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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΝΕΙΡΟ

ΤΟΥ Π.Κ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Μήπω5 σύμφωνο
μη επίθεσης με Τουρκία

Ο τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται Ορθόν
Αυτό είναι το πολιτικό επιχείρημα για τη στρατιω
τικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

στρατιωτικοποίηση που νομιμοποιείται και από τον Καταστατικό
Χάρτη του ΟΗΕ δικαίωμα αυτοάμυνας Από την πλευρά της
η Τουρκία επικαλείται σειρά από νομικά επιχειρήματα για την
αποστρατιωτικοποίηση ενώ αρνείται την ύπαρξη απειλής έστω
κι αν υπάρχει το 03$υ οεΐϋ και οι στρατιωτικές δυνάμεις στις
μικρασιατικές ακτές Αλλά όσο έγκυρα κι αν είναι τα ελληνικά
επιχειρήματα δεν οδηγούν βέβαια σε κάποιο συγκεκριμένο
πρακτικό αποτέλεσμα Τα διαβάζουν όσοι τα διαβάζουν Και
η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική και επιχειρηματολογία της
όπως η ίδια τη διαβάζει στις Συνθήκες Το ερώτημα είναι εάν
μπορούμε στο ζήτημα αυτό να κάνουμε κάτι πιο δραστικό που
εάν τουλάχιστον δεν φέρει πρακτικά αποτελέσματα να φέρει
την Τουρκία σε δύσκολη θέση Γιατί το επιχείρημα λ.χ ότι η
Συνθήκη των Παρισίων 1947 Δωδεκάνησα είναι Κεχ ΙηΙεΓ 3ΐίοχ
30ΐα είναι μεν έγκυρο είναι ωστόσο βέβαιο ότι δεν συγκινεί την
Τουρκία ή κατανοείται από κάποιους άλλους

Εάν στο ζήτημα της απο)στρατιωτικοποίησης η μεν Ελλάδα

εκτιμά ότι τα νησιά απειλούνται η δε Τουρκία ισχυρίζεται
ότι δεν υπάρχει από πλευράς της απειλή ανεξάρτητα από τα
035υ5 οεΙΗ κ.λπ τότε μήπως θα πρέπει να επιστρέψουμε στην
ιδέα-πρόταση του Κ Καραμανλή του 1976 Μήπως πάρα τις
αυτονόητες σημερινές δυσκολίες θα πρέπει να προτείνουμε
στην Τουρκία τη σύναψη συμφώνου μη επίθεσης όπως έκανε ο
Καραμανλής τον Απρίλιο 1 976 Ο οποίος είχε τότε προτείνει στην
Αγκυρα διά συμφωνίας να θέσωμεν τέρμα εις τον ανταγωνισμόν
των εξοπλισμών που γίνεται εις βάρος της ευημερίας των λαών
μας Και δεύτερον να συνάψωμεν σύμφωνον μη επιθέσεως και
να επιδιώξωμεν την διευθέτησιν των διαφορών μας με ειρηνικός
διαδικασίας Η Ελλάδα ΥΠΕΞ είχε μάλιστα ετοιμάσει σχέδια
των σχετικών συμφωνιών αλλά η πρωτοβουλία δεν καρποφόρησε
καθώς απορρίφθηκε από την Αγκυρα Βεβαίως η ιδέα σύναψης
συμφώνου μη επίθεσης για δύο χώρες-μέλη της ίδιας συμμαχίας
ΝΑΤΟ εμφανίζεται ως οξύμωρη ενώ και η έννοια του συμφώνου

έχει κάπως απαξιωθεί από την ιστορική εμπειρία Ωστόσο
στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να συνιστά μια λυση Αν και
το πιθανότερο είναι ότι η Αγκυρα θα ξαν)απορρίψει την ιδέα
Αλλά τότε θα είναι βαθύτατα εκτεθειμένη στη διεθνή κοινότητα
και η Ελλάδα πλήρως δικαιολογημένη στη στρατιωτικοποίηση

Ενα
σύμφωνο μη επίθεσης θα πρέπει να συνοδεύεται από

κάποιον μηχανισμό ελέγχου των εξοπλισμών Ελεγχος που
είναι άλλωστε απόλυτα αναγκαίος Ελλάδα και Τουρκία

ως μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα άλλες απειλές
και κινδύνους κάτι που το υπογραμμίζουν με τραγικό τρόπο οι
τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές Και για την αντιμετώπιση
των απειλών αυτών ούτε τα Ραφάλ ούτε τα γερμανικά υποβρύχια
είναι τα κατάλληλα μέσα Η κοινή λογική θα πρέπει να πρυτανεύσει

Δεν είναι δυνατόν οι δύο χώρες να έχουν τις υψηλότερες
στρατιωτικές δαπάνες αλλά να μην έχουν τα επαρκή σύγχρονα
μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ο Χ Κίσινγκερ μιλώντας πρόσφατα για την ένταση στις σχέσεις
ΗΠΑ Κίνας τόνισε ότι η αφετηρία για την αποκλιμάκωση θα
πρέπει να είναι μια συμφωνία για την αποφυγή του πολέμου
Ενα σύμφωνο μη επίθεσης θα έκανε ακριβώς αυτό έστω στα
χαρτιά για Ελλάδα Τουρκία

Α ο Χ Κίσινγκερ είχε πει και κάτι άλλο παλαιότερα Οτι οι επικίνδυνα

δύσκολες καταστάσεις ξεπερνιούνται με τολμηρές ιδέες

Ο καθηγητή Π.Κ Ιωακειμίδη είναι πρώην πρεσβευτή σύμβουλο του ΥΠΕΞ
και μελό τη συμβουλευτική επιτροπή του ΡΕΡ3 και του ΕΛΙΑΜΕΠ Από τι εκ
δόσει θεμέλιο κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Επιτεύγματα και Στρατηγικά Λάθη
της Εξωτερικής Πολιτικής της Μεταπολίτευσης
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