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Τους τελευταίους μήνες ζούμε ένα μικρό θέατρο του παραλό-
γου. Από τη μία είχαμε τα «μακεδονικά συλλαλητήρια». Εκατο-
ντάδες χιλιάδες ημίτρελοι φασίστες παρήλασαν στους δρόμους 
της Αθήνας. Από την άλλη είχαμε ένα ακόμα θερμό επεισόδιο 
με την «προαιώνια εχθρό» Τουρκία. Σύσσωμη η ελληνική κοι-
νωνία έσπευσε να καταδικάσει ξανά την περίφημη «τουρκική 
προκλητικότητα». Εδώ και καιρό ο δημόσιος λόγος ξερνάει πα-
τριωτισμό όπου μπορεί. Ταυτόχρονα, οι αντίπαλες φωνές είναι 
ελάχιστες. Ε, λοιπόν, μπουχτίσαμε με τις πατριωτικές μαλακίες. 

Μπουχτίσαμε να ακούμε για την «τουρκική προκλητικότητα». 
Μπουχτίσαμε να ζούμε σε μια χώρα που ετοιμάζεται για πόλε-
μο και δεν ανοίγει ρουθούνι. Παρακάτω θα εξιστορήσουμε τη 
δική μας γνώμη για τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και την 
ιστορία του. Θα μιλήσουμε για τα ελληνικά σχέδια, για την ελλη-
νική πολεμική μηχανή, για το ελληνικό κράτος. Για την «ελληνι-
κή προκλητικότητα». Κάποιος, επιτέλους, πρέπει να μιλήσει γι’ 
αυτό. 
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Ο αντιτουρκισμός ως μόνιμη στρατηγική του ελληνικού κράτους
Ξέρουμε ότι με την πρώτη ανάγνωση, τα παραπάνω μπορεί να παρα-

ξενέψουν όποιον διαβάζει αυτή την προκήρυξη, και είναι λογικό. Γιατί μια 
αντιφασιστική ομάδα γειτονιάς όπως εμείς επιλέγει να ασχολείται με τέτοια 
θέματα; Δεν το κάνουμε λοιπόν από κάποιο βίτσιο, ούτε είμαστε γενικά λά-
τρεις της ιστορίας από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Είμαστε όμως πεισμένοι ότι 
παρότι αυτά τα ζητήματα τρέχουν μακριά από το επίπεδο της εμπειρίας και 
της καθημερινότητάς μας, η ιστορική συγκυρία που διανύουμε είναι τόσο 
κρίσιμη που θα καθορίσει τις ζωές μας. Γι’ αυτό τα όσα λέμε και κάνουμε από 
τη σκοπιά του αυτόνομου αντιφασισμού αποκτούν σημασία και βαρύτητα. 

Υποστηρίζουμε ότι ο παραλίγο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας το 
1996, το λεγόμενο περιστατικό των Ιμίων, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύ-
κλο πολεμικών συγκρούσεων, ο οποίος συμβαίνει τα τελευταία 25 χρόνια σε 
μια ευρεία ζώνη που ξεκινάει απ’ τα Βαλκάνια, περνάει από τη Μέση Ανατολή 
και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διακρα-
τικό πόλεμο που διεξάγεται άλλοτε δι’ αντιπροσώπων και άλλοτε απ’ ευθεί-
ας, για ένα νέο μοίρασμα του κόσμου που ξεκίνησε με τη λήξη της αμέσως 
προηγούμενης διευθέτησης του πλανήτη, δηλαδή με τη λήξη του ψυχρού 
πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Ελλάδα συμμετέχει εξαρχής σε αυτόν τον πόλεμο. Έχει μακρόχρονη 
στρατηγική, φιλοδοξίες, και όποτε έχει χρειαστεί το έχει δείξει έμπρακτα. 
Η στρατηγική αυτή έχει ως βασικό άξονα την προσπάθεια κυριαρχίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, και αποτελεί ενιαία εξωτερική πολιτική του ελληνικού 
κράτους, ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων. Παρακάτω θα εκθέσουμε αυτή 
τη στρατηγική μέσα στη δεκαετία του 1990 όπως ακριβώς εκδηλώθηκε, 
δηλαδή ως αντιτουρκική επιθετική πολιτική για να κατανοήσουμε πως φτά-
σαμε στα πρόθυρα ενός ελληνοτουρκικού πολέμου το 1996, και τελικά θα 
καταλήξουμε στο σήμερα.

Ο αντιτουρκισμός στην Ελλάδα μέσα στη δεκαετία του 1990
Το 1990 ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε, το ανατολικό μπλοκ κατάρρευσε, 

και ταυτόχρονα έγινε η πρώτη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ. Τα  
κράτη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής ήρθαν αντιμέτωπα με σο-
βαρά προβλήματα και διαλυτικές τάσεις, και οι ΗΠΑ που είχαν νικήσει στον 
ψυχρό πόλεμο άρχισαν να υλοποιούν μια στρατηγική διάχυσης χάους στις 

περιοχές αυτές, με σκοπό την αποδυνάμωση των αντίπαλων δυνάμεων. Η 
Ελλάδα, που βρέθηκε με τη μεριά των νικητών, βρήκε την ευκαιρία να βάλει 
μπρος τις «εθνικές της διεκδικήσεις». Ούτως ή άλλως, το τέλος του ψυχρού 
πολέμου δε συνοδεύτηκε από διεθνείς συνθήκες, όπως είχε γίνει στους προ-
ηγούμενους παγκόσμιους πολέμους. Γι’ αυτό και η διάλυση κρατών από τη 
Βαλκανική ως τη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τις φιλοδοξίες διάφορων 
άμεσα εμπλεκόμενων και γειτονικών κρατών, όπως και του ελληνικού. Όλα 
προσανατολίστηκαν σε έναν κοινό σκοπό: το πως το ελληνικό κράτος θα εκ-
μεταλλευτεί προς όφελός του το τέλος του ψυχρού πολέμου και το αμερικα-
νικό σχέδιο διάλυσης και αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής. 

Όσον αφορά την Τουρκία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αντιμετώ-
πιζε προβλήματα. Αφενός περνούσε μια βαθιά οικονομική κρίση, και αφε-
τέρου στο νοτιοανατολικό της μέρος είχε να αντιμετωπίσει ένα κουρδικό 
ένοπλο αντάρτικο, ένα απ’ τα ζητήματα που αντιμετωπίζει από τη σύστασή 
της. Ταυτόχρονα ξεκινούσε ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος ακριβώς εκεί, 
στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στο γειτονικό Ιράκ, πράγμα που σήμαινε 
αναζωπύρωση των αποσχιστικών τάσεων των Κούρδων του βόρειου Ιράκ 
και φιλοδοξίες για τη δημιουργία ενός ιρακινού Κουρδιστάν στα σύνορα με 
την Τουρκία.

Τα ελληνικά πολιτικά και στρατιωτικά επιτελεία έβλεπαν την κατάσταση 
που βρισκόταν το τουρκικό κράτος ως ευκαιρία να εντείνουν ακόμα περισ-
σότερο τα προβλήματά του. Καταλάβαιναν ότι η στρατιωτική επέμβαση των 
ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα αποσταθεροποιούσε το τουρκικό κράτος, και γι’ 
αυτό η Ελλάδα άρχισε να πιέζει απ’ τη μεριά της, με δύο ειδών πολιτικές. Μία 
επίσημη στρατηγική στρατιωτικής περικύκλωσης της Τουρκίας και δημιουρ-
γίας ενός ασφυκτικού θαλάσσιου κλοιού με διάφορους τρόπους. Μπορούμε 
να αναφέρουμε κάποιους από αυτούς: με το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου του 1993 που προέβλεπε ότι «οποιαδήποτε τουρκική 
απόπειρα προέλασης στην ελεύθερη Κύπρο θεωρούνταν από την Ελλάδα 
αιτία πολέμου (casus belli)»•με την προσπάθεια μονομερούς αύξησης των 
ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 σε 9 ναυτικά μίλια με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας το 1994, μια συνθήκη που ενώ δεν έχουν υπογράψει 
διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Τουρκία, το ελληνικό κράτος τη θεωρεί 
έγκυρη (!) • με την στρατηγική εποικισμού ακατοίκητων βραχονησίδων• με 
την ανακάλυψη εννοιών όπως «υφαλοκρηπίδα», κλπ. Απ’ την άλλη, εκτυλί-
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χθηκε και μία υπόγεια πολιτική. Αυτή αφορούσε στην στήριξη του κουρδι-
κού αντάρτικου με κάθε τρόπο, είτε με ρούχα και τρόφιμα μέχρι με σφαίρες, 
με την πρόφαση της φιλανθρωπίας και με τη βοήθεια ενός συμπλέγματος 
ΜΚΟ, αριστερών πατριωτών, πρακτόρων και καραβανάδων. Παράλληλα 
αντάρτες του PKK εκπαιδεύονταν σε στρατόπεδα του ελληνικού στρατού, 
ενώ τότε παιζόταν πολύ και το αριστεροδέξιο σύνθημα «η ειρήνη στο Αιγαίο 
περνάει από τα βουνά του Κουρδιστάν». Και πάει λέγοντας. Οι Έλληνες για 
άλλη μια φορά νόμιζαν ότι είχαν βρει τον προαιώνιο εχθρό σε στιγμή αδυ-
ναμίας.

Ο παραλίγο πόλεμος στα Ίμια
Η αλληλουχία προβοκάτσιας και στρατιωτικής πίεσης που ασκούσε η 

Ελλάδα κορυφώθηκε το Γενάρη του 1996 με το λεγόμενο επεισόδιο των 
Ιμίων. Η κυρίαρχη αφήγηση για το τι έγινε είναι πάνω κάτω γνωστή: ένα 
τουρκικό καράβι ακινητοποιήθηκε στα Ίμια και ο ελληνικός με τον τουρ-
κικό στόλο μάλωναν για το ποιος θα το «διασώσει». Ένα μήνα μετά «ήρθε 
η ιδέα»1  στον δήμαρχο Καλύμνου να καρφώσει μια ελληνική σημαία στις 
βραχονησίδες. Λίγες μέρες μετά κάτι Τούρκοι δημοσιογράφοι «είχαν το θρά-
σος» να την κατεβάσουν και να καρφώσουν μία τούρκικη. Δύο μέρες μετά 
ελληνικός και τουρκικός στόλος βρέθηκαν να κάθονται αντικρυστά και να 
περιμένουν. Έπεσε και ένα ελληνικό ελικόπτερο με τρεις νεκρούς και ενώ η 
Ελλάδα ετοίμάζοταν να δείξει τα δόντια της, μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και τελικά 
πόλεμος δεν έγινε.  Ο «προαιώνιος εχθρός» νίκησε και όλοι έμαθαν να λένε 
ότι η Ελλάδα «ντροπιάστηκε εθνικά». Βλέπουμε το περιστατικό των Ιμίων ως 
μια λεπτομέρεια όλων αυτών των αντιτουρκικών κινήσεων που είπαμε πιο 
πάνω. Ως αποτέλεσμα του ελληνικού σχεδίου για τις βραχονησίδες και ως 
κάτι που όλοι ήξεραν πως θα γίνει, όπως είχε προαναγγείλει ο τότε υπουρ-
γός άμυνας Γεράσιμος Αρσένης για «τουρκική προβοκάτσια στο Αιγαίο» ήδη 
από τις αρχές Δεκέμβρη του 19952.  Κι όμως. Αντί το περιστατικό των Ιμίων 
να έχει μείνει στην ιστορία ως ένα ακραίο σημείο της ελληνικής αντιτουρκι-
κής πολιτικής των ‘90s, ως ένας παραλίγο πόλεμος, έχει περάσει στην ιστορία 
ως μέρος της «τουρκικής προκλητικότητας» και ως «ντροπιαστική ήττα» της 
«ενδοτικής κυβέρνησης του αμερικανόδουλου Σημίτη».

 Η ελληνική στρατηγική στο τέλος της δεκαετίας των 90s 
Μετά από το περιστατικό των Ιμίων, οι έλληνες αναγκάστηκαν να ξεχά-

σουν για κάποιο διάστημα την πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης με 
την Τουρκία. Με λύπη διαπίστωσαν ότι το τουρκικό κράτος τελικά δεν ήταν 
έτοιμο να διαλυθεί και πλέον το στρίμωγμα του προαιώνιου εχθρού θα βα-
σιζόταν περισσότερο στη διπλωματία και λιγότερο στη δύναμη των όπλων. 
Το ελληνικό κράτος κατάλαβε ότι δεν παίζει μόνο του στο παιχνίδι της πλα-
νητικής σύγκρουσης όπως αυτή ξεδιπλωνόταν στη Μέση Ανατολή και στα 
Βαλκάνια και ότι έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική των υπόλοιπων 
κρατών που είχαν συμφέροντα στην περιοχή. 

Αλλά έμενε ακόμα μία τελευταία πράξη εναντίον της Τουρκίας, ταιριαστή 
με τη γραφικότητα των 90’s. Το κουρδικό αντάρτικο ηττήθηκε. Προς το τέλος 
του 1998 ο αρχηγός του, Οτσαλάν, σταμάτησε να έχει υποστήριξη από το 
συριακό κράτος. Βρέθηκε κυνηγημένος από τις τουρκικές μυστικές υπηρε-
σίες με ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης στην πλάτη του, να αναζητάει χώρα 
που θα του χορηγήσει άσυλο. Και ενώ για λίγο βρήκε παρηγοριά στον κα-
λύτερό του φίλο, το ελληνικό κράτος, εν τέλει η Ελλάδα τον παρέδωσε στις 
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Διάφοροι εθνικιστικοί κύκλοι έκαναν τότε 
λόγο για «εθνική προδοσία» και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, που 
κατηγορήθηκε ως πράκτορας των Αμερικάνων, κατήγγειλε στη βουλή των 
ελλήνων στις 5/3/1999 την «κουρδοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής» 
και κατέληξε ότι «θα ήταν μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι η στρατιωτική 
αποτρεπτική μας ικανότητα αρκεί στον σύγχρονο κόσμο για να λύσει όλα τα 
προβλήματα». Μια έμμεση δηλαδή παραδοχή ότι στην Ελλάδα υπήρχαν (και 
ακόμα υπάρχουν) κομμάτια του ελληνικού κράτους που όντως είχαν επεν-
δύσει στη στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Η λήξη της υπόθεσης 
Οτσαλάν σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εξωτερικής πολιτικής, με την 
εγκατάλειψη του κουρδικού ζητήματος, την πίεση στην Τουρκία μέσω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικοδόμηση νέων συμμαχιών με άλλα κράτη 
της περιοχής. Βέβαια, «η πίστη στην στρατιωτική αποτρεπτική μας ικανότη-
τα» δεν σταμάτησε καθόλου να υπάρχει.

Ο Παγκόσμιος Πόλεμος αναθερμαίνεται
Οι διακρατικοί ανταγωνισμοί δεν παγώνουν όμως έτσι απλά. Η «ελληνο-

Πάνω: ο τότε δήμαρχος Καλύμνου-πράκτορας Δημήτρης 
Διακομιχάλης ο οποίος μετέβη στα Ίμια κατόπιν εντολής του 
Έλληνα υπουργού Άμυνας Γ. Αρσένη και κάρφωσε την ελλη-
νική σημαία.

Κάτω: δύο ημέρες μετά, Τούρκοι δημοσιογράφοι της εφη-
μερίδας Χουριέτ, άλλαξαν τη σημαία. Μετά ακολούθησε κάτι 
σαν πόλεμος.

H Αριστερά για τα Ίμια

Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι έλεγε τότε η αριστερά για το 
«θερμό επεισόδιο των Ιμίων» και πως έβαλε το λιθαράκι της 
για το φτιάξιμο αυτού του μεγάλου εθνικού μύθου. Το ΚΚΕ 
είχε όπως πάντα την πιο ξεκάθαρη γνώμη:

«Η περιοχή γύρω από τις νησίδες των Ιμίων, τον περα-
σμένο Γενάρη, δεν ήταν το πεδίο της μάχης. Ήταν ο χώ-
ρος, όπου πραγματοποιήθηκε - με επιτυχία - ένας καλο-
μελετημένος τουρκικός ελιγμός, μια στρατηγική κίνηση, 
για μια μάχη που δινόταν αλλού και όχι σε στρατιωτικό 
επίπεδο [...] [Η] κρίση της Ιμιας αποτέλεσε ένα σημαντικό 
κεφάλαιο αυτού του πολέμου, μια μάχη, στην οποία η Ελ-
λάδα ηττήθηκε κατά κράτος!» *

Σχεδόν ένα χρόνο μετά το περιστατικό, το ΚΚΕ υποστήριζε 
ότι στα Ίμια δε συνέβη κανένα στρατιωτικό επεισόδιο, ούτε 
ότι φτάσαμε στο κατώφλι του πολέμου. Αντίθετα ήταν ακόμα 
μία πρόκληση της Τουρκίας, στην οποία η Ελλάδα ηττήθηκε 
πανηγυρικά! Και συνεχίζει:

«Ο ελληνικός στόλος χρησιμοποιήθηκε ατυχέστα-
τα από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δε σκόπευε να 
ακολουθήσει μέχρι τέλους την πρόκληση, αποσύρθηκε 
το ίδιο βιαστικά, όσο βιαστικά προσήλθε στο πεδίο μιας 
μάχης την οποία η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να 
δώσει και, τέλος, επωμίστηκε την αποκλειστική ευθύνη 
της ήττας μιας μάχης, που δεν έγινε με τη δύναμη των 
όπλων, αλλά με τα μέσα της διπλωματίας!» **

Το κατέβασμα του ελληνικού στόλου ήταν δηλαδή ένας 
«ατυχής» διπλωματικός χειρισμός, και η «ατυχία» ήταν που 
το πολεμικό ναυτικό βρισκόταν στα χέρια μιας «δειλής» και 
«προδοτικής» ηγεσίας που αποφάσισε να το αποσύρει βια-
στικά. Το κόμμα του λαού όμως, αν ήταν στην κυβέρνηση, θα 
έδινε μια μάχη με τα όλα της, «με τη δύναμη των όπλων» και 
όχι με τη μπανάλ διπλωματία. Με τέτοια αριστερά τι τους θέ-
λουμε τους νεοναζί;

*  Δημήτρης Μηλάκας, “Η διπλωματική ήττα στην Ίμια”, Ριζο-
σπάστης, 24/12/1996
**  Ό.π.



τουρκική φιλία» της περιόδου 1999-2005 αποτελούσε ένα μεταβατικό στά-
διο, μέχρι το ελληνικό κράτος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και όσο 
κι αν λύσσαξαν διάφοροι στις αρχές των ‘00s ότι εφεξής θα ζούμε σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Ήδη 
από τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας το σχέδιο διάλυσης της Μέσης Ανα-
τολής (και μαζί ο πυρετός όλου του κόσμου) συνεχίστηκε ακάθεκτο. 

Η δεύτερη φάση της διάλυσης της Μέσης Ανατολής ξεκίνησε με την αμε-
ρικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003. Το ελληνικό κράτος ήξερε εξ αρχής ότι 
το φούντωμα του πολέμου στα νότια σύνορα της Τουρκίας μπορούσε να 
αποβεί προς όφελός του. Γι’ αυτό και παραχώρησε με χαρά τη στρατιωτική 
βάση της Σούδας στις ΗΠΑ, όχι γιατί είναι εξαρτημένο κράτος, «συνδικάτο 
του ΝΑΤΟ» όπως μας λέει η αριστερά. Η ελλάδα γνώριζε πως τα (δικά της και 
μόνο δικά της) συμφέροντα μπορούσαν να προωθηθούν μέσω του σχεδίου 
διάλυσης της Μ. Ανατολής και βοήθησε σε αυτό με κάθε τρόπο. Το τουρκικό 
κράτος ήξερε κι αυτό εξ αρχής ότι η διάλυση των γειτονικών κρατών του 
θα του προκαλούσε ακόμα περισσότερες αποσταθεροποιητικές τάσεις. Γι’ 
αυτό και δεν παραχώρησε ούτε γι’ αστείο τη δική του βάση, του Ιντσιρλίκ, 
στις ΗΠΑ. Και πράγματι. Τα χρόνια που ακολούθησαν η Μέση Ανατολή πήρε 
φωτιά. Οι δύο νότιοι γείτονες της Τουρκίας, η Συρία και το Ιράκ έχουν πλέον 
μετατραπεί σε διαλυμένα κράτη. 

Το πόσο πολύ η Ελλάδα επεδίωξε την διάχυση του χάους στη Συρία φαί-
νεται αν θυμηθούμε ότι ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ζήτησε επέμ-
βαση στη Συρία, το καλοκαίρι του 20133.  Τότε μπορεί όλα τα υπόλοιπα κρά-
τη να μη συμφωνούσαν σε κάτι τέτοιο, αλλά η λαχτάρα της δεν κρυβόταν. 
Σήμερα, σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η Συρία έχει πράγματι διαλυθεί, όπως 
επιθυμούσε διακαώς το ελληνικό κράτος. Σήμερα, η Τουρκία συμμετέχει 
κανονικότατα σε έναν πόλεμο στη Συρία, δίχως ορατό τέλος. Όλα αυτά, τα 
βλέπει η Ελλάδα και ξαναβγάζει μπροστά τα παλιά της σχέδια που τα είχε 
παραχώσει σε κάποιο μπαούλο. Και μάλιστα τα βγάζει φρέσκα και επικαιρο-
ποιημένα.

Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός στην εποχή της κρίσης
Σε αντίθεση με όσα μας τσαμπουνάει τα τελευταία χρόνια ο Υπουργός 

Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, ότι δηλαδή η Τουρκία είναι «νευρική δύναμη», ενώ 
η Ελλάδα είναι «νηφάλια», ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός αναθερμαίνε-
ται τα τελευταία δέκα χρόνια (δηλαδή απ’ όταν έσκασε στην Ελλάδα η «κρί-
ση») με ελληνική πρωτοβουλία. Το παιχνίδι ξανάρχισε για τα καλά το 2010, 
όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κήρυξε τη χρεοκοπία του 
ελληνικού κράτους από το Καστελόριζο. Αυτή η κίνηση ήταν συμβολική: το 
Καστελόριζο, που ενοποιούσε τη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα σε Ελλάδα και κύ-
προ, ήταν το σημείο που επέλεξε για να ανοίξει ξανά το ζήτημα της «ανατο-
λικής μεσογείου», δηλαδή την προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στα 
θαλάσσια περίχωρα της Τουρκίας. Το Καστελόριζο πράγματι τέθηκε στην 
εμπροσθοφυλακή της «ελληνικής προκλητικότητας». Ο ελληνοτουρκικός 
ανταγωνισμός είχε βγει για τα καλά απ’ το ψυγείο. 

Το επίδικο ήταν ξανά η κυριαρχία στην ανατολική μεσόγειο, η μετατρο-
πή του Αιγαίου σε κλειστή «ελληνική λίμνη». Τα επόμενα χρόνια εξοικει-
ωθήκαμε με όρους που δεν τους είχαμε ξανακούσει ποτέ (όπως την ΑΟΖ: 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) και μάθαμε ότι με όλα τα δικτατορικά και 
μη καθεστώτα στα πέριξ της Τουρκίας μας συνδέει προαιώνια φιλία. Αίγυ-
πτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Αρμενία, όλες παρέλασαν από τα ελληνικά σχέδια. 
Το σκεπτικό ήταν να καθοριστεί η θαλάσσια περιοχή νότια της Τουρκίας, σε 
συμφωνία με όλα τα γειτονικά κράτη, αλλά χωρίς την Τουρκία. Η σύμπνοια 
με τους διάφορους δικτάτορες της ανατολικής μεσογείου ήταν καθολικής 
αποδοχής στην Ελλάδα, τόσης που ουδεμία διαφορά δεν υπήρχε ανάμεσα 

σε «δεξιές» και «αριστερές» κυβερνήσεις.
  Ταυτόχρονα, όλως τυχαίως, λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση της χρεο-

κοπίας του, το ελληνικό κράτος «ανακάλυψε» πετρέλαια στην ΑΟΖ του (που 
την είχε επίσης «ανακαλύψει» λίγο πιο πριν) και στην ΑΟΖ της Κύπρου4.  Φυ-
σικά, από τότε το θέμα των πετρελαίων ανακινείται όποτε βολεύει την ελ-
ληνική πλευρά. Επίσης φυσικά, πετρέλαια δεν έχουν ανακαλυφθεί ούτε για 
δείγμα. Πρόσφατα η Κύπρος έκανε την πρώτη της γεώτρηση. Το αποτέλεσμα 
ήταν τζίφος, όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Ενέργειάς της, ο οποίος κατά 
μία διαβολική σύμπτωση ονομάζεται Γιώργος Λακκοτρύπης5.  

Αυτές οι κινήσεις πιέζουν την Τουρκία να απαντήσει. Και το ελληνικό 
κράτος δεν αρκέστηκε σ’ αυτά. Το πρώτο πράγμα που έκανε η τωρινή αρι-
στεροδέξια κυβέρνηση όταν ανέλαβε την εξουσία το 2015 ήταν να στείλει 
τον Υπουργό Άμυνας, τον Καμμένο, να πετάξει με ένα ελικόπτερο πάνω από 
τα Ίμια και να πετάξει στεφάνι, αναιρώντας έτσι ένα status quo είκοσι ετών, 
το οποίο είχε προκύψει μετά το περιστατικό των Ιμίων το 1996 και συνοψιζό-
ταν στη φράση «ούτε πλοία, ούτε στρατεύματα, ούτε σημαίες». Ουσιαστικά 
το ελληνικό και το τουρκικό κράτος είχαν συμφωνήσει ότι οι βραχονησίδες 
δεν είναι κανενός, αλλά στη φαντασία των ελλήνων πατριωτών, όπως έδειξε 
και η κίνηση του υπουργού Άμυνας, ο βράχος δικαιωματικά ανήκε στην Ελ-
λάδα. Άλλη μια καθόλου προκλητική κίνηση.

Παράλληλα, τα θερμά επεισόδια ξαναπήραν μπρος. Τα τελευταία χρόνια 
έγιναν θερμά επεισόδια στα Ίμια, στις Οινούσσες και αλλού. Πολλά απ’ αυτά 
μάλιστα τα μάθαμε αρκετούς μήνες αφότου έγιναν. Όλα έγιναν εν γνώσει 
του ελληνικού κράτους. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το ελληνικό κρά-
τος έχει ένα σχέδιο για όλα τα θερμά επεισόδια με την Τουρκία το οποίο ξε-
διπλώνεται τα τελευταία είκοσι χρόνια. Από το περιστατικό των Ιμίων το ’96 

ΑΟΖ και άλλα παραμύθια για μεγάλους

 Από το 2009 και μετά το ελληνικό κράτος μας έμαθε με 
ταχύρρυθμα μαθήματα τον όρο Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ). Από το 2010 και μετά, το κρατικό σχέδιο πίε-
σης της Τουρκίας εκτυλίσσεται πλέον φουλ κομπλέ και η 
ΑΟΖ παίζει κομβικό ρόλο.. 

Είδαμε προσπάθειες σύναψης ΑΟΖ με όποιον δικτάτο-
ρα (και όχι μόνο) βρέθηκε πρόχειρος στην ευρεία περιοχή, 
από τον Καντάφι της Λιβύης μέχρι τον Αλ Σίσι της Αιγύπτου. 
Είδαμε  χάρτες που προπαγάνδιζαν ποια «είναι» η ελληνική 
ΑΟΖ και «τί επιδιώκουν» οι Τούρκοι (η ειρωνεία του πράγ-
ματος είναι προφανής αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για 
έναν όρο που μέχρι το 2008 δεν είχε αναφερθεί ποτέ στις 
ελληνικές εφημερίδες). Είδαμε το ελληνικό κράτος να διεκ-
δικεί ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ολόκληρη τη θα-
λάσσια περιοχή από τη Ρόδο ως την Κύπρο, με βασικό επι-
χείρημα το μικροσκοπικό Καστελόριζο. Είδαμε το θαλάσσιο 
αποκλεισμό μιας χώρας 80 εκατομμυρίων με το επιχείρημα 
της ύπαρξης του Καστελόριζου, ενός νησιού με λίγες εκατο-
ντάδες κατοίκους, που υποτίθεται ενώνει την ελληνική με 
την κυπριακή ΑΟΖ. Πόσο πιο προφανές πρέπει να γίνει ότι 
το ελληνικό κράτος πιέζει τους γείτονες;



και τις δηλώσεις του Αρσένη που αναφέραμε ήδη, μέχρι τα πιο πρόσφατα6. 
Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία εκπαιδεύεται με ταχεία μαθή-

ματα. Μαθαίνει για την «τουρκική προκλητικότητα». Οι εφημερίδες και τα 
κανάλια βοούν. Κάθε βράδυ στις ειδήσεις, μας μιλούν οι πράκτορες του ελ-
ληνικού κράτους και μας αναλύουν την περίφημη αυτή «τουρκική προκλητι-
κότητα». Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η Τουρκία επειδή έχει «οικονομικά 
προβλήματα και «προβλήματα στα νοτιοανατολικά της σύνορα» επιδιώκει 
να «εξάγει την κρίση της στο Αιγαίο». Πρόκειται για ένα επιχείρημα που δε 
στέκει ούτε για αστείο. Η Τουρκία στα νοτιοανατολικά της σύνορα δεν έχει 
«προβλήματα». Έχει έναν κανονικό και με τη βούλα πόλεμο που απειλεί την 
ίδια της την υπόσταση. Για ποιον λόγο να θέλει να ανοίξει ένα καινούριο μέ-
τωπο με ένα άλλο κράτος, σε άλλη πλευρά των συνόρων του; 

Επομένως, δεν είναι η Τουρκία που επιδιώκει την ένταση με την Ελλάδα, 
αλλά το ανάποδο. Είπαμε πως το ελληνικό κράτος έχει εδώ και χρόνια μια 
επιθετική πολιτική για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά μιας και εμείς είμαστε κάτι 
περιθωριακοί αντιφασίστες από τη γειτονιά της Καλλιθέας, ας πούμε ότι δεν 
το λέμε μόνο εμείς. Το λένε κι οι ειδικοί του ελληνικού κράτους, αυτοί που 
έχουν αναλάβει να μας διαφωτίσουν για την «τουρκική προκλητικότητα».

Η τάση του υπουργείου, βεβαίως, είναι επισήμως να προσπαθεί να 
δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις (...) Ωστόσο πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν επιμένουν 
ότι [αυτή η εικόνα] «απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα» καθώς 
στο παρασκήνιο η ελληνική διπλωματία κινείται με διαφορετικό τρόπο.7 

Η ελληνική διπλωματία, λοιπόν, κινείται με διαφορετικό τρόπο απ’ την 
καλή εικόνα που παρουσιάζεται επισήμως. Όσο πιο βαθιά χώνεται το τουρ-
κικό κράτος στο μεσανατολικό σφαγείο, όσο πιο πολύ στριμώχνεται σ’ έναν 
πόλεμο απ’ τον οποίο δεν βλέπει ορατή διέξοδο, τόσο περισσότερο το ελ-
ληνικό κράτος προσπαθεί να ολοκληρώσει τη θαλάσσια περικύκλωση του 
τουρκικού και να δημιουργήσει τετελεσμένα. 

Στο εσωτερικό, τα πάει περίφημα. Έχει πείσει ένα μεγάλο κομμάτι του 
ότι η αντιτουρκική στρατηγική του είναι «τουρκική προκλητικότητα». Ότι οι 
προσπάθειές του  να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη είναι «τουρκι-
κές παραβιάσεις. Ότι η παραβίαση από μέρους του του status quo των βρα-
χονησίδων είναι «τουρκική επιθετικότητα».

Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι προφανές ότι το ελληνικό κράτος εί-
ναι αυτό που προκαλεί. Το ίδιο συνέβη και με την πρόσφατη διένεξη στα 
Ίμια στις 13/02. Το ελληνικό και το ελληνοκυπριακό κράτος συνεχίζουν να 
προσπαθούν να δεσμεύσουν εκτάσεις στην υποτιθέμενη «ελληνική» και 
«ελληνοκυπριακή» ΑΟΖ (η ίδια ιστορία με τα ανύπαρκτα πετρέλαια του κ. 
Λακκοτρύπη), συνεχίζουν να κάνουν σαν να μην υπάρχει ένα ακόμα κράτος 
στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου και όπως είναι αναμενόμενο, συνεχίζουν να 
προκαλούν την Τουρκία.

Χαρακτηριστική είναι η «άμεση ανάλυση» ενός κατεξοχήν ειδικού επί 
των ελληνοτουρκικών, του Θάνου Ντόκου, διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής):

Το τρίπτυχο των τουρκικών κινήσεων συμπληρώνεται από τα περι-
στατικά των Ιμίων, και ιδιαίτερα το σημερινό. Φοβούμενη ότι Αθήνα και 
Λευκωσία θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την τουρκική εμπλοκή 
στο Αφρίν για να δημιουργήσουν τετελεσμένα (;), στέλνει μηνύματα και 
προβαίνει σε ενέργειες για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.8

Ο Ντόκος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τί είδους τετελεσμένα θα μπο-
ρούσαν να είναι αυτά, αλλά ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα ελληνικά σχέδια. 
Πράγματι, το ελληνικό κράτος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την τουρκική 
εμπλοκή στο Αφρίν για να εντείνει κι άλλο τα προβλήματα της Τουρκίας όσο 
βρίσκεται σε πόλεμο, επωφελούμενο από τις τυχόν δυσκολίες της.

Κι εμάς τί μας νοιάζουν όλα αυτά;
Εμείς τώρα είμαστε μια αντιφασιστική ομάδα στη γειτονιά της Καλλι-

θέας. Πως μας καρφώθηκε στο μυαλό ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός; 
Ομολογούμε πως, τελευταία, η χώρα στην οποία ζούμε μας τρομάζει. Από τη 
μία το κράτος μας κάθε φορά που βλέπει την Τουρκία να ζορίζεται δε χάνει 
ευκαιρία να δείχνει τα δόντια του. Από την άλλη, η ελληνική κοινωνία είναι 
πανέτοιμη να δεχτεί ό,τι μαλακία της ξεφουρνίσει το κράτος της για προαι-
ώνια αλήθεια. Μπορεί να αποδεχτεί ότι το κράτος της «σύρεται» σε πόλεμο 
χωρίς να θέλει, λες και υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι έτοιμη να δεχτεί ότι στο 
ελληνικό κράτος πέφτει λόγος για τα τεκταινόμενα σε όλη την ανατολική Με-
σόγειο από τη Θράκη μέχρι το Λίβανο.

Μια τέτοια κοινωνία είναι μια κοινωνία όπου η προετοιμασία του πολέ-
μου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και άμα έρθει η μέρα που θα μας πουν να υπερα-
σπιστούμε τα εθνικά μας δίκια, τα οποία αμφισβήτησαν απρόκλητα οι κακοί 
Τούρκοι, θα εννοούν να τα υπερασπιστούμε με τα τομάρια μας. Και αυτή η 
κοινωνία θα πάει. Θα πάει γιατί δέκα χρόνια τώρα δε βρέθηκε κανείς να πει 
έστω «κάτσε να το συζητήσουμε». Το μόνο που έκανε η ελληνική κοινωνία 
ήταν να παπαγαλίζει άναρθρες κραυγές για την «τουρκική προκλητικότητα».

Φτάνει πια με την Πατριωτική Μαλακία! 

Τον προηγούμενο μήνα συμμετείχαμε στη διοργάνωση της 
παραπάνω διαδήλωσης. Το θέμα της διαδήλωσης ήταν «φτάνει 
πια με την πατριωτική μαλακία». Και είναι αλήθεια. Μπουχτί-
σαμε. Μπουχτίσαμε να ακούμε κάθε βράδυ καραβανάδες να 
μιλούν απ’ τα δελτία των 8 για τα εθνικά μας δίκια. Μπουχτίσα-
με με το διαγωνισμό «ποιος είναι περισσότερο πατριώτης» που 
διεξάγεται τους τελευταίους μήνες. Μπουχτίσαμε με τους «κα-
κούς Τούρκους» στο ρόλο του εθνικού μας βελζεβούλη. Η συλ-
λογική μούρλια που έχει κυριεύσει την ελληνική κοινωνία νο-
μίζουμε πως καθιστά απαραίτητο να επαναλάβουμε ότι, όπως 
έλεγε κι η αφίσα της διαδήλωσης: ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

1.  Σχετικά με αυτό, ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στα ΝΕΑ, στις 
24/02/2018, αναφέρει ότι “Σημαία, πριν ενεργήσει προβοκατόρικα ο δημοσιογράφος και 
μετέπειτα Βουλευτής της ΝΔ Α. Ντινόπουλος με τη συνεργασία του δημάρχου Καλύμνου, ο 
οποίος ήταν γνωστός πολιτικός φίλος του Γεράσιμου Αρσένη, δεν υπήρχε σε καμία βραχονη-
σίδα από το πλέγμα των Ιμίων. Η συμφωνία με τον Χόλμπρουκ ήταν προφορική («no armed 
elements, no military boats and guns, no flags»): «Όχι στρατιωτικές δυνάμεις, όχι στρατιωτι-
κά πλοία και πυροβόλα όπλα, όχι σημαίες».”
2. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ιού «Ο Τύπος πάει στον Πόλεμο», Ελευθεροτυπία, 
18/02/1996.
3.  «Επέμβαση στη Συρία ζητάει ο Βενιζέλος», Ελευθεροτυπία, 29/08/2013.
4. «Κοιτάσματα ελπίδας για φυσικό αέριο στον ελλαδικό χώρο», Καθημερινή, 17/12/2010.
5.  «Μικρό και μη εμπορεύσιμο το κοίτασμα στο οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ», Καθημε-
ρινή, 12/09/2017.
6.  Βλ. και «Να κολλήσουμε σαν πεταλίδες στο βράχο: Χρονικό ενός προαναγγελθέντος επει-
σοδίου», περιοδικό Antifa #52, 07/2016.
7.  Σωτήρης Σιδέρης, «Άγνωστος Χ Ξανά η Τουρκία», Καθημερινή, 4/9/2016.
8.  Θάνος Ντόκος, «Αμεση Ανάλυση: Τι επιδιώκει η Τουρκία σε Κύπρο και Αιγαίο;», Καθημε-
ρινή, 13/02/2018.


