
Από την έκρηξη της Ιρακινής κρίσης η Ελληνική Κυβέρνηση διέγραψε με 

απόλυτη σαφήνεια τα πλαίσια της πολιτικής της. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα 

τάχθηκε από την πρώτη στιγμή υπέρ της εξάντλησης των ειρηνικών 
διαδικασιών και με απόλυτη εμμονή υποστήριξε ότι η οποιαδήποτε πολιτική 

της διεθνούς κοινότητας έναντι του Ιράκ θα έπρεπε να είναι στα πλαίσια 

σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Από την 1η Ιανουάριου 2003 με την πρόσθετη ιδιότητα της Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Κυβέρνηση κατέβαλλε κάθε προσπάθεια 

για να επιτευχθεί κοινή στάση της Ένωσης απέναντι στο πρόβλημα αυτό. Η 

αποστολή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη λαμβανομένου υπόψη του 
διαφορετικού τρόπου προσέγγισης των διαφόρων Κρατών-Μελών απέναντι 

στο Ιράκ. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες η Ελληνική Προεδρία πέτυχε την 

διαμόρφωση κοινής θέσης της Ε.Ε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον 

Ιανουάριο και σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες. Δεν 

νομίζω να υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία αυτή που επιτεύχθηκε με 

ιδιαίτερη δυσκολία απετέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα της Ελληνικής 

Προεδρίας, ένα επίτευγμα το οποίο πολλοί είχαν αποκλείσει εξαρχής.

Τα πράγματα τη στιγμή αυτή βεβαίως έχουν αποκτήσει μια άλλη δυναμική με 

την υποβολή κειμένων στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την στιγμή πια αυτή η 

πρωτοβουλία ανήκει στον διεθνή αυτό οργανισμό, όπου δεν μπορούμε να 

επηρεάσουμε αποφασιστικά τις εξελίξεις

Γενική είναι η εντύπωση που πλανάται ότι η προοπτική της ενόπλου 

σύρραξης βρίσκεται πολύ κοντά. Πιθανώς να είναι έτσι. Ανεξάρτητα όμως από 

αυτό, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπάρχει ακόμα και τώρα 
η δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης σε ένα πλαίσιο ενισχυμένων και 

αυστηροτέρων επιθεωρήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν 

θα συμμορφωθεί με τις εντολές του Διεθνούς Οργανισμού.
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Ωστόσο το ενδεχόμενο του πολέμου είναι πάντοτε ζωηρό και πρέπει να 
ξεκαθαρισθεί ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος στην περίπτωση αυτή.

Αυτό το οποίο δέχεται η Ελλάς είναι η παροχή του δικαιώματος πρόσβασης 

και στάθμευσης στη περιοχή της Σούδας καθώς και υπέρπτησης άνωθεν του 

εθνικού εναερίου χώρου από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Τυχόν σχετικό αίτημα 

άλλων συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζεται σε ad hoc βάση 

με κυρία προϋπόθεση την ύπαρξη έγκαιρης ενημέρωσης σύμφωνα με την 

συνήθη πρακτική.

Εκτός αυτού, η Ελλάς έχει την ευθύνη της ασφαλείας των Αμερικανικών 

δυνάμεων τόσο από ξηράς (χερσαίες περιπολίες) όσο και από θαλάσσης.

Αυτή είναι η έκταση της συνδρομής που θα παράσχουμε, μιας συνδρομής 
που συνάδει με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και το πολιτικό πρίσμα υπό το 

οποίο αντιμετωπίζουμε την κρίση στο Ιράκ.

Ας ξεκινήσουμε με το τι δεν πρόκειται να κάνει 
πρόκειται να αποστείλει δυνάμεις στο Ιράκ.

Υπάρχει το θέμα της ενδεχομένης δραστηριοποιήσεως στο ΝΑΤΟ του άρθρου 
V, σε περίπτωση που η Τουρκία δεχθεί επίθεση. Στην περίπτωση αυτή, που 

είναι μάλλον απίθανη, η συμμαχία θα συζητήσει το είδος και την έκταση της


