
 1

Yπενθύµιση Eθνικών Eυθυνών 
 
 

∆ρ Mάνος ∆ανέζης 
Eπίκουρος Kαθηγητής 

Πανεπιστηµίου Aθηνών 
 
 
∆ιανύοντας µία περίοδο κατά την οποία επιχειρείται από µέρους πολλών πολιτικών 
δυνάµεων µια συνολική διευθέτηση των Eθνικών µας προβληµάτων, θεωρούµε ότι, 
µέσα σε ένα πνεύµα ηπιότητας, σοβαρότητας και αυτοσυγκράτησης, θα πρέπει, µετά 
µια µακρά περίοδο σιωπής, να υπενθυµίσουµε κάποιες από τις πάγιες επισηµάνσεις µας 
οι οποίες είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρες. 
Aρχικά θα πρέπει να τονίσουµε ότι τα προβλήµατα της εξωτερικής πολιτικής είναι τόσο 
πολύπλοκα, οι πληροφορίες τόσο απόρρητες, οι πιέσεις και οι Eθνικοί εκβιασµοί τόσο 
έντονοι και οι κινήσεις τόσο παρασκηνιακές, που είναι πολύ δύσκολο για τον 
οποιοδήποτε απλό πολίτη, να εκφραστεί θετικά ή αρνητικά για κάποιες πρωτοβουλίες 
της οποιαδήποτε κυβέρνησης χωρίς τον φόβο να σταθεί άδικος και ουτοπιστικός.  
Παρ’ όλα αυτά είναι υποχρέωσή µας να εκφράσουµε δηµόσια κάποιες επιτρεπόµενες 
σκέψεις µας, οι οποίες ασφαλώς δεν αποτελούν αφορισµούς αλλά εκδήλωση της 
ανησυχίας µας για το Eθνικό µέλλον της χώρας µας. 
 
H δυνατότητα πρόβλεψης 
 
Oπως γίνεται κατανοητό η διεκδίκηση της κυριαρχίας των Bαλκανίων, όπως πάντα 
άλλωστε µέσα στην ιστορία, δεν αποτελεί παρά έναν επί µέρους στόχο της τελικής 
διεκδίκησης της κυριαρχίας των πηγών ενέργειας και πρώτων υλών της ευρύτερης 
περιοχής, η οποία αποτελεί και το µέσον της απόλυτης παγκόσµιας εξουσίας. Σαν 
κινήσεις επίτευξης κάποιων επί µέρους στόχων µπορούν να θεωρηθούν ,τα 
υποκινούµενα αιµατηρά γεγονότα της Bοσνίας, τα προβλήµατα των Σκοπίων και της 
Aλβανίας. 
Tα αιµατηρά γεγονότα που συνέβησαν στην Γιουγκοσλαβία και Aλβανία, το πρόβληµα 
των Σκοπίων, αλλά και τα προβλήµατα στην περιοχή του Aιγαίου, είχαν προβλεφθεί µε 
µια σειρά άρθρων µας στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο από το 1988  (Aυριανή, 
21/8/88, 16/2/92, Eπικαιρότητα, 14/7/90, 16/8/90, 25/8/90, ΛIMANI, Σεπτ. 91, Oκτ. 91, 
Mαρτ. 92, Aπρ. 92, Mαρτ. 92, Aπρ. 93, Mαϊος 93, Aυγ. 93, Oκτωβ. 93, Φεβρ. 94, 
Mαρτ. 94, κ.α.) Tο γεγονός της πρόβλεψης όλων σχεδόν των γεγονότων τα οποία 
συνέβησαν µέχρι σήµερα αποδεικνύει την ύπαρξη διεθνή σχεδιασµού και µάλιστα 
ερασιτεχνικού αφού ήταν δυνατή η πρόβλεψη από κάποιον που δεν είναι γνώστης 
άλλων πληροφοριών εκτός από αυτές του Eλληνικού και ∆ιεθνούς Tύπου. 
Eιδικότερα για τα γεγονότα στην Aλβανία και Γιουγκοσλαβία γράφαµε προφητικά στην 
εφηµερίδα Eπικαιρότητα στις 2-1-90:  
«...Tέλος µένουν οι σκληρές Aλβανία και Γιουγκοσλαβία, που θα πρέπει πάση θυσία , να 
γίνουν συνεργάσιµες, ή να οδηγηθούν σε µερικό διαµελισµό». 
Tα προηγούµενα τα διευκρινίζαµε περισσότερο στο ΛIMANI τον Aπρίλιο του 92: «...H 
υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασµού απαιτεί δραµατικές διευθετήσεις στις περιοχές 
Bοσνίας-Eρζεγοβίνης και Aλβανίας, µέσω της υποκίνησης ενός νέου κύκλου εθνικιστικών 
και αυτονοµιστικών εκρήξεων. Kύριος φραγµός αυτών των επιδιώξεων στέκεται η 
Σερβία, την δύναµη της οποίας ο Γερµανικός παράγοντας προσπαθεί να εκµηδενίσει..». 
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Οπως γνωρίζουµε σήµερα οι προηγούµενες προβλέψεις µας δυστυχώς έχουν 
επαληθευτεί. H πρώην Γιουγκοσλαβία δεν υπάρχει. H Bοσνία-Eρζεγοβίνη διαλύθηκε 
µέσω αιµατηρότατης εθνικιστικής σύγκρουσης, ενώ το τι γίνεται στην Aλβανία είναι σε 
όλους γνωστό. 
 
Tο πρόβληµα του Aιγαίου 
 
Aυτό όµως που περιπλέκει επικίνδυνα το παιχνίδι στην περιοχή του Aιγαίου και των 
Στενών είναι η ανίχνευση µεγάλων κοιτασµάτων πετρελαίου στην περιοχή του Aιγαίου 
και της Mαύρης Θάλασσας, όχι µέσω γεωτρήσεων όπως πολλοί πιστεύουν, άλλα µέσω 
της ακριβέστατης πλέον µεθόδου της «δορυφορικής τηλεπισκόπισης». Για την ιστορία 
αναφέρουµε ότι η χαρτογράφηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής µας, 
άρα και των κοιτασµάτων πετρελαίου, έχει γίνει µε µεγάλη ακρίβεια πριν πάρα πολλά 
χρόνια µέσω δορυφόρων. 
Tο πρόβλήµα όµως είναι πολυσύνθετο και δεν συνίσταται απλά στην διεκδίκηση 
εκµετάλλευσης αυτών των κοιτασµάτων αλλά ακόµα στην ασφαλή πρόσβαση προς 
αυτά και την απρόσκοπτη µεταφορά τους. Tώρα πλέον µπορούµε να διαπιστώσουµε 
µια τεράστια σύγκρουση µεταξύ δυνάµεων που θεωρούν την έξοδό τους µέσω του 
Aιγαίου σαν αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσής τους, και κάποιων άλλων που εκτός του 
ότι θέλουν να αποκόψουν την έξοδο αυτή στις πρώτες, διεκδικούν και την νοµή των 
κοιτασµάτων, πολλές φορές όχι µόνο για οικονοµικούς λόγους, αλλά κύρια 
προκειµένου να στερήσουν από άλλες δυνάµεις την ενεργειακή αυτάρκεια που θα τις 
έκανε οικονοµικά και στρατηγικά επικίνδυνες. 
Για τα προβλήµατα τα οποία θα προέκυπταν µελλοντικά στην περιοχή του Aιγαίου, 
γράφαµε στην εφηµερίδα Eπικαιρότητα στις 16-8-90:  
«...επιδίωξη (των διεθνών κέντρων σχεδιασµού) θα πρέπει να είναι µια µεθοδευµένη 
αποστρατικοποίηση της θαλάσσιας διεξόδου προς τη Mεσόγειο. Aυτό σηµαίνει, την 
αποστρατικοποίηση των νησιών του Aιγαίου, µε σύγχρονη σε βάθος αποστρατικοποίηση 
των παραλίων της Mικράς Aσίας..». 
Για το αυτό θέµα και αναφερόµενοι στις µελλοντικές απειλές εναντίον της χώρας µας 
γράφαµε τον Aπρίλιο του 1993 στο ΛIMANI:  
«...Aπό την κατεύθυνση της Mαύρης θάλασσας και προκειµένου να ελεγχθεί η πρόσβαση 
προς αυτή, µέσω Aιγαίου και των Στενών, απειλούνται µε αποστρατικοποίηση και 
περιορισµό ή µηδενισµό της Eθνικής κυριαρχίας τα Eλληνικά νησιά...». 
Οπως όλοι γνωρίζουµε οι προηγούµενες προβλέψεις µας αποτελούν ήδη την επιθυµητή 
και εκδηλωµένη πρόθεση λύσης που προωθούν οι µεγάλες δυνάµεις και για την 
υλοποίησή της πιέζεται η Eλλάδα σήµερα. Tα γεγονότα άλλωστε στα Μία είναι 
πρόσφατα. 
Πιστεύοντας στην αλήθεια των προβλέψεών µας, από τότε είχαµε καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι για να υλοποιηθούν όλα τα προηγούµενα θα έπρεπε να ανατραπούν µε 
ανορθόδοξο τρόπο οι συνθήκες της Λοζάννης και του Mοντρέ, οι οποίες καθορίζουν το 
καθεστώς της περιοχής. 
Σε σχέση µε τις συνθήκες αυτές γράφαµε τον Oκτώβριο του 91 στο ΛIMANI:  
«...Σηµαντικότερη όµως απειλή, αποτελεί η κατευθυνόµενη ανακίνηση µειονοτικών 
θεµάτων στη ∆υτική Θράκη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί το κατά 
πόσον οι απειλές αυτές συνδέονται µε µια ευρύτερη πρόθεση των υπερδυνάµεων να 
ανατρέψουν τις συνθήκες της Λοζάννης και του Mοντρέ...». 
Oι φόβοι µας επαληθεύτηκαν στις αρχές του 1992 όταν στην εφηµερίδα Eθνος σε ένα 
µικρό µονοστηλάκι µε τίτλο «καιρός για αυτοκριτική», έφθασε η είδηση της 
καταστροφής. O τότε υπουργός των HΠA Mπέικερ δήλωνε ότι τα υπογεγραµµένα από 
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την Eλλάδα κείµενα της ∆AΣE υποκαθιστούσαν τα κείµενα της συµφωνίας της 
Λοζάννης που χαρακτήριζε την µειονότητα στη Θράκη µόνο θρησκευτική. Οπως όλοι 
καταλαβαίνουµε, από τότε η συνθήκη της Λοζάννης ουσιαστικά είχε καταργηθεί. Aυτό 
σηµαίνει ότι µέσω της πρόσφατης συµφωνίας της Mαδρίτης, οδηγούµαστε στην 
αναγκαστική αναθεώρηση µιας συνθήκης, που ήδη έχει καταργηθεί, µε υπογραφές 
παλαιότερων κυβερνήσεων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναδιαπραγµατευθούµε 
κάτω από δυσµενείς συνθήκες για τη χώρα µας νέες ρυθµίσεις για την περιοχή. 
Tα γεγονότα αυτά τονίζαµε σε άρθρο µας στο ΛIMANI το Σεπτέµβριο του 1992, 
τονίζοντας συγχρόνως ότι :  
«...Στην ουσιαστική κατάργηση των δύο αυτών συνθηκών πρέπει να αναζητήσουµε την 
Tουρκική προκλητικότητα στο Aιγαίο. Oι κάθε είδους αυθαίρετες τουρκικές προκλήσεις 
στο χώρο του Aιγαίου έχουν σαν σκοπό την κατευθυνόµενη, δραµατική υπογράµµιση της 
ανάγκης υιοθέτησης νέων κανόνων διεθνούς δικαίου, που να καλύπτει τις περιοχές στις 
οποίες αναφέρονταν οι ουσιαστικά ανενεργές πλέον συνθήκες της Λοζάννης και του 
Mοντρέ.» 
H επισήµανση όµως της ορθότητας των προβλέψεών µας, όσον αφορά τα Eθνικά µας 
θέµατα, γίνεται σήµερα, κατά την διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου, ανάληψης εκ 
µέρους της κυβέρνησης αλλά και όλων των πολιτικών δυνάµεων, τεράστιων ευθυνών 
όσον αφορά το Eθνικό µας µέλλον, για δύο βασικά λόγους 
α. Προκειµένου, η επισήµανση της επαλήθευσης των προβλέψεων του παρελθόντος, να 
βοηθήσει τους υπεύθυνους, να λάβουν πιο σοβαρά υπ’ όψη τους τις προβλέψεις που 
έχουν γίνει και αφορούν την µελλοντική εξέλιξη των Eθνικών µας θεµάτων. 
β. Για να υπενθυµίσουµε στους αρµοδίους ότι, η αδιαφορία απέναντι σε µια έγγραφη 
και έγκαιρη δηµοσιοποίηση τεκµηριωµένων προβλέψεων που αφορούν ύψιστα Eθνικά 
συµφέροντα, θα αποτελέσει ασφαλώς ένα σηµαντικό στοιχείο κρίσης των υπευθύνων 
όταν έρθει η ώρα της κατανοµής ευθυνών ή της απονοµής επιβραβεύσεων. Kαι αυτό 
διότι οι υπεύθυνοι δεν θα µπορούν, την ώρα της κρίσης, να υπαινιχθούν άγνοια των 
γεγονότων ή των διεθνών παρασκηνίων. 
 
Oι µελλοντικές απειλές 
 
Aς έρθουµε όµως στην υπενθύµιση των προβλέψεων µας οι οποίες αφορούν την 
µελλοντική εξέλιξη του διεθνούς σχεδιασµού που αφορά τα Eθνικά µας συµφέροντα. 
α. H πρώτη απειλή αφορά τις ρυθµίσεις που θα υιοθετηθούν από την οποιαδήποτε 
Eλληνική κυβέρνηση ή τις πολιτικές δυνάµεις, σε αντικατάσταση άρθρων της υπό 
κατάργηση Συνθήκης της Λοζάννης. Eιδικότερα θα πρέπει µε προσοχή και σε 
συνεργασία µε την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, να αντιµετωπιστεί η πρόταση 
αποστρατικοποίησης των νησιών του Aιγαίου και η αλλαγή του οικονοµικοπολιτικού 
στάτους κβο του Aιγαίου. 
β. ∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών της 
Eλλάδας ότι οι οποιεσδήποτε ρυθµίσεις της νέας Συνθήκης που θα αφορά το καθεστώς 
του Aιγαίου θα µείνουν ανενεργές αν δεν συνοδεύονται από µια αντίστοιχη 
αναθεώρηση της Συνθήκης του Mοντρέ η οποία καθορίζει το καθεστώς των Στενών. 
Για το λόγο αυτό η επόµενη αναµενόµενη απειλή η οποία θα αναπτυχθεί τα επόµενα 
χρόνια προέρχεται από την προσπάθεια αναθεώρηση της συνθήκης του Mοντρέ . 
Για το θέµα αυτό γράφαµε στην εφηµερίδα Eπικαιρότητα  στις 16-8-1990 :  
«...(ένας στόχος της αναθεώρησης της συνθήκης του Mοντρέ είναι) ...η 
αποστρατικοποίηση σε βάθος των στενών που σήµερα κατέχονται από την Tουρκία, όχι 
γιατί αυτό αποτελεί εθνικό δικαίωµά της, αλλά διότι βρίσκεται ακόµα σε ισχύ η Συνθήκη 
του Mοντρέ που της αναθέτει απλώς τη φύλαξη.....Ως προς το νέο νοµικό καθεστώς της 
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περιοχής των Στενών, σηµαντικό ίσως ρόλο παίξει η ανάδειξη και εγκατάσταση ενός νέου 
Oρθόδοξου Bατικανού στην περιοχή, µε τις ευλογίες των υπερδυνάνεων...». 
Tο θέµα αυτό της πιθανής αναθεώρησης της συνθήκης του Mοντρέ και η εµπλοκή της 
Xριστιανικής Oρθοδοξίας στο πλαίσιο των ανακατατάξεων της περιοχής έχει αναλυθεί 
εν εκτάση πολλές φορές (Aυριανή, 21-8-1988, Eπικαιρότητα,25-8-1990, 16-8-1990, 
ΠAPON, 16-2-92, ΛIMANI, Φεβρουάριος, Mάρτιος Aπρίλιος 1994). 
γ. Προκειµένου όµως να γίνει λειτουργική µια µελλοντική αποστρατικοποίηση των 
Στενών, στα πλαίσια της αναθεώρησης της συνθήκης του Mοντρέ, θα πρέπει να 
υπάρξει µια διευθέτηση των Eθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων της Eλλάδας και της 
Tουρκίας στις περιοχές ∆υτικής και Aνατολικής Θράκης. Tο γεγονός αυτό δεν αποτελεί 
κεραυνό εν αιθρία εφ’ όσον τον Mάιο του 1994 τονίζαµε στο ΛIMANI:  
«... ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ο κ. Mητσοτάκης, όχι βέβαια µε τη δική του θέληση, 
χωρίς κανένας να του το ζητήσει είχε προτείνει µονοµερή αποστρατικοποίηση της 
Eλληνικής Θράκης, γεγονός που πανικόβαλε την στρατιωτική ηγεσία, η οποία τόνισε ότι 
αυτό θα µπορούσε ίσως να γίνει µόνο αν η Tουρκία απέσυρε τα δικά της στρατεύµατα 
πέραν των Στενών. H υλοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος θα δηµιουργούσε όµως µια 
ηµιαυτόνοµη Θράκη, γεγονός που φοβίζει και την Tουρκία, αφού εύκολα µπορεί να 
υποθέσει µια µελλοντική ίδρυση στην περιοχή ενός Oρθόδοξου Bατικανού, το οποίο 
βέβαια δεν θα ελέγχεται από την Eλλάδα, αλλά ίσως από κάποια υπερδύναµη, η οποία θα 
µπορεί να φράζει κατά το δοκούν τον δρόµο της προς την πολιτισµένη Eυρώπη και τους 
φανατικούς Eυρωπαίους φίλους της...» 
Aπό τα προηγούµενα γίνεται εµφανής µια απειλή που έχει σαν στόχο την Eλληνική 
Θράκη. 
δ. H επόµενη απειλή, περίεργη για πολλούς και µη γνώστες των διεθνών παιχνιδιών, 
αφορά την Eθνική κυριαρχία στο Iόνιο πέλαγος. Aνάφέραµε τον Aπρίλιο του 1993 στο 
ΛIMANI:  
«...(Mια άλλη απειλή προέρχεται) από την κατεύθυνση Bοσνίας-Aδριατικής. Στην 
προσπάθειά της η Γερµανία να εξασφαλίσει την έξοδό της (από τον άξονα αυτό), 
ασφαλώς και θα έχει την βοήθεια της Iταλίας, η πολιτική ζωή της οποίας ελέγχεται από το 
Bατικανό, αιώνιο σύµµαχο των οποιονδήποτε µεγαλοϊδεατικών σχεδίων της Γερµανίας 
στην περιοχή. Tα προηγούµενα γεγονότα θα πρέπει να αναµένουµε εν καιρώ να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα όσον αφορά τα Eλληνικά νησιά του Iονίου πελάγους που 
αποτελούν τα στρατιωτικά οχυρά που θα µπορούσαν να ελέγξουν το πέρασµα της 
Aδριατικής». 
H επιβεβαίωση της πρόβλεψής µας ήρθε µετά λίγα χρόνια. Tο 1996 η Tσιλέρ 
διετύπωσε την άποψη ότι η Tουρκία έχει λόγο και σε θέµατα που αφορούν το Iόνιο 
πέλαγος.  
Eκτός αυτού δεν θα πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής µας τα τεράστια προβλήµατα 
που δηµιουργεί η Aλβανική µαφία, στενά συνδεδεµένη µε την Iταλική, όσον αφορά την 
κοινωνική ζωή των νησιών του Iονίου αλλά και την Eθνική κυριαρχία των θαλάσσιων 
οδών της περιοχής. 
Bέβαια θα πρέπει να τονίσουµε ότι τα προβλήµατα στο Iόνιο εντείνονται από την 
αποκάλυψη ύπαρξης κοιτασµάτων πετρελαίου στην περιοχή. 
ε. Tέλος ένας µεγάλος υποθετικός κίνδυνος είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργηθεί από 
ένα µέρος των πολιτικών ηγεσιών ή και µικρές οµάδες νοµέων της εξουσίας, οι οποίοι 
θα προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν την προσπάθεια συνεννόησης και 
σύγκλισης µέρους των πολιτικών δυνάµεων του προοδευτικού χώρου, στοχεύοντας όχι 
στην αναµόρφωση του πολιτικού ήθους και ύφους του πολιτικού βίου, αλλά την 
εξεύρεση πολιτικών «συνενόχων» σε άστοχες και αµφιβόλου ποιότητας Eθνικές 
δεσµεύσεις. 
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Mε τον τρόπο αυτό, οι άφρονες αυτοί πολιτικοί ίσως πιστεύουν ότι θα εξασφαλίσουν 
κατά την περίοδο της κατανοµής των όποιων Eθνικών ευθυνών την «κοινωνική και 
πολιτική ατιµωρησία». Ολοι αυτοί όµως αγνοούν τα διδάγµατα της Iστορίας, η οποία 
διδάσκει ότι σε περιόδους Eθνικών κρίσεων την απονοµή δικαιοσύνης δεν 
αναλαµβάνουν οι πολιτικές ηγεσίες και τα ελεγχόµενα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά 
ο ίδιος ο Λαός και όχι πάντα µέσα από αποδεκτές και νοµότυπες διαδικασίες. 
 


