ο πολίτης κάθε μέρα 
και λέει ανεβαίνει το δολάριο έχουμε πρόβλημα και κατεβαίνει το 
δολάριο πάλι έχουμε πρόβλημα. Μα πότε δεν θα έχουμε πρόβλημα; 
Μόνο όταν έχεις ένα ενιαίο νόμισμα, είναι προφανές και δεν χρειάζεται 
ανάλυση εάν χρειαστεί θα την κάνω.



Ενιαία αγορά σημαίνει νόμισμα, νόμισμα όμως χωρίς πολιτική εξουσία 
δεν μπορεί να υπάρξει, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία και πολιτική 
εξουσία σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα π.χ. εξωτερική πολιτική, 
λοιπόν αυτό δεν έγινε γιατί εκκρεμεί.

Και για αυτό νομίζω ότι πάμε και για άλλες διακυβερνητικές. Τι 
έγινε τώρα στην ουσία στο Αμστερνταμ. Εγιναν πάρα πολλά επιμέρους 
αποσπασματικά, πολλές φορές ασυνάρτητα μεταξύ τους θετικά βήματα. 
Αναφέρθηκαν η εισαγωγή του χάρτη των δικαιωμάτων του πολίτη, η 
εισαγωγή του κοινωνικού χάρτη, το κεφάλαιο για την απασχόληση, 
μπορεί να είχε αντιρρήσεις ο καθένας για το τι λέει θεωρητικά. Οταν 
όμως έχεις νομική βάση για να αγωνιστείς γι’ αυτά τα ζητήματα, ενώ 
μέχρι τώρα σου έλεγαν δεν έχεις δίκιο γιατί δεν είναι κοινοτικό θέμα 
είναι εθνικό η απασχόληση, τώρα όμως που είναι κοινοτικό, όποιος 
θέλει να κάνει πολιτική μπορεί να κάνει πολύ σοβαρή πολιτική. Και σ’ 
αυτά και σε πολλά άλλα.

Εγιναν διάφορα ασυνάρτητα επαναλαμβάνω πολιτικά βήματα, αυτό 
είναι σίγουρο και κυρίως εμμέσως, γιατί δεν ήταν θέμα της διακυβερ
νητικής, διασώθηκε η οικονομική νομισματική ένωση.

Θυμηθείτε, τις σχετικές συζητήσεις λίγους μήνες πριν. Θα αναβληθεί, 
δεν θα γίνει, θα διασπαστεί; Διασώθηκε κατ’ αρχήν, εκκρεμεί πάντοτε 
μέχρι να δούμε το ευρώ να είναι η μονάδα των προϋπολογισμών των 
συναλλαγών και στο 2002 στην τσέπη μας. Πάντοτε θα υπάρχει κάποια 
εκκρεμότητα, αλλά μειωμένη αφού μειώθηκαν οι πιθανότητες κρίσεως. 
Είναι καλό αυτό; Εγώ λέω είναι θετικό, αλλά βάζει και κάποια ζητήματα. 
Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση δεν είναι Οικονομική και Νο
μισματική Ενωση. Πρόκειται για ένα ψεύδος των κυβερνώντων μας. 
Είναι μόνο νομισματική ένωση.

Ο όρος οικονομική δεν υπάρχει. Η υπάρχει εμβριωδώς. Ερχεται 
λοιπόν η ΟΝΕ πολύ σωστά και πολύ καίρια και σε συμφωνία μ’ αυτά 
που είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε συμφωνία με μια σωστή 
ερμηνεία πολιτική της συνθήκης. Και λέει το Ο της ΟΝΕ, το Οικονομική 
Ενοποίηση να το κάνουμε. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει εάν υπάρχει 
πολιτική βούληση, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.

Τι σημαίνει να κάνουμε το Ο, την Οικονομική Ενωση πραγματικότητα; 
Πρώτα βήματα δηλαδή όχι τίποτα το τελειωμένο, απλώς να αρχίσει να 
δουλεύει, σημαίνει αυτό που λέει ο ίδιος έτσι πολύ γραφικά μια οικο
νομική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το αντίβαρο απέναντι στην κεντρική τράπεζα, την ευρωπαϊκή, που 
θα κάνει και θα διαχειρίζεται την νομισματική ενοποίηση.

Αυτά θεωρούνται αυτονόητα πράγματα σε μια πολιτικά ενοποιημένη 
Ευρώπη. Διότι ναι μεν η Bundesbank είναι ανεξάρτητη τράπεζα και 
σωστά γιατί δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να είναι υποχείριο του 
οποιουδήποτε πολιτικού που περνάει για τρεις μήνες που διαλύει τις 
ισοτιμίες ή τα επιτόκια και μετά ερειπώνει την οικονομία. Εδιό δεν 
νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία από κανένα.

Ομως απέναντι της η Τράπεζα αυτή έχει μια ισχυρότατη γερμανική 
κυβέρνηση. Η Federal Bank στην Αμερική έχει μια ισχυρότατη αμερι
κάνικη κυβέρνηση και βεβαίως δεν μπορεί να την χειρίζεται σαν πιόνι 
ή μαριονέτα. Υπάρχει ένα είδος αντίβαρου και διαλόγου, πολιτικού και 
οικονομικού κλπ.

Μπορεί να γίνει όμως και στην Ελλάδα, με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών που επιτάσσει η συνθήκη, εάν αυτός ο συντονι
σμός γίνει μόνιμος και σταθερός, εμβαθύνει με κριτήρια και γίνει από 
ένα σταθερό όργανο,που δεν συνέρχεται ευκαιριακά τόσο αλλά παρα
κολουθεί επισταμένως.

Είναι θέμα λοιπόν πολιτικής δράσης και πολιτικής πίεσης. Γι’ αυτό 
εξάλλου δεν λύθηκε το θέμα στο Αμστερνταμ και παραπέμφθηκε στην 
ουσία μαζί με τα λοιπά ζητήματα της επιτροπής απασχόλησης των πόρων.

Να προχωρήσει η ενοποίηση; Να προχωρήσει η ενοποίηση σύμφωνοι. 
Και η διεύρυνση με τον προϋπολογισμό και την αντίληψη περί προϋ
πολογισμού που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Πρόκειται 
για καραγκιοζιλίκι. Ξεκινάμε από την αρχή ότι δεν πρέπει ο προϋπο
λογισμός να περάσει ποτέ μια οροφή, 1,27% του ΑΕΠ. Και μετά 
συζητάμε λέμε τί πολιτικές θα κάνουμε. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο 
πάσης υγιούς αρχής προγραμματισμού, γιατί πρώτα βάζεις τους στόχους 
σου και μετά λες ποιά είναι τα μέσα.

Και εάν δεις ότι δεν έχεις τα μέσα,τότε λες να κόψω τους στόχους 
μου. Μπορεί να ήμουν πολύ φιλόδοξος, σύμφωνοι αλλά από τους στόχους 
ξεκινάς, όχι από τα μέσα.

Δεν προγραμματίζεις με τα μέσα, με τους στόχους προγραμματίζεις. 
Αυτό πρέπει να λυθεί. Και οι απαντήσεις που δίνουμε μέχρι τώρα είναι 
απαράδεκτες, για ένα ορθολόγο απαράδεκτες.

Το κόστος της διεύρυνση εάν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά και 
θέλουμε να έχει μια αξιοπιστία η διεύρυνση και προοπτική είναι πολύ 
μεγαλύτερο από όλες αυτές τις ανοησίες, πολιτική για την απασχόληση 
δεν γίνεται με φανταστικά σενάρια ούτε μόνο με συντονισμό.

Τα διευρωπάίκά δίκτυα δεν χρηματοδοτούνται με αέρα, ή με την 
άρνηση του ECOFIN, των υπουργών μας των οικονομικών. Να δανείζεται



λέει η Ευρωπαϊκή Ενωση για να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα και γιατί 
να μην δανείζεται; Εχει την μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική ικανότητα 
στο κόσμο αυτή τη στιγμή.

Οταν βγαίνουν κάποιες κουβέντες του αέρα, χρειαζόμαστε ένα κεϊν- 
σιανισμό παγκόσμιας εμβέλειας, για να αντιμετωπίσουμε τον νεοφιλε
λευθερισμό που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσα χρόνια. Αυτό πρέπει να 
μεταφράζεται και στην πράξη, εάν δεν μεταφράζεται στην πράξη, τότε 
είναι κουβέντα του αέρα και υποταγή στον νεοφιλελευθερισμό.

Και τα ωραία λόγια δεν έχουν πλέον καμία αξία. Εκκρεμεί λοιπόν 
αυτό. Εκκρεμοΰν τα διαρθρωτικά ταμεία και τι θα γίνει, εκκρεμεί η 
διεύρυνση, μέγα πολιτικό ζήτημα, ποιοι, πως πότε θα μπουν; Ακούω 
κάποια αστεία που γίνονται στο ΝΑΤΟ, δεν με αφορούν, αλλά βλέπετε 
πως γίνεται ένας καβγάς, να μπουν τέσσερις, ή τρεις, μου θυμίζει 
παιχνίδι, για την Ευρωπαϊκή Ενωση όμως δεν είναι έτσι, γιατί εδώ 
μιλάμε για ιστορική αλλαγή στην Ευρώπη.

Και όσοι δεν θέλουν να υπηρετήσουν με τις πράξεις τους και τις 
παραδόσεις τους, να υπηρετήσουν τις θεωρίες κάποιου κυρίου Χάντι- 
γκτον τις οποίες όμως καταγγέλλουν γενικώς στο γενικό επίπεδο, θα 
έπρεπε να θέσουν το εξής, όλες οι υποψήφιες χώρες γίνονται δεκτές 
για διαπραγμάτευση.

Το στίγμα δίδεται τώρα, όλοι. Το πότε είναι θέμα ανάλυσης των 
πολιτικών οικονομικών και άλλων κοινωνικών εξελίξεων, κλπ. Η Ισπανία 
έκανε δέκα χρόνια να μπει, ας κάνουν άλλοι είκοσι. Το στίγμα το 
πολιτικό και το ιστορικό πρέπει να δοθεί τώρα και η Ελλάδα πρέπει 
να δώσει μεγαλύτερη μάχη για να σίγουρα πάντως μέσα όλα τα Βαλκάνια 
περιλαμβανομένης και της Αλβανίας. Εάν θέλουμε να ανοίξουμε προο
πτικές θα πρέπει ο καθένας να μπορεί μετά να κουμαντάρει το καράβι 
του και να μπορεί να συναλλάσσεται και να συζητάει σε μόνιμη και 
σταθερή προοπτική με τους άλλους. Αλλιώς μπαίνουμε σε περιπέτειες, 
θυμηθείτε τον Μπερίσσα με τα καραγκιοζιλίκια που ήθελε να κάνει την 
Αλβανία μέλος της ομοσπονδίας των ισλαμικών χωρών. Ήταν λιγάκι 
αστείο, κάποτε μπορεί να μην είναι αστείο αυτό.

Αυτά εκκρεμούν, αυτά δίνουν προκλήσεις για πολιτικούς αγώνες για 
όποιον θέλει να τους κάνει και για όποιον θεωρεί ότι ποτέ δεν θα 
πρέπει να παραιτείσαι και μ’ αυτή την έννοια εγώ προτείνω να γίνουν 
και να συνεχιστούν. Βεβαίως θέλει και αναδιατάξεις των πολιτικών 
δυνάμεων και των αντιλήψεών τους, αλλά δεν ήρθαμε εδώ πέρα να 
μιλήσουμε για την σύγκληση των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλι
σμού και του εκσυγχρονισμού και της οικολογίας.

Ν. Κακλαμάνης
Ευρωβουλευτής της ΠΟΛΑΝ

Για να απαντήσει κανείς για τα αποτελέσματα της διακυβερνητικής 
του Αμστερνταμ, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να απαντήσει σε ένα άλλο 
ερώτημα, για ποιά Ευρώπη μιλάμε; Γιατί εάν δεν απαντήσουμε για ποιά 
Ευρώπη μιλάμε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αξιολογήσω τα αποτε
λέσματα του Αμστερνταμ.

Μιλάμε για την Ευρώπη έτσι όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτικοί 
της πατέρες; Για μια Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό; 
Για μια Ευρώπη της ποιότητας και όχι της ποσότητας; Μιλάμε για μια 
Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ή για μια 
Ευρώπη των ECU που το κριτήριο είναι μόνο τα ECU προκειμένου να 
λάβει την οποιαδήποτε πολιτική της απόφαση;

Ανάλογα ποιάς Ευρώπης είμαστε φίλοι, δίνουμε και την απάντηση 
εάν πέτυχε ή δεν πέτυχε η διακυβερνητική του Αμστερνταμ.

Προσωπικά επειδή εγώ είμαι φανατικά οπαδός της Ευρώπης όπως 
την οραματίστηκαν οι ιδρυτικοί της πατέρες, πιστεύω ότι απέτυχε η 
διακυβερνητική του Αμστερνταμ. Γιατί τρία ήταν τα κύρια θέματα που 
επέλεξαν οι αποφασίζοντες, από την πληθώρα των προτάσεων που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και το ένα 
μάλιστα, φοβούμενοι κοινωνική έκρηξη δεν το είχαν από την αρχή στην 
ατζέντα τους, για να συζητήσουν στο Αμστερνταμ, την απασχόληση, τη 
κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα και το δημοκρατικό έλλειμμα- 
θεσμικά θέματα.

Εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση γιατί οι πολιτικοί 
θα πρέπει να έχουν το θάρρος δημόσια να λένε καλές κουβέντες και 
με ανθρώπους που δεν ανήκουν στο χώρο τους και να συγχαρώ δημόσια 
τον κ. Περράκη.

Πρώτο γιατί συνεργάστηκε με τους έλληνες ευρωβουλευτές, δεύτερον 
γιατί προσπάθησε να μας ενημερώσει όσο μπορούσε, και τα συγχαρη
τήρια φάνηκαν στην ηγεσία του υπουργείου εξωτερικών, υποθέτω δεν 
το έκανε μόνος του, και για την προσπάθεια που κατέβαλε, το εάν η 
προσπάθεια δεν μετεβλήθη σε ουσία για όλα τα θέματα, σ’ αυτό δεν
ευθύνεται προφανώς ο κ. Περράκης.

Εγώ θ’ αρχίσω από την απασχόληση λέγοντας πέντε μόνο πράγματα. 
Ειλικρινά τι άλλαξε με την απόφαση της Διακυβερνητικής για την 
απασχόληση;

Παρέπεμψαν σε εθνικές πολιτικές επίλυσης του θέματος της απασχό
λησης. Και για χώρες που τρέχουν με την γλώσσα έξω για να πιάσουν



το πολυπόθητο νούμερο 3% του ελλείμματος ως κριτήριο για την ΟΝΕ, 
αυτό είναι αστειότητα να το λέμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βεβαίως 
ενίσχυσαν όλοι το κοινωνικό ταμείο, αλλά αυτό είναι ασπιρίνη, για μια 
ασθένεια που χρειάζεται ριζική επέμβαση.

Στην ουσία λοιπόν δεν έγινε απολύτως τίποτα και είναι ένα θέμα 
κύριε Σουλαδάκη εάν θέλετε το θέμα της απασχόλησης υπό την ευρύτερη 
έννοιά του να το κάνετε μετά τον Σεπτέμβριο σαν εκδήλωση από το 
ΙΣΤΑΜΕ με όλα όσα είναι γύρω απ’ αυτή την έννοια.

Γιατί εδώ πάρθηκαν και αποφάσεις που τα ακούσατε στα θεσμικά 
θέματα, που άπτονται πολλά και στην απασχόληση, πχ. για την μετα
νάστευση και την λαθρομετανάστευση και κάποτε σ’ αυτό το τόπο οι 
πολιτικοί πρέπει να πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από τους δημοσιο
γράφους και απλά να τους επικαλούμεθα όταν μας συμφέρει και να 
τους βρίζουμε όταν δεν μας συμφέρει.

Για να ακούσετε πως έχουν τα πράγματα γι’ αυτό το πράγμα, όχι 
όταν κάποιοι λένε την αλήθεια κρεμιούνται ταμπέλες επάνω τους, για 
να δείτε τι αποφάσεις υπάρχουν με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 1995 
σαν πρόταση του συμβουλίου υπουργών για την απασχόληση, και την 
μετανάστευση και την λαθρομετανάστευση που έχει υπογράψει και η 
Ελλάδα και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και που κανείς δεν γνωρίζει.

Για να δείτε τι περιλαμβάνεται για την απασχόληση και την μετανά
στευση, στην Λευκή Βίβλο που υπάρχει από τον Φεβρουάριο του ’94 
και ουδείς στην Ελλάδα γνωρίζει.

Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον, κλείνω και την δεύτερη παρένθεση, 
πιστεύω ότι δεν επιλύθη απολύτως τίποτα. Η ευρώπη κρύβεται πίσω 
από τα νούμερα και ξεχνάει ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν 
άνθρωποι. Ξεχνάει ότι η κοινωνική συνοχή είναι το ισχυρότερο συνδετικό 
υλικό για να τη κάνει να αντισταθεί στον ένα γίγαντα που υπάρχει και 
που είναι οι ΗΠΑ και στον άλλο που υπάρχει αλλά κοιμάται και ξυπνά 
και είναι η Ασία.

Και εάν δεν ξυπνήσει έγκαιρα και δεν ενισχύσει την κοινωνική της 
συνοχή θα γίνει μπρέκφαστ ούτε καν κυρίως γεύμα, είτε της Αμερικής 
είτε της Ασίας, εμένα είναι αυτή η προσωπική μου άποψη από την 
εμπειρία των τριών ετών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Κοινή εξωτερική πολιτική, το ότι μπήκε αυτή η φραστική διατύπωση 
για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης εγώ το θεωρώ 
επιτυχία και επιτυχία και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αλλά προς Θεού μη μεγαλοποιούμε τα πράγματα, μην δημιουργούμε 
υπερβάλλουσες προσδοκίες στο λαό, που σε κάποια στιγμή κρίσης όταν

θα δει ότι αυτά που του λέμε δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ουσία, 
τον ενθουσιασμό τον αντικαθιστά η απογοήτευση, και η απογοήτευση 
πολλές φορές δημιουργεί ρεύμα αντιευρωπαϊκό. Γιατί εγώ αυτά που 
ακούω και σας τα λέω δεν σας τα λέω από αντιευρωπαϊκή, ούτε από 
ευρωσκεπτικιστική διάθεση, σας τα λέω από μεγάλη αγωνία και αν 
θέλετε μεγάλη προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα.

Αγωνιώ για την ευρωπαϊκή ιδέα και υπ’ αυτή την έννοια τα λέω. 
Εκεί λοιπόν πέραν αυτού που μας αφορούσε, γιατί στην ουσία εμάς 
αφορούσε μόνο, δεν έγιναν ουσιαστικά βήματα κυρίες και κύριοι.

Και πάλι η Ευρώπη όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, θα παίξει το 
ρόλο της γκουβερνάντας, αποφάσεων που έλαβε το αμερικάνικο κογκρέ
σο, όπως έγιναν στις κρίσεις και στην Αλβανία και κυρίως στην Γιου
γκοσλαβία και σε μας εδώ στα Ιμια, θα εκτελέσουμε εντολές που έχουν 
ληφθεί πέραν από τον Ατλαντικό.

Και είναι αστείο, όταν έγινε η κρίση στον κόλπο με απόφαση της 
ΔΕΕ που εγώ σας λέω και το κόμμα μου είμαστε υπέρ της ενσωμάτωσης 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και να αποτελέσει τον αμυντικό της βραχίονα, 
στείλαμε το εκστρατευτικό μας σώμα σαν ευρώπη στον κόλπο και όταν 
έγινε η κρίση μέσα στην ευρώπη στην πόρτα μας απέξω, η ΔΕΕ 
αδρανοποιήθηκε παντελώς και τον κυρίαρχο ρόλο τον ανέλαβε το ΝΑΤΟ.

Αυτό δεν είναι αντίφαση; Αυτό δεν δείχνει ότι έχουμε μπει κάτω 
από την ομπρέλα κάποιας άλλης δύναμης; Εάν δεν είναι αυτό αντίφαση 
τότε τι είναι αυτό αντίφαση. Ούτε και γνωρίζω εγώ τι ρόλο παίζει η 
Αγγλία, είτε με τον κ. Brad, είτε με τον κ. Major, πριν, ούτε γνωρίζω 
τι ρόλο παίζει η Γερμανία.

Γιατί ενώ αλλού παριστάνει τον εκπρόσωπο της Αμερικής στην Ευ
ρώπη, στα βαλκάνια που θέλει π.χ. για τους δικούς της λόγους εξωτερικής 
πολιτικής να έχει σφαίρες επιρροής, εκεί δήθεν, όχι δήθεν ουσιαστικά 
κοντράρει τις ΗΠΑ.

Με τέτοιες νοοτροπίες δεν μπορεί να αποκτήσουμε κοινή εξωτερική 
πολιτική. Μη κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και μη λέμε πράγ
ματα γιατί εδώ είναι τα γεγονότα τα οποία ισχύουν. Σχετικά με την 
ΚΕΠΠΑ δήλωσε ο νέος προεδρεύων των υπουργών εξωτερικών, κ. 
Ντάνγκεν δήλωσε ανησυχητικά πράγματα και για την προσδοκία της 
Κύπρου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Νομίζω ότι οι δηλώσεις 
αυτές θα δημοσιευθούν αύριο ή μεθαύριο σε ελληνική εφημερίδα και 
πρέπει να ανησυχούμε και πολύ περισσότερο μάλιστα απ’ όσα έγραψε 
σε άρθρο του στον European ο κ. Βίκτωρ Σμαρτ που ξέρετε πολύ καλά 
ότι απηχεί τις απόψεις του κ. Van der Broek, και πρέπει να ανησυχούμε



πολύ για την Κύπρο. Γιατί όταν λένε άλλο πότε αρχίζει η συζήτηση για 
την Κύπρο, το πότε τελειώνει μη μας το ρωτάτε σας παρακαλούμε πολύ, 
αυτό μόνο εφησυχασμός δεν είναι.

Και όταν ο κ. Σμαρτ λέει και συνήθως 90% των περιπτώσεων αυτά 
που γράφει απηχούν απόψεις του κ. Van der Broek τι σημαίνει αυτό; 
Οτι εάν δεν επιλυθεί το θέμα με την Τουρκία, η Κύπρος δεν μπαίνει 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τότε θα πρέπει να ανησυχούμε δυο φορές.

Επ’ αυτών λοιπόν των θεμάτων που συμπεριελήφθησαν τρεις και η 
Κύπρος τέσσερις στην απόφαση, εμένα δεν μου λέει τίποτα, εύχομαι να 
διαψευστώ.

Και έρχομαι στο τελευταίο θέμα που έχω επιλέξει σαν κύριο, δια
φάνεια και θεσμικά. Τα θεσμικά εθίγησαν και από τον κ. Περράκη και 
από τους άλλους συναδέλφους, συμφωνώ ότι υπήρξαν αρκετά θετικά 
σημεία.

Δυο ήταν για μένα τα μεγάλα θέματα, στο θέμα της διαφάνειας, 
διαφάνεια στη διαχείριση.

Το τι ποσά εκατομμυρίων ECU φεύγουν κάτω από το τραπέζι της 
Commission δεν τα άγγιξαν εκεί, δεν άγγιξαν τίποτα που να μπορούμε 
να ελέγχουμε ουσιαστικά ως κοινοβούλιο την διαχείριση.

Απολύτως τίποτα και το γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει αυτό, διαβάζοντας 
ακόμα και τις ελληνικές εφημερίδες. Και το θέμα της διαφάνειας στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών. Το γνωρίζετε ότι εμείς σαν 
ευρωβουλευτές δεν έχουμε δικαίωμα να μάθουμε, απόφαση του Συμ
βουλίου Υπουργών; Να πάρουμε πρακτικά μάλλον, μόνο την απόφαση 
μας δίνουν.

Οταν υπάρχουν χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που 
οποιοσδήποτε απλός πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πρακτικά 
του υπουργικού συμβουλίου εάν πιστεύει ότι είναι κάποιο θέμα που τον 
αφορά;

Το έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ούτε το ακούμπησαν 
εκεί, ούτε τι συζητάνε γνωρίζουμε. Αρα αφού δεν γνωρίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν γνωρίζετε και εσείς, ούτε πρακτικά μας δίνουν, παρά 
μόνο απόφαση, δεν το άγγιξα.

Και για το θέμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου πράγματι πήραμε 
συναποφάσεις σε αρκετά πράγματα, πήραμε. Μας κράτησαν το κυριό- 
τερο, ξέρετε ποιό είναι αυτό; Τα διαρθρωτικά ταμεία.

Εκεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν έχει συναπόφαση, ξέρετε τι 
σημαίνει διαρθρωτικά ταμεία; Σημαίνει ότι είναι το μπαγιόκο, ο μοχλός 
όταν θα έρθει η ώρα της διεύρυνσης. Το χρήμα. Πόσοι από τον ελληνικό

λαό γνωρίζουν ότι δόθηκε σκληρή μάχη φέτος για τον προϋπολογισμό 
του ’98 που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Ελπίζω να πάει έτσι μέχρι το 
τέλος και να γλυτώσουμε τα μισά. Πόσοι γνωρίζουν ότι ο γαλλογερμα- 
νικός άξονας πήγε να πάρει όλο το αποθεματικό των διαρθρωτικών 
ταμείων, να το μεταφέρει στο 2000 που δεν υπήρχε δυνατότητα μετά 
άλλης μεταφοράς και να το χρησιμοποιήσει για την διεύρυνση.

Συνασπιστήκαμε ευτυχώς οι μεσογειακές χώρες, και κατορθώσαμε 
από το ένα δις ECU που υπήρχε, δηλαδή 320 δις δραχμές, να γλυτώσουμε 
τα μισά, το 50%, και να γίνει αναδιανομή μέχρι το ’99 στις χώρες που 
το δικαιούται και να μπει μόνο το άλλο μισό στο αποθεματικό για την 
διεύρυνση, εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έμεινε απέξω.

Στην ουσιαστική δηλαδή απόφαση για την διεύρυνση που είναι ένα 
τεράστιο πολιτικό θέμα και θέλω να σας πω ότι συμφωνώ μ’ αυτό που 
είπε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, κατ’ αρχήν και εμείς είμαστε υπέρ της 
διεύρυνσης, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή πως θα γίνει η διεύρυνση. Και 
έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε, να περνούν 
τα κονδύλια προς τις χώρες της διεύρυνσης μέσω του Ταμείου Συνοχής, 
εάν υφίσταται μέχρι τότε,γιατί ούτε αυτό το ξέρουμε.

Π.χ. οι τρεις από τις τέσσερις χώρες του ταμείου συνοχής, το πιθα
νότερο είναι μερικές το έχουν ήδη μια δυο, μέχρι το 2005 που λένε για 
την διεύρυνση να έχουν πιάσει το όριο του 70%, αλλά μόνο η Ελλάδα 
μένει, άρα δεν υφίσταται στην ουσία πρακτικά ταμείο συνοχής.

Εν πάση περιπτώσει εάν υφίσταται είτε να περνάει μέσα από μας η 
οικονομική βοήθεια προς τις χώρες της διεύρυνσης, είτε τουλάχιστον να 
πάρομε αντισταθμιστικά οφέλη. Γιατί σας λέω και μ’ αυτό κλείνω ότι, 
στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, που ήρθαν 
για συζήτηση εκπρόσωποι από τις ένδεκα χώρες της διεύρυνσης, όλες 
μα όλες πλην της Κύπρου που είπε ότι εμείς οικονομικά δεν θέλουμε 
τίποτα. Πολιτικό είναι το πρόβλημά μας. Ζήτησαν λεφτά για δυο τομείς, 
την γεωργία και τα διευρωπάίκά δίκτυα.

Δηλαδή δυο τομείς που έχουν άμεση επίπτωση στις χώρες του φτωχού 
νότου της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτό δεν το λέω για να πω ότι 
δεν πρέπει να γίνει διεύρυνση, αντίθετα σας επαναλαμβάνω ότι πολιτικά 
είμαι υπέρ. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολλά τα πολιτικά οφέλη σε πρώτη 
φάση, εφόσον γίνουν σωστά και έξυπνα και ενδεχόμενα και οικονομικά 
σε δεύτερα για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά θέλει 
πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η ιστορία.

Και κλείνοντας εμένα κανείς δεν μου απάντησε μέχρι τώρα, γιατί 
στα κριτήρια για την ΟΝΕ δεν έχει μπει η ανεργία; Εγώ δίνω την



απλοϊκή απάντηση ότι, εάν είχε μπει το κριτήριο της ανεργίας, πλην 
του Βατικανού και του Λουξεμβούργου το καθένα για διαφορετικούς 
λόγους, καμία χώρα δεν θα είχε τα κριτήρια για την ΟΝΕ.

Απολύτως καμία. Και γι’ αυτό δεν λέει κουβέντα κανείς. Υπ’ αυτή 
την έννοια λοιπόν εμένα η δική μου άποψη είναι ότι εγώ δεν δέχομαι 
σαν έλληνας να γκρεμίσω την Ελλάδα και κυρίως την κοινωνική της 
συνοχή, και με τα υλικά αυτά να οικοδομήσω την ευρώπη.

Και μ’ αυτή την έννοια και εμείς ζητάμε σαν κόμμα και είναι επίσημη 
θέση του συνεδρίου της Πολιτικής Ανοιξης, δημοψήφισμα για την νέα 
διακυβερνητική να ενημερωθεί ο λαός και να αποφασίσει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κακλαμάνη και για τη δική 
του κριτική θεώρηση, που συνοψίζεται στο ότι η Ευρώπη, για την οποία 
μιλάμε και στην οποία πορευόμαστε, μάλλον έχει ένα πρόβλημα, αφού 
η νέα Συνθήκη δεν πέτυχε τους στόχους της. Ο ομιλητής επικέντρωσε 
το ενδιαφέρον του στα ζητήματα τηςαπασχόλησης, της κοινωνικής συ- 
νοχής, της κοινής εξωτερικής πολιτικής,. Να μου επιτρέψει όμως απλώς 
μια υποσημείωση σε δυο πολύ σημαντικά θέματα που έθιξε, στο θέμα 
της διαφάνειας και του ελέγχου των δημοσιονομικών εσόδων.

Θα πρέπει να πω ότι, ίσως μέσα στην πληθώρα των εκατοντάδων 
διατάξεων, του και εμείς έχουμε πρόβλημα να τις παρακολουθούμε όλες 
- να διέλαθε της προσοχής του κ. Κακλαμάνη ότι υπάρχει ένα καινούργιο 
άρθρο στην Συνθήκη, το 191Α, που για πρώτη φορά εισάγει ακριβώς 
το δικαίωμα του κάθε πολίτη, φυσικού ή νομικού προσώπου να έχει 
πρόσβαση στα έγγραφα τα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, γεγονός που θεωρώ ότι αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για 
τα ζητήματα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της πληροφόρησης του 
πολίτη.

Επίσης θέλω να σημειώσω κάτι που αποτελεί για μένα σημαντικότατη 
εξέλιξη και αφορά τον έλεγχο που θα μπορεί να επιχειρεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στους φορείς εκείνους σε εθνικό επίπεδο που διαχειρίζονται 
χρήματα της Κοινότητας, καθώς και δυνατότητα που έχει πρόσβαση στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κ. Στεφάνου
Καθηγητής τον Πάντειου Πανεπιστήμιου

Ο αγαπητός συνάδελφος Στέλιος Περράκης νομίζω ότι έδωσε στην αρχή 
ακριβώς την εικόνα των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης. Και εμείς 
ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στη συνέχεια είναι, να θίγουμε κάποια 
επιμέρους σημεία που νομίζουμε ότι αξίζουν κάποια εξειδίκευση ή 
κάποια κριτική αποτίμηση.

Αξιολόγηση της Συνθήκης πως μπορεί να γίνει ουσιαστικά; Χρειάζο
νται κάποια μέτρα, κάποια κριτήρια. Μας είπαν ότι, είναι πενιχρά τα 
αποτελέσματα της συνθήκης. Το ζήτημα είναι ότι ο καθένας μας είχε 
κάποιες προσδοκίες απ’ αυτή την διακυβερνητική διάσκεψη.

Θέλαμε να προχωρήσει η ευρώπη, θέλαμε να υπάρξει περισσότερη 
δημοκρατία, θέλαμε μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή ένωση μέσα στο 
κόσμο.

Και αυτά είναι τα δυο βασικά κριτήρια και εγώ θα σταθώ σ’ αυτά. 
Ωστόσο ήθελα να θυμίσω λίγο ότι μια διαπραγμάτευση δεν γίνεται εν 
τω κενώ, υπάρχουν συσχετισμοί και υπάρχει και αρχή της ομοφωνίας.

Και πρέπει να σας πω ότι η αρχή της ομοφωνίας, κάθε άλλο παρά 
βολεύει την Ελλάδα, βολεύει κάποιους άλλους η αρχή της ομοφωνίας 
και να σας πω ποιούς βόλεψε στην διακυβερνητική διάσκεψη.

Πρώτα πρώτα η Ισπανία για παράδειγμα δεν συμφώνησε σε μια 
οριακή αναστάθμιση των ψήφων, θα είχε λυθεί το θέμα της στάθμισης 
των ψήφων και τελευταία στιγμή διαφώνησε η Ισπανία όλες οι άλλες 
χώρες είχαν συμφωνήσει.

Στο θέμα της άμυνας, της ενσωμάτωσης της δυτικοευρωπαϊκής ένωσης, 
διαφώνησε η Αγγλία γιατί υπερασπίζεται την νατοϊκή αντίληψη της 
άμυνας. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν μόνη της είχε και τις ουδέτερες τις 
σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες ακριβώς για μένα εκεί είναι ένα μεγάλο 
θέμα, δηλαδή η διεύρυνση που λέμε ότι κάνει καλό κλπ, δεν είμαι 
καθόλου σίγουρος.

Δηλαδή με την διεύρυνση μπήκαν χώρες, οι οποίες δεν πιστεύουν σε 
μια ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα για παράδειγμα. Θέλω να πιστεύω 
ότι αυτοί που είναι οι επόμενοι, οι τρεις που αναφέρονται συνήθως, 
Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία δεν θα είναι αρνητικοί απέναντι στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα έχουν μια θετική αντίληψη. Θα είναι πιο 
θετικοί από τις σκανδιναβικές χώρες.

Είναι ένα πρόβλημα πάντως μη το μειώνουμε αυτό, δηλαδή συμφέρει 
η διεύρυνση κάθε φορά ή μπαίνουν ένα σωρό νέα προβλήματα; θα



έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα που μπαίνει με την ενσωμάτωση τώρα 
νέων από εδώ και πέρα, είναι ότι υπάρχει μια τρομακτική ανομοιογένεια.

Και γι’ αυτό αναφέρθηκε ότι θα σημαίνει αφαίρεση πόρων που 
κανονικά θα μπορούσαμε εμείς να τους πάρουμε κλπ. Αλλά σημαίνει 
και πολύ μεγάλες δυσκολίες στην λειτουργία των κοινοτικών οργάνων.

Βεβαίως η Επιτροπή είναι ένα όργανο και μας απασχόλησε, κρατή
σαμε τον επίτροπο ανά κράτος-μέλος κλπ, αυτό μοιάζει να έχει κατο
χυρωθεί.

Υπάρχει μια επιφύλαξη παρ’ όλα αυτά εάν διαβάσει κανείς αυτό το 
πρωτόκολλο. Εγώ πιο πολύ ανησυχώ για το συμβούλιο,, μπορεί να 
υπάρξει ένα αποτελεσματικό συμβούλιο, που να διασφαλίζει το ευρω
παϊκό συμφέρον, όταν θα έχει είκοσι και είκοσι πέντε κράτη μέλη; Το 
ίδιο θα λειτουργεί το συμβούλιο με έξι, με δέκα, με δώδεκα, έστω με 
δεκαπέντε και στη συνέχεια με είκοσι, είκοσι πέντε;

Είναι προφανές ότι εκεί δημιουργούνται προϋποθέσεις για επιβολή 
απόψεων, εκ μέρους των ισχυρότερων, στα θέματα της εξωτερικής 
πολιτικής για παράδειγμα. Δεν μπορεί, μια ομάδα όταν έχει 25 μέλη 
λειτουργήσει διαφορετικά. Αναγκαστικά διαμορφώνεται ένα γκρουπ που 
καθοδηγεί τη λειτουργία αυτού του οργάνου. Έτσι είναι μια πάγια αρχή 
της διοίκησης και της διοικητικής επιστήμης διότι δημιουργούνται ολι
γομελή άτυπα όργανα σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Επομένως η διεύρυνση και ιδιαίτερα σε όργανα όπως το συμβούλιο 
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινή εξωτερική πολιτική, δεν 
προδικάζει θετικές εξελίξεις.

Τώρα κρίνουμε και νομίζω ότι ήδη και οι προηγούμενοι συνάδελφοι 
ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τα ίδια κριτήρια, δημοκρατία και αποτελε- 
σματικότητα.

Στην πραγματικότητα η αποτελεσματικότητα είναι μια όψη της δημο
κρατίας, δηλαδή εάν ανταποκρίνονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
στις Βρυξέλλες, στις προσδοκίες των πολιτών. Εάν είναι ανίκανη η 
κοινοτική γραφειοκρατία, τότε βεβαίως δεν υπάρχει και γραφειοκρατία, 
εάν το αποτέλεσμα των αποφάσεων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των πολιτών, για ποιά δημοκρατία μιλάμε;

Επομένως, δημοκρατία σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή, συμμετοχική 
διάσταση, επιρροή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Σημαίνει 
όμως και αποφάσεις αποτελεσματικές που ανταποκρίνονται στις προσ
δοκίες του πολίτη. Επομένως η αποτελεσματικότητα είναι μια όψη της 
δημοκρατίας.

Συμμετοχή του πολίτη, εγγυήσεις, υπήρξε πρόοδος, αναμφισβήτητα, 
θεμελιώδη, κοινοτικά δικαιώματα, διαφάνεια, συναπόφαση συμβου
λίου,ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, διευκρίνιση της αρχής της επικουρικότη- 
τας, σε ένα πρωτόκολλο. Η Ενωση όμως παραμένει μια ένωση κρατών, 
βασισμένη σε μια διεθνή συνθήκη και όχι σε ένα Σύνταγμα.

Να θυμίσω ότι κάποτε πριν από μερικά χρόνια το ευρωπαϊκό κοι
νοβούλιο είχε εκπονήσει ένα σχέδιο Συντάγματος καμία συζήτηση περί 
αυτού σ’ αυτή τη φάση.

Εχουμε και υπερεθνικά όργανα. Ομως αυτά τα υπερεθνικά όργανα 
μοιάζουν να ξεφεύγουν από τη δημοκρατική λογική. Ειδικά στο θέμα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε δημοκρατικός έλεγχος υπάρ
χει, αλλά και σημαντικότερο δεν υπάρχει το πολιτικό αντίβαρο. Εγώ 
προσωπικά είχα γράψει γι’ αυτό το θέμα πριν ενάμιση χρόνο. Και 
μιλούσα ακριβώς για την ουσιαστικά ο έλεγχος είναι μια διάσταση, αλλά 
το αντίβαρο είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό σ’ αυτή τη περίπτωση.

Δηλαδή ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα 
οριακής σημασίας, όσο και κατάλληλες διατάξεις, το πολιτικό αντίβαρο 
είναι πολύ πιο σημαντικό.

Και εδώ σκεφτόμαστε το παράδειγμα της Γερμανίας. Στην Γερμανία 
υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει αντίβαρο στην Bundesbank, εξ ού και 
είδατε ότι υπάρχουν εντάσεις, τριβές μεταξύ της τράπεζας και της 
κυβέρνησης.

Στην Ευρώπη ακριβώς αυτό το γερμανικό μοντέλο δε υπάρχει. Δηλαδή 
έχεις την μια πτυχή του γερμανικού μοντέλου, ισχυρή κεντρική τράπεζα, 
από το 1999, αλλά δεν έχεις οικονομική κυβέρνηση όπως είπε ο Μιχάλης 
Παπαγιαννάκης.

Αφήνω αυτή τη στενή προσέγγιση της δημοκρατίας και μπαίνω στα 
θέματα της αποτελεσματικότητας, της ικανότητας. Αυξήθηκε η ικανότητα 
λήψης αποφάσεων; Θα είναι πιο αποτελεσματική στο μέλλον η κοινότητα.

Είπαμε ότι με την αύξηση των μελών δημιουργείται εκ των πραγμάτων 
ένα πρόβλημα. Εκεί εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσω ότι, η 
υιοθέτηση της αρχής της ευελιξίας, συνεισφέρει εγγυήσεις, κι είναι 
πολλές οι εγγυήσεις αυτές. Είναι μια θετική εξέλιξη.

Δημιουργεί μια δυναμική που επιτρέπει την εμβάθυνση, δηλαδή όταν 
υπάρχουν χώρες παράξενες, όπως είναι, εν πάση περιπτώσει μια γνωστή

I
 περίπτωση η Δανία πχ., όταν γίνεται ένα βήμα ξαφνικά βλέπεις η Δανία

διαφωνεί. Αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς μπορούμε να τις υπερβούμε 
και ιδιαίτερα για τον τρίτο πυλώνα σε θέματα δικαιοσύνης, αστυνομική 
συνεργασίας κλπ. Εχει μεγάλη σημασία η πρόοδος και η ευελιξία που



θεσπίστηκε. Το προνομιακό πεδίο εφαρμογής της θα είναι ο τρίτος 
πυλώνας

Αποτελεσματικότητα επίσης συνιστούν η κοινοτικοποίηση ορισμένων 
θεμάτων του τρίτου πυλώνα, θετική εξέλιξη στην ΚΕΠΠΑ, όχι θετική 
με την έννοια ότι ξαφνικά ο πολιτικός νάνος θα μπορέσει να γίνει μια 
υπερδύναμη. Κάθε άλλο αναφέρθηκε, να πω για παράδειγμα ο κύριος 
ΚΕΠΠΑ είναι ένας γραφειοκράτης δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, εάν ο 
κ. ΚΕΠΠΑ ήταν ο Delors, ή δεν ξέρω ποιος άλλος, ένα πρόσωπο με 
κάποια βαρύτητα, θα μπορούσε να παίξει ένα διεθνή ρόλο.

Φοβάμαι ότι στο ερώτημα που τέθηκε , με ποιόν πρέπει να μιλάει 
ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών,θα συνεχίσει να υπάρχει ασάφεια. 
Στην πραγματικότητα υπάρχει μια τρόικα ο πρόεδρος της βουλής, η 
προεδρία του συμβουλίου και ο κ. ΚΕΠΠΑ. Δηλαδή διατηρείται αυτή 
η ρευστή κατάσταση.

Και βεβαίως, αν υποθέσει κανείς ότι υπήρχαν οι θεσμικές προϋπο
θέσεις, δεν είναι αρκετές. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.

Και εκεί, φοβάμαι ότι το ζήτημα θα εκκρεμεί για πολλά χρόνια, γιατί 
υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, υπάρχουν εθνικές αντιλήψεις στην 
εξωτερική πολιτική που είναι παγιωμένες. Ας μην σκεφθεί κανείς τις 
ελληνικές ιδιαιτερότητες. Εγώ μιλώ για βρετανικές, γαλλικές και γερ
μανικές ιδιαιτερότητες. Μιλώ για τον ρόλο που έπαιξαν στην ομάδα 
επαφής οι τρεις δυνάμεις αυτές, για το γιουγκοσλαβικό. Ξέχασαν ότι 
υπήρχε ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία και πήραν τις αποφάσεις για 
λογαριασμό μας, για τους αμερικανούς και τους ρώσους στα πλαίσια 
της ομάδας επαφής. Ουσιαστικά ότι έλεγαν οι αμερικανοί περνούσε και 
ότι ’λεγαν οι ευρωπαίοι δεν περνούσε. Υπονομεϋθηκαν τα ευρωπαϊκά 
σχέδια για την επίλυση του γιουγκοσλάβικου και είναι γνωστές οι 
εμπειρίες αυτές. Επομένως εκεί εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σημα
ντική πρόοδος και ότι θα λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις με πλειοψηφία 
και αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Η πρακτική είναι η ομοφωνία βασικά. 
Σπάνια γίνονται ψηφοφορίες στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μη 
φανταστείτε ότι θα τεθεί ποτέ σε μειοψηφία μια μεγάλη δύναμη, Γαλλία, 
Γερμανία.

Είναι η περίπτωση μην τυχόν τεθεί σε μειοψηφία η Ελλάδα για 
παράδειγμα. Εάν έχει κάποιες ιδιαίτερες απόψεις για κάποιο θέμα, εκεί 
μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά οι μεγάλοι δεν πρόκειται ποτέ να υπερ- 
κεραστοϋν.

Να τελειώσω με κάποιες παρατηρήσεις για την απασχόληση. Τέθηκε 
το θέμα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πράγματι η

απασχόληση δεν αποτελεί κριτήριο για την άσκηση της νομισματικής 
πολιτικής. Ή  εάν διαβάσει κανείς το Μάαστριχτ, εισάγεται πλέον όμως 
η διάσταση της απασχόλησης στην διαμόρφωση της οικονομικής πολιτι
κής.

Εδώ ωστόσο νομίζω ότι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Μπήκε 
το κεφάλαιο για την απασχόληση. Καλό είναι. Είναι ένα έρεισμα για 
να αποφασιστοϋν κάποιες δράσεις. Ωστόσο το πρόβλημα δεν λύνεται 
φυσικά με θεσμικά, με αποφάσεις. Ούτε είναι σαφέστατα ένα θέμα για 
το οποίο ευθΰνονται τα κράτη-μέλη.

Ειπώθηκε βέβαια ότι το όριο του 3% για τα ελλείμματα είναι κατά 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, στο δημόσιο. Δεν θα το έλεγα αντια- 
ναπτυξιακό όμως.

Κοιτάξτε πρέπει να συνεννοηθοΰμε κάποια στιγμή. Δεν είμαστε κρα- 
τιστές ο πλούτος δημιουργείται από τον ιδιωτικό τομέα. Σοσιαλισμός 
δεν σημαίνει να δημιουργεί πλούτο το κράτος. Το κράτος έχει αναδια
νεμητικό ρόλο δηλαδή η λογική της αγοράς είναι τυφλή. Οδηγεί σε 
αδικίες, σε αδιέξοδα. Και πρέπει να επεμβαίνει το κράτος για αναδια
νομή. Ομως τον πλούτο μη περιμένουμε να τον δημιουργεί το κράτος.

Αυτές οι αντιλήψεις είναι ξεπερασμένες και να μην περιμένουμε να 
αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση αυτή που μας επιβάλουν οι 
πάντες. Δεν είναι οι αμερικανοί οι κακοί. Είναι οι ασιάτες. Τα δικά 
μας τα προϊόντα, η κλωστοϋφαντουργία μας και τα ναυπηγεία μας δεν 
υποφέρουν από ανταγωνισμό των αμερικανών, ας μην το ξεχνάμε αυτό, 
Οι ασιατικές χώρες είναι αυτές που μας δημιουργούν το μεγάλο πρό
βλημα.

Γ.ΣΟΥΑΑΔΑΚΗΣ: Πάντως κύριε καθηγητά, παρότι δεν είναι οικονομική 
η συζήτηση, αυτή την άποψη περί σοσιαλισμού που αναπτύξατε δεν την 
έχει αναπτύξει ούτε ο Κέινς που δεν ήταν σοσιαλιστής. Αλλά δεν είναι 
της παρούσης συζήτησης αυτής. Δεν είναι το θέμα απόψε, τί σημαίνει 
κράτος και οικονομία, τα συζητήσαμε προ ημερών και με άλλους και 
ξένους και έλληνες καθηγητές.

Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Ναι μόνο που ο Κέινς έχει ξεπεραστεί από πολύ καιρό 
όπως και οι νεοφιλελεύθεροι επίσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα πρότεινα ύστερα από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέ
ροντα που κατέθεσε ο δυναμικός και κριτικός λόγος των ευρωβουλευτών 
μας και ένας εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας, να περάσουμε 
στο δεύτερο μέρος της συζήτησης αυτής.



ΣΥ Ζ Η Τ Η ΣΗ

Συντονιστής Στ. Περράκης

ΔΕΔΗΓΙΑΝΝΗΣ: Ηθελα να απευθύνω στους κ. ευρωβουλευτάς την εξής 
ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να προσβλέπουμε σε έναν αποφασιστικό 
ρόλο των θεσμοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ειδικότερα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Στα πλαίσια μιας ενωμένης Ευρώπης, 
όταν η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αν δεν απατώμαι στο άρθρο 
145, επιφυλάσσει στην κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα, όχι απλώς και μόνο 
το ρόλο του εφαρμοστή της κοινής οικονομικής πολιτικής, δημοσιονομικής 
και πιστωτικής, αλλά αυτόν τούτο τον ρόλο της χάραξης, της οικονομικής 
πολιτικής, αμφισβητώντας έτσι, τόσο στα εθνικά κοινοβούλια, όσο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα καίριο θέμα, που ανάγεται σε πεμπτου
σία τόσο της εθνικής κυριαρχίας όσο και της κοινοτικής κυριαρχίας. 
Στη χάραξη δηλαδή της κοινής οικονομικής πολιτικής, που αποτελεί ίσως 
και τον ρόλο και τον λόγο της ευρωπαϊκής ένωσης.

Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Πρώτα απ’ όλα να σημειώσω ως παρένθεση σε 
κάτι που είπε ο κ. Κακλαμάνης για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και των διαρθρωτικών ταμείων. Να πω ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να έχει σύμφωνη γνώμη για τα διαρθρωτικά 
ταμεία.

Στο άρθρο 130, υπήρχε σύμφωνη γνώμη και προτάθηκε να γίνει 
συναπόφαση δηλαδή θα έχει ένα ισχυρότατο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο.

Υπάρχει ένα κενό διακυβέρνησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτοχρόνως 
αναζητούμε μια νέα Ευρώπη. Μια Ευρώπη θέλουμε ήταν το μότο των 
συναντήσεων την περασμένη εβδομάδα. Ο Jacques Delors ήταν εδώ και 
ο Σημίτης μίλησε για το ίδιο θέμα. Και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης 
σημείωσε ότι ο Jospin ζητάει οικονομική κυβέρνηση. Ορθώς την ζητάει. 
Φυσικά, η απάντηση που του δίδεται είναι ότι υπάρχει το άρθρο 103 
της συνθήκης και όλα αυτά.

Εχω την αίσθηση ότι η αριστερά αρνείται να βγάλει ένα βασικό 
συμπέρασμα απ’ όλη αυτή τη συζήτηση, ποιό είναι το βασικό συμπέρα
σμα;

Να ανακαλύψει το ρόλο της πολιτικής στη διαδικασία της πολιτικής 
ενοποίησης. Να το πω απλούστερα, να ανακαλύψει ότι, θα υπάρξει άλλη 
ευρώπη, και θα υπάρξει άλλο πρότυπο ενοποίησης, εάν αποκατασταθεί 
το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Εάν δηλαδή η Ευρώπη αποκτήσει

ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να είναι άλλο, από μια καινοτόμο 
ομοσπονδιακή συγκρότηση. Με άλλα λόγια, εάν η αριστερά ανακαλύψει 
τη σημασία της ομοσπονδίας, όχι το κλασσικό πρότυπο των ΗΠΑ αν 
θέλετε, ο Delors το τονίζει, αλλά μιλώ γενικώς πανευρωπαϊκά για την 
αριστερά. Και πρέπει να πω ότι η Ελλάδα ίσως έκανε πολύ περισσότερα 
ανοίγματα. Τουλάχιστον τόλμησε να αναφερθεί στον όρο ομοσπονδία. 
Η υπόλοιπη αριστερά στον ευρωπαϊκό χώρο φαίνεται ότι είναι λίγο 
αλλεργική στην έννοια αυτή.

Εάν πρόκειται να υπάρξει προϋπολογισμός πέραν από το πενιχρό 
1,27%, εάν πρόκειται να υπάρξει κοινωνική Ευρώπη ή οικολογική 
Ευρώπη, αυτή τη στιγμή έχουμε φθάσει στο όριο. Η θα υπάρξει ομο
σπονδιακή Ευρώπη, ή η Ευρώπη θα διολισθήσει τελικώς στο μεσαίωνα 
και στον κατακερματισμό. Οι επιλογές είναι αυτές.

Συνεπώς η απάντηση στο ποια Ευρώπη θέλουμε, θα πρέπει να 
ξεκινήσει από το να ξανανακαλύψουμε το ρόλο της πολιτικής για την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Νομίζω ότι διαφορετικά δεν γίνεται.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, τις επόμενες μέρες μόλις έγινε δεκτή στις 
12, 13 Δεκεμβρίου του 1991 είχε μια θριαμβευτική αποδοχή από την 
ευρωπαϊκή κοινωνία.

Εάν ανοίξετε τις εφημερίδες της 13ης Δεκεμβρίου του 1991 θα δείτε 
θριάμβους. Ό τι ήταν το μεγαλύτερο βήμα. Ωστόσο η αποδοχή αυτή 
κατέρρευσε και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιά είναι η θέση. Το 
Μάαστριχτ θεωρείται λίγο κακόφημη λέξη.

Το Αμστερνταμ που διορθώνει το Μάαστριχτ και το διορθώνει ου
σιαστικά, ξεκινάει αντίθετα, με αμφισβητήσεις, αμφιβολίες και επιφυ
λάξεις. Η ενστικτώδης αίσθηση η δική μου είναι ότι θα έχει μια αντίθετη 
πορεία. Θα έχει δηλαδή μια καλύτερη αποδοχή στην ευρωπαϊκή κοινω
νία. Γιατί κατά κάποιο τρόπο κύριε Θεωνά, προσπαθεί δειλά ίσως να 
απαντήσει στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Σ.ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είμαι βέβαια υπέρ της ανοικτής συζήτησης που πρέπει 
να γίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όμως, προσωπικά, πρέπει να σας 
πω ότι είμαι εναντίον του δημοψηφίσματος.

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ηθελα να σχολιάσω μια άποψη του κ.Θεωνά. 
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι προσωπική του, γιατί και ο συνάδελφος κ. 
Κόρακας στο Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει την ίδια άποψη.

Μου έκανε εντύπωση που εμμέσως πλην σαφώς ο κ. Θεωνάς και η 
παράταξή του φάνηκε να είναι αντίθετοι με την ενσωμάτωση της δυτι
κοευρωπαϊκής ένωσης, στην ευρωπαϊκή ένωση. Και επειδή αυτή είναι



μια σύμπτωση πλέον με τους ατλαντιστές, μπορεί τις συμπτώσεις να τις 
έχω κατανοήσει, αλλά τις συμπτώσεις των εξωτερικών, δύσκολα τις 
κατανοώ, θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσει αυτή τη θέση. Γιατί εγώ 
θα πίστευα ότι, οι ευρωπαϊστές, είτε φιλοευρωπαϊστές, είτε ευρωσκεπτι- 
στικές, όλοι πάντως πλην εναντία των ατλαντιστών θα έπρεπε να έχουν 
συγκροτήσει ένα μέτωπο κατά της παγκόσμιας πολιτικής ανισορροπίας 
τώρα με την μια υπερδύναμη που μόνο αυτή υπερβαίνει τις ΗΠΑ. Η 
Ευρώπη δεν έχει αυτό το κατάλληλο όργανο, τον αμυντικό βραχίονα 
ώστε να έχει λόγο στα προβλήματα ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη 
και ευρύτερα. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα αποδεχθώ στο μέλλον οποια
δήποτε επέμβαση της Ευρώπης, εάν αποκτήσει αυτό τον αμυντικό βρα
χίονα. Δεν μου άρεσε και η επιμέρους επέμβαση και η αναγνώριση της 
Κροατίας από τη Γερμανία που έφερε αυτά τα αποτελέσματα στην 
Γιουγκοσλαβία. Ομως νομίζω ότι αυτή η παγκόσμια ανισορροπία βλάπτει 
τον σύγχρονο κόσμο γι’ αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή τη θέση.

Θα ήθελα να μας αναλύσει αυτή την άποψή του ο κύριος Θεωνάς, 
τουλάχιστον εάν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η άποψη, ας γίνει 
κατανοητή.

Στ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ: Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία το θέμα της 
ΚΕΠΠΑ. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχο
λούσαν τη χώρα μας και το οποίο ακροθιγώς μόνο εθίγη απόψε. Κατ’ 
αρχήν δεν υποτιμώ όλες τις προσπάθειες που κατεβλήθηκαν από ελλη
νικής πλευράς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι, οι επιδιωχθέντες στόχοι δεν επιτεύχθηκαν.

Ισως ήταν τα περιθώρια των ελιγμών μας περιορισμένα. Ίσως υπήρ
ξαν μεταξύ των μεγάλων διάφορες ρυθμίσεις, αυτό είναι αντιληπτό.

Εκείνο όμως που νομίζω είναι δύσκολο κανείς να κατανοήσει και 
να συμμεριστεί, είναι η εκδήλωση ικανοποίησης από μέρους μας για τα 
επιτευχθέντα.

Και κάνουμε πρέπει να πω ειδική μνεία για το θέμα του σεβασμού 
και της προστασίας και της εγγύησης των εξωτερικών συνόρων, μ’ αυτές 
τις λίγες λέξεις που μπήκαν μέσα, με συγχωρείτε αλλά είμαι της γνώμης 
ότι είναι τελείως επουσιώδεις, δεν έχουν καμία ουσία.

Και λέμε ότι κάνουμε αναφορές στα εξωτερικά σύνορα, σε συνάρτηση 
με τα όσα προβλέπονται στην χάρτα των Παρισίων ή στην Πράξη του 
Ελσίνκι δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό είναι κάτι που καταδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι ο εξωτερικός τύπος τον οποίον ασφαλώς διαβάζεται 
περισσότερο στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει την παραμικρή ανα
φορά σ’ αυτό ενώ θα έπρεπε να ήταν πρωτοσέλιδο, έχει απλώς ένα

διακοσμητικό χαρακτήρα, για να μεταχειριστώ την έκφραση του Τάκη 
Λαμπρία σε ένα πρόσφατο άρθρο του.

Θα μου πείτε τι μπορούσε να γίνει; Ανεξάρτητα μ’ αυτό, εγώ νομίζω 
ότι έγινε ότι ήταν δυνατόν να γίνει, αλλά το να βγαίνουμε απέξω και 
να εκδηλώνουμε την ικανοποίησή μας, πρώτα πρώτα νομίζω ότι απο
προσανατολίζει την ελληνική κοινή γνώμη. Δεύτερο, θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι δημιουργεί προσχώματα στο να χαράξουμε μια γραμμή 
πλεύσεως με βάση τα σκληρά πραγματικά δεδομένα.

Και τρίτον δίνουμε εύσχημα στους εταίρους στη συγκεκριμένη περί
πτωση για την συνέπειά τους, ενώ πρόκειται περί πρωτοφανούς ασυνέ
πειας.

Εάν κανείς διαβάσει τις δηλώσεις του κ. Κίνκελ, εάν διαβάσει το 
υπόμνημα της Ολλανδικής κυβερνήσεως προς το ολλανδικό κοινοβούλιο, 
εάν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του κ. Κωλ εάν διαβάσει κανείς όλα 
αυτά τα ενδιαφέροντα ψηφίσματα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, τίποτα 
απ’ όλα αυτά δεν επετεύχθη.

Γι’ αυτό και νομίζω είναι ο λόγος, ότι ενώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
με το πρόσφατο ψήφισμά του αναφέρονται και απαριθμούνται όλα τα 
επιτεύγματα και αυτό περί αθλητισμού, περί προστασίας των κατανα
λωτών δεν υπάρχει καμία λέξη όσον αφορά στην ΚΕΠΠΑ.

Αντιθέτως υπάρχουν δυο παράγραφοι στο ψήφισμα του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου που η μια μας λέει ότι εκφράζει με βεβαιότητα εάν το 
νέο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, θα μπορέσει να αποτελέσει την βάση περαι
τέρω εξελίξεώς της και αυτό πρέπει να εκφράζει την βαθύτατη λύπη 
του γιατί δεν επετεύχθη η συγχώνευσης της ΔΕΕ προς την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Σ’ αυτό είμαι λίγο αυστηρότερος του κ. Κακλαμάνη παρότι 
πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την βασική του τοποθέτηση.

ΚΡΙΜΠΑΣ: Εχω πάντα μια δυσκολία να κατανοήσω το πνεύμα που 
διέπει την συγκρότηση του λόγου γύρω από τα ευρωπαϊκά, που νομίζω 
ότι οφείλεται στο ότι το αντικείμενο είναι μπάσταρδο, δηλαδή δεν είναι 
μια διαπραγμάτευση του τύπου του διεθνούς εμπορίου, της GATT και 
ούτω καθ’ εξής αν και πολύ από το υλικό αυτό είναι τέτοιου τύπου.

Και δεν είναι μια πολιτική διαπραγμάτευση γιατί είναι ήδη δρομο
λογημένη σε πολύ στενά και σφικτά τεχνικά πλαίσια.

Και επομένως το μήνυμα ο ιδεολογικός χώρος μέσα στον οποίο 
γίνεται η διεργασία και η αμφίδρομη σχέση στο βαθμό που υπάρχει 
ανάμεσα στα διευθυντήρια, πολιτικές ελίτ και μια ούτως ειπείν κοινή 
γνώμη. Ό λα αυτά είναι λίγο έωλα. Θα έλεγα ότι το Μάαστριχτ, όχι 
τυχαία, χαιρετίστηκε σαν μεγάλο βήμα, για μένα επρόκειτο περί μιας



συμφοράς. Ο τρόπος με τον οποίον έγινε αυτή η τελευταία κούρσα για 
να υπογραφεί το Μάαστριχτ εκείνη την χρονιά, με εκείνη τη Γερμανία 
και εκείνο τον άρρωστο Mitterand και ένα αποτυχόντα Delors, απλά 
για να κλείσει κάπου το θέμα ήταν ένας ολίγον γάμος αλά Λόρκα με 
το ντουφέκι.

Και δεν το θεωρώ τυχαίο ότι αμέσως μετά το ξεφούσκωμα υπήρξε 
τραγικό και σε τέτοιο βαθμό που είναι η βάση όχι πια για ένα 
ευρωσκεπτικισμό, αλλά για ένα αναθεωρητικισμό ως προς τις δημοκρα
τικές βάσεις συγκρότησης της Ενωμένης Ευρώπης.

Αναγκάστηκε να συρρικνωθεί το πεδίο μέσα στο οποίο αυτή η πολιτική 
τάξη παίζει το δικό της χώρο, σαν ένα είδος κογκρέσου της Βιέννης.

Εάν ποτέ γραφόταν ένα εμπνευσμένο βιβλίο γύρω από το Μάαστριχτ, 
το μοντέλο για μένα θα ήταν το βιβλίο του Κέινς για την Συνθήκη των 
Βερσαλλιών. Αυτή η συνθήκη του Μάαστριχτ καταδίκασε την Ευρώπη 
στο να μεταβιβάζει πόρους στη Γερμανία,την δεξιά Γερμανία, η οποία 
αξιοποίησε την ενοποίησή της για να υποστηρίξει το δεξιό μπλοκ του 
Κολ, το οποίο πληρώνεται τελικά. Δηλαδή ο Πάπας δεν νομίζω να είχε 
φιλοδοξία ή εάν έχει ο ηγέτης της Bundesbank για πάρα πολλά χρόνια, 
είναι υπέρ κυβέρνηση η τράπεζα αυτή της Γερμανίας και είναι λάθος 
να θεωρείται μοντέλο καλύτερο η ίδια η Γερμανία όπως είναι σήμερα, 
σε κάτι που θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη.

Η απαρχή Αμστερνταμ, μάλλον σαν διορθωτική κίνηση την βλέπω 
και εγώ, όπως την είδε ο Ιωακειμίδης. Θα μπορούσε να είναι ένα 
ψήφισμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το αλλά, του τύπου Giscard τότε. 
Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που ήθελα να θίξω, νομίζω ότι είναι αίολο 
το πεδίο.

Είναι αίολο λοιπόν το πεδίο γύρω από το οποίο συζητείται το 
πρόταγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν υπάρχει αντίπαλος, δηλαδή 
δεν υπάρχει αντίλογος στον οποίο κανείς να μπορεί να εκφράσει ένα 
λόγο.

Γιατί δεν υπάρχει; Γιατί η Ευρώπη όπως τώρα είναι, οι 15, συν οι 
τρεις, συν οι πέντε, δέκα, είναι εμπορικοί εταίροι, οι οποίοι πάντοτε 
στα θέματα ασφάλειας, έχουν την επικυριαρχία των ΗΠΑ.

Δηλαδή είναι υπερπροσδιορισμένο, αυτό δεν θέλω να επεκταθώ γιατί 
μπορεί και να βγάλει από το νήμα που θεωρώ το θετικό, ποιό είναι 
τώρα το θετικό;

Νομίζω ότι εκεί αυτό που είπε ο Παπαγιαννάκης είναι το καινούργιο 
στοιχείο. Αν υπάρχει το ενιαίο νόμισμα, πράγματι υπάρχει κενό και

αυτό που λείπει είναι το αντίστοιχο που είχαμε εδώ το Υπουργείο 
Συντονισμού.

Αυτό νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να το ξεφύγει κανένα τεχνοκρατικό 
σχήμα, είναι υπερπροσδιορισμένο το σύστημα τώρα κατά περίεργο τρόπο. 
Το 3% του Μάαστριχτ πιστεύεται από όλους, ότι είναι ένας στενός 
κορσές, δεν επιτρέπει την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό όμως 
δεν είναι αλήθεια.

Είναι χειρότερο απ’ αυτό αλλά δεν είναι αυτό, δηλαδή 3% έλλειμμα, 
όταν ο προϋπολογισμός είναι 60% του ΑΕΠ όπως είναι στις σκανδινα
βικές χώρες, δεν είναι το ίδιο όπως είναι με 3% έλλειμμα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, με 30%.

Το ίδιο το νούμερο έχει άλλη οντότητα, στην δε Ελλάδα ειδικώς το 
3% είναι ο μόνος σοβαρός στόχος που συνάδει με μια σοβαρή ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας.

Σαν αναγκαίο συμπλήρωμα της πολιτικής της σκληρής δραχμής, από 
την οποία έχουμε περισσότερα οφέλη τα τελευταία χρόνια και από 
όλους τους πόρους που εισέρευσαν από τις οικονομικές κοινότητες. Η 
Ελλάδα δεν είναι το ίδιο με τους άλλους. Ποιούς πονάει ιδιαίτερα το 
3% αυτή τη στιγμή; Μα αυτούς που το συνομολόγησαν τους Γάλλους 
και τους Γερμανούς και περισσότερο εν προκειμένω αυτή τη στιγμή 
τους Γάλλους.

Τι θα ήταν το ουσιώδες σε ένα υπουργείο συντονισμού; Παίρνουμε 
εσάς τους ευρωβουλευτές, ποιά είναι η κυβέρνηση την οποία ελέγχεται; 
Η κυβέρνηση της οποίας ο προϋπολογισμός είναι το 1,27% του ευρω
παϊκού ΑΕΠ; Μ’ αυτή δεν αξίζει το κόπο να την ελέγχεις, αυτή είναι 
η αναντιστοιχία.

Νομίζω ότι για να τελειώσω μ’ αυτό, ένα οικονομικό υπουργείο στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα αναγκαστεί, θα του επιβληθεί να συντονίσει τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών-μελών και όχι απλά αυτούς τους 
λίγους πόρους που βγαίνουν εκεί.

Το τρίτο θετικό στοιχείο για να κλείσω, μου φαίνεται ότι κάτι 
καινούργιο έχει συμβεί στην ευρώπη, κάποια ανταρσία των πολιτών, 
κάποια μη αποδοχή αυτής της ελίτ των πολιτικών που αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς.

Και εις αυτό το σημείο θα ήθελα αν θέλετε να το πω σαν ερώτημα 
που είναι η ελπίδα μου, υπάρχει ευρωπαϊκό κόμμα της εκσυγχρονιστικής 
αριστερός; Υπάρχουν ακόμα η μαγιά έχει μπει; Για να κλείσω με την 
κεϊνσιανή οικονομική πολιτική.



Ξέρετε ίσως ότι μεταξύ των άλλων που συζητήθηκαν τους τελευταίους 
μήνες, ήρθαν σε μια επίσκεψη στη Τράπεζα της Ελλάδος ορισμένοι 
οικονομολόγοι μεταξύ των οποίων ένας νομπελίστας ο Φράγκο Μοντι- 
λιάνι, ο οποίος ήταν ακραίος ίσως στην μορφή, αλλά τον στήριξαν οι 
δυο πιο σημαντικοί ίσως ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή οικονομολόγοι τε- 
χνοκράτες.

Οι Γάλλοι το μισό τους, στο πρόβλημα της ανεργίας τουλάχιστον της 
αναπτυγμένης δυτικής ευρώπης οφείλεται σε ανεπάρκεια της ενεργούς 
ζήτησης. Το άλλο μισό οφείλεται σε ακαμψία της διάρθρωσης.

Εάν η ευρωπαϊκή αριστερά μπορεί να πείσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με την πίεση σε όλες της κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, ότι έχει 
έρθει η ώρα η ορθολογική ανάγκη χρησιμοποίησης της δημοσιονομικής 
πολιτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για λόγους αναπτυξιακούς που από 
την φορά των πραγμάτων θα είναι και κοινωνικοί, τότε θεωρούμε ότι 
έχει μπει μπροστά η πορεία στην οποία η Ευρώπη δεν θα έχει το 
δίλημμα ανταγωνιστικότητα, δηλαδή ανεργία, από την μια μεριά, παρα
σιτισμός και θυσίες και δημοσιονομική πειθαρχία από την άλλη.

Δεν πιστεύω ότι είναι νοητό το όραμα της δημοκρατίας να γίνει σε 
βάρος των 2/3. Ό σο περνάει ο καιρός είτε μεν η, ευρώπη θα συρρι
κνώνεται σε διευθυντήριο, γιατί η πολιτική ελίτ, χάνει την δύναμή της 
και θα επικρατούν οι αυτοματισμοί στους οποίους αναφέρθηκε ο Πα- 
παγιαννάκης, είτε αλλιώς θα υπάρξει ένα λαϊκό ρεύμα, με νέες ηγεσίες, 
πολύ πιο άφθαρτες από εκείνες που μας έφεραν στο Μάαστριχτ, οι 
οποίες τότε θα μπορέσουν να συμβιβάσουν και αυτά τα περίεργα θέματα, 
μεταξύ άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, κοινωνικής δικαιοσύνης.

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Μήπως ακριβώς αυτή η ταχύτητα ολοκλήρωσης των 
οικονομικών θεσμών οδηγήσει σε μια δημιουργία διευθυντηρίου σε 
εκείνη την χρονική στιγμή που θα είναι απροετοίμαστοι οι μικροί της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης; Δεν άκουσα τι μοντέλο προτείνεται για να ελεγχθεί 
αυτή η προοπτική;

Στις χώρες που έγιναν δημοψηφίσματα, απλώς μπήκαν τα ερωτήματα 
επανειλημμένα και στην συνέχεια έγιναν δυο τρεις προσθήκες σε ορι
σμένα σημεία όπως στην Δανία και στη συνέχεια το δημοψήφισμα 
πέρασε θετικά.

Αρα μια προοπτική μόνιμης άρνησης δεν υπάρχει. Και εάν σαν χώρα 
έχουμε κάτι να δώσουμε, πιστεύω ότι εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε, 
ήταν τι θα έπρεπε να ζητήσουμε σαν εξαίρεση σαν υποσημείωση για 
να προσχωρήσουμε. Γιατί εάν λέμε ένα δημοψήφισμα απλώς να το

κάνουμε και ας υποθέσουμε όχι, ποιά είναι η πολιτική απάντηση της 
επόμενης μέρας;

Επομένως πιστεύω ότι εκείνο που θα πρέπει να λεχθεί είναι, το τι 
διεκδικούμε σαν χώρα, για να μπει στη συνέχεια ως σημείωση στη δική 
μας προσχώρηση και όχι γενικά την αοριστία δημοψήφισμα ναι ή όχι, 
αυτά ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του ελληνικού 
λαού.

Το τρίτο ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή φαίνεται ότι το Ευρώ 
μπαίνει σαν ανάγκη έκφρασης της ενιαίας οικονομικής ισχύος της Ευ
ρώπης, για να συνεννοείται μεταξύ της, αλλά και σε αντιπαράθεση με 
το δολάριο. Το δολάριο αυτή τη στιγμή καθίσταται το νόμισμα της 
παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα, που οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι 
υπερτιμημένο γιατί η αμερικανική οικονομία είναι από τις πλέον υπερ
χρεωμένες.

Εάν πέσει στην αγορά ένα άλλο ισχυρό νόμισμα, που να παίζει στις 
διεθνείς οικονομικές ισορροπίες, το euro έχει εκτιμηθεί αυτή η σχέση 
σύγκρουσης αυτών των δυο που θα καταλήξει;

Γιατί πιστεύω ότι είναι κινήσεις που γίνονται στο κενό χωρίς να 
εκτιμάτε η επόμενη ημέρα, και μήπως απλώς αυτές οι κινήσεις έχουν 
σαν στόχο μόνο τον εσωτερικό οικονομικό έλεγχο της Ευρώπης από 
ορισμένες δυνάμεις και δεν πάνε πιο πέρα από την Ευρώπη;

Και ένα τελευταίο και το είπαν όλοι. Είναι σαφές ότι εάν δεν υπάρξει 
μια ενότητα πολιτικής τότε πολλά από τα άλλα θα βρίσκονται συνεχώς 
σε εκκρεμότητα.

Ποιές είναι οι εκτιμήσεις ότι είναι δυνατόν να περιοριστούν οι 
εσωευρωπάίκοί ανταγωνισμοί, που είναι και οικονομικοί, ώστε να ισορ
ροπήσει το σύστημα σε μια τέτοια σχέση που να είναι αποδοτικά όλα 
τα άλλα μέτρα;

Δηλαδή η δίκη μου εκτίμηση είναι ότι, η αντίληψη της Γερμανίας 
όσον αφορά το κυρίαρχο ρόλο της στην Ευρώπη δεν έχει περιοριστεί, 
έχει μια τάση επεκτατική και δεν ξέρω εάν αυτό το στοιχείο μπορεί 
να λειτουργήσει σε μια ορατή χρονική προοπτική, ως στοιχείο ισορροπίας 
των πολιτικών δεδομένων της ευρώπης για να λειτουργήσουν τα υπό
λοιπα.

Α.ΣΠΙΝΟΣ: Εάν η Συνθήκη του Αμστερνταμ θα μπορέσει να βοηθήσει 
στην ταχύτερη πολιτική ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εάν 
από τα αποτελέσματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,του Αμστερνταμ, 
ωφελήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εάν η ΟΝΕ, που όλοι 
επιθυμούμε και θέλουμε, έχει οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα και



εάν η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης, θα βρίσκεται κάτω από πολιτικό 
έλεγχο.

Εάν η μελλοντική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποβλέπει στη 
συνεργασία των λαών εκείνων, που θα πιστεύουν στην δημοκρατία και 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, και όχι όπως με την Τουρκία. Και τέλος 
τι αποφάσεις έχουν ληφθεί για την διασφάλιση των συνόρων των κρα
τών-μελών.

Β.ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ: Είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνι
στών Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα είμαι μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας απέναντι στην 
Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή, επιτρέψτε μου να θέσω το εξής ερώτημα, 
στο οποίο δεν ξέρω ποιος από τους αξιόλογους εισηγητές της σημερινής 
σημαντικής εκδήλωσης του ΙΣΤΑΜΕ, θα πρέπει να απαντήσει.

Στα θέματα που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Αμστερ
νταμ, θα είχε νομίζω την θέση του να τεθεί από την πλευρά της ελληνικής 
αντιπροσωπείας και το εξής.

Μια εθνική αντίσταση τόσο ηρωική, στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου όπως η ελληνική κατά του φασισμού, εθνική αντίσταση που 
το μεγαλείο της και η παλλαϊκή της συμμετοχή, δεν μπορεί να συγκριθεί 
με καμιά άλλη των άλλων λαών του αντιφασιστικού πολέμου, θα ήταν 
σωστό κατά την γνώμη μου, να προβάλει η χώρα μας το δικαίωμα των 
γερμανικών αποζημιώσεων που εκτός από τα δεκάδες δις που οφείλει 
η Γερμανία απέναντι στη χώρα μας έχει και την τεράστια ηθική μας 
σημασία για την χώρα μας γιατί είναι η πρώτη εθνική αντίσταση που 
μάτωσε το φασισμό του Χίτλερ εκείνη την περίοδο.

Μ.ΤΖΑΝΗ: Επειδή καλύφθηκα σε ένα μεγάλο μέρος και είμαι ήσυχη 
ότι θα απαντήσετε από τον κ. Κριμπά, θέλω μόνο ένα το δεύτερο σημείο 
να καταθέσω. Επειδή μιλάμε με πολιτικούς όρους για λεφτά και μιλάμε 
με οικονομικούς όρους για αξίες, αυτό γίνεται στην ΕΟΚ .Και είναι 
φανερό αυτό.

Και μαζί με το δημοκρατικό έλλειμμα, εγώ θα έλεγα, και νομίζω ότι 
κατετέθη αυτό, ότι δεν υπάρχει στόχος, δεν έχει στόχο η Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Αυτά τα ωραία πράγματα ήταν μια διακήρυξη και τελείωσε, 
φαλκίδευσαν καθ’ οδόν, δεν ξέρω εάν όμως και εδώ είναι το ερώτημά 
μου. Εάν αυτό είναι μια συνειδητή πράξη ή φαλκίδευση που μας οδηγεί 
αλλού. Και βεβαίως εφαρμόζουμε αυτή την πολύ ωραία τακτική που 
όταν δεν μπορείς ένα πράγμα να το περάσεις μια και έξω, το τεμαχίζεις

και σιγά σιγά εφαρμόζοντας και ένα συμπεριφορισμό σε επίπεδα αγωγής, 
βάζεις τιμωρία, βάζεις ποινές και ο άλλος πειθαναγκάζεται.

Εγώ λοιπόν πιστεύω και θα ήθελα μια απάντηση ότι αυτό είναι πολύ 
συνειδητή επιλογή, δηλαδή ότι υπάρχει στόχος μόνο που δεν συνάδει 
ούτε με τους αρχικούς στόχους, ούτε με τους στόχους των πολιτών. Και 
είμαι πεισμένοι ότι υπάρχει στόχος, γιατί ακριβώς βλέπω μια αταλάντευτη 
στρατηγική.

Οπως εγώ την βλέπω και δεν θα έχω σημειώσει εδώ καθενός από 
τους κυρίους ομιλητές τι είπαν, που το χαρακτηρίζει το καθένα απ’ όλα 
αυτά τα πράγματα, που κρύβονται κάτω απ’ αυτή τη φράση που θα σας 
πω τώρα. Εχω την γνώμη λοιπόν ότι υπάρχει ο στόχος γιατί υπάρχει η 
στρατηγική. Και η στρατηγική λέει πως, όταν δεν μπορούν να περάσουν 
κάποια πράγματα, και όταν δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, 
τότε, δημιουργούμε τετελεσμένα γεγονότα. Νομίζω ότι στην διπλωματική 
γλώσσα λέγονται, και από την άλλη μεριά, ρίχνουμε κάποιες ιδέες, μέχρι 
που να κουβεντιάζουν οι πάντες. Εμείς, δημιουργούμε το επόμενο βήμα, 
την επόμενη τετελεσμένη συνθήκη και έτσι είναι υποχρεωμένοι να 
δεχθούν και ίσως να ζητούν οι πολίτες, ή οι κυβερνήσεις τους.

Προσέξτε με,ως θεραπεία αυτών που δημιουργούν τα τετελεσμένα 
γεγονότα, πράγματα που πριν ίσως να τα θεωρούσαν απαράδεκτα, ή 
εντελώς ανεδαφικά.

Βέβαια σε μια ευρώπη για να μπορέσει κάποιος να την κατανοήσει, 
σε όλη αυτή τη δυναμική της, θα πρέπει να δει το εξωτερικό της 
περιβάλλον, επισημάνθηκε αυτό, αλλά στο εξωτερικό της το περιβάλ
λον,τώρα εάν δουλεύει στην Ταϊβάν ο κακομοίρης ο εργάτης και έχει 
φθηνότερο μεροκάματο από τον Ελληνα, εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα 
με απασχολεί η πολυεθνική, τι συγκεντρώνει στα χέρια της;

Είτε αυτό έχει να κάνει με την Ταϊβάν, είτε με την Αθήνα, είτε το 
Τζιμπουτί, είτε την Νέα Υόρκη.

Θ.ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ: Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσουμε ότι, εάν δεν κάναμε 
αυτή τη συνάντηση εδώ μέσα, δεν θα θιγόντουσαν τόσο σοβαρά θέματα 
εδώ μέσα και δεν θα είχαμε σήμερα μια τόσο πολιτική φαγούρα μέσα 
μας, με λίγα λόγια κάποιο κέρδος, για μένα καλύτερο αύριο στην 
αυριανή μέρα.

Θέλω να ρωτήσω αυτοί οι άξονες της εξουσίας που υπάρχουν σήμερα 
στο ευρωπαϊκό κατεστημένο είναι γνωστοί της πάσι. Αξονες κλειδιά. Οι 
λέξεις κλειδιά που ακούσαμε εδώ μέσα και πιστεύω απ’ όλους είναι η 
πολιτική ενοποίηση, αποτελεσματικότητα απόφασης. Πετάχτηκαν κουβέ
ντες για να συνδεθούν αυτά τα πράγματα και είναι γνωστό ότι αποτε-



λεσματικότητα σημαίνει δημοκρατικότητα. Δημοκρατικό έλλειμμα είναι 
έννοιες που είναι γνωστές σε όλους μας. Ευρώπη, κέντρο, πολίτης, μια 
αλληλουχία που ξέρουμε που πηγαίνει και τελικά ξέρουμε το κενό που 
πατάμε.

Σημασία έχει ότι στο δικό μου το μυαλό καταλήξαμε σήμερα πρώτα 
απ’ όλα σ’ ένα κοινό στοιχείο, είτε το ονομάσουμε κατευθυντήριο είτε 
κλειστό δωμάτιο. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της διακυβερνητικής 
διάσκεψης στο Αμστερνταμ, καταλήγουν σε ένα κλειστό δωμάτιο, τώρα 
πως αλλιώς θα το ονομάσουμε είναι θέμα πολιτικής ή θέμα παιδείας.

Αυτό το κλειστό δωμάτιο πως μπορεί να βρεθεί τρόπος αποδοχής, 
αυτό το κλειστό δωμάτιο εάν γίνει δεκτό στην κοινωνία και στο λαό, 
τότε μιλάμε για ανάπτυξη και για δημοκρατικό έλλειμμα που καλύπτεται 
μέρα με την μέρα και χρόνο με το χρόνο.

Διαφορετικά, μιλάμε για τις καταστάσεις που ξέρουμε και αντιμετω
πίζουμε κάθε μέρα, χωρίς να μπορούμε να έχουμε και κάποια ιδιαίτερη 
κρούση.

Το ερώτημα μου είναι, πρώτα απ’ όλα να το πω λίγο απλά, ξέρουμε 
πολύ καλά γιατί όλα αυτά που αναπτύσσονται και με επίκεντρο έχουν 
όλους τους ομιλητές, ιδιαίτερο επίκεντρο όμως δέχθηκα από τον κ. 
Παπαγιαννάκη.

Πρώτα απ’ όλα αυτά όλα που ακούσαμε εδώ μέσα και πιστεύω ότι 
υπάρχει ένα μίνιμουμ κοινής αποδοχής από όλους εδώ μέσα. Λέγονται 
κάθε μέρα εκεί που βρίσκεται;

Θέλω να πιστεύω ότι ναι. Από εκεί και πέρα, από την στιγμή που 
όσα ακούσαμε εδώ λέγονται εκεί πέρα, τι παραπάνω μπορεί να γίνει 
και τι δυνατότητες υπάρχουν;

Τρίτο βήμα, αυτές οι προτάσεις, αυτά τα βήματα πως μπορούν να 
κωδικοποιηθούν, ώστε αυτό το λαϊκό αίσθημα που εκφράζουν να μπορεί 
να είναι μια δυναμική ανάπτυξης με άλλα λόγια στην ευρώπη και αυτή 
η ευρώπη να είναι ευρώπη των πολιτών;

Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια, αυτά που ακούσαμε εμείς εδώ μέσα, 
μπορούμε να τα δούμε και να τα εκφράσουμε; Ξεκίνησα ότι σημαντι
κότερο απ’ όλη την κουβέντα ήταν ότι βρεθήκαμε εδώ μέσα έτσι;

Αυτή η κοινή επαφή του ΙΣΤΑΜΕ μπορεί να περάσει σε ομάδες 
κρούσης στην πλατεία της Καισαριανής, ή στην Ραφήνα ή δεν ξέρω που 
αλλού, αυτό το πράγμα που θα περάσει στην πλατεία της Ραφήνας μέσα 
από κάποιες άλλες διαδικασίες σαν ΙΣΤΑΜΕ πάντοτε μπορεί να περάσει 
και στην πλατεία του Λονδίνου, μπορεί να γίνει ένα "διεθνές ΙΣΤΑΜΕ"; 
Με άλλα λόγια νομίζω γιατί όλοι έχουμε κάποιο αναπτυγμένο νου θέλω

να πιστεύω εδώ μέσα, βλέπω βήματα δημοκρατικού πατήματος, άρα 
δημοκρατικής ανάπτυξης μέσα από μια τέτοια διαδικασία.

Αυτές οι ζυμώσεις που ως τώρα παρευρέθηκα σχεδόν σε όλες αυτή 
τη χρονιά του ΙΣΤΑΜΕ, όλες λίγο ή περισσότερο, ανάλογα με την 
διαφορετικότητα του θέματος, καταλήξανε στο να έχω αυτό το ερώτημα, 
πως μπορούμε να έχουμε λαϊκότερη συμμετοχή; Και αυτή η λαϊκότερη 
συμμετοχή πως είναι δυνατόν να μας φέρει κοντότερα στη λύση του 
προβλήματος;

Θ.ΣΠΥΡΙΟΥΚΗΣ: Είμαι οικονομολόγος, το ερώτημά μου καλύφθηκε σε 
μεγάλο βαθμό από τον πρόεδρο του ΙΣΤΑΜΕ τον κ. Σουλαδάκη, ήθελα 
όμως να ρωτήσω τον κ. Παπαγιαννάκη, εάν κάτω από τους όρους της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ όπως είναι τώρα, το euro μπορεί να σταδιο
δρομήσει διεθνώς; Μπορεί δηλαδή να αποσπάσει ένα μέρος της αγοράς, 
που τώρα τουλάχιστον κατά 90% μονοπωλιακά κατέχεται από το δολάριο;

Δηλαδή πιστεύω και νομίζω ότι όλοι εδώ μέσα, η Γαλλία, ή Η 
Γερμανία ή και η Ελλάδα αργότερα, όταν θα αγοράζουν π.χ. πετρέλαιο 
δεν θα πληρώνουν σε δολάρια προφανώς, ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα δώσουμε το λόγο τώρα στους συνομιλητές του 
πάνελ. Να παρατηρήσω όμως ότι οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις που 
έγιναν αποδεικνύουν, για μένα, κάτι πολύ σαφές. Δηλαδή την αβεβαιό
τητα μέσα στην οποία συζητούμε τγα αποτελέσματα της Διακυβερνητικής 
και της Συνθήκης του Αμστερνταμ. Πράγματι οι περισσότερες ερωτήσεις 
δεν έχουν καμία σχέση με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Οφείλω να το 
επισημάνω αυτό, και γιατί αυτό αναδεικνύει ακριβώς την ανάγκη να 
γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα θέματα 
για το euro και την ΟΝΕ και την διεύρυνση και εδώ να είναι καλά το 
ΙΣΤΑΜΕ να κάνει νέες εκδηλώσεις.

Από την άλλη μεριά επίσης δεν άκουσα ειδικότερη αρνητική επισή
μανση, γιατί κατακρίνουμε με πολύ ευκολία τη Συνθήκη Αμστερνταμ, 
χωρίς καν να έχουμε διαβάσει το κείμενο αυτής της Συνθήκης.

Να εξηγηθώ γι’ αυτό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ασκείται κριτική 
πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και προσωπικά θα ήθελα πολύ 
να ακούσω και την δίκη σας κριτική θεώρηση πάνω στα αποτελέσματα 
της συνόδου του Αμστερνταμ. Γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι το 
αποτέλεσμα του Αμστερνταμ δεν είναι καλό. Αλλά για να αναλογισθούμε 
λίγο τι είχαμε πριν; Τα διαπιστωμένα από χρόνια ελλείμματα.

Στην Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφτηκε το 1991 και το 1993 
όταν τέθηκε σε ισχύ, είχε ήδη εκ των πραγμάτων ξεπεραστεί ενώ



πολιτικά είχε απορριφθεί στην συνείδηση κάθε ευρωπαίου πολίτη. Στην 
πραγματικότητα προτού προχωρήσουμε στις πρώτες υλοποιήσεις και 
εφαρμογές της Συνθήκης αυτής, της ΚΕΠΠΑ κ.λπ. ήδη βάζαμε τα θεμέλια 
προβληματισμού για να πάμε παραπέρα. Για να καλύψουμε τί; Αυτά 
που δεν είχαμε καλύψει στο Μάαστριχτ, αυτά που δεν είχαμε παλαιότερα 
καλύψει με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

Δηλαδή με άλλα λόγια, η κριτική μας θα πρέπει να εστιάζεται τελικά 
στο ποιοι ήταν οι στόχοι που τέθηκαν σ’ αυτή την Διακυβερνητική 
Διάσκεψη και ποια τα επιτεύγματα της Συνθήκης του Αμστερνταμ. Όμως 
αυτοί οι στόχοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι: ο πολίτης και η Ε.Ε., η 
θεσμική αναθεώρηση και η ΚΕΠΠΑ. Σ’ αυτά τα σημεία πρέπει να 
κάνουμε κριτική, πάνω στα θέματα αυτά να σταθούμε. Εάν πραγματικά 
υπάρχει κάτι σημαντικό, αν σήμερα έχουμε κάτι απ’ αυτές που δεν 
υπάρχουν. Σας καλώ να ανοίξετε τη Συνθήκη και να δείτε τις παλιές 
και νέες ρυθμίσεις π.χ. για τον πολίτη, για την κοινή εξωτερική πολιτική.

Εξάλλου, είναι μέσα στα αναμενόμενα να έχουμε ένα αποτέλεσμα 
κατώτερο από τις προσδοκίες που θα ήθελε ο κάθε εταίρος μέσα από 
μια διακυβερνητική διαδικασία πολιτικών συμβιβασμών.

Από την άλλη μεριά, πρέπει να σημειώσω ότι τα αιτήματα των 
ευρωπαίων πολιτών, που τέθηκαν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο μέσω 
συγκροτημένων οργανώσεων, είχαν συνήθως αποσπασματικό χαρακτήρακ 
π.χ. να αναγνωριστεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το προω
θούσαν τα γυναικεία σωματεία, να προωθηθεί η αρχή της μη διάκρισης 
και ευρύτερα η προαγωγή και προστασία για τα δικαιώματα του αν
θρώπου ζητούσε η διεθνής αμνηστία κλπ.

Όμως, αυτό ήταν μόνο το οποίο ενδιέφερε στην παρούσα διαπραγ
μάτευση για την οποία κάνουμε τόσο κριτική; Οχι. Ποιά άποψη, λόγου 
χάριν κατέθεσε ο πολίτης για την κοινή εξωτερική πολιτική; Τι θέση 
κατέθεσε ο πολίτης για τα θεσμικά θέματα; Τι γνώμη/αίτημα υποστήριξε 
ο πολίτης για τα θέματα του τρίτου πυλώνα; Γιατί, βέβαια, όλα τα 
ανωτέρω έχουν άμεση σημασία για τον πολίτη της Ενωσης. Διαπιστώνω, 
λοιπόν, ότι η προσέγγιση ήταν αποσπασματική και σ’ αυτό ή γι’ αυτό 
έχουμε και όλοι εμείς οι ενεργοί πολίτες της Ευρώπης την ευθύνη μας.

Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εχω να απαντήσω στον κ. Κριμπά χιουμοριστικά 
στην πολύ σοβαρή ερώτηση, που έθεσε εάν υπάρχει μια ευρωπαϊκή 
σύγχρονη αριστερά.

Κοιτάξτε εγώ κύριε καθηγητά μου είμαι εναντίον των ταμπελών. Με 
τον παραδοσιακό βέβαια προσδιορισμό δεν υπήρξα ποτέ αριστερός. Σας 
λέω λοιπόν ότι ένας παλιός δεξιός ψήφισε όχι στον προϋπολογισμό του

’97, κατ’ αντίθεση που δηλώνουν οι ίδιοι και τα κόμματα τους αριστερά 
και ψήφισαν υπέρ του προϋπολογισμού του ’97 που ήταν σαφέστατα 
προϋπολογισμός λιτότητας και φτώχειας.

Επομένως δεν μπορώ να δώσω περαιτέρω διεύρυνση στην απάντηση 
πως εννοούμε την σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά.

Και για την κυρία συγνώμη δεν συγκρότησα το όνομά σας, εγώ 
συμφωνώ με το κλείσιμο που κάνατε και τελείως είδατε περιγραφικά 
μίλησα για την Ασία και την Αμερική, αυτό ήταν το βαθύτερο νόημα, 
όπως και με όσα ανέπτυξε ο πρέσβης κ. Σταθάτος που παρέλειψα να 
πω ότι υπήρξε ο πρώτος διαπραγματευτής και είχε ξεκινήσει μια καλή 
συνεργασία, που συνέχισε ο κ. Περράκης.

Μ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η ομοσπονδιακή αντίληψη στα κόμματα της 
ευρωπαϊκής αριστερός υποχωρεί.

Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και θέλω να πω ότι την βλέπαμε και 
την βλέπαμε έντονα στην Ιταλία π.χ. , παραμένει. Βεβαίως δεν την 
απεμπολούν, αλλά σε άλλα στο γερμανικό ας πούμε στο δημοκρατικό 
κόμμα, στο γαλλικό, δεν ήταν ποτέ ισχυρή έτσι και αλλιώς.

Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό, υπάρχει όμως ένα κίνημα πολιτών 
και πολιτικών που μπορεί να αναπτύσσεται πάνω σ’ αυτή τη βάση δεν 
ξέρω μήπως εμποδίζει η φράση, ξέρετε ότι στην αγγλία θεωρείται 
περίπου ύβρις η λέξη.

Αν λέγεται η ουσία χωρίς την λέξη, έστω και για να μπορούμε να 
συνεννοηθούμε, νομίζω ότι είναι καιρός να αναπτυχθεί, τίποτα άλλο δεν 
έχω να πω για την ώρα σ’ αυτό το πράγμα.

Για την ΔΕΕ δεν έχω να πω τίποτα γιατί νομίζω ότι έτσι και αλλιώς 
το θέμα θα λυθεί μόνο του διά του θανάτου της ΔΕΕ εντός ολίγου και 
επομένως θα τεθούν αλλιώς τα πράγματα, πολύ διαφορετικά.

Θέλουμε μια "οικονομική διαχείριση απέναντι στην νομισματική" με 
την εξής έννοια, για να υπάρχει το πεδίο να ασκείται πολιτική, έχει 
πολύ δίκιο ο Γιώργος ο Κριμπάς όταν λέει εσείς τι ελέγχεται εκεί πέρα 
τώρα, τους διαχειριστές του 1,27%; Κι μάλιστα όχι αυτού του μισού 
γιατί το μισό είναι υποχρεωτικό και δεν συζητείται, το 0,7% αυτό 
συζητάτε; Οχι βέβαια αυτό είναι αστείο, είναι χρήσιμο αλλά είναι λίγο.

Η οικονομική κυβέρνηση θα κάνει τον συντονισμό και την προώθηση 
των οικονομικών πολιτικών των κρατών, με συμφωνία τους, ως εκ τούτου 
φτιάχνεται ένα πεδίο εκεί που είναι πολύ σημαντικό και πολιτικά.

Π.χ. ποιος μπορεί εμένα να με εμποδίσει εάν είμαι μέλος αυτής της 
δεκαπενταμελούς σήμερα οικονομικής κυβέρνησης, να προτείνει και με 
σοβαρότατα επιχειρήματα αυτά που υπαινίχθηκε ο Κριμπάς;



Δηλαδή παραδείγματος χάριν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενίσχυση της 
ενεργούς ζήτησης, συντονισμένα, γιατί όποιος το κάνει μόνος του παίζει 
το παιχνίδι άλλων, εάν προκαλείς ενίσχυση της ενεργούς ζήτησης και 
οι άλλοι δεν κάνουν, αυξάνεις τις εισαγωγές από τους άλλους, είναι 
πολύ απλό και με μείωση του ελλείμματος βεβαίως.

Και οι διαρθρωτικές πολιτικές με μείωση της ελαστικότητας κλπ 
μπορούν λοιπόν και εκεί ανοίγεται ένα πεδίο μάχης και εγώ θα ήμουν 
υπέρ, το πιστεύω αυτό που λέγεται ότι μη ξεχνιέται τον Κέινς τόσο 
εύκολα δεν ξεπερνιέται, δεν μιλώ για την κρατική παραγωγή αλλά το 
συντονισμό της και τη παρεμβατικότητα της οικονομικής πολιτικής, απλώς 
όλοι ξέρουμε ότι σήμερα χρειάζεται ένας κεϊνσιανισμός σε παγκόσμιο 
επίπεδο και εν ολίγοις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ως εκ τούτου 
το όργανο γι’ αυτό το πράγμα είναι η οικονομική κυβέρνηση.

Πράγματι εάν μείνει η ΟΝΕ σκέτη ένα πολιτικό κενό θα δημιουργηθεί 
εκ των ενόντων δηλαδή η φύσις και η πολιτική απεχθάνονται το κενό, 
θα γίνει κάτι, δεν ξέρω εάν θα είναι διευθυντήριο, εγώ ξέρετε είμαι 
εναντίον της λέξης διευθυντήριο και θα σας πω για ποιό λόγο, γιατί 
πάντοτε υπενοείτο με την λέξη διευθυντήριο η συνεννόηση των μεγάλων 
εις βάρος των μικρών, τριών, τεσσάρων δηλαδή.

Δεν υπάρχει μια μοναδική μία περίπτωση στην ιστορία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης που να συμφώνησαν οι εταίροι μεταξύ τους εναντίον όλων 
των άλλων. Δε υπάρχει μια ούτε το Μάαστριχτ. Πάντα οι συμμαχίες 
και οι προσωρινές ή ευκαιριακές, έγιναν μεταξύ μεγάλων και μικρών, 
παίζει πολύ μεγάλη σημασία και το πολιτικό χρώμα και άλλα εθνικά 
συμφέροντα.

Ποτέ, επομένως θα υπάρξει κάτι συμφωνώ, δεν ξέρω θα είναι μισό 
διευθυντήριο, δεν ξέρω τι θα είναι, που δεν θα είναι και νομίζω ότι 
αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, που δεν θα είναι προϊόν μιας 
πολιτικής διαδικασίας, δημοκρατικής προφανώς και αυτό είναι το ζήτημα.

Το δεύτερο στα δημοψηφίσματα, και εγώ νομίζω ότι το όχι χωρίς 
εναλλακτικές λύσεις δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι με ποιές προϋπο
θέσεις είπε ο κ.Σουλαδάκης.

Να σας πω, στην Δανία, που είχε ξεκινήσει να πάρει ένα δικαίωμα 
και το πήρε να αποφασίσει αργότερα τι θα κάνει. Δεν ξέρω εάν η 
Ελλάδα έχει συμφέρον. Οχι δυνατότητα, έχει. Συμφέρον όμως να κάνει 
κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω αυτό θα το άφηνα ανοικτό αυτό το θέμα, 
γιατί θέλει περισσότερη συζήτηση.

Για το ευρώ γιατί υπάρχει ερώτηση γι’ αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. 
Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τις απαντήσεις των τεχνοκρατών.

Ό λα τα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρώπης, και όχι μόνο, πλέον και 
τα αμερικανικά, κάνουν προβλέψεις τι θα γίνει μόλις το ευρώ πέσει 
στο τραπέζι το εθνικό, μόλις μπει το ευρωπαϊκό νόμισμα, χωρίς να 
υπάρχουν τα άλλα, που θα αντικαταστήσει.

Οι προβλέψεις αυτές λένε το εξής, οι πιο συντηρητικές μιλάνε για 
ένα 40% των διεθνών συναλλαγών, και σήμερα το γερμανικό μάρκο 
είναι 8, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νομίσματα όλα μαζί πρέπει να είναι, 
3 , 4 εάν βάλουμε και το ελβετικό μέσα να είναι δέκα. Σαράντα τοις 
εκατό των εμπορικών συναλλαγών και αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη 
ανατροπή και εγώ ήμουν κάποτε και νομίζω ότι είμαι ακόμα οικονο
μολόγος και δεν μπορώ να προβλέψω όλες τις προεκτάσεις.

Θέλω όμως να σας πω ότι πέραν του εμπορίου στην διεθνή οικονομία 
υπάρχει η κυκλοφορία των κεφαλαίων, είτε είναι επενδυτικά, είτε είναι 
κερδοσκοπικά, είτε τοποθετήσεις, ζεστό χρήμα κλπ.

Εκεί νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο και επομένως 
"η σύγκρουση" γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς σύγκρουση θα είναι, η εξι- 
σορρόπηση ας το πούμε έτσι θα είναι εξαιρετικά σημαντική και σίγουρα 
θα έχει και πολιτικές συνέπειες, πολύ μεγάλες.

Λένε οι ίδιες μελέτες ότι έχει σχέση και μπορεί να έχει μεγάλη 
σχέση και με μια ιστορική πτώση των επιτοκίων στην Ευρώπη.

Που για πρώτη φορά στην ιστορία θα ήσαν χαμηλότερα από τα 
πραγματικά αμερικανικά και ιαπωνικά επιτόκια. Που σημαίνει για όσους 
θυμούνται και τον Κέινς και μια στροφή των επενδυτικών ρευμάτων. 
Επομένως πρόκειται για στροφή στην πολιτική της απασχόλησης, αν και 
κρατώ την επιφύλαξή μου γιατί δεν νομίζω ότι οι επενδύσεις ντε και 
καλά δημιουργούν απασχόληση. Πολλές φορές καταστρέφουν απασχό
ληση δημιουργώντας κάποια άλλη αλλά το ισοζύγιο δεν είναι και πολύ 
ενδιαφέρον. Εκεί μένει ανοικτό το ζήτημα και θα άρχιζε μια πραγματικά 
σε βάθος συζήτηση.

Οι ενδοευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί και πως θα διευρυνθούν, κοιτάξτε 
εκεί και μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγει ο κ. Σουλαδάκης εγώ 
θα έλεγα το εξής. Θα επιμείνω στο παλιό σύνθημα είναι λίγο δημαγω
γικό. Αλλά πραγματικά εάν τα πράγματα έχουν έτσι όπως υπαινίχθηκε 
και η επιλογή παραμένει πάντοτε ανάμεσα σε μια γερμανική ευρώπη 
και σε μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Και αυτό αφορά και τους άλλους και 
μια αγγλική Ευρώπη και μια ευρωπαϊκή Αγγλία, και τα λοιπά, πάρα 
πολύ γρήγορα για τα υπόλοιπα, για τις αξίες.

Κοιτάξτε κυρία μου, εγώ συμμερίζομαι την αγωνία του κάθε πολίτη, 
ξέρετε κάτι όμως; Βγαίνει και από τα ερωτήματα που έθεσε στο τέλος



ο κ. Περράκης, οι διεθνείς σχέσεις και οι οικοδομήσεις τέτοιων πραγ
μάτων που δεν είναι πλέον διεθνείς σχέσεις, είναι εσωτερικό ζήτημα το 
ευρωπαϊκό είναι όλο και σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο.

Επομένως εκεί, οι φορείς των αξιών, οι πολιτικοί,οι πολίτες, οι 
συνδικαλιστές, οι άνθρωποι που εκφράζουν κινήματα, ειρηνιστικά, φι
λόζωα δεν ξέρω οτιδήποτε, οι φορείς των αξιών δυστυχώς, δεν μπορώ 
όμως να δω πως αλλιώς μπορεί να γίνει, περνάνε από περισσότερες 
διαμεσολαβήσε ις.

Αυτό που γίνεται στο εθνικό επίπεδο δεν έχουμε εμείς άμεση δημο
κρατία έχει το αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό σύστημα στο ευρω
παϊκό έχουμε επιπλέον προσδιορισμούς, μακάρι να είναι οι λιγότεροι 
δυνατοί, μακάρι η πυραμίδα αντί να είναι μια να γίνουν περισσότερες, 
όμως η διαμεσολάβηση θα είναι όλο και μικρότερη.

Και ως εκ τοΰτου είναι λίγο άδικο να απαιτείται από εκείνον που 
πάει και αγωνίζεται μετά από τόσες διαμεσολαβήσεις. Οταν λέω εκείνον, 
εννοώ το κράτος την κυβέρνηση, το κόμμα, που αγωνίζεται να πετΰχει 
ορισμένα πράγματα. Που μέσω της διαμεσολάβησης εκφράζονται αξίες. 
Γιατί όταν αγωνίζεσαι για να πετύχεις ένα καλύτερο σύστημα εκπρο
σώπησης στην Οοτηηιίεβΐοη φαίνεται λίγο τεχνοκρατικό. Αλλά δεν είναι 
όμως, κάποιες αξίες υπερασπίζεσαι, της ισοτιμίας των κρατών και των 
εθνών π.χ. που είναι ακόμα με μεγαλύτερο ιστορικό βάθος.

Επομένως είναι λίγο άδικο να υπονοείται μια τέτοιου τΰπου κριτική. 
Τελειώνω, πως μπορεί να γίνει λαϊκότερη συμμετοχή; Μα εγώ νομίζω 
ότι έχουμε θετικά σημεία ήδη έχουμε στρατευμένη στρατηγική, αρνητική, 
θετική, προτάσεις κλπ, στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Δυστυχώς μέχρι τώρα διαμεσολαβείτο μόνο εθνικά, τώρα γίνεται και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μην ξεχνάτε ότι έγινε μια τεράστια σύναξη στο 
Αμστερνταμ, παντός του διαμαρτυρομένου και του έχοντος πρόβλημα.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις των αγροτών και μια απ’ αυτές και στην 
Αθήνα, εάν θυμάστε επί ελληνικής προεδρίας είναι ένα άλλο θέμα. Δεν 
σημαίνει ότι οι διαδηλώσεις είναι ο μόνος τρόπος, προφανώς πρέπει να 
υπάρξουν τρόποι συμμετοχής με προτάσεις, αντιπροτάσεις σε όργανα. 
Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε σε διάφορα όργανα για να δοθεί ψωμί να 
δουλέψει η Επιτροπή Περιφερειών, να ακουστούν δήμαρχοι και νομάρχες 
γνωμοδοτικά, θα έλεγα σε μερικές περιπτώσεις και αποφασιστικά. Είναι 
ζητήματα καινούργια όμως.

Επομένως μπορούμε να το κάνουμε μιλώντας γι’ αυτά τα ζητήματα, 
κάνοντάς τα απλά και βγάζοντας το πολιτικό τους περιεχόμενο, δηλαδή 
πόσο σημασία έχει για την χώρα, για τη κοινωνία, για την περιφέρεια,

για σένα τον ίδιο. Και έχει το ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι έχει, όταν 
τρώμε κάτι σήμερα, να ξέρετε ότι τρώμε κάτι καλά, τρώμε κάτι επικίν
δυνο ή όχι, στο βαθμό που το αφήνει ή δεν το αφήνει η ευρωπαϊκή 
πια νομοθεσία που κάνουμε μαζί.

Να σας πω ένα πάρα πολύ πεζό παράδειγμα για την σόγια ή για 
τις ντομάτες που πάνε να μας κάνουν τώρα μεταλλαγμένες. Γ.ΘΕΩΝΑΣ: 
Θα ήθελα πριν περάσω ακριβώς στις απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τέθηκαν να κάνω δυο γενικά σχόλια. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό η 
συζήτησή μας ξέφυγε από το Αμστερνταμ κι έγινε εφ’ όλης της ύλης.

Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο πάντα αυτή η διαδικασία, γιατί εάν 
θέλεις ένα θέμα που συζητάς να το αγγίξεις λίγο σε σχέση με τη 
δυνατότητα που έχεις κάθε φορά, πρέπει να το διευρύνεις και να το 
τεντώνεις σαν λάστιχο και να πιάνεις ότι άλλο θέμα υπάρχει. Ωστε 
μέσα απ’ αυτό τελικά να μην συζητάς την ουσία, του συγκεκριμένου 
θέματος. Γιατί δε λέω ότι τα άλλα δεν έχουν ουσία. Εχω άποψη για 
την διεύρυνση και για την οικονομική και νομισματική ένωση και για 
το ευρώ για το δολάριο, για τις διεθνείς αγορές. Για όλα αυτά μπορώ 
να σας συζητήσω και να σας πω γνώμες, θεωρώ όμως τελικά ότι κάνουμε 
μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης που κατά την γνώμη μου δεν βοηθάει 
πάντα.

Την δεύτερη παρατήρηση τώρα, απ’ όλη τη συζήτησή μας, μου γεν
νιέται μια εντύπωση, έχουμε καταλήξει ότι, το εργατικό κίνημα στην 
ευρώπη έχει δεχθεί μια ιστορική ήττα έτσι φαίνεται από την προσέγγιση 
των περισσότερων, συζητάμε για την αποτελεσματικότητα και την απο
τελεσματική ενοποίηση της Ευρώπης, χωρίς να μας απασχολεί, για ποιόν 
αυτή η αποτελεσματικότητα;

Για τα συμφέροντα ποιού; Ποιών δυνάμεων, κοινωνικών, οικονομικών, 
εθνικών, κλπ; Γιατί μια αποτελεσματικότατη Ευρωπαϊκή Ενωση, που 
παίρνει αποφάσεις αποτελεσματικές σε βάρος των λαών και των εργα
ζομένων, θα πρέπει να την χειροκροτάμε;

Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε ευτυχείς επειδή είναι εξοπλι
σμένη και με στρατιωτικές δυνάμεις και με εσωτερικές δυνάμεις ασφα
λείας και με ενιαία νομίσματα και με οικονομικές πολιτικές και πολιτικό 
σύστημα ενιαίο κλπ και παίρνει αποτελεσματικότατες αποφάσεις, οι 
οποίες όμως είναι σε όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος της εργασίας.

Γιατί μην ξεχνάμε ότι κεφάλαιο και εργασία υπάρχουν στην ευρώπη 
και στο κόσμο σήμερα και δεν έχει εξαφανιστεί η εργασία, γιατί εδώ 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την σκέψη μας και την προβληματική 
μας.



Τρίτο σχόλιο, ακούω μονίμως ένα επιχείρημα η ενιαία εσωτερική 
αγορά, θέλει ενιαίο νόμισμα, θέλει ενιαία πολιτική εξουσία η ενιαία 
αγορά. Μα οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες της ενιαίας αγοράς, αποδέχονται 
απριόρι ότι δεν χρειάζεται σώνει και καλά ενιαίο νόμισμα, αφού επέ- 
λεξαν διαδικασίες που κάποιες από τις χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής 
ένωσης θα τις αφήσει απέξω.

Εγώ είχα πει κουβεντιάζοντας τότε την πρώτη φορά το ’91 για την 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, είχα σοκάρει κάποιους φίλους μου στην ΓΣΕΕ 
τότε, λέγοντάς τους ότι οι πρώτοι που θα έπρεπε να είναι αντίθετοι 
στην Συνθήκη του Μάαστριχτ,έπρεπε να είναι οι φιλοευρωπαϊστές και 
όχι όσοι είναι αντίθετοι γενικά στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση με τον 
τρόπο που γίνεται.

Γιατί; Γιατί τελικά αυτή η συνθήκη διαμορφώνει ένα κακέκτυπο της 
αρχικής ευρωπαϊκής ιδέας, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και νομίζω ότι 
και η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν τα διορθώνει τα πράγματα, αλλά τα 
συνεχίζει.

Τώρα στα συγκεκριμένα ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν να προσβλέ
πουμε σε ένα αποτελεσματικό ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, όταν ουσιαστικά, η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική 
αυτονομείται και όσο και αν ψάχνουμε τώρα στα περιθώρια να βρούμε 
οικονομικές κυβερνήσεις, έχει αυτονομηθεί ουσιαστικά η νομισματική 
και συναλλαγματική πολιτική στο σύνολό της και περνάει στην ευρωπαϊκή 
κεντρική τράπεζα και στην Μπούντεσμπανκ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να παίξει στις παγκόσμιες 
αγορές, με στόχο, για να απαντήσω και σε ερωτήματα που μπήκαν για 
το ευρώ να αποκαταστήσει το δολάριο σαν διεθνές μέσο αποθεματο
ποίησης και σαν διεθνές μέσο πληρωμών.

Ξεχνούν όμως ότι το δολάριο απέκτησε αυτό το ρόλο από το ιμπέριουμ 
των ΗΠΑ και ότι από τη δυνατότητα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
σαν παγκόσμια στρατηγική δύναμη, να επιβάλουν την θέλησή τους στο 
κόσμο. Τέτοια εξουσία,δεν πρόκειται να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση 
και να μην αυταπατόμαστε ότι το ευρώ θα πιάσει το 40% των διεθνών 
αγορών και όλα τα υπόλοιπα.

Ωστόσο η προσβολή της εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας 
σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρωπαϊκό 
σύστημα όπως λειτουργεί και όπως σκοπεύουν να το λειτουργήσουν με 
την Συνθήκη του Μάαστριχτ, είναι άμεση και ευθεία και νομίζω ότι τα 
αποτελέσματα θα φανούν, για χώρες περιφερειακές όπως η Ελλάδα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αριστερά να γίνει οπαδός της ομοσπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, έξω από το συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων ποιές είναι οι 
κυρίαρχες δυνάμεις; Και ποιές προωθούν, ποιες δυνάμεις προωθούν 
αυτή τη μορφή της ενοποίησης. Η αριστερά θα ήταν όχι σύμφωνη με 
τον εαυτό της, εάν προσχωρούσε, απλά και μόνο, δηλαδή αποπολιτικο- 
ποιούσε τις ιδέες και έλεγε η ομοσπονδία είναι καλό πράγμα γενικώς. 
Αρα η αριστερά πρέπει να την αποδεχθεί, έξω από το εάν αυτή η 
ομοσπονδία θα υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα του πολυεθνικού 
κεφαλαίου στην Ευρώπη και μάλιστα σε βάρος της εργασίας, που σήμερα 
βρίσκεται κάτω από διωγμό γιατί όλες οι πολιτικές που μιλούν για την 
απασχόληση έχουν στόχο την αναδιοργάνωση της αγοράς εργασίας, 
ουσιαστικά δηλαδή τι; Την κατάργηση όλων των βασικών κατακτήσεων 
και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και μην αυταπατόμαστε.

Αυτό είναι το περιεχόμενο για την ευρωπαϊκή ένωση και τα όργανά 
της. Το όραμα λοιπόν της αριστερός είναι μια άλλη Ευρώπη και όχι 
αυτοί που κτίζουν τα μονοπώλια στην Ευρώπη, με πολιτική εξουσία η 
οποία θα προέλθει από αλλαγές των συσχετισμών των δυνάμεων. Το 
να φτιάχνουμε μια πολιτική εξουσία που ο άλλος θα μου αλλάξει τα 
φώτα και δεν θα μου επιτρέψει ποτέ να έχω τη δυνατότητα να αναπτυχθώ 
πολιτικά, θεωρώ ότι είναι και αυτοκαταστροφική τάση που δεν νομίζω 
ότι η αριστερά θα πρέπει να την υπερασπίζεται.

Και σήμερα το ΚΚΕ αντιπαλεύει το ΝΑΤΟ και αντιπαλεύει και την 
δυτικοευρωπαϊκή ένωση και τους στρατιωτικούς σχηματισμούς που θεω
ρούμε ότι δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης σήμερα, γιατί πρέπει να 
υπάρχουν στρατιωτικοί συνασπισμοί;

Διότι, κάποτε μας έλεγαν ότι ξέρετε, από την μια είναι το Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας, από την άλλη το ΝΑΤΟ τα οικοσυστήματα πρέπει να 
διαλυθούν αυτόματα, το ένα διαλύθηκε, όχι γιατί το ήθελαν, η ιστορική 
συγκυρία τα έφερε έτσι ή αλλιώς, σήμερα δεν υπάρχει Σύμφωνο Βαρ
σοβίας, γιατί πρέπει να υπάρχει το ΝΑΤΟ ή η Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση;

Και σε τι θα διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας μας η δυτικοευ
ρωπαϊκή ένωση; Οταν η ένταξη της Ελλάδος συνοδεύτηκε με την ερ
μηνεία του άρθρου 5 ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει απειλές προερχό
μενες από συνδεδεμένα με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση μέλη; Για ποιό 
λόγο θα πρέπει να υπερασπίζουμε την στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης με την ένταξη αυτή στρατιωτικού συνασπισμού και στρα
τιωτικού βραχίονα για να μπορεί να παίζει στη διεθνή τάξη πραγμάτων, 
στην νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στο κόσμο, δηλαδή να



κάνει επεμβάσεις τύπου κόλπου η Βοσνίας, ή οπουδήποτε αλλού θα 
χρειάζεται και η επέμβαση στρατιωτικών δυνάμεων.

Νομίζω ότι με τον κ. Σταθάτο συμφωνώ απόλυτα, πρέπει να είμαστε 
πολύ προσεκτικοί στα θέματα των συνόρων και πραγματικά να μην 
δίνουμε άφεση αμαρτιών σε όλους αυτούς τους αρχιτέκτονες των προ
βλημάτων που αντιμετωπίζουμε και στο Αιγαίο και στην Κύπρο, θεω
ρώντας ότι μας έδωσαν μια μεγάλη παραχώρηση τώρα διασφάλισης, 
πως διασφαλίζονται τα σύνορα; Δεν διασφαλίζονται τα σύνορα κατά 
την γνώμη μου.

Νομίζω ότι στον κ. Κριμπά γίνεται προσπάθεια στα πλαίσια της 
ομάδας της ομοσπονδιακής ομάδας της αριστερός στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και των θεμάτων που απαρτίζουν την ομάδα αυτή. Συζητούν 
την άλλη Ευρώπη, προχθές έγινε στη Μαδρίτη μια συνάντηση, γίνονται 
τέτοιες προτάσεις, πάντως για κόμμα ευρωπαϊκό τέτοιου τύπου δεν 
νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες αυτή τη στιγμή να γίνει.

Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι πολιτικές που οδηγούν στην 
συρρίκνωση της ενεργούς ζήτησης είναι πολιτικές που τροφοδοτούν την 
γιγάντωση της ανεργίας. Και αυτή τη στιγμή η σκληρή πολιτική λιτότητας 
που έχει επιβάλει η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η πορεία προς την 
ΟΝΕ έχει πυροδοτήσει τα εκατομμύρια των ανέργων και των φτωχών. 
Γιατί ένα δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι μόνο οι άνεργοι όπως καταγράφονται στις 
λίστες των ανέργων, αλλά και οι φτωχοί γιατί η γενίκευση της φτώχειας, 
θα πάρει πιο εκρηκτικές διαστάσεις στα επόμενα χρόνια, σαν αποτέλε
σμα των πολιτικών απασχόλησης που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Κοιτάξτε ο κίνδυνος αυτός υπάρχει κ. Σουλαδάκη. Η ταχύτερη ολο
κλήρωση της ΟΝΕ, από την μια θα δημιουργήσει βεβαίως εξουσία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα είναι και πολιτική ταυτόχρονα, 
η μόνη ευθύνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, να διορίσουν για επτά χρόνια τα πέντε μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από εκεί και πέρα θα 
έχουν ουσιαστικά και πολιτική εξουσία. Γιατί όταν έχεις στα χέρια σου 
πραγματική νομισματική πολιτική, είναι βέβαιο ότι ασκείς και πολιτική 
εξουσία, δεν ξεχωρίζονται τα πράγματα αυτά και ότι από εκεί και πέρα 
εάν θα διαμορφωθεί άτυπο. Και προσέξτε να δείτε τι κινδυνεύουμε να 
πάθουμε εδώ. Συνεχώς οι ουσιαστικές αποφάσεις, παίρνονται μακρυά 
από τους πολίτες και μακρυά από οποιαδήποτε δημοκρατική νομιμο
ποίηση και έλεγχο.

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, όπως λειτουργεί τώρα το Group 
7 που τώρα έγινε ομάδα των οκτώ και παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις 
για το περιεχόμενο των οικονομικών πολιτικών που θα ακολουθηθούν, 
συμμετέχουν τέσσερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αυτά τα τέσσερα μέλη όταν έρχονται στα όργανα της ευρωπαϊκής 
ένωσης, τι κατεύθυνση πολιτική μεταφέρουν; Μεταφέρουν την κατεύ
θυνση που πήραν στις ρυθμίσεις που συμφώνησαν σε επίπεδο των επτά 
ή των οκτώ αύριο με την συμμετοχή της Ρωσίας; Το ίδιο άτυπο όργανο 
μπορεί να διαμορφωθεί και βεβαίως σ’ αυτή τη περίπτωση, θα υπάρχει 
άτυπο όργανο καθοδήγησης της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, το 
οποίο βεβαίως για τις μικρές χώρες θα είναι απλησίαστο και δεν θα 
έχει καμία πρόσβαση από τις μικρές χώρες.

Τώρα για το δημοψήφισμα εάν υπήρχε δυνατότητα, οι λαοί της 
ευρωπαϊκής ένωσης και ας πούμε για παράδειγμα εάν το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος του ’93 ήταν αρνητικό, που ήταν για λίγους ψήφους, 
τώρα δεν θα μιλούσαμε για Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρέχαμε να βρούμε το τι θα κάναμε 
πίσω εάν δηλαδή η Γαλλία είχε καταψηφίσει την Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
δεν θα υπήρχε και θα αναγκαζόντουσαν να επαναδιαπραγματευτούν 
όλο αυτό το οικοδόμημα και εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό θα ήταν αρνητικό 
για τους λαούς.

Κοιτάξτε να δείτε όταν το άρθρο 235 της Συνθήκης λέει ότι για να 
επικυρωθούν οι τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν από όλα τα κράτη 
μέλη, έχω το δικαίωμα λοιπόν της επικύρωσης, αυτό το δικαίωμα θέλω 
να το ασκήσω, δεν πρέπει να το ασκώ μόνο κάτω από το εάν και εάν 
το ασκήσω τι θα κάνω μετά; Πρέπει να ψάξω να βρω τι θα κάνω μετά; 
Αυτοί που δεν θα έχουν στηρίξει και δεν θα έχουν δεχθεί τα οράματα 
και τις ιδέες των λαών,οι λαοί όταν ερωτηθούν και κάτω από τη 
κατάλληλη διαφώτιση γιατί μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση για την Συνθήκη 
του Μάαστριχτ ήταν υποτυπώδης και μηδενική σχεδόν. Γιατί τότε με 
τον ενθουσιασμό της ανατροπής του και των κοσμοϊστορικών αλλαγών 
στην Ανατολική Ευρώπη έτρεχαν όλοι και σου λέει τώρα με το Μάα
στριχτ, θα προλάβει η Ευρωπαϊκή Ενωση να επωφεληθεί των εξελίξεων.

Σήμερα όμως οι λαοί ζητούν ενημέρωση και είμαι αισιόδοξος ότι θα 
υπάρξουν πολλές δυνατότητες ώστε να φρενάρει αυτή η πορεία που 
έχουν θέσει και που αγνοούν εντελώς τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
των λαών.

Γ.ΣΟΥΛΑΑΑΚΗΣ: Μόνο που η ερώτηση δεν απαντήθηκε. Είμαστε πολύ 
απλά στο ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εκεί πέρα



ώστε να αλλάξει η συνθήκη; Ενα, δυο, τρία, τέσσερα πέντε, ότι η 
καταψήφιση σημαίνει επαναφορά του προηγουμένου καθεστώτος του 
Μάαστριχτ, άρα θετικά, ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε, αυτά διεκδικούμε.

Γ.ΘΕΩΝΑΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν διορθώνει την Συνθήκη του Μάα
στριχτ, η Συνθήκη του Αμστερνταμ. Για να πω ότι ξέρεις διακινδυνεύω 
να χάσω κάτι ωφέλιμο. Είναι ψιλοπράγματα αυτά. Και μια νέα δια
πραγμάτευση μπορεί να βγει και για καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει 
εάν δεν επικυρωθεί σημαίνει ότι δεν ισχύει, άρα ξεκινάει νέα διακυ
βερνητική τι να κάνουμε;

Ούτως ή άλλως το Μάαστριχτ ισχύει. Γιατί φοβάται κανείς ότι δεν 
θα ισχύει το Μάαστριχτ μετά την επικύρωση της Συνθήκης του Αμστερ
νταμ; Ουσιαστικά το Μάαστριχτ ισχύει και η ουσία του Μάαστριχτ ήταν 
η οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Και επειδή αυτή η πορεία δεν 
εθίγη και επειδή ο κύριος Περράκης έθιξε το εάν οι λαοί πρόβαλαν, 
εγώ σας λέω προσωπικά, σε όλα τα όργανα, επειδή μετείχα και μετέχω 
στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και σε όλους τους επιτρόπους όταν ήρθαν και ζήτησαν να περάσουν 
ακρόαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την νέα τους εντολή ,έβαζα 
το ερώτημα, τι θα κάνετε εάν ζητηθεί να αλλάξουν τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ και να μπουν και κριτήρια για την πραγματικότητα, την 
ανεργία και την πραγματική οικονομία; Ε! όλοι απαντούσαν με ένα 
στόμα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν ή να διευρυνθούν τα 
κριτήρια του Μάαστριχτ, γιατί τότε θα υπάρχει αναξιοπιστία απέναντι 
σας αγορές θα καταρρεύσει, είναι ένας συμβιβασμός σε τεντωμένο 
σχοινί και δεν συμμαζεύεται.

Εχουν μπει αυτά τα αιτήματα, έμπαιναν από το ευρωπαϊκό κοινο
βούλιο βεβαίως ποτέ δεν δόθηκε τέτοια εντολή στην Διακυβερνητική 
ώστε να προχωρήσει.

Νομίζω ότι έφαγα πολύ χρόνο, νομίζω ότι οι παρεμβάσεις με έβγαλαν 
έξω από το χρόνο μου, για την σύγκρουση ευρώ και δολαρίου νομίζω 
ότι μίλησα, θα σταματήσω εδώ, γιατί νομίζω ότι υπερέβην το χρόνο.

Π.ΣΑΡΑΗΣ: Ακούσαμε πάρα πολλά, εγώ κατ’ αρχήν είμαι πολιτικός 
και πολύ νωρίς σ’ αυτό το λειτούργημα θα έλεγα, έμαθα ότι ένας 
πολιτικός δεν πρέπει να μιλάει ποτέ για ιστορία, πρέπει να ξέρει ιστορία 
και ένας πολιτικός δεν πρέπει να μιλάει για τεχνολογία, έστω και εάν 
ξέρει τεχνολογία και ένας πολιτικός δεν πρέπει να μιλάει για οικονομικά 
θέματα, παρ’ όλο πως πρέπει να τα ξέρει πολύ καλά.

Και με βάση αυτή την άποψη πρέπει να πω ότι άκουσα με πολύ 
ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις όσων αναφέρθηκα και μάλιστα ήταν κατά 
κύριο λόγο παρεμβάσεις οικονομολόγων και ορισμένων μάλιστα πολύ 
διαπρεπών.

Αναφέρομαι σ’ αυτά που είπε ο κ. Κριμπάς που ήταν πολύ βαθιές 
σκέψεις, αλλά θα αποφύγω. Αποκόμισα εγώ αυτά που ήθελα να απο
κομίσω. Οπως όμως καταλαβαίνετε εμείς οι πολιτικοί είμαστε άνθρωποι 
δράσεως. Είμαστε άνθρωποι αποφάσεων, ή πρέπει τουλάχιστον να εί
μαστε άνθρωποι αποφάσεων, και λόγω αυτού του πράγματος δεν μπορεί 
να εμπλακούμε σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα τα οποία είναι πολύ 
θεωρητικά και ειδικώς τους συναδέλφους εδώ και τους δικούς μου στο 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και γενικώς το κόσμο που διατυπώνει απόψεις 
αριστερές, κανείς πρέπει να τα ακούει και να ωφελείται απ’ αυτά, όσο 
πρέπει να ωφελείται αλλά πρέπει να διατηρεί τις επιφυλάξεις του.

Μια γενική παρατήρηση, άκουσα αυτά που είπε ο φίλτατος κ.Σου- 
λαδάκης για όλα αυτά τα τρομερά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τις 
συνθήκες κλπ. Δεν άκουσα όμως και δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα ποτέ 
και το είπε και ο κ. Σουλαδάκης θετικές προτάσεις. Εντάξει, να κατα
ψηφίσουμε την άλφα συνθήκη και την β συνθήκη τι γίνεται όμως μετά;

Μου αφήνει εμένα τουλάχιστον την απορία ότι, εάν πάρω ότι είναι 
αληθές ότι εχθρός της παραδοσιακής αριστερός, ή εάν θέλετε της 
ιστορικής αριστερός, είναι η αστική κοινωνία σεβαστός στόχος, λέω εάν 
είναι αυτός ο στόχος, η μόνη λύση για να ικανοποιηθεί η ιστορική 
αριστερά είναι η κατάργηση της αστικής κοινωνίας.

Και εδώ σταματώ την οποιαδήποτε παρέμβασή μου σε όλες τις 
προτάσεις που αναφέρονται και έχουν οικονομική χροιά. Θα κάνω μόνο 
δυο επισημάνσεις που αφορούν το θέμα που είχαμε σήμερα.

Πρώτον αισθάνομαι και εγώ αισιόδοξος από τα αποτελέσματα του 
Αμστερνταμ, όχι γιατί είναι πολλά. Αλλά διότι αυτά που αποφασίστηκαν 
είναι πιο ρεαλιστικά και πιο κοντά σ’ αυτό που πιστεύει ο ευρωπαίος 
πολίτης.

Ο κύριος Περράκης, νομίζω, ανέφερε τα αιτήματα των πολιτών. Ηταν 
όμως αιτήματα, όσο κανείς και να διαφωνεί μ’ αυτά πραγματικά.

Βλέπετε σήμερα να υπάρχει μια περισσότερη αποδοχή της ευρωπαϊκής 
ένωσης από τους εργαζομένους γιατί τον τελευταίο καιρό θα έλεγα τα 
τελευταία δυο χρόνια, έχουμε αρχίσει και απασχολούνται τα όργανα 
της Κοινότητας με τον πολίτη είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι γυναίκες 
και είτε είναι περιθωριακές ομάδες.



Και νομίζω ότι αυτά που ρύθμισε το Αμστερνταμ, αφήνουν περιθώριο 
για προσεχείς εξελίξεις και τα δυο βασικά θέματα που οδηγούν στις 
εξελίξεις είναι πρώτον, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει αυτή χωρίς μια πολιτική εξουσία.

Και επίσης η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, 
ελέγχθη αυτό και από άλλους κατά κόρον, δεν μπορεί να λειτουργήσει 
το ενιαίο νόμισμα, χωρίς μια ενιαία πολιτική κατεύθυνση.

Δεν φοβάμαι τα περί διευθυντηρίου. Γιατί η μέχρι τώρα πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, έδειξε ότι μόνο διευθυντήριο δεν είναι. Κοιτάξτε 
τις γελοιογραφίες που αναγράφονται στον αμερικανικό τύπο. Θα δείτε 
ότι είναι πάντοτε μια σχεδία που πρόκειται να βουλιάξει και όλοι απάνω 
σ’ αυτή τη σχεδία ο ένας δείχνει γροθιές στον άλλον.

Αυτό είναι το θέαμα που δεν είναι άσχημο, διότι υπάρχει μια 
αναζήτηση και η αναζήτηση βρίσκει την κατάληξή της ίσως την ορθή, 
μέσα από πειράματα, από αποτυχίες πειραμάτων και στη συνέχεια από 
διαρθρωτικές κινήσεις.

Επομένως νομίζω ότι πρέπει να φύγομε απ’ αυτή την αίθουσα του
λάχιστον αισιόδοξοι με την έννοια ότι, δεν μπορούμε εμείς στην Ελλάδα, 
να παρακολουθούμε τα δρώμενα ως απλοί θεατές, δεν χρειάζεται μόνο 
όσοι είμαστε ταγμένοι είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε 
κυβέρνηση, συμβούλιο, είτε ο,τιδήποτε άλλο, να λέμε γιατί έγινε αυτό 
ή γιατί έγινε έτσι;

Χρειάζονται μάχες και αγώνας, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
που μέχρι τώρα δεν έχει ποτέ αποφασίσει κάτι εις βάρος της Ελλάδος 
δεν έγινε αυτό έτσι, δεν υπήρξε παρθενογένεση. Εδώ υπάρχουν αγώνες 
ανθρώπων πάνω σ’ αυτό το θέμα και αυτοί οι αγώνες είναι άσχετο εάν 
ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί, και κανείς ποτέ δεν ζήτησε μια αναγνώ
ριση είτε εμείς που είμαστε τώρα είτε αυτοί που ήταν πριν από μας.

Και τέλος το γεγονός ότι δόθηκαν περισσότερες εξουσίες στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι τυχαίο. Διαπίστωσαν το θετικό ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαπίστωσαν πόσο ωφελεί ιδίως στην δια
δικασία της συναπόφασης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου γίνονται 
ομηρικές μάχες μέσα στο συμβούλιο για να καταλήξουν σε συμφωνία 
γι’ αυτό έδωσαν τις εξουσίες.

Και κλείνω απαντώντας στο θέμα των εξωτερικών συνόρων. Είναι 
κάτι που γράφηκε και ερμηνεύθηκε και από τον κ. Σταθάτο. Αυτό είναι 
και τίποτα άλλο δεν είναι. Για μένα είναι πιο σημαντικό η έννοια του 
εξωτερικού συνόρου από τις διατάξεις που υπάρχουν στη Συνθήκη 
Schengen. Γιατί υπάρχουν δράσεις συμφωνημένες που υλοποιούν την

ιδέα τουλάχιστον στο μικρό τομέα, που αφορά αυτή η Συνθήκη, δηλαδή 
στα εξωτερικά σύνορα.

Σημαίνει δηλαδή τηλεοράσεις στις βραχονησίδες, σημαίνει λεφτά για 
να ελέγχεις τα σύνορά σου, σημαίνει συγκεκριμένες είσοδοι μέσα στη 
χώρα. Σημαίνει η τεράστια ευθύνη που παίρνουν οι ελληνικές υπηρεσίες 
για να ελέγχουν τους αλλοδαπούς ώστε να μην είναι αλλοδαποί που 
δεν αρέσουν στους ισπανούς λόγου χάριν.

Φαντάζεστε πόσο μεγάλη οργάνωση θα πρέπει να γίνει στα εξωτερικά 
σύνορα και γίνεται απ’ ότι πληροφορούμαι. Αλλά βέβαια εκείνο που 
θέλω να πω και να επιστήσω την προσοχή της κυβέρνησης, και το είπα 
και στην πρωτολογία μου, είναι να μη δημιουργούμε εσφαλμένες εντυ
πώσεις πάνω στο θέμα εξωτερικά σύνορα.

Εγώ θα προτιμούσα μια δήλωση από τη κυβέρνηση που να λέει ότι, 
δεν αισθάνεται ικανοποιημένη πάνω σ’ αυτό το θέμα. Νομίζω ότι και 
την ίδια τη κυβέρνηση θα την ωφελούσε μια στάση επιφυλακτική για 
τις προσεχείς διαπραγματεύσεις πάνω στο θέμα γιατί θα ακολουθήσουν 
και εκεί διαπραγματεύσεις.

Γ.ΘΕΩΝΑΣ: Μια λέξη μόνο στον κ. Πριόβολο ήθελα να πω. Δεν ξέρω 
πόσο η ελληνική κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα στη Διακυβερνητική να 
υποστηρίξει το θέμα των επανορθώσεων. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια 
δυνατότητα. Πάντως να σας πληροφορήσω ότι σε ερώτηση που είχα 
κάνει εγώ στο Συμβούλιο πριν καιρό για το θέμα. Η απάντηση που 
εισέπραξα ήταν ότι δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι θέμα 
διμερές των δυο χωρών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα περιοριστώ μόνο σε ένα σημείο, που μετά από 
την παρέμβαση του κ. Σταθάτου πήρε και μια άλλη διάσταση, με τον 
ενισχυτικό λόγο του κ. Θεωνά και μερικώς του κ. Σαρλή.

Νομίζω ότι ο κ. Σταθάτος αδικεί αυτό το οποίο πέτυχε η ελληνική 
κυβέρνηση με τις αναφορές της για τα σύνορα. Ο ίδιος ξέρει πολύ 
καλά το θέμα και το μέγεθος της επιτυχίας - που λίγοι ίσως πίστευαν 
- γιατί μετείχε στην Ομάδα προβληματισμού, όπου το 1995 πρωτοσυζή- 
τησε το ζήτημα. Ο ίδιος, αν και δεν φάνηκε τότε να υποστηρίζει 
προσωπικά την ιδέα, όταν πρωτοτέθηκε στην ομάδα το θέμα περί 
εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. γνωρίζει άριστα την αντίδραση που είχαν 
οι εταίροι μας σχετικά μ’ αυτό.

Δεύτερον, δεν αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Όλος ο πολιτικός κό
σμος, εντός και εκτός Βουλής, υιοθέτησε και έκανε σημαία διεκδίκησης 
στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, καλώς ή κακώς- εγώ νομίζω καλώς -



ότι ένα από τα κυρία θέματα αυτής της διαπραγμάτευσης θα έπρεπε 
να ήταν και μια αναφορά στην ακεραιότητα της Ενωσης και στα 
εξωτερικά σύνορά της.

Μετά από ενάμιση χρόνο διελκυστίδας πετύχαμε αυτό το θετικό 
αποτέλεσμα, η ουσία του οποίου κινείται πέραν τς πολιτικής σημειολο
γίας. Δεν καταλαβαίνω συνεπώς αυτή τη μίζερη προσέγγιση και την 
προσπάθεια να συζητήσουμε τι αποδίδει νομικά ή πολιτικά αυτός ό 
όρος.

Ο στόχος τέθηκε και επιτεύχθηκε, όσο και εάν οι περισσότεροι δεν 
πίστευαν ότι θα τον πετύχουμε. Το πετύχαμε, τι να κάνουμε;

Επιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο γνωρίζουν πολύ 
καλά οι εδώ ευρωβουλευτές μας. Δεν υπάρχει λέξη που μπαίνει στο 
κείμενο της Συνθήκης και να γίνεται κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο δεν 
αποκτά μια νομική και πολιτική σημασία και στη συνέχεια δεν αξιο- 
ποιείται.

Πάνω σε μια λέξη, ένα και, μπορεί να στηθεί ολόκληρη πολιτική 
ακόμα και εάν φαίνεται αρχικά ως νεφέλωμα ή χωρίς συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Ετσι θεωρήθηκε πριν χρόνια οι αναφορές στην κοινωνική 
συνοχή και σήμερα πάνω σ’ αυτό οικοδομούνται ολόκληρες δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επομένως, στην Ελλάδα εναπόκειται, και όχι μόνο στους εταίρους, 
εάν θέλει να δώσει μια άλλη μορφή και μια άλλη διάσταση σ’ αυτές 
τις τρεις σημαντικές αναφορές της Συνθήκης για τα θέματα των συνόρων.

Εξάλλου εάν οι αναφορές αυτές δεν ήταν σημαντικές, τότε γιατί όλη 
αυτή η συζήτηση και ο προβληματισμός; Το γιατί θα έπρεπε να ενσω
ματωθούν αυτές οι αναφορές στη Συνθήκη εξηγείται - και πολλοί το 
ξέρουν καλά - από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η οποία παραφυλώντας 
έξω από το παράθυρο των διασκέψεων της Διακυβερνητικής, κάθε φορά 
διαπίστωνε δημόσια τι κέρδισε ή δεν κέρδισε η Ελλάδα σ’ αυτή τη 
συζήτηση; Και τούτο γιατί, απλούστατα, στην πρόταση της χώρας μας 
για να ενσωματωθεί στις αρχές και στους στόχους της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής η αναφορά στα εξωτερικά σύνορα, η αντίληψη ήταν ότι στόχευε 
σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Αναφέρθηκε ήδη από το κ. Σαρλή και θα ήθελα να το υπογραμμίσω 
αυτό, ότι δηλαδή με παρέμβαση της ελληνικής πλευράς, έχουμε διαποτίσει 
με αναφορές στα εξωτερικά σύνορα, όλα τα θέματα του τρίτου πυλώνα.

Πέρα από προσωπικά αισθήματα - χαρές και απογοητεύσεις του 
διαπραγματευτή σ’ αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης, 
χαίρομαι γι’ αυτό που έχουμε πετύχει συνολικά, αλλά και ειδικά. Δεν

νομίζω δε, ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ούτε η ελληνική 
κυβέρνηση θριαμβολόγησαν ποτέ για την αναφορά στα εξωτερικά σύ
νορα.

Από τη διαπραγμάτευση προέκυψε ένα κείμενο Συνθήκης που χαρα
κτήρισα ως ισορροπημένο, στο οποίο επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, 
ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει στόχους τους οποίους έθεσε πριν από ενάμιση 
χρόνο και γι’ αυτό καλώ όλους τους παρευρισκομένους να ανοίξουν και 
να διαβάσουν τους ελληνικούς στόχους-θέσεις και να διαπιστώσουν εάν 
αυτοί οι στόχοι αντανακλώνται ή όχι στο κείμενο του "Αμστερνταμ και 
αν υπάρχουν και κάποιες - λίγες - αποκλίσεις από τις θέσεις μας, τι 
να κάνουμε εάν δεν πετύχαμε την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, γι’ αυτό 
δεν φταίει η Ελλάδα αλλά και η βρετανική στάση που μαζί με τις άλλες 
χώρες (πχ. σκανδιναβικές) δεν ήθελαν τη δημιουργία ευρωπαϊκής άμυ
νας.

Η ελληνική επιδίωξη όμως είχε στόχο και καλή στόχευση είχε και 
το τελικό αποτέλεσμα το κρίνουμε θετικό. Είναι δε σημαντικό να ση
μειώσω ότι οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που διαμόρφωσαν πολλές 
ρυθμίσεις της νέας Συνθήκης.

Η Ελλάδα δεν ήταν στη μειοψηφία αλλά στην πλειοψηφία των χωρών 
που διαμόρφωσε αυτό το κείμενο. Προσήλθε με ολοκληρωμένο και όχι 
αποσπασματικό λόγο για να προστατεύσει τα σύνορά της, να προθωθεί 
ζητήματα που αοφορούσαν από τα θεσμικά θέματα μέχρι την κοινωνική 
Ευρώπη, αλλά και την εξωτερική πολιτική μέχρι την αποτροπή των 
θεσμικών ρυθμίσεων ανατροπής της υπάρχουσας ισορροπίας και επειδή 
δεν άκουσα σχετική κριτική από κανένα εδώ, ούτε από βουλευτές μας, 
θα την επιχειρήσω τελειώνοντας.

Υπήρχε λοιπόν ένας στόχος από τους μεγάλους της Ε.Ε. γύρω από 
τον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης.

Και πιστή σ’ αυτή την άποψη, η Γερμανία μαζί με την Γαλλία έφεραν 
την ιδέα της ευελιξίας, δηλαδή της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης που 
εάν περνούσε, όπως την είχαν αρχικά σχεδιάσει, και είχε υιοθετηθεί, τότε 
θα οδηγούμαστε σε σχήματα πολλαπλής γεωμετρίας στη συνεργασία μέσα 
στην Ευρώπη. Τότε αυτή η Ευρώπη δεν θα είχε τίποτα κοινό μ’ αυτά τα 
οποία οι ιδρυτές της δημιούργησαν πριν σαράντα πέντε, τόσα, χρόνια.

Και ένας τελευταίος καταληκτικός λόγος. Δεν πρέπει να υπερεκτι
μούμε τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, ούτε να την υποτιμούμε. Είναι ένα 
πολύ θετικό βήμα. Οπου και σήμερα υπάρχει έλλειμμα, αποδεικνύεται 
ότι δεν ήταν έτοιμοι-ώριμοι οι εταίροι για να προχωρήσουν. Και πως 
να ήταν έτοιμοι αφού η πολιτική βούληση των μεγάλων χωρών-μελών



είναι να μην έχουμε ακόμα μια ουσιαστική κοινή εξωτερική πολιτική; 
Γιατί δεν λέμε επίσης ότι και οι νέες χώρες μέλη (σκανδιναβοί και 
αυστριακοί) δεν ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν αμέσως μια νέα διαπραγ
μάτευση αναθεώρησης των πραγμάτων που μόλις πρόσφατα είχαν υιο
θετήσει ως κεκτημένο της Ενωσης.

Αυτά ήταν τεράστια προβλήματα που τα βιώνουν όσοι διαπραγματεύονται, 
αλλά και οι ευρωβουλευτές που ελέγχουν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Όλοι αυτοί γνωρίζουν τα όρια των εθνικών παρεμβάσεων 
αλλά και τις παρούσες δυνατότητες της Συνθήκης του Αμστερνταμ που μπορεί 
να επιφέρει σε πολλούς τομείς της ενοποιητικής διαδικασίας.

Γ.ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Νομίζω ότι σήμερα κάναμε την έναρξη μιας σοβαρής 
προσέγγισης ενός θέματος, που επαναλαμβάνω δεν έχει μόνο επιστημο
νικό ή άλλο ενδιαφέρον έχει και κοινωνικό και πολιτικό. Γιατί αφορά 
μια συμφωνία που ήδη έχει υπογραφεί σε λίγο χρόνο θα αποκτήσει και 
νομική ισχύ. Επομένως θα επηρεάσει την ζωή μας και ανεξάρτητα από 
τους προβληματισμούς μας, τώρα η σωστή ενημέρωση του ελληνικού 
λαού είναι πρώτιστο καθήκον και των πολιτικών και των πολιτών και 
των κοινωνικών ομάδων και σε τελική ανάλυση είναι μια νέα αφετηρία 
και για τις πολιτικές δυνάμεις μια αφετηρία μιας πιο πέρα διεκδίκησης.

Επομένως με βάση αυτό και γι’ αυτό και ξεκινήσαμε λίγο βιαστικά 
μέσα σε μήνα Ιούλιο, εμείς συζητάμε εδώ, πιστεύω ότι ενεργούμε 
διαδικασίες, πρώτον.

Δεύτερον, εκ των πραγμάτων παρ’ ότι η προσπάθεια ήταν να γίνει 
μια εξειδικευμένη συζήτηση, επειδή ήταν η πρώτη δημιουργεί τους 
πλεονασμούς των προεκτάσεων σε πλευρές οι οποίες θα πρέπει να 
συζητηθούν.

Τρίτον, στις προθέσεις τις δικές μας είναι, αλλά δεν αρκούμε μόνο 
εμείς, να πάμε σε πιο εξειδικευμένες ημερίδες των θεμάτων που τέθηκαν, 
ώστε να μπορέσει να υπάρξει πιο ουσιαστική προσέγγιση στα επιμέρους 
θέματα.

Ομως ως ΙΣΤΑΜΕ έχουμε πεπερασμένες δυνατότητες και νομίζω ότι 
θα πρέπει να υπάρξει ευρύτερη ενημερωτική προσπάθεια του ίδιου 
ποιοτικού επιπέδου που εδώ τουλάχιστον μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση 
ότι όλοι οι συνομιλητές είχαν μια διαλεκτική υψηλής ποιότητας στις 
τοποθετήσεις τους και δεν είχαν το στενό στοιχείο του κομματισμού που 
καμιά φορά αποπροσανατολίζει όσον αφορά την ανάλυση των πραγμα
τικών δεδομένων.

Τώρα όσον αφορά ορισμένα θέματα που τέθηκαν απ’ ότι γνωρίζετε 
είχαμε κάνει μια διαδικασία διαλόγου πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Σε ένα βιβλίο που μοιράστηκε σε σας, έχει δυο εκ των τριών ημερίδων 
που αφορούν ζητήματα που τώρα τέθηκαν, όσον αφορά της παγκοσμιο
ποίησης που εισηγητές είναι η κα Λούκα Κατσέλη, Ελευθέριος Παπα- 
γιαννάκης και ο Τάσος Γιαννίτσης.

Κι υπάρχει και η δεύτερη ημερίδα που έχει τα σύγχρονα κέντρα 
εξουσίας που ήταν ο κ. Διαμαντούρος και ο κ. Ευθυμίου και υπάρχει 
και μια τρίτη ημερίδα που αφορά την ελληνική οικονομία στις αρχές 
του 21ου αιώνα με τους κ. Βάίτσο, Χριστοδούλου και Κουλουριάνο, και 
πέραν τούτου υπήρξαν οι τέσσερις ενότητες του διημέρου που μας 
πέρασε, τρεις και τέσσερις Ιούλη που κάθε μια από τις τέσσερις ενότητες 
έχει συγκεκριμένα θέματα πολιτικών προβληματισμών περισσότερο και 
όχι πολιτικών δράσεων, αυτά όλα θα εκδοθούν σε δυο τόμους και μπορεί 
να αποτελόσουν στοιχείο που θα το διαβάσουμε ή θα το μελετήσουμε 
ή και αφετηρία διαλόγου, θα μοιραστεί κάπου σε δέκα χιλιάδες αντί
γραφα.

Από την άποψη αυτή προσπαθούμε να μαζικοποιήσουμε την πληρο
φορία ή τον προβληματισμό στα ζητήματα αυτά. Τώρα σε ένα θέμα που 
έθιξε ο κύριος Κριμπάς, γίνεται προσπάθεια να υπάρξουν πανευρωπαϊ
κές πολιτικές από τα κόμματα όπως το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα 
του οποίου μια κάποια εμπειρία έχω. Το δυσάρεστο είναι το εξής, ότι 
τα κόμματα τα αριστερά όλων των μορφών και τα κομμουνιστικά εάν 
δεν απατώμαι κύριε Θεωνά στις συναντήσεις αυτές ακολουθούν την 
εθνική τους γραμμή.

Δηλαδή το τι συμφέρει την χώρα τους, ποιά είναι κυρίαρχη πολιτική 
των χωρών τους και δεν έχουν κοινωνικό υπόβαθρο έχουν περισσότερο 
εθνικό υπόβαθρο, άρα για να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο αυτές 
οι προτάσεις πρέπει να αποκτήσουν κοινωνικό περιεχόμενο πολιτικής 
και όχι το εθνικό, το τι συμφέρει την κάθε χώρα.

Το πότε θα γίνει αυτό ή όχι είναι άγνωστο. Εν πάση περιπτώσει 
υπάρχει μια διαδικασία προσέγγισης, δεν βλέπω όμως ότι έχει μια ορατή 
προοπτική να υπάρξουν πανευρωπαϊκά κόμματα με ενιαία γραμμή και 
είναι πολύ δύσκολο, διαδοχικές προσεγγίσεις πιθανόν να υπάρξουν την 
εμπειρία του SPD την γνωρίζετε εσείς και των δράσεων σε διεθνή 
πεδία, αποδίδει εκατό τοις εκατό την εθνική γραμμή της Γερμανίας και 
όχι την κοινωνική γραμμή.

Και από την άποψη αυτή επαναλαμβάνω δεν ξέρω πότε και πως θα 
ισορροπήσουν τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια φάση θα αναγκα
στούν οι πολιτικές δυνάμεις, κάτω από την πίεση των κοινωνικών δυνάμεων 
να οριοθετήσουν και αντιλήψεις που τώρα αποφεύγουν να υιοθετήσουν.



Θα σας παρακαλέσω το εξής. Επειδή και εμείς όταν καθορίζουμε 
θεματολογία έχουμε πεπερασμένα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να 
καθορίσουμε ή και ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί 
στη θεματολογία. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ εάν είχαμε γνώμες 
θεματολογίας και εάν υπήρχε και προσφορά εισηγητών για την αντί
στοιχη θεματολογία για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με περισσό
τερη λεπτομέρεια συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα.

Και μια πολιτική παρατήρηση που δεν έχει σχέση με το ακροατήριο 
και έχει σχέση με τις άλλες ιδιότητες που κουβαλάμε οι άλλοι εδώ. Εάν 
η πολιτική θέλει να προσεγγίσει τον πολίτη πρέπει να ασχοληθεί με τα 
προβλήματα του πολίτη. Οσο προσεγγίζονται τα ζητήματα με γενικούς 
πολιτικούς όρους και αφορισμούς, οι υποκειμενικοί και πολιτικοί όροι 
και αφορισμοί και πως μοιράζουμε ή δεν μοιράζουμε εξουσίες, αφορά 
τις κομματικές γραφειοκρατίες. Πως μοιράζονται ή πως δεν μοιράζονται 
δεν αφορούν το λαό. Το λαό τον αφορούν τα προβλήματά του και 
νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις εάν προχωρήσουν σ’ αυτό το ζήτημα 
θα ξαναβρούν τον προβληματισμό επικοινωνίας και αξιοπιστίας.




