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Σα φζα κεζνιάβεζαλ ζηελ Ώιβαλία ηελ Άλνημε ηνπ 1997,
είλαη δχζθνιν λα επαλαιεθηνχλ νχηε ζ΄έλα αηψλα. ηελ δίλε
ηεο θαηάξξεπζεο ζπκπεξηιήθζεθαλ νη αλζξψπηλεο αμίεο θαη ν
θξαηηθφο κεραληζκφο. Αερφηαλ ζαλαηεθφξν πιήγκα ε ειπίδα
θαη ε πξννπηηθή ηεο ρψξαο. Οη εμνπζηαζηέο σο άκεζα
ππεχζπλνη γηα ηελ νιφπιεπξε θξίζε, πξνζπαζνχζαλ λα
ζσζνχλ αθήλνληαο θακέλε γε γηα ηνπο δηαδφρνπο ηνπο. Δ
αληηπνιίηεπζε σο ππεχζπλε γηα ηελ πξννπηηθή ηεο ρψξαο,
πξνζπαζνχζε λα επσθειεζεί ιίγν νλεηξεκέλε εμνπζία έζησ θαη
σο ειεεκνζχλε. Δ Λατθή Βμέγεξζε βπζίδνληαλ ζηγά –ζηγά ζηα
ιηκλάδνπζα λεξά ησλ εμειίμεσλ. Ώλίθαλε θαη αλήκπνξε λα
εγεζεί ηεο ιατθήο πξνζδνθίαο, κεηαηξέπνληαλ ή ζε κέξνο ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ή ζε ζπλέρεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζην φλεηξν γηα εμνπζία.
Οη θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο ήηαλ ηέηνηεο πνπ
απφπλημαλ θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο λένπ
θηλήκαηνο σο γέλλεκα ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο γηα ηελ ππέξβαζε
ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Μάιηζηα δελ επέηξεςαλ ψζηε ην θίλεκα απηφ
λα κεηαηξέπνληαλ ζ‟ έλα ίδξπκα ζπγθέληξσζεο, δηεξεχλεζεο
θαη εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1997.
Σν παξφλ βηβιίν απνηειεί κηα ζεκλή ζπκβνιή γηα λα
θσηηζηνχλ ηα γεγνλφηα απηά, ηα νπνία ήηαλ εμέγεξζε γηα ηελ
αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα, αιιά ππνλνκεπφκελε θαη πξνδνκέλε
απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Αελ ήηαλ εκθχιηνο θαη νχηε
αληηπαξάζεζε ΐνξά - Νφηνπ, αιιά έλα αλνηρηφ παηρλίδη κε φια
ηα ζελάξηα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ώιβαληθφ θξάηνπο θαη κέρξη ηελ
Εδέα θαη ηελ χιε ηεο Μεγάιεο Ώιβαλίαο.
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ΏΝΣΕ ΠΡΟΛΟΓΟΤ
Ώπφ ηα ηέιε ηνπ Ννέκβξίνπ 1996, πνπ πξψηε ε νχληε1 θαηέβαζε ηα ξνιά ζηελ
παξαηξάπεδά ηεο θαη κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηεο ρξενθνπίαο ηεο «Γθηαιίηζα» ζηηο αξρέο
ηνπ Φιεβάξε ηνπ 1997, νη εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία είλαη ηαρχηαηεο γηα λα ζεκαδέςνπλ ην
απνθνξχθσκα ην Μάξηε ηεο ίδηαο ρξνληάο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο επηβεβαίσζαλ ηελ πιήξε
αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ ηξφπν πσο αλήιζε ζηελ εμνπζία ν αιί Μπεξίζηα κε ηνλ ηξφπν πνπ
ηελ δηαρεηξίζζεθε. Ο παληνδχλακνο άληξαο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο παξέκεηλε κέρξη ηέινπο
αδηάιιαθηνο ζηελ επηζπκία ηνπ λα θξαηήζεη κε νπνηαδήπνηε ηίκεκα θαη ζπλέπεηα ηελ
εμνπζία. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θξαηνχζε φκεξν ην θξάηνο, ην νπνίν θζείξνληαλ θαζεκεξηλά,
κέρξη πνπ ζπξξηθλψζεθε ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ ρσξίο αμίεο.
Δ ίδηα απνζχλζεζε επηβεβαίσλε ηελ θπληθή ζπκπεξηθνξά ησλ εμνπζηαζηψλ λα
θαηαζηξέςνπλ ην θξάηνο επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα θπβεξλήζνπλ πιένλ. Να παξαβηάζνπλ,
ππφ ην ίδην ζθεπηηθφ, ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο κέρξη θαη αλζξψπηλεο αμίεο, ζε ηέηνην βαζκφ
πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα, θφπνο θαη θνηλή αθνζίσζε γηα λα επαλέιζεη φ,ηη
θαηαζηξάθεθε ηελ πεξίνδν απηή.
Δ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ, φπνπ ζηεγάδνληαλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην , ηα ππνπξγεία
θαη άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, απεηθφληδαλ ηελ δηάιπζε πξν πνιινχ ηνπ θξάηνπο , κε
εμαηξνπκέλνπ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο . Οη δηάδξνκνη, νη ζθάιεο , ηα έπηπια, ηα
γξαθεία , φια ήηαλ θζαξκέλα. Οη ηνίρνη είραλ κείλεη ηφζν άβαθνη, πνπ επαλεκθαλίζηεθαλ
νη παιηέο ηηαιηθέο επηγξαθέο θαη νη επηγξαθέο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Σα θχιια
ησλ παξάζπξσλ ήηαλ έηνηκα λα πέζνπλ πάλσ ζηα θεθάιηα ησλ πεξαζηηθψλ. Καη ην
Πξνεδξηθφ Μέγαξν, ην νπνίν ήηαλ θάπσο ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε, ιεειαηήζεθε κε
βάξβαξν ηξφπν φηαλ ν Μπεξίζηα ππνρξεψζεθε λα ην εγθαηαιείςεη.
Μηα αλαδξνκή ζηηο εμειίμεηο εθείλσλ ησλ εκεξψλ κάο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη
δξνχζαλ δχν παξάγνληεο, αληηθξνπφκελνη κέρξη ζαλάηνπ κεηαμχ ηνπο. Ώπφ ηε κηα πιεπξά
ζηεθφηαλ ν αιί Μπεξίζηα. Ώπφ ηελ άιιε ήηαλ ην θάζκα ησλ δπλάκεσλ, (πνιηηηθά θφκκαηα,
ηχπνο, ζπλδηθάηα, θνηηεηέο, ιατθή δηακαξηπξία), πνπ θνηλφ παξαλνκαζηή είραλ ην αίηεκα λα
αλαηξαπεί «ν πξφεδξνο Μπεξίζηά».
Ο αιί Μπεξίζηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθνινχζεζε κεξηθέο ηαρηηθέο, νη νπνίεο,
δπζηπρψο γη΄απηφ απνδεηθλχνληαλ ζπλερψο άθαξπεο.
ε πξψηε θάζε, πξηλ αξρίζνπλ νη βίαηεο ελέξγεηεο, ην θαζεζηψο θαηαγγέιιεη ην
αληηπνιηηεπφκελν νζηαιηζηηθφ Κφκκα φηη ιφγσ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ηνπ παξειζφληνο
ππνθηλεί ηαξαρέο ζηε ρψξα. Σαπηφρξνλα επηδηψθεη λα βάιεη ζθήλα ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο
εμειίμεηο ην πξφβιεκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Βλεξγνπνηεί φια ηνπ ηα εξείζκαηα ψζηε θαη νη
Ώιβαλνθνζζνβάξνη λα πηνζεηήζνπλ ηελ ίδηα ξηδνζπαζηηθή ζηάζε ελαληίνλ ηνπ Μηιφζεβηηο,
φπσο ε ζεξβηθή αληηπνιίηεπζε ζην ΐειηγξάδη. Δ πξνζπάζεηα ηνπ Μπεξίζηα γηα
ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζην Κνζζπθνπέδην νδήγεζε ζηελ φμπλζε ησλ
ζρέζεσλ κε ηνλ Ρνπγθφβα. Ο Ρνπγθφβα δελ αθνινχζεζε ηηο ππνδείμεηο ησλ Σηξάλσλ, αθνχ
είρε απεπζείαο επαθέο κε ηνπο Ώκεξηθαλνχο.
Ο Μπεξίζηα, φκσο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα παίμεη κε ηε θσηηά, παξά ην γεγνλφο φηη
γλψξηδε πσο απνηεινχζε κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ πεξηνρή θαη παξά ην φηη ήηαλ πεπεηζκέλνο
πψο κηα ηέηνηα ηαρηηθή ηνπ δεκηνπξγνχζε πεξηζζφηεξνπο αληηπάινπο παξά ζπκκάρνπο.
1

Σν όλνκα κε ηελ νπνία γλώξηδαλ ηελ ηδηνθηήηξηα ηεο νκώλπκεο παξαηξάπεδαο κε θέληξν ζηελ πξσηεύνπζα θαη
παξαθιάδηα ζε όιε ηε ρώξα, θπξίσο ζηε Μέζε θαη Βόξεηα Αιβαλία,.
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ε κηα δεχηεξε θάζε, (ηέιε 1996 – αξρέο 1997) ν Μπεξίζηα ρξεζηκνπνίεζε ην ζηελφ
ζπλεξγάηε ηνπ Ώδέκ Υατληάξη γηα λα κε ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπ ηα ζπλδηθάηα θαη νη θνηηεηέο.
Έλα ρξφλν πξηλ ν Υατληάξη είρε θαηνξζψζεη λα ζπάζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Μπεξίζηα, ηελ
απεξγία πείλαο ησλ πξψελ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, απηή ηε θνξά δελ ηα θαηάθεξε.
Βλησκεηαμχ ζηηο αξρέο ηνπ 1997, ηα αληηπνιηηεπφκελα θφκκαηα πξνζπάζεζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ άμνλαο ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα Οη
θηλήζεηο ηνπο ηξνκνθξάηεζαλ ηφζν πνιχ ηνλ παληνδχλακν αξρεγφ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο
, ψζηε εθείλνο άθεζε λα ελλνεζεί φηη είλαη πηζαλή ε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ε
δηεμαγσγή πξφσξσλ εθινγψλ, φκσο κε κηα θπβέξλεζε επίζεο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο
(26.01.97). Φνβφηαλ ν Γηάλλνο ην ζεξηφ θαη ην ζεξηφ ην Γηάλλν . Βληνχηνηο ηελ πξσηνβνπιία
θηλήζεσλ ηελ είρε αθφκα ν πξφεδξνο.
Γεληθψο ε αληηπνιίηεπζε δελ κπφξεζε λα αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο δηακαξηπξίαο πνπ θνχλησλε. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ
θαζνδήγεζε νχηε ησλ θνκκαηηθψλ νπαδψλ ηεο. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο δχν: Πξψην, ε
αληηπνιίηεπζε ηήξεζε γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα ζησπή γηα ηηο παξαηξάπεδεο. Αεχηεξν, νη
αλεκηθέο δειψζεηο , ε απνπζία απφ ηε βνπιή θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο φηη κπνξνχζε λα
πάξεη ηελ εμνπζία, ήηαλ κέζα κε ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηή ε αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα .
Σν πνιηηηθφ θελφ ζην ρψξν ηεο αληηπνιίηεπζεο ζπεχδεη λα αλαπιεξψζεη πξνζσξηλά
ν Σχπνο .
ηα ηέιε Γελάξε θαη
ζηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Φιεβάξε επηθξαηεί αλαθσρή.
Βπηθαλεηαθά είλαη κηα πεξίνδνο αλάπαπιαο γηα ηηο δχν παξαηάμεηο. Σφηε είλαη πνπ εηζβάιεη
δπλακηθά ζην πξνζθήλην ν ιαφο. Ώθνξκή θαη ζε κεγάιν βαζκφ αηηία ηεο θηλεηνπνίεζήο ηνπ
είλαη ε αγαλάθηεζε γηα ηελ απψιεηα ησλ ιατθψλ θαηαζέζεσλ ζηηο παξαηξάπεδεο. Με ηελ
θαηάξξεπζε ησλ παξαηξαπεδψλ φκσο, αλαθαιχπηεηαη ζ΄ φιε ηεο ηελ έθηαζε ε αζιηφηεηα
ηνπ θαζεζηψηνο. Οη ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο ηελ πεξίνδν απηή ζθξαγίδνπλ ηελ
ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην ζχζηεκα ησλ παξαηξαπεδψλ
Ώο ζεκεησζεί φηη ε θπβέξλεζε θαηάζρεζε ηα ρξήκαηα ησλ παξαηξαπεδψλ
«Πφπνπιη» θαη «Σδηαθέξη» θαη αλάιαβε ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ζηνπο θαηαζέηεο ην
52% θαη 60% αληηζηνίρσο ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Δ πξάμε απηή νχηε πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ,
νχηε κπνξνχζε λα θέξεη ηα δηαθεξπγκέλα απνηειέζκαηα. Σελ ίδηα κέξα πνπ αλακελφηαλε ε
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαηξάπεδεο,
αλαθνηλψζεθε θάζεηε ππνηίκεζε θαηά 20 ηνηο εθαηφ ηνπ αιβαληθνχ λνκίζκαηνο, ιεθ.
Σαπηνρξφλσο, ζηελ Ώπιψλα, ελφςεη ρηιηάδσλ θαηαζεηψλ αλαθνίλσζε πηψρεπζε ε
«Γθηαιίηζα», δεχηεξε ζε κέγεζνο παξαηξάπεδα, πξνθαιψληαο θξαδαζκνχο ζε φιν ην
παξαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα.
Ώπφ ηελ ζηηγκή απηή ν ιαφο δεηάεη ην θεθάιη ηνπ πξαγκαηηθνχ ελφρνπ . Πνιηηηθά
ζεκαίλεη ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ην νπνίν είρε
παξακείλεη ζηελ εμνπζία κε ην ακθηζβεηνχκελν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηεο 26εο ΜαΎνπ
1996.
ηε θάζε απηή, ηελ ηξίηε, Μπεξίζηα ππνηίκεζε ζηελ αξρή ηελ δπλακηθή ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο θαη ζπλέρηζε λα ζηεξίδεηαη ζηνπο κεραληζκνχο θαηαζηνιήο ζηνπο νπνίνπο είρε
κεγάιε εκπηζηνζχλε. Κηλνχκελνο απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα παξακείλεη πάζε ζπζία ζηελ
εμνπζία , ν παληνδχλακνο πξφεδξνο ηεο Ώιβαλίαο αξλείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιηηηθά
κέζα γηα ηελ επίιπζε ηεο θιηκαθνχκελεο θξίζεο Λνγηθφ ήηαλ ψζηε ε ιατθή ζπλείδεζε ,

9

δηαθνξεηηθά απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, λα απαληνχζε ζην θαζεζηψο κε ην ίδην λφκηζκα γηα λα
αλνίμεη ην δξφκν ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
ην θέληξν ηεο εμέγεξζεο είλαη ε Ώπιψλα κε ηνλ αλεθηίκεην ξφιν ησλ θνηηεηψλ ηεο
πφιεο απηήο θαη ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ.
Ώλ θαη απνθεχγεη λα θεξχμεη θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, (26.01), ην θαζεζηψο
Μπεξίζηα απνθαζίδεη ηελ έμνδν ηνπ ζηξαηνχ απφ ηνπο ζηξαηψλεο «γηα λα βνεζήζεη ηελ
αζηπλνκία ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο». Βπίζεο αλαζέηεη ζηε SHIK (αιβαληθή κπζηηθή
ππεξεζία) θαζαξά αζηπλνκηθφ ξφιν . Παξάιιεια ζπιιακβάλεη θαη βαζαλίδεη αληηπάινπο
ελψ εηνηκάδεη καδηθέο δίθεο .
Δ θαηάζηαζε έληαζεο, βίαο αιιά θαη ηζνξξνπηψλ δηαξθεί κέρξη ηα ηέιε Φιεβάξε
1997. Ώπνθνξπθψλεηαη ζηηο 02.03.1997, φηαλ ε Ώιβαληθή ΐνπιή, πιήξσο ειεγρφκελε απφ
ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα, απνθαζίδεη ηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ , ππφ ηνλ έιεγρν
ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ώθνινπζνχλ νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ εμεγεξκέλνπ
Νφηνπ . Σν θαζεζηψο Μπεξίζηα δελ δηζηάδεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ φρη απιά
ζε εκθχιην, αιιά ζε έλαλ πφιεκν ΐνξξά - Νφηνπ. Σελ αληίζεζε απηή ν ίδηνο θαιιηέξγεζε κε
ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζηα έμη ρξφληα πνπ θπβεξλνχζε ηελ Ώιβαλία .
Μέζα ζε κηα εβδνκάδα, φκσο, θαηέζηε ζαθέο φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ
θαζεζηψηνο λα θαηαζηείιεη κε ηε βία ηελ εμέγεξζε έπεζαλ ζην θελφ. Σν γεγνλφο απηφ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επέθηαζε ηεο εμέγεξζεο, ππνρξέσζαλ ηνλ Μεξίζηα λα δεηήζεη δηάινγν.
Μεηαμχ, φκσο, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ησλ εμεγεξκέλσλ
δεκηνπξγήζεθε ακέζσο δηάζηαζε απφςεσλ θαη γηα ηα κέζα θαη γηα ην ζηφρν ηνπ θηλήκαηνο.
Ο ιαφο δεηνχζε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ελφο πξαγκαηηθνχ
δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. Καηέθπγε , κάιηζηα, ζηελ εμέγεξζε, γηαηί ηνλ εμψζεζε ην ίδην ην
θαζεζηψο . Ώληηζέησο ηα πνιηηηθά θφκκαηα δεηνχζαλ ηελ αλαηξνπή Μπεξίζηα γηα λα ηνλ
αληηθαηαζηήζνπλ απιψο ζηελ εμνπζία. Γη΄απηφ θαη νη θηλήζεηο ηνπο δελ έβγαηλαλ έμσ απφ ηα
πεξηζψξηα δξάζεο πνπ επέηξεπε ην θαζεζηψο.
Σν γεγνλφο έθαλε πην αηζζεηή ηελ απνκφλσζε ησλ θνκκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ
πνιηηηθή δσή, κε θίλδπλν λα κείλνπλ εθηφο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ ζηε ρψξα.
Ώπηφ ζπλερίζηεθε κέρξη ηελ 9ε Μαξηίνπ 1997 φηαλ έγηλε ε πνιηηηθή ζπκθσλία
κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο γηα
ην ζρεκαηηζκφ Κπβέξλεζεο Βζληθήο
πκθηιίσζεο.
Δ ζπκθσλία απέδεημε φηη χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηνπ λα θαηαζηείιεη ηελ εμέγεξζε
κε ηα φπια ν Μπεξίζηα βξήθε «ζσζίβην» ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ώπηά,
παξά ην θφβν πνπ είραλ (ζηνλ Μπεξίζα), βξήθαλ ζηελ ελ‟ ιφγσ ζπκθσλία ηελ επθαηξία φρη
κφλν λα απνθηήζνπλ ξφιν ζηα πνιηηηθά δξψκελα κεηάζρνληνο ζηελ θπβέξλεζε, αιιά θαη λα
αλνίμνπλ πιήξεο ην δξφκν πξνο ηελ εμνπζία
Δ ιχζε πνπ πξνέθπςε δελ εγγπήζεθε νχηε ηελ πξννπηηθή ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ,
νχηε ηελ εγθαζίδξπζε ελφο πξαγκαηηθνχ θξάηνπο. Ο Μπεξίζηα δέρηεθε ηελ επαλαθνξά ησλ
αληηπάισλ ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην κε φξν λα ζπλερίζεη ν ίδηνο λα ξπζκίδεη ηνπο θαλφλεο
ηνπ παηρληδηνχ. Δ ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ νπζηαζηηθά επαλέθεξε ηελ Ώιβαλία ζ‟ έλα
θαχιν θχθιν θξίζεσλ. Δ αληίζεζε πξνο έλα άζιην θξάηνο εθδειψζεθε κε θαηαζηξνθή ηεο
ίδηαο ηεο ρψξαο. Δ ζπλεξγαζία ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ην βαζηθφ ππεχζπλν ηεο θαηάζηαζεο
ζηε ρψξα δελ μεθαζάξηζε ην πνιηηηθφ ηνπίν, αιιά φμπλε ηελ θξίζε. Δ κεηαηξνπή ζε
απηνζθνπφ ηεο αλφδνπ ζηελ εμνπζία απφ κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο κεηέηξεςε ηελ ίδηα ζε
κέξνο ηεο επζχλεο γηα ν,ηη ζα ζπλέβαηλε ζην κέιινλ ζηε ρψξα .
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Δ ζπκθσλία ησλ ελλέα θνκκάησλ κε ην αιί Μπεξίζηα, απνηέιεζε επίζεο ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν γηα λα θφβνληαλ ε φξεμε ζηνπο εμεγεξκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ δηεθδίθεζε
ηεο εμνπζίαο, ηε ζηηγκή πνπ απηνί έπαηδαλ ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα φιεο ηηο εμειίμεηο ζηε
ρψξα. πκθσλνχζε κε ηνλ Μπεξίζηα θαη ε αληηπνιίηεπζε ε νπνία αληηκεηψπηδε ηνλ ιατθφ
παξάγνληα αληηθαηηθά. Ώπφ ηελ κηα ηεξνχζε απνζηάζεηο γηαηί θνβνχληαλ ηηο θαηεγνξίεο
φηη εγνχληαλ ηεο έλνπιεο εμέγεξζεο . Ώπφ ηελ άιιε είρε αλάγθε ηνπο εμεγεξκέλνπο γηα λα
ηνπο ρξεζηκνπνηεί ζαλ ζθπξί πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ Μπεξίζηα.
Οη εμεγεξκέλνη, ελψ αδπλαηνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο πξνζδνθίεο
ηνπο, έδεηρλαλ απηνζπγθξάηεζε θαη απέθεπγαλ λα αληηηαρηνχλ ζηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη ζηελ Κπβέξλεζε Βζληθήο πκθηιίσζεο . Δ απηνζπγθξάηεζε απηή , φκσο,
καδί κε ηελ αδξάλεηα θαη ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ
επαξρία , ιεηηνπξγνχζε ζαλ ζαλίδα ζσηεξίαο γηα ην θαζεζηψο Μπεξίζηα θαη ηνπ έδηλε δσή.
Δ θπβέξλεζε, ππφ ηελ πνιηηηθή πίεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο, πνηέ δελ
αλαγλψξηζε αξκνδηφηεηεο θαη ξφιν ζηηο Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο, πνπ ήηαλ ε εγεζία
ηνπ εμεγεξκέλνπ ιανχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα επηθξαηήζεη, εηδηθά ζην Νφην πιήξεο
αθπβεξλεζία θαη ράνο. Σν θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ έιιεηςε ηνπ λφκνπ θαη ησλ
θξαηηθψλ κεραληζκψλ , εθκεηαιιεχηεθαλ εγθιεκαηηθέο νκάδεο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο
ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην θαζεζηψο Μπεξίζηα θαη ιεηηνπξγνχζαλ θαη΄εληνιή ηνπ. Οη
έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κε ζθνπφ ηηο ιεειαζίεο θαη ην μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκνχ πξνθάιεζαλ
κηα θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο θαη ελέηεηλαλ ηε θηψρεηα ησλ απιψλ αλζξψπσλ.
ια απηά ηα ρξεψζεθαλ νη Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο, πνπ είραλ αλαιάβεη ξφιν
αλαζπγθξφηεζεο θαη επαλαιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ιανχ.
Οη Βπηηξνπέο νδεγήζεθαλ έηζη ζε κηα ιαλζαζκέλε απφθαζε. Μεηαβίβαζαλ ζηα
θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ηελ απνζηνιή ηνπο θαη δέρηεθαλ λα ζηακαηήζεη ε εμέγεξζε
αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ν Μπεξίζηα έθεπγε απφ ην ζξφλν ηνπ.
Δ Αχζε απφ ηε κεξηά ηεο είρε δηαπηζηψζεη φηη ν παξάγνληαο ιαφο ζηελ εμέγεξζή ηνπ,
ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα επεξεαζζεί θαη λα ειεγρζεί. Σαπηφρξνλα είρε δηαπηζηψζεη φηη
δελ κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε νπζηαζηηθή πνιηηηθή δχλακε, φηαλ θαζεκεξηλά ζ΄απηφ
δηείζδπαλ ζηνηρεία πνπ ζηφρν είραλ ηελ κνληκνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ράνπο ψζηε λα
επσθειεζνχλ απ΄απηή. Δ έιιεηςε πξαγκαηηθψλ δνκψλ μεθάζαξνπ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο, ε
έιιεηςε ηθαλψλ ζηειερψλ ζηηο γξακκέο ησλ εμεγεξκέλσλ, ε δξάζε απηψλ θαη΄εληνιή
θνκκάησλ
ή
κε ηελ λννηξνπία «λα
δείμνπκε φηη ζπζηαδφκαζηε ζήκεξα γηα λα
επσθειεζνχκε πξνζσπηθά αχξην φηαλ ηα θφκκαηα ζα πάξνπλ ηελ εμνπζία», απνηεινχλ ηελ
απάληεζε γηαηί νη Βπηηξνπέο δελ κπφξεζαλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα.
Σφηε ζα είλαη θαηαλνεηφ γηαηί ην θίλεκά ηνπο πξνδφζεθε θαη νδεγήζεθε ζε ζήςε, γηαηί νη
Βπηηξνπέο θέξνπλ ην δηθφ ηνπο πνζνζηφ επζχλεο ζηα φζα αθνινχζεζαλ ζηε ρψξα.
Δ πκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ, απέδεημε επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ηεο
Αχζεο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο Ώιβαλίαο . Δ παξάηαζε ηεο θξίζεο ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα
απνηέιεζκα ησλ δηαθσληψλ γηα ην ξφιν ηνπ Μπεξίζηα , αιιά θαη επεηδή νη δπηηθνί δελ
ζπκθσλνχζαλ σο πξνο ηελ δηάδνρε θαηάζηαζε .
Ώλακθηζβήηεηα έπαημε ξφιν θαη ε πνιηηηθή αιιεξγία ηεο επξσπατθήο δεμηάο πξνο ην
νζηαιηζηηθφ Κφκκα, αιιά θαη πξνο ην ππφινηπν κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηε ρψξα.
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Αελ πξέπεη, επίζεο, λα ιεζκνλεζεί φηη ε Αχζε είρε παξνπζηάζεη ηνλ Μπεξίζηα σο
πξφηππν εθαξκνγήο ησλ δπηηθψλ ζπληαγψλ γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε κηαο πξψελ
θνκκνπληζηηθήο ρψξαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο.
Δ αιβαληθή αληηπνιίηεπζε απφ ηελ δηθή ηεο πιεπξά , είρε κάζεη θαθά ην πνιηηηθφ
κάζεκα .Θεσξνχζε φηη ε Αχζε ζε ηνπνζεηεί ή ζε αλαηξέπεη απφ ηελ εμνπζία αλαιφγσο
κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηεο πξνζθέξεηο. Γηα ην ιφγν απηφ έδεηρλε κηα δνπινπξέπεηα αθφκα θαη
πξνο ηηο δηπισκαηηθέο βαιίηζεο πνπ κπαηλφβγαηλαλ ζην μελνδνρείν ησλ Σηξάλσλ
«Ρνγθλεξ», πνπ γηα αξθεηνχο κήλεο είρε κεηαηξαπεί ζε θέληξν ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ
ζηε ρψξα . Οη αξρεγνί ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ δηαλνήζεθαλ πνηέ φηη κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο εθδήισλαλ ηελ αληθαλφηεηά ηνπο λα παίμνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηηο
πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα . Ίζσο γηαηί απφ ηελ αληηπνιίηεπζε έιεηπε ν εγέηεο. Ο Φάηνο
Νάλν.1 Ο Μπεξίζηα, σζηφζν, είρε ζθελσζεί ζηα γξαλάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Απηηθψλ
ζηα ΐαιθάληα.
Με ηελ ζπκθσλία ηνπ Νηέτηνλ ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ ΔΠΏ ζηε Ννηηνδπηηθή
Βπξψπε είρε θαηαζηεί εκθαλήο. Σελ ίδηα πεξίνδν ν αξρεγφο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο
θαη πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο Ώιβαλίαο . Μπεξίζηα ζεσξνχληαλ φηη αζθνχζε
αδηακθηζβήηεηε επηξξνή ζην Κνζζπθνπέδην πνπ απνηεινχζε ην θιεηδί ζηελ επφκελε θαη
πην απνθαζηζηηθή θξίζε ζηελ πεξηνρή ησλ ΐαιθαλίσλ. Ωζηφζν, πξηλ θαη κεηά ηηο
βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ ΜαΎνπ 1996, ν Μπεξίζηα δελ ήηαλ πιένλ ην θαιφ παηδί ηεο
Οπάζηγθηνλ, ελψ ην γεξφ ραξηί ησλ Ώκεξηθαλψλ ζηελ Πξίζηηλα ήηαλ ν Ρνπγθφβα.
Έλα ρξφλν κεηά απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1997 ζηελ Ώιβαλία, νη Ώκεξηθαλνί δηαπίζησζαλ
φηη κε ην Φάηνο Νάλν ζηελ θπβέξλεζε ν Μπεξίζηα ζπλέρηδε λα δηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο
κε ηνπο θχθινπο ησλ θαλαηηθψλ ηζιακηζηψλ , νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην
Κνζζπθνπέδην αιιά θαη ζηελ Ώιβαλία . Βίλαη αμηνζεκείσην φηη νη θχθινη απηνί, φπσο ζε
πνιιά ζεκεία ηνπ θφζκνπ, αλέπηπμαλ κηα αληηακεξηθαληθή δξάζε, αλεμάξηεηα απφ ην
γεγνλφο φηη ε παξνπζία ηνπο εδψ έγηλε κε ηελ ζηήξημε ηνπ Μπεξίζηα θαη ηελ επινγία ησλ
Ώκεξηθαλψλ. Σαπηφρξνλα νη ηζιακηζηέο έζεηαλ σο πξψηε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ
αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Νάλν ζηα Σίξαλα, φρη κφλν σο θηινακεξηθαληθή, αιιά θαη δηφηη
πίζηεπαλ φηη κε ηνλ Μπεξίζηα ηα ζρέδηά ηνπο ζα ήηαλ πην εχθνια.
ε φ,ηη αθνξά ηελ αιβαληθή εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή, ν Μπεξίζηα είρε θαηνξζψζεη
λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε φηη ην πξφβιεκα γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη εηξήλεπζε
ζηελ Ώιβαλία, δελ ήηαλ κφλν ν ίδηνο , αιιά ε αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ εγέηε ησλ
ζνζηαιηζηψλ Φάηνο Νάλν. Σελ εληχπσζε απηή ζθξάγηζε έλα ρξφλν αξγφηεξα ην
απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1998, ην νπνίν ήηαλ θαη έλα ηεζη γηα ην
πνηνο απφ ηνπο δπν είρε ηε κεγαιχηεξε αληνρή θαη ηζρχ.
Σν πξαμηθφπεκα απέηπρε αιιά ν Νάλν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην λεαξφ Παληειή Μάηθν, ν
νπνίνο δηαθξίζεθε γηα ηελ πεηζήληα εθαξκνγή ησλ ζπκβνπιψλ ηεο Οπάζηγθηνλ. Ο Φάηνο
Νάλν ζα παξαδψζεη ζε ιίγεο βδνκάδεο θαη ηα θιεηδηά ηεο αξρεγίαο ηνπ νζηαιηζηηθνχ
Κφκκαηνο. Οη ζνζηαιηζηέο φκσο πήξαλ ηελ παξάηαζε ζηελ εμνπζία ,αιιά θαη ν Μπεξίζηα
παξέκεηλε
αξρεγφο
ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Ώπφρηεζε, κάιηζηα,
δίαπιν
1

Από ηνλ Ηνύιε ηνπ 1993 κέρξη ην Μάξηε ηνπ 1997 ήηαλ θπιαθηζκέλνο σο πνιηηηθόο αληίπαινο ηνπ Μπεξίζηα.
Ο Φάηνο Νάλν αλέιαβε ηελ πξνεδξεία ηνπ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ζην ζπλέδξην ηνπ Ηνπλίνπ ην 1991, όηαλ ην
θνκκνπληζηηθό Κόκκα εξγαζίαο κεηαιιάρηεθε ζε νζηαιηζηηθό Κόκκα. Σνλ Ηνύιην ηνπ 1993, έλα ρξόλν κεηά ηελ άλνδν
ζηελ εμνπζία ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο ηνπ αιί Μπεξίζηα, θπιαθίζηεθε κε ηελ θαηεγνξία γηα θαηάρξεζε ησλ
βνεζεηώλ από ηε Γύζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή “Levante Co” ην 1991, όηαλ ήηαλ πξσζππνπξγόο.
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επηθνηλσλίαο κε ηνπο Ώκεξηθαλνχο, νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ άλζξσπφ ηνπο ζην
Κνζζπθνπέδην, ηνλ Εκπξαρίκ Ρνπγθφβα , γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ Ώπειεπζεξσηηθφ ηξαηφ ηνπ
Κνζζπθνπεδίνπ (UÇK).
Ο Μπεξίζηα πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη ηελ ελαληίνλ ηνπ έλνπιε εμέγεξζε, πφηε
σο έξγν ηεο δηεζλνχο καθίαο , πφηε σο έξγν «ησλ θφθθηλσλ εμηξεκηζηψλ εληφο ηεο ρψξαο»
θαη πφηε σο έξγν ησλ μέλσλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ « επεδίσθαλ ην δηακειηζκφ ηεο
Ώιβαλίαο».
Ο ηειεπηαίνο ηζρπξηζκφο αθνξνχζε θπξίσο ηελ Βιιάδα . Σν «γηαηί» είλαη εχθνιν λα
απαληεζεί. Ο εζληθηζκφο ήηαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Υφηδα ην ζίγνπξν θαηαθχγην γηα ην
μεπέξαζκα θάζε εζσηεξηθήο θξίζεο. Ο Μπεξίζηα δαλείζηεθε ην δνθηκαζκέλν επί δεθαεηίεο
δφγκα, φηη ε Βιιάδα , κεηά ηε εξβία , ήηαλ ν ερζξφο ηεο Ώιβαλίαο πνπ κνλίκσο επηδίσθε
ηελ δηρνηφκεζε ηεο ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Μπεξίζηα επηδίσμε λα ζπζπεηξψζεη
θαιχηεξα γχξσ ηνπ ην ΐνξξά ελαληίνλ ηνπ Νφηνπ ν νπνίνο ήηαλ «εζληθά χπνπηνο».
Σαπηφρξνλα νη θαηεγνξίεο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηπεξηζπαζκφ ζηνλ ίδην ην Νφην, φπνπ
θαη εθεί ππήξραλ ηζρπξέο εζληθηζηηθέο λεζίδεο.
Γηα ην ιφγν απηφ ζηα ηέιε ηνπ Μάξηε 1997, ν Μπεξίζηα ζηέιλεη ζηε ΐνπιή,ηνλ
αξρεγφ ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ππεχζπλν γηα ηελ επηβνιή ηνπ
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ Μπαζθίκ Γθαδηληέληε , λα «επηβεβαηψζεη» ηε ζεσξία ηνπ ειιεληθνχ
δαθηχινπ. Ο Γθαδηληέληε παξνπζίαζε ην ζρέδην «Λσηφο», ην νπνίν απέδσζε ζε «ειιεληθνχο
ζνβηληζηηθνχο θχθινπο» θη φρη επζέσο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Ώο ζεκεησζεί φηη ε Ώζήλα
ζηήξηδε ην θαζεζηψο Μπεξίζηα αξθεηφ θαηξφ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο εμέγεξζεο . Πίζηεπε φηη
ην θαζεζηψο ζα έζεηε ππφ έιεγρν ηελ θαηάζηαζε θαη ζα παξέκεηλε ζηελ εμνπζία.
Αελ πξέπεη επίζεο λα ιεζκνλεζεί θαη ε ζηάζε ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο, νη
νπνίεο ήηαλ κνλνζήκαληεο ζηελ χπαξμή ηνπο, -θαηά ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα.
Ο αιβαληθφο λφηνο ήηαλ ηφηε μέθξαγν ακπέιη . Πνηνο εκπφδηζε ινηπφλ ηηο «μέλεο
κπζηηθέο ππεξεζίεο» λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ «δηακειηζκφ» ηεο Ώιβαλίαο; Μήπσο ν
Ώιβαληθφο ζηξαηφο, ε αζηπλνκία ή νη άιιεο αλχπαξθηεο δνκέο ηνπ θξάηνπο ηνπ Μπεξίζηα;
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Γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα 1993-96 θαη θπξίσο ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 1996, νη
παξαηξάπεδεο είραλ κεηαηξαπεί ζε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αιβαληθήο δσήο. ηελ πξάμε ζε
έλα θαηλφκελν παξαδφμσλ πνπ είραλ κεηαηξαπεί ζε ηακπνχ απηνθηνλίαο. Σν θιεηδί ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ηδηνθηεηψλ αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηνπο ήηαλ ε δίςα γηα ην εχθνιν θέξδνο
θαη ηα κεγάια πινχηε. Σα επηηφθηα απφ 8 κέρξη 100 % ην κήλα απνηέιεζαλ ηνλ κεγάιν
πεηξαζκφ πνπ ζπκπεξηέιαβε ζρεδφλ φινπο ηνπο Ώιβαλνχο. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπνπ
εθαηνκκχξην Ώιβαλψλ πνπ κπήθαλ ζην ρνξφ ησλ παξαηξαπεδψλ.
ηελ ηνθνγιπθηθή ηξέια θαηάζεζαλ ηα ρξήκαηά ηνπο εθείλνη πνπ είραλ θεξδίζεη
εθαηνκκχξηα απφ ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, απφ ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ , ηζηγάξσλ ,
θαθέ θαη νηηδήπνηε άιινπ παξάλνκνπ θέξδνπο. Πνιινί έκπνξνη έβιεπαλ ηελ ηνθνγιπθία σο
δεχηεξε πην θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα . Οη ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Βιιάδα, ηελ Εηαιία θαη ζε
άιιεο δπηηθέο ρψξεο εθηακίεπαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο γηα λα ηηο κεηαθέξνπλ ζηηο «εηαηξίεο»
ηεο κεγάιεο απάηεο , ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηεχξπλζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηέπεηηα
ηξαγσδίαο .
Οη ίδηεο νη παξαηξάπεδεο είραλ ρηίζεη ζηηο ρψξεο απηέο ηα δίρηπά ηνπο γηα ηελ
απνξξφθεζε ησλ ζηεξεκάησλ ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ. Σν δίρηπν απηφ ήηαλ θαιχηεξα
νξγαλσκέλν ζηελ Βιιάδα. Οη Ώιβαλνί ιαζξνκεηαλάζηεο εδψ εθηακηεχνληαο ηηο θαηαζέζεηο
απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα λα ηηο κεηαθέξνπλ ζηηο παξαηξάπεδεο ζηελ Ώιβαλία
έθζαζαλ ζην ζεκείν λα απεηιήζνπλ κε ππνηίκεζε ηελ δξαρκή. Οπζηαζηηθά, φηαλ ην
Καινθαίξη ηνπ 1996 ε δξαρκή δέρηεθε δχν θνξέο επίζεζε, ην Βιιεληθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ αλαγθάζηεθε λα εηζαγάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο δξαρκήο κε πςειά επηηφθηα πνπ
ζπγθέληξσλαλ ΐνξεηνεπεηξψηεο έκπνξνη ζηελ Ώιβαλία νη νπνίνη είραλ ζρέζε κε ηηο
παξαηξάπεδεο, φπσο κε ηε ΐΒΦΏ1.
ηελ ίδηα παγίδα έπεζαλ κάιηζηα θαη μέλνη πνιίηεο κε άκεζε ή έκκεζε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ώιβαλία, αλεμάξηεηα απφ ηηο εθθιήζεηο ησλ μέλσλ δηπισκαηψλ γηα
απηνζπγθξάηεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο ζηελ Ώιβαλία. Θχκα έπεζαλ απινί
άλζξσπνη, νη νπνίνη, γηα ράξε ηνπ εχθνινπ θαη γξήγνξνπ θέξδνπο, απνθάζηζαλ λα
πνπιήζνπλ θαη ηα ζπίηηα ηνπο . Πξφθεηηαη εθαηνληάδεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Αελ απέθπγαλ
ηελ πξφθιεζε ζηειέρε, παλεπηζηεκηαθνί φισλ ησλ επηπέδσλ, απινί νηθνλνκνιφγνη θαη
εθείλνη πνπ κάζαηλαλ ηε λέα γεληά φηη ηα ππξακηδνεηδή ζπζηήκαηα έρνπλ έλα αλαπφθεπθην
ηξαγηθφ ηέινο γηα φινπο εθείλνπο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο αλαζηξακκέλεο πιένλ
ππξακίδαο πνπ δηνγθψλεηαη ηαρχξπζκα.

1

Ηδξύζεθε ην 1992 σο εκπνξηθή επηρείξεζε γηα λα κεηαηξαπεί ζε ζπλέρεηα ζε ηνθνγιπθηθή εηαηξία. Κέληξν
ήηαλ ηα Σίξαλα θαη δίθηπν ζε όιε ηε ρώξα. Οη θαηαζέηεο μεπεξλνύλ ηηο 150 ρηιηάδεο. Σν ρξένο πξνο ηνπο θαηαζέηεο 350
εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο δελ μεπεξλάεη ην 20 ηνηο εθαηό ηνπ ζπλνιηθνύ ρξένπο. Ο ηδηνθηήηεο ηεο
Βερκπί Αιηκνύηζηατ, παξά ηηο βαξύηαηεο θαηεγνξίεο δηθάζηεθε ην 1999 από ην πξσηνδηθείν Σηξάλσλ κε πέληε ρξόληα
θπιάθηζε. Βξίζθεηαη θαηνίθσλ πεξηνξηζκό ζηα Σίξαλα.
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Καηαζέζεηο είραλ επίζεο πνιηηηθά πξφζσπα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Μάιηζηα ζηηο δνκέο ησλ παξαηξαπεδψλ παξαηεξήζεθε θαη έλα αθφκα θαηλφκελν. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο παξαηξάπεδεο ηεο ΐΒΦΏ, Γθηαιίηζα, Κακπέξη,
Σζέλατ, ίιβα, θιπ, είραλ άκεζε ζρέζε κε ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα. Σα «ηδξχκαηα» Πφπνπιη
θαη Σδαθέξη θαίλεηαη φηη είραλ ζρέζε κε ηελ αληηπνιίηεπζε. πνπ φκσο ζηελ θεθαιή ησλ
παξαηξαπεδψλ ππήξμαλ
άλζξσπνη ηεο θπβέξλεζεο, ην δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν
πξνζσπηθνχ
απνηεινχζαλ ζε γεληθέο γξακκέο, άλζξσπνη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
αληίζηξνθα.
Σν Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ αιί Μπεξίζηα ρξεζηκνπνίεζε ηελ «ππεξρείιηζε»
ρξεκάησλ ησλ παξαηξαπεδψλ , πνπ άγγηδαλ ηα δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα , γηα λα δηαθεκίζεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ(!).
αλ απνηέιεζκα νη παξαηξάπεδεο ρξεηάδνληαλ ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο,
δηφηη έηζη απνρηνχζαλ εγγπήζεηο ζηηο πξνζπάζεηεο ζπζζψξεπζεο φζν κεγαιχηεξνπ πνζνχ
ρξεκάησλ .Δ θπβέξλεζε δεκηνπξγνχζε κέζσ ησλ παξαηξαπεδψλ ηελ εληχπσζε ζην θνηλφ
φηη ν επίγεηνο Παξάδεηζνο είλαη πνιχ θνληά. Σαπηφρξνλα νη παξαηξάπεδεο απνηεινχζαλ
έκπξαθηεο δπλαηφηεηεο γηα θνινζζηαία θέξδε απφ κέξνπο ησλ μερσξηζηψλ θπβεξλεηψλ , ή
αθφκε ηεο ίδηαο ηεο θπβέξλεζεο.
ε ηέηνην επίπεδν ήηαλ ε ζρέζε απηή πνπ ν ΐερκπί Ώιηκνχηζατ, πξφεδξνο ηεο
παξαηξάπεδαο ΐΒΦΏ, εηζέξρνληαλ ζηηο επίζεκεο θξαηηθέο εθδειψζεηο ακέζσο κεηά απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο , ην . Μπεξίζηα θαη κεηά ηνλ Ώιηκνχηζατ εηζέξρνληαλ ν
πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο. Βπίζεο ν Μπεξίζηα παξεπξίζθνληαλ θαη κεηείρε ζε θάζε ηειεηή
«εγθαηλίσλ» πνπ έθαλε ε ΐΒΦΏ . Σαπηφρξνλα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Α. Κφκκαηνο ζηελ
πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ Αεκνηηθψλ εθινγψλ ηνπ Οθηψβξε 1996, είραλ αλαιάβεη νη
παξαηξάπεδεο. Μάιηζηα κε πξνθιεηηθφ ηξφπν νη εθπξφζσπνη ησλ παξαηξαπεδψλ δήισλαλ
φηη «θεξδίδεη ηηο εθινγέο φπνηνο ζηεξίδεηαη ζε καο». 1
Οη παξαηξάπεδεο βξήθαλ ζηελ Ώιβαλία έλα γφληκν ςπρνινγηθφ έδαθνο γηα
λα αλζίζνπλ . Δ αθξαία πλεπκαηηθή θηψρεηα πνπ θαιιηέξγεζε ζηνλ αιβαληθφ ιαφ ην
θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο είρε ηνλψζεη ηδηαίηεξα ην αίζζεκα κίζνπο πξνο ηελ δνπιεηά. Σελ
αιιεξγία γηα ηελ δνπιεηά ν Ώιβαλφο πνιίηεο θιεξνλφκεζε απφ ηελ ηνπξθηθή απηνθξαηνξία.
Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαιιηεξγήζεθε θαη ε ηάζε θαηά ηνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ Ώιβαλφ ην
θξάηνο θαη θπξίσο επί θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ, ήηαλ ν δξάθνπιαο πνπ ζπγθέληξσλε θαη
θαηαβξνρζνχζε απεξίζθεπηα φιεο ηηο πιηθέο, εζηθέο θαη δηαλνεηηθέο αμίεο πνπ δεκηνπξγνχζε
ε θνηλσλία. Έηζη ν Ώιβαλφο είρε βηψζεη ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ην δηθφ ηνπ θξάηνο σο
ζπλάληεζε κε κηα κεραλή θαηαπίεζεο, παξακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ζηξαγγαιηζκνχ αθφκα θαη ηηο ζθέςεο ηνπ θάζε αηφκνπ.
Σελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρσξίο φξηα θαηαπίεζεο δηαδέρζεθε
ν «απιφρεξνο»
θαπηηαιηζκφ. Ώπηή ε πξαγκαηηθφηεηα μχπλεζε ζηνπο Ώιβαλνχο ηε θενπδαξρηθή αληίιεςε
ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ : ηνλ παξαζηηηζκφ θαη ηνλ καγηθφ ηξφπν γηα άκεζα
πινχηε. Οη ηξφπνη γηα ηα πινχηε απηά ήηαλ ηξεηο: ην ιαζξεκπφξην, ε θαηάρξεζε ησλ
βνεζεηψλ απφ ηε Αχζε θαη νη ππξακίδεο. Καη νη ηξεηο παγηψζεθαλ ζαλ ζπκπεξηθνξέο πξηλ
1

Οη εθινγέο ήηαλ γηα ην Γ. Κόκκα αξθεηά θξίζηκεο. Μέρξη ηόηε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ειέγρνληαλ από ηνπο
ζνζηαιηζηέο. Από ηελ άιιε πιεπξά ν Μπεξίζηα έιπηδε ώζηε ε επαλάιεςε παλεγπξηθήο λίθεο θαη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
ζα ην έδηλε ραξηί ζην ρέξη γηα λα δηθαηνινγνύζε ην θαηαδηθαζηέν απ΄όινπο «ζξηακβεπηηθό» , απνηέιεζκα ηνπ Γ.
Κόκκαηνο ζηηο γεληθέο εθινγέο ηεο 26-εο Μαΐνπ επίζεο ηνπ 1996. Ζ αληηπνιίηεπζε απνρώξεζε από ηελ ςεθνθνξία πξηλ
θιείζνπλ νη θάιπεο ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ θαηαγγέιινληαο ηνλ Μπεξίζηα γηα λνζεία κέζσ βίαο. Ο Μπεξίζηα έδσζε
κόλν έληεθα έδξεο ζην . Κόκκα από ηηο 140 νη Αιβαληθή Βνπιή. Ζ αληηπνιίηεπζε δελ παξέιαβε ηηο έδξεο ελώ ε Γύζε
έθξηλε ηηο εθινγέο απηέο «σο βήκα πίζσ» ζηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνύ ηεο ρώξαο
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νη λένη θξαηηθνί ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο ηεο αγνξάο αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ . Σαπηφρξνλα,
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ηζρχο θέξδηζαλ ηνλ αγψλα δξφκνπ κε ην θξάηνο, κέρξη ην ζεκείν
πνπ ην αλάγθαζε λα πηνζεηήζεη ηελ ίδηα λννηξνπία .
Οη ππξακίδεο αληαπνθξίλνληαλ θάιιηζηα ζηε λννηξνπία ησλ Ώιβαλψλ σο ηελ ηδαληθή
πεξίπησζε απφθηεζεο πινχηνπ. Ωο ηα κέζα ηνπ 1996 ην θαηλφκελν άλζηζε ηφζν πνιχ, πνπ
δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη νη Ώιβαλνί βξήθαλ ηνλ πην εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν γηα λα πινπηίζνπλ. πλέβεθε έηζη, δηφηη ην αξραίν θαηλφκελν ηεο ηνθνγιπθίαο,
δνκεκέλν ζηε κνξθή ησλ ππξακηδνεηδψλ
ζπζηεκάησλ, ζηελ Ώιβαλία απνρηνχζε
κεγαιχηεξε καθξνδσία ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο . Δ καθξνδσία σζηφζν νθείιεηαη ζηελ
πνιηηηθή ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο θαη δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη επελδπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ παξαηξαπεδψλ . Οη επελδχζεηο ηνπο ζηνλ εκπνξηθφ ή παξαγσγηθφ ηνκέα
ήηαλ κεδακηλέο θαη ήηαλ απίζαλε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηεξάζηηνπ θέξδνπο.
Δ «εηαηξία» Κακπέξη, ιφγνπ ράξε, κε ηνλ ίδην αξηζκφ πηελψλ, ζα έπξεπε λα πξνκεζεχζεη
κε απγά (είρε θάλεη κηα επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή απγψλ ζην Φίεξη) , φιε ηε ΐαιθαληθή θαη
ηε κηζή Βπξψπε ηαπηφρξνλα γηα λα δηθαηνινγνχζε ην πςειή πνζνζηφ θέξδνπο πνπ
δήισλε. ηελ πξάμε αδπλαηνχζε λα πξνκεζεχζεη κε απγά ηελ αιβαληθή αγνξά.
Οη αθίλεηεο πεξηνπζίεο θαη νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ παξαηξαπεδψλ απνηεινχλ
κφλν ηξίκκαηα ησλ ρξεκάησλ πνπ πέξαζαλ απφ ηα γξαλάδηα ηνπο. 1
Ώζθαιψο νη επελδχζεηο απηέο απνηεινχζαλ ηε βηηξίλα, ε νπνία κε ηελ ππνζηήξημε
ηεο θπβέξλεζεο ππνθηλνχζε ηνπο πνιίηεο λα θαηαζέηνπλ ρξήκαηα ζηηο παξαηξάπεδεο. Σν
φιν ζχζηεκα απνηεινχζε ηελ νκπξέια γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ζην μέπιπκα ηνπ
βξψκηθνπ ρξήκαηνο.
ε πξαρηηθφ επίπεδν ε ινγηθή ηφζν ησλ θπβεξλεηψλ φζν θαη ησλ απιψλ αλζξψπσλ
είλαη απνδερηή. ινη ηνπο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ θαηαγσγή ησλ ρξεκάησλ , αιιά γηα ηε
δπλαηφηεηα απφθηεζήο ηνπο . Βθείλν πνπ δελ θαηαιάβαηλαλ φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη ζην
επηθίλδπλν απηφ παηρλίδη ήηαλ απφ θηγνπξάληηδεο κέρξη θαη ζχκαηα .
Ο αξλεηηθφο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
επέηξεςε θαη
λνκηκνπνίεζε απηέο ηηο εηθνληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κέζσ ησλ επίζεκσλ ζθξαγίδσλ
γηα δήζελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λνκηκνπνηνχζαλ ηελ θαζαξφηεηα ησλ ρξεκάησλ, πνπ
επέζηξεθαλ νπζηαζηηθά ζηα ρέξηα ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεηψλ πέξα απφ ηα ζχλνξα.
Ώλαθέξνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Έλαο έκπνξνο απφ ην Ώξγπξφθαζηξν
ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ πεξηβφεηε ηφηε «εηαηξία» ηεο ΐΒΦΏ , λα πξνκεζεχεηαη απ΄απηή
πιαζηηθά δνρεία πνπ παξάγνληαλ ζηελ Πξεκεηή. Μεηά ηε ζπκθσλία ν έκπνξαο λνίθηαζε έλα
θνξηεγφ θαη πήγε λα θνξηψζεη. ηαλ έθζαζε ζην «εξγνζηάζην» είδε λα θξνπξνχλ κεγάινο
αξηζκφο πάλνπισλ αλδξψλ, ελψ, γηα λα άλνηγαλ νη πφξηεο ηνπ, ρξεηάζηεθε εηδηθή άδεηα. Δ
εηθφλα πνπ δεκηνπξγνχληαλ ήηαλ φηη εθεί κέζα είρε εγθαηαζηαζεί έλα ππξεληθφ εξγνζηάζην,
αιιά ζθεπαζκέλν κε ιακαξίλεο ηειεπηαίαο πνηφηεηαο εηζαγφκελεο απφ ηα Εσάλληλα. ηαλ
ινηπφλ νη πφξηεο κε ην θαιφ άλνημαλ , ν έκπνξαο δελ βξήθε κέζα νχηε πιαζηηθά δνρεία,
αιιά νχηε είδε ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα. Τπήξραλ κφλν θάπνηα κεραλήκαηα γηα ηελ
παξαγσγή καθαξνληψλ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ κεηά ζηε θφδξα γηα λα « εγθαηληάζεη» ε
ΐΒΦΏ θαη εθεί έλα άιιν εξγνζηάζην καθαξνληψλ. 2
1

Καηά ηελ δηαδηθαζία δηαθάλεηαο ησλ παξαηξαπεδώλ ην 1999 νη αθίλεηεο πεξηνπζίεο ηεο ΒΔΦΑ, καδί κε ηα
θαηαζρεκέλα ρξήκαηα ζηηο αιβαληθέο ηξάπεδεο απνηεινύζαλ κόλν ην 12 ηνηο εθαηό ηνπ ρξένπο ηεο παξαηξάπεδαο πξνο
ηνπο θαηαζέηεο, ρξένο ην νπνίν αλέξρνληαλ ζε 250 εθαηνκκύξηα δνιάξηα.
2
Ο πξόεδξόο ηεο, ν Βερκπί Αιηκνύηζατ, δήισλε ηόηε όηη είρε 130 παξαγσγηθέο κνλάδεο κε πάλσ από 6 000
εξγαδόκελνπο.
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Μέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ξφιν επίδεημεο ηεξαηψδνπο νηθνλνκηθήο ηζρχο,
πεξηιακβάλνληαλ θαη ε ηξειή ζπκπεξηθνξά ησλ «ηδηνθηεηψλ» ησλ παξαηξαπεδψλ.
πλνδεχνληαλ παληνχ απφ πνιπάξηζκε νκάδα ζσκαηνθπιάθσλ, πνπ ζχκηδαλ ηαηλίεο απφ
ηε δξάζε ηεο καθίαο λαξθσηηθψλ. Ο ΐ. Ώιηκνχηζατ θπθινθνξνχζε ζηελ Ώιβαλία κε
ειηθφπηεξν θαη δηαθεκίδνληαλ ζην ρψξν ηεο Formula Uno.
Ο Σδαθέξη1 αγφξαζε, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ αιβαληθνχ πνδνζθαίξνπ,
πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο απφ ηα πην γλσζηά νλφκαηα ζην θφζκν. 2 Πιήξσλε ηνπο
θηιάζινπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ ηεο γελέηεηξάο ηνπ, ηεο Ληνχζληα,
Βπίζεο, ν ίδηνο ν Σδαθέξη θάλεη δειψζεηο θαη αληηδειψζεηο πεξί ηδηνθηεζίαο
μελνδνρείσλ ζηηο ΔΠΏ θαη κε ηα έζνδα απφ ηηο αθίλεηεο πεξηνπζίεο ηζρπξίδεηαη φηη ζα
ηδξχζεη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα . Πνηέ φκσο δελ εμήγεζε γηαηί ζα έπξεπε λα ζπγθεληξψζεη
ρξήκαηα απφ ην ιαφ θαη κεηά λα ηνπο ηα κνηξάζεη ν ίδηνο κε πνζνζηά.
Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη μεθάζαξν , κεηαμχ μεπιχκαηνο ρξεκάησλ θαη ηνπ θαθνχ
νλείξνπ ησλ Ώιβαλψλ, ππάξρεη κηα ζρέζε πνπ απνηειεί ηελ ηξαγηθν-θσκηθή πιεπξά ηνπ
παηρληδηνχ κε παίρηεο ζηα δχζθνια ζαιφληα ηεο Αχζεο, φπνπ απνθαζίδνληαλ γεληθφηεξα ην
κέιινλ ηεο πεξηνρήο.
Γηα λα θαηαιάβνπκε αθφκε θαιχηεξα ηελ απάληεζε πνπ δψζακε ζην εξψηεκα, αο
δνχκε θαη κηα άιιε πηπρή ησλ παξαηξαπεδψλ. Αελ είλαη ηπραίν πνπ επηθεθαιήο φισλ ησλ
παξαηξαπεδηθψλ «εηαηξηψλ» ήηαλ άγλσζηνη άλζξσπνη θαη κε ειάρηζηε κφξθσζε. Δ νχληε,
ην πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο νπνία δελ γλψξηδε θαλείο, ήηαλ κηα απιή εξγάηξηα ζε έλα
εξγνζηάζην παπνπηζηψλ ζηα Σίξαλα. Ο ΐερκπί Ώιηκνχηζατ ν «ζεκειησηήο ηνπ πξψηνπ
αιβαληθνχ Υφιληηλγθ» ήηαλ έλαο επηινρίαο ζηνλ αηέιεησην ζηξαηφ ινρηψλ ηεο Ώιβαλίαο, ν
Σδηαθέξη απνθαινχζε ηνλ εαπηφ ηνπ «ζηξαηεγφ», επεηδή εγνχληαλ κεξηθψλ δεθάδσλ
ρηιηάδσλ ζπκάησλ ηεο παξαηξάπεδάο ηνπ.
Κεθάιαην ΕΕ
ΑΡΓΟΠΟΡΖΜΔΝΖ ΑΝΣΗΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ
Οη γηνξηέο
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ 1997 πέξαζαλ
απαξαηήξεηεο. Σν ζέκα ησλ παξαηξαπεδψλ είρε θπξηεχζεη νξηδφληηα θαη θάζεηα φια ηα
επίπεδα ηεο αιβαληθή δσήο. Αελ ππήξρε νηθνγέλεηα ε νπνία άκεζα ή έκκεζα λα κελ είρε
ππνζηεί δεκηά απφ ηηο παξαηξάπεδεο. Βθείλν πνπ ηνπο ελδηέθεξε ήηαλ λα πεξλνχζαλ ην
γξεγνξφηεξν νη γηνξηέο ψζηε λα απνρηνχζαλ κηα νπνηαδήπνηε επαθή κε ηνπο «ηδηνθηήηεο»
ησλ παξαηξαπεδψλ , αιιά θαη κε ηελ θπβέξλεζε .
Ο Γελάξεο άξρηζε κε ηελ ηνπνζέηεζε πεξί ηνπ ζέκαηνο ηνπ κεγαιχηεξνπ θφκκαηνο
ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηνπ . Κφκκαηνο. Καηεγφξεζε ηελ Κπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο φηη ρξεζηκνπνίεζε ην θαηλφκελν ησλ παξαηξαπεδψλ γηα εθινγηθνχο ιφγνπο.
«βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο παξαηξάπεδεο», φηη «ρξεκαηνδνηήζεθε απ΄ απηέο θαη ζηηο δχν

1

Ηδηνθηήηεο ηεο νκώλπκεο παξαηξάπεδαο κε θέληξν ζηελ πόιε ηεο Ληνύζληαο ζην Νόηην ηκήκα ηεο ρώξαο

2

Ο θεκηζκέλνο Αξγεληηλόο Μάξην Κέκπεο ιόγσ ησλ ρξεκάησλ, αλέιαβε ηελ πξνπόλεζε ηεο κηθξήο νκάδαο
πνδνζθαίξνπ ηεο γελέηεηξαο ηνπ Σδηαθέξη. Σν Γελάξε ηνπ 1997 , κόιηο μέζπαζαλ νη βίαηεο ηαξαρέο ζηελ Ληνύζληα πήξε
κηα βαιίηζα κε κηζό εθαηνκκύξην δνιάξηα θαη εμαθαλίζηεθε καδί κε ηνπο ηξεηο παίρηεο πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ
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πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ηνπ 1996» θαη φηη « είλαη ν ππαίηηνο ηεο δεκηνπξγεζείζαο
θαηάζηαζεο ζηε ρψξα» Γήηεζε επίζεο ηελ ιήςε εγγπεηηθψλ κέηξσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ην
πνζφ ησλ αξρηθψλ θαηαζέζεσλ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ Ώιβαλψλ θαηαζεηψλ, ζηηο πεξίπνπ
δέθα κεγαιχηεξεο παξαηξάπεδεο.
Έζησ θαη ηφζν αξγά , ε αληίδξαζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο είρε ηελ ζεκαζία ηεο.
Ο δηζηαγκφο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο λα «επηηεζεί» ζην θαηλφκελν ηεο
ηνθνγιπθίαο πξηλ απφ ηηο Αεκνηηθέο εθινγέο ηεο 20 εο Οθησβξίνπ 1996, κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί κε ην θφβν ηνπ πξνεθινγηθνχ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Σν Αεκνθξαηηθφ Κφκκα είρε
δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα φηη πξνζέθεξε ηελ επθαηξία ηεο δσήο λα πινπηίζεη, ζηνλ θάζε
Ώιβαλφ, αξθεί λα είρε έλα πνζφ ρξεκάησλ λα θαηαζέζεη ζε κηα απφ ηηο πνιιέο
παξαηξάπεδεο πνπ είρε επηηξέςεη ζηε ρψξα. Σν . Κφκκα δελ είρε πεξηζψξηα αληίδξαζεο ,
γηαηί δελ ζα έπεηζε θαλέλαλ αθνχ έλα πεξίπνπ εθαηνκκχξην Ώιβαλνί έπηλαλ λεξφ ζην φλνκα
ηνπ Μπεξίζηα πνπ «έθεξε απηή ηελ δπλαηφηεηα ηνπ εχθνινπ θέξδνπο θαη πινχηνπ». 1
Βίλαη φκσο αδηαλφεηε ε ζησπή ηνπ .Κφκκαηνο κεηά απφ ηηο Αεκνηηθέο εθινγέο, ηε
ζηηγκή πνπ θαη ν πην απιφο νηθνλνκνιφγνο γλψξηδε ην ηέινο ησλ παξαηξαπεδψλ σο
ππξακηδνεηδή ζπζηήκαηα. ηψπεζε κάιηζηα φηαλ ήηαλ γλσζηφ απ΄φινπο φηη ηα ζπζηήκαηα
απηά αμηνπνηνχληαλ απφ ην Α, Κφκκα γηα νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο . Δ ζπζία ηεο
πνιηηηθήο πξννπηηθήο ζην βσκφ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο ηεο ζηηγκήο απφ κέξνπο ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απνηεινχζε πιένλ
πνιηηηθή κπσπία. Δ ζησπή ηεο αληηπνιίηεπζεο ππαγνξεχνληαλ απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί
εθπξφζσπνί ηεο
ήηαλ ζπλδεκέλνη κε πνιιαπιά λήκαηα κε ην θαηλφκελν ησλ
παξαηξαπεδψλ.
Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί επίζεο έλα επηπξφζζεην επηρείξεκα γηα ηα αίηηα πνπ
νδήγεζαλ ηελ αληηπνιίηεπζε λα κελ εγεζεί αιιά θαη νχηε λα ζηεξίμεη ηε Λατθή Βμέγεξζε.
Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα
κέρξη ηφηε δελ είρε μεπεξάζεη αθφκα ηα εζσηεξηθά ηνπ
πξνβιήκαηα θαη έδεηρλε αλέηνηκν λα θπβεξλήζεη, εηδηθά ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί. Οη ζρέζεηο πνιιψλ πξνζψπσλ κε ην Αηπισκαηηθφ ψκα ζηα Σίξαλα, εθηφο
απφ ηηο ζεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ , έθαλαλ σζηφζν φιν θαη πην εκθαλείο ηηο
πξνθαηαιήςεηο ζηνπο μέλνπο δηπισκάηεο φηη ην . Κφκκα παξέκελε αδηάιιαθηνο δηάδνρνο
ηεο θνκκνπληζηηθήο λννηξνπίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή επηδξνχζε αξλεηηθά ην ζχζηεκα
πέληε αληηπξνέδξσλ επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο θαη νη αληηθαηηθέο ζέζεηο πνπ εθδήισλαλ
ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ θπιαθηζκέλν αξρεγφ ηνπο Φάηνο Νάλν , φζν θαη κε άιια ζέκαηα ηεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο.
Βδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ίζσο νη ιφγνη γηαηί ν εμσηεξηθφο παξάγνληαο
δίζηαδε λα παξνηξχλεη ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα ζην αληηηνθνγιπθηθφ θίλεκα πνπ ζηγά - ζηγά
θνχλησλε ζηε ρψξα. Σελ ίδηα ζηηγκή ν δπηηθφο παξάγνληαο, θπξίσο ν ακεξηθαληθφο
ππνθηλνχζε κέζα ζην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ζηελ θπβέξλεζε ηελ εζσηεξηθή αληηπνιίηεπζε
ζε αλαηξεπηηθφ ξφιν θαηά ηνπ Μπεξίζηα.
Σαπηφρξνλα ην Γελάξε ηνπ 1997, είρε απνθξπζηαιισζεί ε άπνςε φηη ήηαλ δχζθνιε,
ίζσο θαη απίζαλε, ε αιιαγή ηνπ θάζκαηνο ησλ θνκκάησλ ζηε ρψξα θαη φηη δελ κπνξνχζε
λα αλαδεηρζεί κηα λέα δχλακε ζην κέγεζνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ ή ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο ηθαλή λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία.

1

Οη ηόθνη πνπ έδηλαλ, έζησ θαη ζηα ραξηηά νη παξαηξάπεδεο κέρξη κάιηζηα ηα κέζα ηνπ Ννέκβξε 1996, ήηαλ
25-30 ηνηο εθαηό ην κήλα
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Δ αληηηνθνγιπθηθή ηνπνζέηεζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο είρε ζεκαζία θαη γηα ην
γεγνλφο φηη , αθξηβψο ηφηε ν αλεμάξηεηνο θαη αληηπνιηηεπφκελνο ηχπνο έθαλε αηζζεηέο
παξαρσξήζεηο ζηηο αληηπαξαηξαπεδηθέο ηνπ ζέζεηο. 1
ηηο αξρέο ηνπ Γελάξε, νη παξαηξάπεδεο αηζζάλνληαλ κέρξη ην κεδνχιη ην ηέινο
ηνπο θαη δεηνχζαλ φζν πην ιίγνπο αληίπαινπο, γηα λα παξαηείλνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν
ηε δσή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα αθεληηθά ησλ παξαηξαπεδψλ εθάξκνζαλ κε ηνλ ηχπν ηε
ινγηθή ηνπ «ρεξηνχ» ην νπνίν, “φηαλ δελ κπνξείο λα ην δαγθψζεηο, ην θηιάο». Αελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη νη παξαηξάπεδεο, αλ θαη βξηζθφηαλ ζε βαζηά θξίζε, είραλ ηφζα ιεθηά γηα λα
θάλνπλ άλεηε ηε δσή κεξηθψλ ζεκαληηθψλ εθδνηψλ ζηε ρψξα, γηα λα έβξηζθαλ ηξφπνπο λα
«δηθαηνινγήζνπλ» ηε ζησπή ηνπο. Έηζη αξθεηέο εθεκεξίδεο, αλ θαη ζηα πξσηνζέιηδα
κηινχζαλ
γηα ην επηθίλδπλν παηγλίδη ησλ παξαηξαπεδψλ, ζηηο επφκελεο ζειίδεο
αλαθνίλσλαλ ηα πνζνζηά ησλ ηφθσλ θαη ηα θέξδε πνπ έδηλαλ νη παξαηξάπεδεο.
Δ λέα ηάμε πξαγκάησλ φκσο, έκπαδε ζε αδηέμνδν ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο ζηε ρψξα θαη ζε ηξνρηά θαχινπ θχθινπ ακθηζβήηεζεο ην κέιινλ ηεο εμνπζίαο θαη
ηνπ θξάηνπο.
ΣΖ ΥΛΗΓΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΡΑΠΔΕΧΝ Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΒΛΔΠΔΗ ΔΡΔΗΠΗΑ
ΠΟΤ ΣΖ ΦΟΒΗΕΟΤΝ
ηηο 05.01.1997 νη παξαηξάπεδεο «ΐΒΦΏ», «Γθηαιίηζα», 2 κε θέληξν ζηελ Ώπιψλα
θαη δηθηπσκέλνη ζην Νφην φπσο θαη ε «Κακπέξη», ηξεηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαηξάπεδεο,
ελνπνίεζαλ ηα κεληαία επηηφθηα, κεηψλνληάο ηα ηαπηφρξνλα απφ 12 ζε 5 ηνηο εθαηφ ην κήλα
.
Σν κέηξν απηφ φκσο δελ έζσζε ηε «Γθηαιίηζα» απφ ην θαιηκέλην. Σελ ίδηα κέξα
αλαγθάζηθαη λα θιείζεη ηα ηακεία ηεο ζηελ Ώπιψλα κέρξη ηηο 15.01. Ωο αθνξκή ζηάζεθε
φπσο ε ίδηα δήισζε, ην ζθάλδαιν ηεο κπζηεξηψδνπο θινπήο απφ ηα ηακεία ηεο ζηελ
Ώπιψλα ησλ 40 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κεξηθέο κέξεο πξηλ . Οη ππφινηπεο παξαηξάπεδεο
δε δέρνληαη λα ηε βνεζήζνπλ . Καη ε δηθή ηνπο θαηάζηαζε είρε επηδεηλσζεί αξθεηά. Δ
πξνζνρή φκσο ζπγθεληξψλεηαη ζηε «ΐΒΦΏ». Δ αλαθνίλσζε ηεο πηψρεπζήο ηεο ήηαλ
βέβαην φηη ζα πξνθαινχζε ζεηζκφ ησλ δέθα Ρίρηεξ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ηεο ρψξαο.
Βλησκεηαμχ ε Γθηαιίηζα δειψλεη φηη εμαζθάιηζε βνήζεηα απφ ηνλ Σνχξθν
εηαίξν ηεο. Αελ πξφιαβε φκσο λα θπθινθνξήζεη ε είδεζε θαη ν ηνχξθνο εηαίξνο ηεο
Γθηαιίηζα , «παζαίλεη ζε απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα », ζηα ζχλνξα κεηαμχ Σνπξθίαο θαη
θνπίσλ. Σν «δηζηχρεκα» ηνπ Σνχξθνπ εηαίξνπ ηεο Γθηαιίηζα πεξηζζφηεξν απφ ζχκπησζε
ζπκίδεη έηζη ηε ζχγθξνπζε ηζρπξψλ καθηφδηθσλ νκάδσλ κε πινθάκηα κέρξη ηα δηαθξαηηθά
ζπκθέξνληα θαη ζρέζεηο . 3
Δ θαηάζηαζε ζηηο παξαηξάπεδεο θαη ε πξψηε αληίδξαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο
αλαγθάδνπλ ηελ θπβέξλεζε λα ζθίμεη ηα δφληηα, γηα λα θαιχςεη ηνπο θιπδσληζκνχο. Αελ
1

Ο αιβαληθόο ηύπνο «αλεζπρεί» πεξηζζόηεξν απηή ηελ πεξίνδν , πρ, γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ
ζηελ Διιάδα.
2

Σν ρξένο ηεο πξνο ηνπο θαηαζέηεο αλέξρεηαη ζε 335 εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Ο αξηζκόο θαηαζεηώλ πεξίπνπ 100
ρηιηάδεο. Κέληξν δξαζηεξηόηεηαο ε Απιώλα. Σα δπν αθεληηθά ηεο είλαη ππό θξάηεζε.
3

Από ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ, ζπλέηαηξνη ζε κηα πεξίεξγε εηαηξία, Αιβαλώλ, Κνζνβάξσλ θαη Σνύξθσλ, κε ηελ
επσλπκία «Μπέζα», πεζαίλεη κόλν ν εηαίξνο ηεο Γθηαιίηζα(!!)
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δείρλεη φκσο δηαηεζεηκέλε λα αιιάμεη ζηάζε. Θεσξεί ην πξφβιεκα ησλ παξαηξαπεδψλ
απιψο ηδησηηθφ. «Σα ρξήκαηα θεξδίδνληαη ή ράλνληαη απ΄ εθείλνπο, νη νπνίνη απφ θνηλνχ
απνθάζηζαλ λα κπνπλ ζ΄απηφ ην
παηγλίδη», ζα επαλαιάβεη ηελ δήισζή ηνπ ν
Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Ώιεμάληεξ Μέμε.
Αελ κπνξεί φκσο λα αληέμεη γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο θξαδαζκνχο . ηηο
07.01. 1997 αλαγγέιιεη φηη κεηά απφ ηξεηο κέξεο, διδ, ζηηο 10.01.97, ζα άξρηδε ηε ιεηηνπξγία
ηεο ε εμσθνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή «γηα ηε δηαθάλεηα ησλ ππξακηδνεηδψλ ζπζηεκάησλ»,( ε
νπνία ζηελ πξάμε δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ). Δ θπβέξλεζε δελ πξνζθφκηζε φκσο θαλέλα
πεηζηηθφ επηρείξεκα φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο γηα ηελ εγγχεζε ησλ
θαηαζέζεσλ ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Ώιβαλψλ. Σαπηφρξνλα δελ είρε θάλεη αθφκα επίζεκα
νχηε ην πξψην βήκα θαηά ηεο ηνθνγιπθίαο: - δελ είρε θαηαγγείιεη σο ππξακηδνεηδή
ζπζηήκαηα ηηο παξαηξάπεδεο. Ώζθαιψο απηφ δελ ήηαλ θαη ηφζν εχθνιν, αθνχ πίζσ απφ ηηο
παξαηξάπεδεο θξπβφηαλ
έλα άιιν νιφθιεξν ζχζηεκα πνπ αθνξνχζε ην μέπιπκα
ρξεκάησλ θαη δηαθφξσλ ιαζξεκπνξίσλ, εθηφο ηνπ νπνίνπ δελ κέλνπλ πνιηηηθνί θαη
θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο, αθφκε θαη ε ίδηα ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.
Βληνχηνηο, παξαθνινπζνχζε θαηά βήκα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλζξψπνπο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ θνβνχκελε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 1
ηηο 14.01. θιείλνπλ κνλίκσο ηα ηακεία ηνπο νη παξαηξάπεδεο «Πφπνπιη» θαη
«Σδαθέξη», νη νπνίεο δηαθξίζεθαλ γηα ηελ καδηθή δξάζε ηνπο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 1996
θπξίσο ζην Νφην ηεο ρψξαο.
Ώπφ ηελ εκέξα απηή κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο νη ηξάπεδεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο,
δελ κπνξνχλ λα απνηακηεχζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 30 εθαηνκκχξηα ιεθ ηελ εκέξα , ( 70
εθαηνκκχξηα δξαρκέο) ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ παξαηξαπεδψλ .Σν κέηξν αθνξνχζε ηελ
απνθπγή ηεο έμαξζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ πηψρεπζή ηνπο.
Καη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε θπβέξλεζε θξχβεηαη
πίζσ απφ άιινπο
παξάγνληεο, (ηηο ηξάπεδεο), ψζηε νη θαηαζέηεο ησλ παξαηξαπεδψλ λα κελ έξζνπλ άκεζα
αληηκέησπνη καδί ηεο.
1

Σηο θξύεο κέξεο ηνπ Γελάξε 1997, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 09.01, έηπρε λα είκαη κάξηπξαο κηαο ηέηνηαο
παξαθνινύζεζεο, πνπ είρε όκσο έλα ηξαγηθό ηέινο. Βξηζθόκνπλ ζηα Σίξαλα γηα ιόγνπο εξγαζίαο κε έλα
ζπγγεληθό κνπ πξόζσπν. Έλαο θίινο κνπ έκπνξνο κε δηακνλή ζηελ πξσηεύνπζα δήηεζε λα έξζεη καδί καο ζην
Αξγπξόθαζηξν, όπνπ αζθνύζε κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. Δίρε όκσο θαη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ Ραπνύο
Σδαθέξη , ηνλ πξόεδξν παξαηξάπεδεο κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα Σδαθέξη». Έδεημε ακέζσο ην επίπεδν ησλ
ζρέζεσλ ηνπ καδί ηνπ. Δλώ ηαμηδεύακε, κίιεζε ζην θηλεηό κε ηνλ «ηξαηεγό», όπσο απνθαινύζαλ ηνλ
Σδαθέξη, «γηα λα βνεζνύζε κεξηθνύο θησρνύο», επηζηξέθνληάο ηνπο όρη κόλν ηα θεθάιαηά ηνπο, αιιά
δίλνληαο θαη ηνπο ηόθνπο, αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη ε εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηόθσλ ήηαλ
αξθεηά αξγόηεξα θαη ηα θεθάιαηα δελ επηζηξέθνληαλ.
Σαπηόρξνλα ελεκέξσζε ηνλ νδεγό καο, γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, όηη καο παξαθνινπζνύζε έλα ΗΥ
ηύπνπ Volkswagen ζην νπνίν επέβαηλαλ ηέζζεξηο λεαξνί.
Καηά ηα κεζάλπρηα θζάζακε ζην Αξγπξόθαζηξν. ην γλσζηό κνηέι, ζηελ είζνδν ηεο πόιεο,
ηνπξθηθώλ ζπκθεξόλησλ, αιιά πνπ εκθαλίδνληαλ σο έξγν ηεο παξαηξάπεδαο Γθηαιίηζα , θαζίζακε λα θάκε . Ο
θίινο καο από ηα Σίξαλα θνηκήζεθε εθεί . Απηό δελ ην πξόζεμαλ νη λεαξνί ζην ΗΥ , νη νπνίνη από ηελ
θνύξαζε απνθνηκήζεθαλ ζην ακάμη. Μόιηο εκείο θύγακε, νη λεαξνί ζην Volkswagen μύπλεζαλ θαη θόιιεζαλ
μαλά πίζσ καο. Σν απηνθίλεηό άθεζε εκέλα ζην ζπίηη κνπ θαη αλαρώξεζε γηα ηε Γξόπνιε. Σν Volkswagen
ζπλέρηζε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, λνκίδνληαο όηη κέζα ζην ακάμη βξηζθόηαλ ν ζηόρνο ηνπο, ν
νπνίνο κπνξεί λα έθεπγε πξνο Διιάδα κέζσ Καθαβηάο. κσο ζηάζεθαλ άηπρνη. Λίγν έμσ από ην
Αξγπξόθαζηξν ζθελόζεθαλ, καδί κε ην ακάμη πάλσ ζε κηα ιεύθα κε απνηέιεζκα λα βξνπλ θαη νη ηέζζεξηο
ηξαγηθό ζάλαην. Καλείο όκσο δελ είπε ηίπνηε γη΄απηνύο.
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Δ ίδηα ηαρηηθή «ππαγνξεχηεθε» θαη ζηε πεξίπησζε ηεο νχληε. Σν επίζεκν φλνκά
ηεο, Μαθζνχληε Καληέλα, κέρξη ηφηε δελ ην γλψξηδε θαλείο.
ηηο 14 Γελάξε ε νχληε έδηλε γηα ηξίηε θνξά ςεπδή ππφζρεζε ζηνπο θαηαζέηεο ηεο
φηη ζα ηνπο επέζηξεθε ηα ρξήκαηα. ηφρνο ήηαλ ν θαζεζπραζκφο ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ
εμαγξησκέλσλ θαηαζεηψλ πνπ λχρην - μεκέξσλαλ έμσ απφ ηα γξαθεία ηεο. Ώπηφπηεο
κάξηπξεο είραλ παξαηεξήζεη φηη ζε θάζε επαθή ηεο νχληε κε ηνπο θαηαζέηεο ηεο, ππήξρε
έλα « αθαλέο» ρέξη. Βπδηάθξηην ήηαλ ην «ρέξη», εθείλε ηελ εκέξα, φηαλ ε νχληε βγήθε ζην
παξάζπξν ηεο εηαηξίαο ηεο θαη επαλέιαβε κφλν ηηο ιέμεηο: « Ήηαλ ππξακίδα, ήηαλ
ππξακίδα». Οη ρηιηάδεο ζπγθεληξσκέλνη θαηαζέηεο είδαλ ην ρέξη πνπ ακέζσο κεηά ηελ
ηξάβεμε απφ ην παξάζπξν. Βπίζεο ε νχληε πξνζηαηεχνληαλ απφ θξαηηθέο δπλάκεηο θαη ηα
ρξήκαηά ηεο κεηαθέξνληαλ κε θξαηηθά νρήκαηα.
Πξνεγνπκέλσο ε νχληε έρεη κηιήζεη γηα « κνπζηάθηα ζηελ θπβέξλεζε» πνπ
απνηεινχζαλ ην θνπξδηζηήξη ηεο ( Μνπζηάθηα ζηελ θπβέξλεζε είρε κφλν ν Πξσζππνπξγφο
Μέμε, ε θφληξα ηνπ νπνίνπ κε ηνλ Μπεξίζηα είρε πιένλ εθδεισζεί.)
Σαπηφρξνλα ηα ΜΜΒ ζηε ρψξα αλέθεξαλ φηη ηα θαλάιηα απφ ηηο ηξάπεδεο , θπξίσο
αξαβηθέο , πνπ πξνκήζεπαλ κε βξψκηθα ρξήκαηα γηα μέπιπκα ηηο παξαηξάπεδεο ζηελ
Ώιβαλία, έθιεηζαλ κε απνηέιεζκα ην αηθληδηαζηηθφ ηέινο απηψλ. Καλείο φκσο δελ
κπνξνχζε λα δηεπθξηλίζεη ηελ αιήζεηα, φπσο επίζεο θαλείο δελ κπνξνχζε λα δηεηζδχζεη ζην
γξίθν κε ην θιεηδί ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα θαη λα γλψξηδε αλ ππήξρε έλα ή πνιιά θέληξα
απνθάζεσλ.
Βθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, είλαη ην γεγνλφο φηη ην ηέινο ησλ παξαηξαπεδψλ
απεηινχζε άκεζα ηελ εμνπζία ησλ θπβεξλεηψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαλ απφ απηέο. Άξρηζε
έηζη ε κεγέζπλζε ηνπ δηιήκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο παξαηξάπεδεο.
Να
ζπλερίζεη λα ζηεξίδεηαη πάλσ ηνπο ή λα ηηο εγθαηαιείςεη;
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο εθείλσλ ησλ εκεξψλ, έβαιαλ γξήγνξα ηέξκα ζην δίιεκκα.
Σφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη νη ηζχλνληεο ησλ παξαηξαπεδψλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε
αιιεινυπνζηήξημε ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε ζαλίδα ζσηεξίαο γηα ηηο δχν πιεπξέο.
‟ απηή ηε ινγηθή πξέπεη λα αλαδεηεζεί φρη κφλν ε αλνρή, αιιά θαη ε παξνρή
εγγπήζεσλ απφ ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ειεγρφκελα απζηεξά
απφ ηνλ Μπεξίζηα, πξνο ηνπο εγθέθαινπο ησλ παξαηξαπεδψλ γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο
ρψξαο . (Θπκίδνπκε φηη κφλν ιίγεο κέξεο πξηλ νη ίδηνη κεραληζκνί παξαθνινπζνχζαλ
απζηεξφηαηα θάζε θίλεζε ησλ ίδησλ πξνζψπσλ λα κε θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ ή είραλ
εθδψζεη αθφκε θαη εληάικαηα ζπιιήςεσο).
πλέβεθε ζπγθεθξηκέλα κε ηε εκζίε Καληξίε , πξφεδξν ηεο παξαηξάπεδαο Γθηαιίηζα,
κε θαηαγσγή απφ ην Κνζζπθνπέδην. Βλψ ππήξρε έληαικα ζχιιεςεο θξαηηθά νρήκαηα ηελ
κεηέθεξαλ ζην αεξνδξφκην ησλ Σηξάλσλ γηα λα θπγαδεπηεί πξνο Σνπξθία απ΄φπνπ, φπσο
ήηαλ γλσζηφ πξνέξρνληαλ ηα βαζηθά ζηεξίγκαηά ηεο. 1
Βδψ έρνπλ ηε βάζε ηνπο επίζεο νη ηζηνξίεο κε ζαθηά γεκάηα ρξήκαηα πνπ
κεηέθεξλαλ θξαηηθά νρήκαηα. (Βίλαη ίζσο πξσηφγλσξν ζηελ ηζηνξία ηεο εηδεζενγξαθίαο λα
αθνχο εηδήζεηο ηνπ είδνπο φηη «εθηά ζαθηά γεκάηα κε ραξηνλνκίζκαηα έπεζαλ ζην πνηάκη»)

1

Καηά ηα ηέιε ηνπ 1999, ν Σξηηάλ ηέρνπ, πξόεδξνο ηνπ Γ. Κόκκαηνο θαη Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηελ πεξίνδν 1997
θαη κεηά ην 1998 αληίπαινο ηνπ Μπεξίζηα, δήισζε ζηνλ ηδησηηθό ηειενπηηθό ζηαζκό KLAN, όηη “ ν Μπεξίζηα γλώξηδε
έγθαηξα ηε κπζηηθή πηήζε ηεο Καληξίε πξνο Σνπξθία, αιιά ελεκέξσζε ηνλ πξσζππνπξγό 45 ιεπηά κεηά από ηελ
απνκάθξπλζή ηεο”. Δλώ ν άιινο πξώελ ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Μπεξίζηα, Γθέληο Πόιν δήισζε όηη «ιίγεο κέξεο πξηλ
θαηαξξεύζεη ε Γθηαιίηζα ν αιί Μπεξίζηα πήξε γηα ινγαξηαζκό ηνπ,100 ρηιηάδεο δνιάξηα».
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Δ ζχγρπζε θαη ν εθλεπξηζκφο φκσο γίλνληαη ζηγά ζηγά θπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηελ ίδηα
ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία θαηαιαβαίλεη φηη δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηα εξείπηα ηεο
θαηαζηξνθήο ησλ ππξακίδσλ.
ηηο 16.01, ν Πξσζππνπξγφο, Ώιεμάληεξ Μέμε , πξνζπαζεί εθ΄ λένπ λα πείζεη ηελ
θνηλή γλψκε φηη νη παξαηξάπεδεο είλαη απιψο ππξακηδνεηδή ζπζηήκαηα. Καλείο δελ κπνξεί
λα θαηαιάβεη ηελ αλάγθε ηέηνησλ εμεγήζεσλ , φηαλ ηίπνηε δελ έρεη απνδεηρηεί.
Δ θπβέξλεζε ζέιεη θάηη άιιν λα θξχςεη. Δ δήισζε ηνπ ηφηε Εηαινχ πθππνπξγνχ
Βμσηεξηθψλ Φαζίλν, χζηεξα απφ επίζθεςε ηηο ίδηεο κέξεο ζηα Σίξαλα, φηη « Δ Ώιβαλία έρεη
κεηαηξαπεί ζε θαξθίλσκα ιφγσ ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο» θαη φηη ε θπβέξλεζε ησλ Σηξάλσλ
ζα πξέπεη λα πξνζέμεη δηφηη «ε Ώιβαλία έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε
εηζαγσγή παξάλνκνπ ρξήκαηνο», δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο γηα ην ηη πξαγκαηηθά
ζπλέβαηλε κέρξη ηψξα ζηε ρψξα.
* * *
Δ δηαζηάζεηο ηεο ησξηλήο θξίζεο ζχκθσλα κε φια ηα δεδνκέλα, είραλ ζθηαγξαθεζεί
πξν πνιινχ. Σν ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ννέκβξε 1996 αληηπξνζσπεία ηνπ Αηεζλνχο
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, Α.Ν.Σ παξέκεηλε ζηα Σίξαλα επί δεθαπέληε κέξεο ζε κηα
απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ
Α. Κφκκαηνο. ΐαζηθφ αίηην γηα ην λαπάγην ηεο πκθσλίαο ήηαλ νη παξαηξάπεδεο θαη ε ζηάζε
ηεο θπβέξλεζεο ησλ Σηξάλσλ απέλαληί ηνπο. Ο ηφηε ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Ρηληβάλ
Μπφληε, χζηεξα απφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ Α.Ν.Σ θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Μπεξίζηα,
αλαγθάζηεθε λα κηιήζεη γηα «ηα πνιχ πςειά επηηφθηα ζηηο παξαηξάπεδεο» θαη «γηα ηηο
ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζήο ηνπο». Ο Μπεξίζηα θάιεζε ηφηε ηνλ
Μπφληε θαη ηνπ είπε, «έρεηο ράξε πνπ έρσ κηα θνηκηζκέλε αληηπνιίηεπζε». 1
Δ εμέιημε απηή αλάγθαζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ Μπεξίζηα λα δειψζεη φηη «Σα ρξήκαηα ησλ
Ώιβαλψλ είλαη ηα πην θαζαξά ζηνλ θφζκν» θαη φηη « απφ ην ηεξάζηην πνζφ βξψκηθσλ
ρξεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ παληνχ ζηε γε , ηξίκκαηά ηνπο κπνξεί λα θζάζνπλ θαη ζηελ
Ώιβαλία» Βλλνείηαη , φπνηνο ην άθνπζε, θαηάιαβε ην αληίζεην. κσο θαλείο, νχηε απφ ηελ
αληηπνιίηεπζε, δελ ηφικεζε λα δηαςεχζεη ηφηε ηνλ Μπεξίζηα.
Βλ ησ κεηαμχ ην κπζηεξηψδεο αηχρεκα ηνπ Σνχξθνπ εηαίξνπ ηεο Γθηαιίηζα εληζρχεη
πεξηζζφηεξν ηελ ηδέα φηη νη αιβαληθέο ππξακίδεο κε ηελ αλνρή ηνπ θξάηνπο απνηεινχζαλ
ηκήκα γηγάληησλ κεραλψλ γηα ην μέπιπκα ρξεκάησλ . Ο κεραληζκφο απηφο
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ θξίθνπο ησλ ίδησλ ζπκθεξφλησλ , σο ην πην αζθαιέο κέζν γηα ηνλ
έιεγρν ηεο δηαθπβέξλεζεο Μπεξίζηα θαη ησλ κεηέπεηηα εμειίμεσλ ζηε ρψξα θαη ηελ
πεξηνρή. Σψξα είρε θζάζεη ε ζηηγκή ψζηε ην θαζεζηψο Μπεξίζηα λα θαηαιάβαηλε πσο ην
απαιφ ράδη ηεο ηξηρηάο γχξν απφ ην ιαηκφ ηνπ θαη ην «αλαπαπηηθφ» άξσκα ηεο δειαηίλεο
πάλσ ζ΄απηή δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά κφλν κηα ζειηά κε ην φλνκα παξαηξάπεδεο, πνπ
έζθηγγε ηαρχξπζκα.

1

Ο Αιεμάληεξ Μέμε, πξσζππνπξγόο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γ. Κόκκαηνο, δήισζε ζηελ εθεκεξίδα “DITA”, ησλ
Σηξάλσλ , εκεξ. 24. 08.2001, όηη «πξηλ από ηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 1996 νη εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ
Σακείνπ, είπαλ όηη δελ είλαη επηθίλδπλεο θαη όηη νη πιεηνςεθία ηνπο είλαη επελδπηηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη
θεξδνθόξεο»
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ΥΡΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΚΗΑ - Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΜΔ ΣΡΤΠΗΔ ΣΔΠΔ
ηηο κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ ε θπβέξλεζε θαίλεηαη φηη αλαδεηεί δηέμνδν.
Αηαπηζηψλεη σζηφζν φηη νη ηζέπεο ηεο είλαη άδεηεο. Σν ηξειφ παηρλίδη κε ηα ζαθηά ρξεκάησλ
πνπ κεηέθεξαλ απφ ηηο παξαηξάπεδεο θξαηηθά νρήκαηα, δελ θαηέιεγαλ ζηα ηακεία ηνπ
θξάηνπο. «Εδηνθηήηεο ηνπο» ήηαλ παξάγνληεο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δίλνπλ εληνιέο
ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ , φκσο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο .
ην πιαίζην απηφ ε Ώιβαληθή Τπεξεζία ηεο «Φσλή ηεο Ώκεξηθήο» είρε κεηαδψζεη,
ζηηο 14.01. ηελ είδεζε φηη ζηηο 09.01. εθαηφλ ηξηάληα εθαηνκκχξηα ακεξηθαληθά δνιάξηα
θνξηψζεθαλ ζε ηαρχπινν ζθάθνο ζηελ Ώπιψλα θαη έθπγαλ πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε. Δ
αζηπλνκία δήισζε φηη δελ είρε ζσζηέο πιεξνθνξίεο, παξ΄φια απηά ζπλέιαβε ηξία άηνκα κε
ηελ θαηεγνξία ηεο παξάλνκεο εμφδνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε ρψξα. χκθσλα κε ηε «Φσλή
ηεο Ώκεξηθήο» ην γεγνλφο ζρεηίδνληαλ κε ηε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο απφ ηε ρψξα
εγθεθάινπ ησλ παξαηξαπεδψλ. 1 Δ θπβέξλεζε ηήξεζε ηρζχνο ζησπή ζρεηηθά κε ηελ είδεζε
ηεο εκέξαο.
κσο ην αιβαληθφ λφκηζκα, ην ιεθ, δέρεηαη ηελ κεγαιχηεξε ππνηίκεζε ζηα ηειεπηαία
ρξφληα, ζε ζρέζε κε ηα μέλα λνκίζκαηα. 2 Οη εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ην γεγνλφο ζρεηίδεηαη κε ηελ
έμνδν απφ ηε ρψξα ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. Ο ηχπνο (14.01) κηιάεη γηα πεξίεξγνπο αλζξψπνπο
ζηα Σίξαλα , νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ φια ηα είδε μέλσλ λνκηζκάησλ . Πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα
ην ακεξηθαληθφ δνιάξην θαη ην ειβεηηθφ θξάγθν. Οη ηξάπεδεο δελ κπνξνχζαλ λα παξέκβνπλ
, φπσο παιηφηεξα, γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ θαηαβαξάζξσζε ηνπ ιεθ . Σα απνζέκαηα ηνπ
θξάηνπο, ηα νπνία είραλ ζεκεηψζεη κηα εηθνληθή αχμεζε , έδεηρλαλ ηψξα ηελ πξαγκαηηθή
γχκληά ηνπ. Ώπηφ ζπλέβαηλε ηε ζηηγκή πνπ ε θξαηηθή κεραλή είρε αλάγθε απφ πνιιά ιεθηά
γηα λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο . Δ δηαδηθαζία γηα ηε δηαηήξεζε πάζε ζπζίαο ηεο εμνπζίαο, είρε
αξρίζεη.
Βληνχηνηο, ζηηο λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο νη γηαηξνί είραλ πνιχ δνπιεηά .
Βθεί θαηέιεγαλ δεθάδεο άηνκα ιφγσ ηνπ ζνθ απφ ηελ απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ
πεξηνπζηψλ ηνπο ζηηο παξαηξάπεδεο. Βλησκεηαμχ νη απηνθηνλίεο δελ απνηεινχλ πιένλ
είδεζε. Οη αιβαλνί είραλ μεπνπιήζεη ηα πάληα, ηνλ κφρζν κηαο νιφθιεξεο δσήο, δηθήο ηνπο
θαη ησλ παηδηψλ ηνπο.

ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΒΓΑΗΝΟΤΝ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ,
ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΜΠΛΟΚΑΡΟΝΣΑΗ

1

ηε δίθε θαηά ηνπ Βερκπί Αιηκνύηζηατ, ηδηνθηήηε ηεο παξαηξάπεδαο ΒΔΦΑ , ζην ηέινο ηνπ 1999,
ζα πξνθύςεη όηη κεξηθέο θνξέο ηα ειηθόπηεξα ηεο εηαηξίαο ηνπ κεηέθεξαλ εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζην
εμσηεξηθό
2

ηηο 31.01. έλα ακεξηθαληθό δνιάξην αληαιιάζζνληαλ κε 125 ιεθ , ηελ ζηηγκή πνπ ην Ννέκβξην ε ηζνηηκία
ήηαλ 1 $ πξνο 96 ιεθ. Ζ ηηκή ησλ πξντόλησλ θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ζεκείσζε αηζζεηή άλνδν. Ζ ηηκή ηνπ ςσκηνύ,
ιόγνπ ράξε, βαζηθή γηα ηνπο Αιβαλνύο ηξνθή, ζεκείσζε άλνδν 17 ηνηο εθαηό.
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Δ 15ε Γελάξε ζεκαδεχεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλνηρηή εθδήισζε ησλ πνιηηηθψλ
αηηεκάησλ απφ ηα ζχκαηα ησλ παξαηξαπεδψλ. Οη ρηιηάδεο θαηαζέηεο ζηε νχληε ζηελ
πξσηεχνπζα κεηαηξέπνπλ ηελ κέρξη ηφηε ζησπειή ζπγθέληξσζή ηνπο ζε καδηθή
δηακαξηπξία θσλάδνληαο ζπλζήκαηα θαηά ηνπ Πξνέδξνπ Μπεξίζηα θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ
Μέμε. Οη δηαδεισηέο δελ ζα απνκαθξπλζνχλ θαη φηαλ νη δπλάκεηο ηαρείαο επέκβαζεο
έθαλαλ ρξήζε βίαο. Δ πξψηε πνιηηηθή δηακαξηπξία ζα ζπλερηζηεί κέρξη αξγά ην βξάδπ.
πνηνο γλσξίδεη φηη ε αληαξζία ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαηά ηνπ Μπεξίζηα θφζηηδε ηφηε κέρξη
θαη ηελ απψιεηα δσήο ζα θαηαιάβεη ηη ζήκαηλε απηφ γηα ηα αιβαληθά δεδνκέλα.
Ο θφβνο κήπσο ζηελ πξσηεχνπζα θαηαθζάζνπλ δηακαξηπξφκελνη θαηαζέηεο θαη απφ
άιιεο πεξηνρέο αλαγθάδεη ηελ θπβέξλεζε λα πξνζηαηέςεη ηα Σίξαλα κε κεγάιεο αζηπλνκηθέο
δπλάκεηο.
Δ αιιαγή πξννξηζκνχ ηεο δηακαξηπξίαο ησλ θαηαζεηψλ νδεγεί ζηε ζχιιεςε ηεο
νχληε πνπ ζεκαδεχεη έηζη θαη ηελ πξψηε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηηο παξαηξάπεδεο. Δ
ζχιιεςή ηεο έγηλε κε ζηφρν ηελ απνθπγή θάζε επαθήο ηεο κε ηνπο θαηαζέηεο . ηελ
απνκφλσζε ηεο θπιαθήο ήηαλ επίζεο εχθνιν λα ηεο θιείζνπλ αλ ρξεηάδνληαλ ην ζηφκα ή
«λα πάζαηλε ακλεζία», φπσο , ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν, ζπλέβεθε πξάγκαηη αξγφηεξα. 1
Σελ ίδηα κέξα ε θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα παγψζεη
ηηο θαηαζέζεηο
ησλ
παξαηξαπεδηθψλ «ηδξπκάησλ» «Πφπνπιη» θαη «Σδαθέξη» , χςνπο 250 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ. Δ απφθαζε ζεσξείηαη σο ε πην απζηεξή πνπ ειήθζε πνηέ ζε βάξνο ησλ
παξαηξαπεδψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Α. Κφκκαηνο. θνπφο ηεο, φπσο αλαγγέιιεη : « ε
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαζεηψλ ζηηο ηνθνγιπθηθέο εηαηξίεο».
Καη ην κέηξν απηφ φκσο θξχβεη κηα πζηεξνβνπιία. Δ θπβέξλεζε είρε θαηεγνξήζεη ηα
δχν ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα φηη δηεπζχλνληαλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε . Δ θπβέξλεζε
ζηφρεπε λα πιήμεη ηελ αληηπνιίηεπζε θαη θπξίσο ην . Κφκκα γηα λα επηβεβαίσλε ηηο θαηά
θαηξνχο θαηεγνξίεο ηεο φηη πίζσ απφ ηηο παξαηξάπεδεο «θξχβεηαη ε αληηπνιίηεπζε γη΄απηφ
θαη ζησπάεη».
Οχηε ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν θαζεζπράδεη πιένλ ηηο ρηιηάδεο ησλ δηαδεισηψλ
Δ 15ε Γελάξε 1997 είλαη κηα καθξά εκέξα φζνλ αθνξά ηελ ππθλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ
γεγνλφησλ. Σελ ίδηα κέξα ηξία πνιηηηθά θφκκαηα: ην νζηαιηζηηθφ, ην νζηαιδεκνθξαηηθφ θαη
ε Αεκνθξαηηθή πκκαρία, απνθαζίδνπλ ηελ νξγαλσκέλε αληίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαηάζηαζεο. ηέιλνπλ επηζηνιή ζην πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, κέζσ ηεο νπνία δεηνχλ «λα
επεξεάζνπλ ηηο αιβαληθέο αξρέο γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο 2, εθφζνλ πξψηα έρεη
πξναπνθαζηζηεί ε εκεξνκελία πξφσξσλ εθινγψλ» . ηελ επηζηνιή ηνλίδνπλ επίζεο φηη «ν
ιαφο έρεη ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεχζεξε ςήθν, φηη ζηε ρψξα ζεκεηψλεηαη
ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη πεξηνξηζκφο ζηε δξάζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο.»
Γεηνχλ ζπλεξγαζία θαη κε άιια θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηε ρψξα, ή κε θφκκαηα
πνπ δεηνχλ ηελ έμνδφ απφ ηελ θξίζε κε πνιηηηθά κέζα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε:
δεμηά ή αξηζηεξά . «Δ ζπλεξγαζία ζα ξπζκίδεηαη, αλαθέξνπλ, κέζσ κηαο πληνληζηηθήο
Βπηηξνπήο». Δ παξάηαμε πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ ζα νλνκάδνληαλ αξρηθά « Δ Πξννδεπηηθή
Ώληηπνιίηεπζε» (ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί κε ηελ νλνκαζία «ην Φφξνπκ
γηα ηε Αεκνθξαηία») .
1

Σέζζεξα ρξόληα κεηά θαλείο δελ γλσξίδεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ ηύρε ηεο νύληε

2

ε δηαδηθαζία γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο ρώξαο είρε αξρίζεη από ην 1991 θαη ζα νινθιεξσζεί ην
δεκνςήθηζκα ηνπ1998. Σν 1994 ν Μπεξίζηα επηδίσμε ην ίδην πξάγκα , αιιά απέηπρε.

24

Θα αθνινπζήζεη κηα ζεξκή εκέξα. ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Γθηαιίηζα ζηελ Ώπιψλα
είραλ ζπγθεληξσζεί ρηιηάδεο θαηαζέηεο γηα λα δεηήζνπλ εμεγήζεηο. Μηα κέξα πξηλ ε
παξαηξάπεδα είρε αλαθνηλψζεη φηη ηα ηακεία ηεο ζα ζπλερίζνπλ λα παξακείλνπλ θιεηζηά
κέρξη ηηο 02.02.1997,
΄Οινη γλψξηδαλ φηη ε Γθηαιίηζα κεηά ηελ νχληε είρε θαιίξεη απφ ηα ηέιε ηνπ
Αεθέκβξε, αλεμάξηεηα πφζν ην πίζηεπαλ, ή αλ ήζειαλ λα ην πηζηέςνπλ. Δ λέα παξάηαζε
ρξεζίκεπζε σο ζηαγφλα ζην πνηήξη πνπ μερεηιίδεη. αλ απνηέιεζκα ε απζφξκεηε
ζπγθέληξσζε κεηαηξάπεθε θαη ζηελ Ώπιψλα ζε καδηθή αληηθπβεξλεηηθή δηαδήισζε.
Βπεκβαίλνπλ θη΄ εδψ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο . Οη δηαδεισηέο απαληνχλ ζηε βία κε
βία . Σα θξαηηθά ΜΜΒ αλαθέξνπλ φηη κεηαμχ ησλ δηαδεισηψλ ππήξμαλ ηξαπκαηίεο θαη φηη ε
θαηάζηαζε ζηελ πφιε είλαη έθξπζκε.
Βπεηζφδηα ζεκεηψζεθαλ θαη ζηε θφδξα, ελψ ζπλερίζηεθαλ νη δηαδειψζεηο ζηα
Σίξαλα, φπνπ κεγάινο αξηζκφο αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ
θξνπξεί
ηελ πιαηεία
«θεληεξκπεεο» ησλ Σηξάλσλ, πνπ ζεσξείηαη ην ζχκβνιν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Μπεξίζηα. 1
Μηα κέξα αξγφηεξα ηα ηξία θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ην .Κ , ην .Α.Κ θαη ε Α..
δεηνχλ λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ πνιηηηθή πξσηνβνπιία ζηε ρψξα. Καινχλ ην ιαφ ηεο
πξσηεχνπζαο ζε καδηθή δηαδήισζε ζηελ πιαηεία «θεληέξκπεεο», «γηα ηελ ππεξάζπηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο».
ΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ ΤΠΟΚΗΝΟΤΝ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ. ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ Ο ΑΕΔΜ ΥΑΨΝΣΑΡΗ . Ζ
ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ ΒΑΓΗΕΔΗ ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΡΑΠΔΕΏΝ
ηηο 06.01.97 25 ρηιηάδεο θνηηεηέο ζε φιε ηε ρψξα απέρνπλ απφ ηα καζήκαηα ζ‟
έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ επηδεηλσκέλε θαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Οη
θνηηεηέο ησλ Σηξάλσλ θαη ηεο Ώπιψλαο δεηνχλ θαη ηελ παξαίηεζε ηεο εγεζίαο ηεο
Ραδηνηειεφξαζεο, θαζψο επίζεο ηε ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ θαη ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο
γηα ηνπο θνηηεηέο. ην Ώξγπξφθαζηξν, ηελ Κνξπηζά θαη ηε θφδξα, επεκβαίλεη ε θξαηηθή
κεραλή, γηα λα εκπνδίζεη ην θνηηεηηθφ θίλεκα . Εδηαίηεξα αλεζπρεηηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ SHIK2
ην Ώξγπξφθαζηξν ε παξέκβαζε ηεο SHIK θαη ηνπ Α. Κφκκαηνο ζηηο θνηηεηηθέο
νξγαλψζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ νδήγεζε ζηελ απνηπρία ηεο δηακαξηπξίαο, παξά ην γεγνλφο
φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εηδηθά ζηηο εζηίεο ησλ θνηηεηξηψλ, ήηαλ ζπγθινληζηηθά θαθέο . Αελ
ππήξραλ ηδάκηα, λεξφ θαη ε πγξαζία έθηαλε κέρξη ην κεδνχιη . Σα ζθάλδαια κε ηελ αγνξά
ηξνθίκσλ θαη ηελ αιιαγή πξννξηζκνχ ησλ θνλδπιίσλ γηα ηνπο θνηηεηέο δελ είραλ ηέινο.
Παξαηαχηα νη θνηηεηέο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ φρη κφλν δελ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηα κε
νηθνλνκηθά αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ ησλ Σηξάλσλ, αιιά δελ νξγαλψζεθαλ νχηε ηα θαπηά
νηθνλνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα.

1

ηελ ελ΄ιόγν πιαηεία από ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ν Μπεξίζηα απαγόξεπε ηηο ζπγθεληξώζεηο θαη ηηο δηαδειώζεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Σν Γ. Κόκκα επεδίσμε λα αθήζεη αλέπαθε από ηνπο αληηπάινπο ηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Σηξάλσλ
αθόκε θαη έλαληη δηεζλνύο πνιηηηθνύ θόζηνπο Ζ πξνζπάζεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο λα δηαδειώζεη ζηελ πιαηεία
«θεληέξκπεεο»1, ζηηο 28 Μαΐνπ 1996 θαηά ηεο λνζείαο ζηηο γεληθέο εθινγέο ηεο 26-ε Μαΐνπ κεηαηξάπεθε ζε αηκαηεξή
ζύγθξνπζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο θπβέξλεζεο Μπεξίζηα, πξνθαιώληαο έηζη ηελ δηεζλή θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηνπ
2
SHIK Sherbimi informative kombetar, (Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ)
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ην θνηηεηηθφ θίλεκα πνπ κφιηο είρε εθδεισζεί επηρεηξεί λα ρεηξαγσγήζεη ν Ώδέκ
Υατληάξη. 1
Σν Αεθέκβξε ηνπ 1996 απηναλαθεξχζζεηαη πξφεδξνο ησλ Ώλεμάξηεησλ πλδηθάησλ.
Οδεγεί ην ζπλδηθάην ζε δηραζκφ θαη ζε έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ηνπ, κε
απνηέιεζκα ηε δνινθνλία ελφο ζπλδηθαιηζηή.2
Σε ζεηξά είραλ ζηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο. Λίγν αξγφηεξα ζα επηδηψμεη λα δηεηζδχζεη
ζηνπο απνγνεηεπκέλνπο θαηαζέηεο.
ηηο 07.01 ν Υατληάξη δήισζε φηη ζηηο 10.01. ζα άξρηδε κηα γεληθή θαη ρσξίο
πξνζεζκία απεξγία ησλ θνηηεηψλ . λησο ζπκβαίλεη έηζη . Σν 50 % ησλ ζρνιψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Σηξάλσλ θαηέβεθαλ ζε απεξγία ρσξίο πξνζεζκία . Οη θνηηεηέο φκσο δελ
δέρηεθαλ
λα εγεζεί ηεο θηλεηνπνίεζήο ηνπο ν Υαηληάξη. Οχηε νη ππνζρέζεηο ηεο
θπβέξλεζεο έπεηζαλ ηνπο θνηηεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηα καζήκαηα.
Καηά ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Γελάξε ν Ώδέκ Υατληάξη έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ
ζηηο δηαδειψζεηο ησλ θαηαζεηψλ, πνπ είραλ αξρίζεη λα θνπληψλνπλ. Γηα λα ήηαλ πην
πεηζηηθφο «δηαγξάθεηαη» απφ ην πην ζεκαληηθφ πφζην ζην θφκκα, ηελ Πξνεδξεία ηνπ θαη
αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο.
Ο Μπεξίζηα, κέζσ ηνπ Υατληάξη ζηφρεπε ηνλ έιεγρν ησλ δηακαξηπξηψλ ησλ
απνγνεηεπκέλσλ θαηαζεηψλ θαη ηελ απνκφλσζή ηνπο απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Σαπηφρξνλα, εθκεηαιιεπφκελνο ην κέησπν ησλ δηακαξηπξηψλ λα απνθεθάιηδε κέζα
ζην Κφκκα φινπο εθείλνπο, πνπ πιένλ δελ ηνπ ρξεηαδφηαλ ή είραλ εθδειψζεη ηελ αληαξζία
ηνπο. Έλα ηέηνην θεθάιη ήηαλ απηφ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Μέμε, πνπ ην δεηνχζαλ ηφηε
νη
δηαδεισηέο , ε αληηπνιίηεπζε θαη νη θηιφδνμνη ζην ίδην ην Α. Κφκκα. Δ θξπθή αληηπνιίηεπζε
ελαληίνλ ηνπ θαη ε θαηαγσγή ηνπ Πξσζππνπξγνχ απφ ην Νφην νδήγεζαλ ηνλ Μπεξίζηα
ζηελ απφθαζε λα βγάιεη ζε δεκνπξαζία ην θεθάιη ηνπ Μέμε.
Ώξγφηεξα φηαλ ε αληηπνιίηεπζε ζα επηκείλεη ζηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Μέμε
θαη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ επξείαο απνδνρήο , ν Μπεξίζηα ζα
ππνδείμεη ηελ παξαίηεζε ηνπ Μέμε θαη ην ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο επίζεο ηνπ
Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Σελ πξψηε ηνπ Μάξηε ν Ώιεμάληεξ Μέμε νδεγείηαη ζε αλαγθαζηηθή
παξαίηεζε . Δ ρψξα ζα έρεη γηα κηα βδνκάδα θπβέξλεζε ρσξίο πξσζππνπξγφ.

1

Ο Υατληάξη κε θαηαγσγή από ηελ ίδηα πεξηνρή κε ην Μπεξίζηα, ήηαλ ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα ζηελ αλνδηθή
ηνπ πνιηηηθή θαξηέξα θαη ηαπηόρξνλα ην κάηη θαη ην ρέξη ηνπ παληνδύλακνπ άλδξα ζην θόκκα θαη ηελ θπβέξλεζε,
αλεμάξηεηα από ηα ρακειά ζρεηηθά πόζηα πνπ θαηείρε. Σελ πεξίνδν 1995-97 είρε πηνζεηήζεη ξόιν θπκαηνζξαύζηε ζηηο
δηάθνξεο δηακαξηπξίεο θαηά ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γ. Κόκκαηνο. Σν 1995 είρε κπεη ζε κηα απεξγία πείλαο ησλ πξώελ
θπιαθηζκέλσλ, πνπ δηακαξηύξνληαλ γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο από ηελ θπβέξλεζε. αλ απνηέιεζκα ηνπο
δηέιπζε ρσξίο νη απεξγνί λα θεξδίζνπλ ην παξακηθξό.
21 κήλεο αξγόηεξα,12.09.1998, ν Αδεκ Υατληάξη δνινθνλήζεθε ζην θέληξν ηεο Αιβαληθήο πξσηεύνπζαο. Ζ
δνινθνλία απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ην απνηπρεκέλν πξαμηθόπεκα ηεο 14 εο επηεκβξίνπ 1998 θαηά ηεο θπβέξλεζεο
ηεο ζπκκαρίαο ησλ ζνζηαιηζηώλ. Σν Μάην ηνπ 2001 άξρηζε ε δίθε θαηά ησλ δξαζηώλ . Ωζηόζν ελώ ήηαλ γλσζηνί νη
δνινθόλνη , δελ αλαθέξνληαλ νη ιόγνη θαη ηα θίλεηξα γηα ηε δνινθνλία. Πηζηεύεηαη πάλησο όηη ε ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ζηε δηαθίλεζε όπισλ θαη λαξθσηηθώλ πξνο θαη από ην Κνζζπθνπέδην, θαζώο θαη ε αλάγθε γηα εξσηθή
δηέμνδν από ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε εηζέιζεη ην Γ, Κόκκα, νδήγεζαλ ζηε δνινθνλία ηνπ Υατληάξη.
2

Σα Αλεμάξηεηα πλδηθάηα ζεσξνύληαλ όηη πξόζθεηληαη ζην Γ. Κόκκα, κάιηζηα απνηέιεζαλ ην βαζηθό
ζηήξηγκα γηα λα αλέβεη ζηελ εμνπζία ν Μπεξίζηα ην 1992. Ο ηξόπνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γ. Κόκκαηνο θαη εηδηθά ε θξίζε
κε ηηο παξαηξάπεδεο ηα είρε ζέζεη ζηελ απέλαληη όρζε.
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Ο ΓΗΔΘΝΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΝΑ ΚΗΝΔΗΣΑΗ . Ο ΜΠΔΡΗΗΑ
ΥΑΝΔΗ ΔΓΑΦΟ
ηηο 17.01, θαζψο ζηελ Ώιβαλία δηαδξακαηίδνληαλ ηαρχηαηεο εμειίμεηο, ζηα Σίξαλα
θζάλεη κηα λέα δήισζε απφ ηνλ Ώκεξηθαλφ Τθππνπξγφ Βμσηεξηθψλ Σimothy Wirth. «Δ
θπβέξλεζε, αλαθέξεη κεηαμχ ησλ άιισλ ε δήισζε, δελ έιεγμε ηηο ππξακηδνεηδείο εηαηξίεο».
Ο Σimothy Wirth πεγαίλεη θαη πην πέξα φηαλ αλαθέξεη φηη «ε Ώιβαλία εθηξνρηάδεηαη απφ ηελ
πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ» Ο Ώκεξηθαλφο αμησκαηνχρνο δεηάεη απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηελ ηξάπεδα δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ
πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Γεηάεη επίζεο απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο, «λα ζεβαζηνχλ ηελ
αλεμαξηεζία ησλ ΜΜΒ» , λα δείμνπλ «επειημία ζηηο ζρέζεηο κε ηελ αληηπνιίηεπζε» θαη ηε
δέζκεπζή ηνπο «γηα δηεμαγσγή πξφσξσλ εθινγψλ ζηε ρψξα».
Ώίηεκα απφ ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ησλ ΔΠΏ γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη
ηε δηεμαγσγή λέσλ γεληθψλ εθινγψλ ζηε ρψξα κε ην λέν ζχληαγκα, είρε θζάζεη ζηα Σίξαλα
ακέζσο κεηά απφ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Ώιβαλία ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1996. Ο Σimothy
Wirth είρε επαλαιάβεη ην ίδην αίηεκα ζηηο 24 Ννεκβξίνπ επίζεο ηνπ 1996. Ο ίδηνο είρε
αλαθνηλψζεη ηφηε θαη ηνλ εηαίξν ησλ ΔΠΏ ζηελ πεξηνρή γηα ηελ «εθαξκνγή ηεο ακεξηθαληθήο
πνιηηηθήο ζηελ Ώιβαλία». Αελ ήηαλ άιινο απφ ηελ Εηαιία, ε νπνία ζηνπο επφκελνπο κήλεο
ηεο κεγάιεο θξίζεο, ζα παίμεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ Ώιβαλία, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο
δπηηθέο ρψξεο. Μάιηζηα ε Εηαιία ζα ζπλερίζεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ Ώιβαλία θαη κεηά
ηηο εθινγέο ηεο 29εο Ενπλίνπ 1997.
Άιισζηε ε δήισζε ηνπ Ώκεξηθαλνχ Τθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ αθνινπζείηαη απφ ηελ
εμίζνπ ζθιεξή δήισζε ηνπ Εηαινχ Τθππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Φαζίλν, φηη «ε θπβέξλεζε ησλ
Σηξάλσλ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη, δηφηη ε Ώιβαλία έρεη κεηαηξαπεί ζε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε
εηζαγσγή παξάλνκνπ ρξήκαηνο»
Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία αλεζπρνχλ ηψξα θαη ηελ Βιιάδα. Σέζζεξηο
κέξεο αξγφηεξα , ζηηο 21.01.97, ν Πξέζβεο ηεο Βιιάδαο ζηα Σίξαλα, Κσλζηαληίλνο
Πξεβεδνπξάθεο ζα δειψζεη: “Δ Βιιάδα αλεζπρεί ζνβαξά ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ
ππξακηδνεηδψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε
ηεο ρψξαο ε νπνία κπνξεί λα θέξεη λέα έμαξζε θχκαηνο ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηελ Βιιάδα»
Ωζηφζν παξά ην γεγνλφο φηη νη ΔΠΏ θαη νη επξσπατθέο ρψξεο έδεηρλαλ λα είραλ
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην ζέκα Μπεξίζηα, ε αληηπνιίηεπζε ζηελ Ώιβαλία είρε πηνζεηήζεη ηελ
ακεξηθαληθή θφξκνπια θαη θαζεκεξηλά θαηαλάισλε ηηο ακεξηθαληθέο ζέζεηο γηα ηελ θξίζε
ζηελ Ώιβαλία δηαηππσκέλεο δηαθνξεηηθά.
ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΜΠΔΡΗΗΑ ΦΤΣΡΧΝΟΤΝ ΑΝΟΗΥΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΑΝΣΗΠΑΛΟΗ.
ΑΤΣΟ ΒΓΑΕΔΗ ΣΑ ΓΟΝΣΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ .
Ο Μπεξίζηα, ζηηο 18 Γελάξε κπξνζηά ζηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε ζηε ρψξα θάλεη
έλα βήκα πξνο ηα πίζσ. Γηα πξψηε θνξά απφ ην βήκα ηεο Βζληθήο πλέιεπζεο ηνπ Α.
Κφκκαηνο, δέρεηαη φηη «απφ ην παηγλίδη ησλ παξαηξαπεδψλ ε Ώιβαλία δέρζεθε έλα βαξχ
πιήγκα». Ο Μπεξίζηα πξνηείλεη ηελ ζχζηαζε Αηεξεπλεηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηε δηαπίζησζε
ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο παξαηξάπεδεο. Πξνζσπηθά δελ δηζηάδεη λα δεζκεπηεί
φηη ην έλα εθαηνκκχξην πεξίπνπ Ώιβαλψλ πνπ αλακίρηεθαλ ζηηο παξαηξάπεδεο, ζα «πάξνπλ
ηα ρξήκαηά ηνπο κέρξη ηελ ηειεπηαία δεθάξα».
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κσο κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 29.01, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ν Μπεξίζηα ζα
δειψζεη φηη «απφ ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ησλ δχν παξαηξαπεδψλ, “Πφπνπιη» θαη
«Σδηαθέξη», δελ ζα επσθειεζνχλ εθείλνη νη θαηαζέηεο πνπ έρνπλ πάξεη έζησ θαη κία θνξά
ηφθνπο».
Ώπφ ην βήκα ηεο Βζληθήο πλέιεπζεο ηνπ θφκκαηφο ηνπ, ν Μπεξίζηα, πέξαλ ηνπ φηη
απνδέρεηαη γηα πξψηε θνξά ην βαξχ πιήγκα, κίιεζε θαη γηα επελδπηηθέο δηεπθνιχλζεηο
ζηνπο θαηαζέηεο ησλ παξαηξαπεδψλ. Ώλαθνίλσζε φηη ζα παγψζνπλ νη θαηαζέζεηο ησλ
παξαηξαπεδψλ θαη άιιεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ
πεξηνπζηψλ ησλ παξαηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ.
Σελ επνκέλε ν ηχπνο έγξαςε φηη νη θαηαζέζεηο ζηηο παξαηξάπεδεο αγγίδνπλ ηα 7
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα , ελψ ε θπβέξλεζε είρε θαηαζρέζεη κφλν 250 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
απφ ηηο παξαηξάπεδεο “Πφπνπιη» θαη «Σδηαθέξη.
Ώπφ ην ίδην βήκα ν Πξσζππνπξγφο Ώιεμάληεξ Μέμε απαληάεη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ελαληίνλ ηνπ, φηη «ζηφρνο ηεο δελ ήηαλ πξνζσπηθά απηφο αιιά ην Α.Κφκκα»,
αθήλνληαο αλνηρηά λα ελλνεζεί φηη ν ίδηνο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά έλαο κνριφο ζηα ρέξηα
ηνπ θφκκαηνο.
Ο βνπιεπηήο Σνκφξ Μάιηαζη θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε γηα απνηπρεκέλε εζσηεξηθή
θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή. Μεηά ην 1992, είλαη ην κφλν ζηέιερνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ πνπ
ηνικάεη λα απεπζχλεη ηφζν βαξηέο θαηεγνξίεο θαη ζε ηέηνηεο θξίζηκεο ζηηγκέο, ζηελ
θπβέξλεζε ηνπ.
Σελ ίδηα εκέξα ε θπβέξλεζε απαγνξεχεη ηε δηαδήισζε πνπ ε αληηπνιίηεπζε είρε
πξνγξακκαηίζεη γηα ηελ Κπξηαθή 19 Γελάξε ζηελ πιαηεία θεληέξκπεεο. Μηα κέξα πξηλ ε
αζηπλνκία είρε θιείζεη φινπο ηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ πιαηεία αιιά θαη ζηελ
πξσηεχνπζα .
Σελ Κπξηαθή νη πξνζπάζεηεο ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ νπαδψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο λα
ζπάζνπλ ηνλ θινηφ ηεο αζηπλνκίαο απέηπραλ. Δ αζηπλνκία έθαλε ρξήζε άγξηαο βίαο θαη
ζπλέιαβε πελήληα άηνκα . ε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο, νη δηαδειψζεηο
ζεσξνχληαη παξάλνκεο.
Ωζηφζν ζπιιήςεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζε δηαδειψζεηο ζε άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο ην
θιίκα πνπ θαιιηεξγείηαη ν αλεμάξηεηνο θαη αληηπνιηηεπφκελνο ηχπνο πξνζπαζεί λα
ελζαξξχλεη ηνπο δηαδεισηέο , δεκνζηεχνληαο κάιηζηα θσηνγξαθίεο απφ ηηο δηαδειψζεηο
ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε ΐειηγξάδη θαη φθηα.
Δ θξαηηθή ηειεφξαζε, σζηφζν, δελ κεηαδίδεη θακηά είδεζε γηα ηηο δηαδειψζεηο ζε
δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, αιιά δίδεη ξεπνξηάδ απφ ηηο ηεξάζηηεο νπξέο αλζξψπσλ πνπ
πεξηκέλνπλ λα αγνξάζνπλ θνππφληα ηπρεξψλ παηρληδηψλ !! Δ αιήζεηα είλαη φηη νη λέεο νπξέο
ππήξραλ θαη κεγάισλαλ ζπλερψο, αληηθαζηζηψληαο έηζη ηηο νπξέο κπξνζηά ζηα ηακεία ησλ
θιεηζκέλσλ πιένλ παξαηξαπεδψλ . Δ ηειεφξαζε απιψο πξνζπαζνχζε λα ζηξέςεη ηελ
πξνζνρή ησλ Ώιβαλψλ απφ ην θαπηφ πξφβιεκα ησλ ππξακίδσλ ζε άιινπο ηξφπνπο
εχθνινπ ρξήκαηνο
Σελ επνκέλε, ν Μπεξίζηα, βιέπνληαο φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα επηδηλφηαλ θαη ηα
νηθνλνκηθά αηηήκαηα απνρηνχζαλ
πνιηηηθή κνξθή, θαηεγνξεί ηελ αληηπνιίηεπζε φηη
«πνιηηηθνπνηεί ην θαηλφκελν ηεο ηνθνγιπθίαο»
Δ αληηπνιίηεπζε απαληάεη φηη νη
δηαδειψζεηο ζα ζπλερηζηνχλ κέρξη ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο. Γεηάεη ηελ άκεζε
απνθπιάθηζε ησλ εθαηνληάδσλ ζπιιεθζέλησλ, θαη΄απηή, ζε φιε ηε ρψξα, «δηαθνξεηηθά,απεηιεί ην . Κφκκα, - ππεχζπλε γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζα είλαη ε θπβέξλεζε»
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Σελ ίδηα κέξα ηδηαίηεξα ζθιεξφο ήηαλ ζηηο δειψζεηο ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ Α Κφκκαηνο,
θεληεξ Γθηλνχζη . Ο Γθηλνχζη δεηάεη ηελ άκεζε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Μέμε θαη ην
ζρεκαηηζκφ κηαο θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ κέρξη ηε δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ ζηε ρψξα.
Καηεγνξεί παξάιιεια ηελ θπβέξλεζε ηνπ Α. Κφκκαηνο φηη : «επεδίσμε λα νηθνδνκήζεη ηνλ
αιβαληθφ θαπηηαιηζκφ πάλσ ζηελ ηνθνγιπθία, ηα λαξθσηηθά , ην ιαζξεκπφξην φπισλ θαη
ιεπθήο ζάξθαο , θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηε δηεζλή καθία»
ηελ επέθηαζε ησλ δηαδειψζεσλ θαη ησλ επηθξίζεσλ ηεο Αχζεο γηα ηελ θαηάζηαζε
ζηε ρψξα ε θπβέξλεζε Μπεξίζηα αληαπνθξίλεηαη κε αληηδξαζηηθά κέηξα κε ζηφρν ηελ
πξφιεςε θαη αλαραίηηζε ηεο θιηκαθνχκελεο πνιηηηθήο δηάζηαζεο ησλ δηαδειψζεσλ.
Ξεκεξψλνληαο 22.01, ε αζηπλνκία ζπιιακβάλεη ζε φιε ηε ρψξα 50 εξγαδφκελνπο
δηαθφξσλ επηπέδσλ ησλ ηδξπκάησλ «Πφπνπιη» θαη «Σδαθέξη», ρσξίο λα αλαθνηλψζεη ηνπο
ιφγνπο ησλ ζπιιήςεσλ. Σελ επφκελε αλαθνηλψλεηαη ε ζχιιεςε ηνπ αθεληηθνχ ηεο
Γθηαιίηζα, Φηηηκ Γθεξηδαιίνπ, 1. Σαπηφρξνλα δεηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο Αηεξεπλεηηθήο
Βπηηξνπήο πνπ πξφηεηλε ν Μπεξίζηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο παξαηξάπεδεο,
θαζψο θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ απαγφξεπε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην κέιινλ
Παξάιιεια ε αζηπλνκία ηάζζεηαη ζε επηθπιαθή ζε φιε ηε ρψξα . Σν πξσηνβάζκην
δηθαζηήξην Σηξάλσλ ηηκσξεί κε πξφζηηκν 40 δηαδεισηέο απφ ην ζπιιαιεηήξην ηεο
Κπξηαθήο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ πξσηεχνπζα, ελψ 13 άιινπο κε θπιάθηζε. Δ αζηπλνκία
Σηξάλσλ κελχεη επίζεο ηνπο εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηε δηνξγάλσζε παξάλνκσλ
δηαδειψζεσλ.
ηηο 22.01 ε ΐνπιή ςεθίδεη εζπεπζκέλα λφκν γηα ην θιείζηκν ησλ παξαηξαπεδψλ. Δ
αληηπνιίηεπζε ζεσξεί ηελ απφθαζε « θαηφπηλ ενξηήο» θαη επηκέλεη ζην αίηεκα γηα ηελ
παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Μέμε. Ο Μπεξίζηα αλαγθάδεηαη γηα πξψηε θνξά λα αζθήζεη ην
ζπληαγκαηηθφ ηνπ δηθαίσκα : -πξνεδξεχεη ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά « κε
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο»
Οη πξνζπάζεηεο φκσο ηνπ Α. Κφκκαηνο απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο.
Μηα απιή νηθνλνκηθή ινγηθή ιέεη φηη θάζε πξνζπάζεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ
ζηα ζχκαηα ησλ παξαηξαπεδψλ ζα νδεγνχζε απηνκάησο ζηελ έμαξζε ηνπ πιεζσξηζκνχ,
πξάγκα πνπ ζα είρε βαξηέο ζπλέπεηεο ζηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο
νηθνλνκηθνχο δείρηεο. Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζα είρε θαη θάζε πξνζπάζεηα θπθινθνξίαο
ππνηηκεκέλνπ λνκίζκαηνο , αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα
ειέγρνληαλ νη πςεινί ξπζκνί ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ε δηαδηθαζία
δηαθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, απαηηνχζε ζεσξεηηθψο ελλέα κήλεο , πξάγκα πνπ
αθχξσλε θάζε άκεζε θαη έγθπξε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε. (Δ δηαθάλεηα ησλ παξαηξαπεδψλ
ζηελ νπζία δελ έγηλε νχηε κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα, δηαθπβέξλεζεο ηεο ζπκκαρίαο ησλ
νζηαιηζηψλ)
Παξά ην αδηέμνδν, ε θπβέξλεζε, γηα λα απνθχγεη ηελ κεησπηθή ιατθή αληίδξαζε,
έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε κεξηθψλ παξαηξαπεδψλ. κσο νχηε
απηφ ήηαλ δπλαηφ. Ώπφ ηελ κία δελ ππήξραλ ηα θνλδχιηα γηα λα επηβηψζεη έζησ θαη
πξνζσξηλά κηα παξαηξάπεδα. Ώπφ ηελ άιιε απνδεηθλχνληαλ αξθεηά δχζθνιε ε επηινγή .
Άιισζηε ηα ζπκθέξνληα ησλ θπβεξλεηηθψλ ήηαλ ζπλδεκέλα κε ηηο παξαηξάπεδεο ζε ηέηνην
Ο Γθεξηδαιίνπ θαηά πεξίεξγν ηξφπν δέρηεθε ηελ ηδηνθηεζία ηεο Γθηαιίηζα αθνχ απηή είρε αλαθνηλψζεη ηε
ρξενθνπία ηεο . Μοεηά ην 1997 βξήθε θαηαθχγην ζην Κνζζπθνπέδην , απ΄φπνπ θξαηνχζε ζηελέο ζρέζεηο κε
ηελ Σνπξθία. Σν Ώπξίιε ηνπ 2001 παξαδφζεθε εζεινληηθά ζηελ Ώιβαληθή δηθαηνζχλε
1
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ζεκείν πνπ ε επηινγή ήηαλ δχζθνιε , δηφηη νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ησλ ηξηβψλ εληφο ηνπ
ίδηνπ ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο.
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα
επέκβεη ζην ζέκα
ησλ
παξαηξαπεδψλ, κάιινλ, δελ είρε θαη άιιε επηινγή, βξέζεθε εληφο δχν ππξψλ θαη θάζε
πξνζπάζεηα επνχισζεο ησλ πιεγψλ πξνο κηα θαηεχζπλζε, άλνηγε λέεο πιεγέο ζε άιιεο
θαηεπζχλζεηο. Σαπηφρξνλα νη πξνζπάζεηεο γηα λα απνθχγεη
ηηο ηζρπξέο πνιηηηθέο
παξελέξγεηεο εηο βάξνο ηεο , δηθαίσλαλ ηηο θαηεγνξίεο φηη πίζσ απφ ηηο παξαηξάπεδεο
ππήξρε κφλν ε θπβέξλεζε θαη αζψσλε εληειψο
ηελ αληηπνιίηεπζε. „Βηζη έκεηλε
απνκνλσκέλε ηφζν κπξνζηά ζηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζχκαηα ησλ παξαηξαπεδψλ, (Οη
πεξηζζφηεξνη κεηαμχ απηψλ άλεθαλ ζην Α. Κφκκα) φζν θαη κπξνζηά ζηηο επζχλεο γηα ηε
κνηξαία θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο . Βλησκεηαμχ ν Μπεξίζηα έδεηρλε απνθαζηζκέλνο λα
παξακείλεη ζε κηα εμνπζία πνπ παξάλνκα είρε θαηαθηήζεη κε ηηο γεληθέο εθινγέο ηεο 26 εο
ΜαΎνπ 1996.
Σα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο καζεκέλα λα δξνπλ ζην πνιηηηθφ πεξηζψξην πνπ
ηνπο επέηξεπε ν Μπεξίζηα, θαηαλαιψλνληαλ ζηηο αληηκπεξηζηθέο δειψζεηο. Μάιηζηα
παξαζπξφκελε απφ ην Α. Κφκκα, θαηαλαιψλνπλ πνιχ ρξφλν ζηηο αιιεινθαηεγνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο απηνπξγνχο βίαο. Σαπηφρξνλα φρη κφλν αδπλαηνχζαλ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ
Μπεξίζηα λα επηθαιεζηεί ηα πνιηηηθά κέζα γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο , αιιά νχηε
κπνξνχζαλ λα ηνλ ζηακαηήζνπλ ζηελ παξαπέξα φμπλζε θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο.
Βληνχηνηο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγεζίαο ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
αλαγθάζηεθαη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ιφγσ ησλ δησγκψλ ηνπ θαζεζηψηνο, ελψ έλα άιιν
κέξνο εκθαλίδεη δεηιία ή θφβν ιφγσ ηνπ φηη είλαη κπιεγκέλνη ή ζηηο παξαηξάπεδεο ή ζηα
παξαζθήληα ηνπ Μπεξίζηα .
Μηα ηάηνηα πνιηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ηελ θαζνδήγεζε
ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πνπ θνχλησλε. Δ αληηπνιίηεπζε αξέζθνληαλ κφλν ζηνλ πφζν γηα ηελ
εμνπζία ρσξίο κεγάιεο ζπζίεο.
Ο ιαφο αθνινπζνχζε ηε δηθή ηνπ πνξεία ζηα δξψκελα πνπ κεζνιαβνχζαλ ηείλνληαο
λα γίλεη κάιηζηα, φπσο θαη έγηλε, ν απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο φισλ ησλ εμειίμεσλ . Βίρε
θαηαιάβεη πιένλ φηη ηα ρακέλα ρξήκαηα ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ. Σα αθεληηθά ησλ
παξαηξαπεδψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κφλν ηελ ςπρή
ηνπο φρη φκσο ηα ιεθηά, πξάγκα πνπ γηα ηνλ απιφ πνιίηε δελ είρε θακηά αμία. Βθείλν πνπ
ηνπο έκελε ήηαλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ θπβέξλεζε θαη ην θξάηνο σο ζπλεξγάηεο
ζ΄απηφ ην καθάβξην παηρλίδη .
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Κεθάιαην ΕΕΕ
Ζ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ ΓΔΝ ΚΑΣΑΝΟΔΗ ΣΖ ΛΟΓΗΚΖ
ΣΖ ΛΑΨΚΖ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ
Δ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηελ βία, πνπ ππαγφξεπε ν Μπεξίζηα ζηελ αληηπνιίηεπζε, ζε
έλα θξάηνο ηνπ νπνίνπ ε κφλε δηάζηαζε πνπ ηνπ έρεη κείλεη είλαη αθξηβψο ε βία θαηά ησλ
πνιηηψλ ηνπ, απνηεινχζε ηελ πην παξάδνμε ιχζε. Μηα ηέηνηα ζηάζε άλνηγε ην δξφκν ζηελ
θπζηθή θαηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο. Πξάγκαηη, νη απνγνεηεπκέλνη δηαδεισηέο, νη νπνίνη ηψξα
δεηνχλ σο ηελ κφλε αληακνηβή γηα ηηο απψιεηέο ηνπο, ηελ αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα ,
ζεσξνχζαλ θαηεδαθηζηέν νηηδήπνηε φξζην, γηαηί είρε ζρέζε κε ην θξάηνο. Ώπηφ φκσο ήηαλ
πξνο φθεινο ηνπ Α. Κφκκαηνο, δηφηη έηζη ράλνληαλ ηα ρλάξηα ζηε ζπζηεκαηηθή ιεειαζία
πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο. Δ ινγηθή απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ
αληηπνιίηεπζε απφ ηελ ζηηγκή πνπ έιεγρε ηελ εμνπζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Μηα ηέηνηα ηάζε επηβεβαηψζεθε κε ηελ έλαξμε ησλ βίαησλ επεηζνδίσλ ζηελ πφιε
ηεο Ληνχζληαο. ηηο 24.01 ρηιηάδεο θαηαζέηεο ησλ παξαηξαπεδψλ βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο
δεηψληαο ηα ρξήκαηά ηνπο, ηελ απνθπιάθηζε ηνπ Σδαθέξη (ν νπνίνο ηζρπξίδνληαλ φηη
ειεχζεξνο ζα κπνξνχζε λα ηνπο μερξέσλε) θαη ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. ινη καδί
θαηεπζχλζεθαλ ζην δεκαξρείν ηεο πφιεο θαη ην θαηέζηξεςαλ. Δ αζηπλνκία επεκβαίλεη γηα
ηελ απνθπγή ηεο νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο. Σελ ίδηα ηχρε είρε θαη ην θηλεκαηνζέαηξν ηεο
πφιεο . Βπηά απηνθίλεηα ηεο αζηπλνκία θάεθαλ θαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο εζληθήο νδνχ
πξνο Σίξαλα ζηήζεθαλ νδνθξάγκαηα. Οη ππφινηπεο πξνζπάζεηεο ηεο αζηπλνκίαο λα
επέκβεη κεηαηξάπεθαλ ζε ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο.
Σελ ίδηα κέξα παξφκνηα γεγνλφηα, ζεκεηψζεθαλ θαη ζηελ Καβάγηα, πφιε ζηε Μέζε
Ώιβαλία, ε νπνία ζεσξνχληαλ ην πξνπχξγην ηνπ Μπεξίζηα. Μηα κέξα πξηλ βίαηεο
δηαδειψζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηε θφδξα , ζην Βικπαζάλη θαη ζην Απξξάρην. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε ε βίαηε επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζε φιεο απηέο ηηο
ιατθέο εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο είλαη ε έιιεηςε εγεζίαο. Ο ιαφο αληηδξά σο φρινο .
Βπίζεο ζηηο 24.01, ε ΐΒΦΏ παγψλεη ηα θεθάιαηα ησλ θαηαζεηψλ ηεο , αιιά ζπλερίδεη
λα δίλεη επηηφθηα. Δ κφλε δηαθνξά είλαη φηη ηα επηηφθηα είλαη κεησκέλα θαη φρη ζε
ζπλάιιαγκα, αιιά ζε αιβαληθφ λφκηζκα ην νπνίν είρε ππνηηκεζεί ζηελ δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δχν κελψλ θαηά 33 ηνηο εθαηφ. Πέθηνπλ νη ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ. Δ δήισζε ηεο
ρξενθνπίαο ηεο ΐΒΦΏ, ε νπνία θξαηνχληαλ ζην πφδη κε ελέζεηο ζήκαηλε γεληθφ ράνο .Οη
ιφγνη πνιχ απινί. ε πεξίπησζε πνπ νη 150 ρηιηάδεο θαηαζέηεο δεηνχζαλ ηα θεθάιαηά ηνπο
ηίζνληαλ ζε θίλδπλν φρη κφλν ε ΐΒΦΏ αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο πνπ πξνζπαζνχζε λα ηελ
θξαηήζεη ζην πφδη, κε ηα άδεηα ηνπ ηακεία, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχζε λα δψζεη
ειπίδεο γηα «αλάθακςε» (!!) ζηελ άιιε κεγάιε ηνθνγιπθηθή εηαηξία , ηε Γθηαιίηζα.
Ωζηφζν νη βηαηφηεηεο ζηελ πφιε ηεο Ληνχζληαο επαλαιήθζεθαλ θαη ην πξσί ηεο 25 εο
Γελάξε .Θα θζάζνπλ φκσο ην απνθνξχθσκα ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, φηαλ θξαηείηαη
φκεξνο γηα πεξηζζφηεξν απφ νθηψ ψξεο ν Σξηηάλ έρνπ, Ώληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, ΐνπιεπηήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Ο θ. ηέρνπ
είρε κεηαβεί ζηε Ληνχζληα, γηα λα θαζεζπράζεη ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ. Μφιηο φκσο ην
ειηθφπηεξν πξνζγεηψζεθε ζην ζηάδην ηεο πφιεο, ν πςειφο αμησκαηνχρνο ηνπ θξάηνπο
θαηέιεμε φκεξνο ρηιηάδσλ δηαδεισηψλ. Ο ηέρνπ ηξαπκαηίζηεθε ζην θεθάιη απφ ηνλ
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μπινδαξκφ. Οη αγξηεκέλνη «ςεθνθφξνη ηνπ» ηνλ έγδπζαλ θαη πξνρψξεζαλ πην πέξα. Σνπ
έβαιαλ έλα πξάζν ζην ζηφκα.
΄Οιεο νη πξνζπάζεηεο απφ ηα Σίξαλα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απνηπγράλνπλ. Ο
ηέρνπ ζα επσθειεζεί απφ ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο θαη απφ ηελ «ραιαξσκέλε» επαγξχπλεζε
ησλ δηαδεισηψλ γηα λα απειεπζεξσζεί.
Σα ηέζζεξα αμηψκαηα δελ κπφξεζαλ λα ζψζνπλ απνδεηθλχνληαο φηη φιεο νη
ηζνξξνπίεο φζνλ αθνξά ηελ θξαηηθή ππξακίδα είραλ δηαηαξαρζεί. Οη δηαδεισηέο θαη ν
απιφο ιαφο δηαπίζησζαλ φηη ην θξάηνο ηνπ Μπεξίζηα ήηαλ πιένλ δηαβξσκέλν , αδχλαην
θαη αλίθαλν . Υξεηαδφηαλ κφλν έλα ζπξψμηκν γηα λα ζσξηαζηεί.
Σν πξάζν ζα γίλεη σζηφζν, ην ζχκβνιν ησλ κεγάισλ δηαδειψζεσλ ζηελ Ώπιψλα θαη
φιεο κάιηζηα ηεο ιατθήο εμέγεξζεο. Ώπνηειεί έηζη έλα αθφκα δείγκα γηα ην επίπεδν ηνπ
πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο εμέγεξζεο ηεο Άλνημεο ηνπ 1997 ζηελ Ώιβαλία.
Σελ ίδηα κέξα ζην Μπέιζη, (πεξηνρή ζην Βικαζάλη) έλαο άιινο βνπιεπηήο ηνπ
Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο κέλεη φκεξνο ησλ δηαδεισηψλ σο αληάιιαγκα κε ηνπο
ζπιιεθζέληεο απφ ηελ αζηπλνκία.
H ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΞΤΝΔΣΑΗ
Σα επεηζφδηα ζηε Ληνχζληα θαη ζε αξθεηέο άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο έβγαδαλ εθηφο
ειέγρνπ ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα. Ο Μπεξίζηα φκσο ηζρπξίδνληαλ φηη ε θαηάζηαζε
ειέγρεηαη πιήξσο. Σα θξαηηθά ΜΜΒ κηινχζαλ θαηά θφξν γηα χςηζηε επηθπιαθή ηεο
αζηπλνκίαο ζε φιε ηε ρψξα . Σελ ίδηα κέξα ν Μπεξίζηα εκθαλίζηεθε ζηελ θξαηηθή
ηειεφξαζε γηα λα θαιέζεη ην ιαφ γηα απηνζπγθξάηεζε, ππνζρφκελνο γηα κηα αθφκα θνξά,
ηελ ηειεπηαία φκσο, φηη ζα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα. Βληνχηνηο δελ κπνξνχζε λα θξχςεη ην
θφβν ηνπ. Κάιπςε ρπδαία ην ηέρνπ, ιέγνληαο φηη ήηαλ γηα επίζθεςε ζε κεξηθνχο θίινπο.
Ώκέζσο κεηά εκθαλίζηεθε ν Πξσζππνπξγφο Μέμε ,ν νπνίνο δήισζε φηη «ζηηο 05.02.
ζα αξρίζεη ε δηαλνκή ησλ ρξεκάησλ» . Πξφθεηηαη γηα ηε δηαλνκή ησλ θαηαζρεκέλσλ
ρξεκάησλ απφ ηηο παξαηξάπεδεο «Πνπνπιη» θαη «Σδαθέξη».
Δ είδεζε , παξά ηελ ειπίδα, ελίζρπζε ηελ εληχπσζε φηη ην θξάηνο επελέβαηλε ρσξίο
λφκν ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο ψζηε έλα κέξνο ησλ
θαηαζέζεσλ λα πεξάζνπλ ζηα άδεηα ηακεία ηνπ . Σελ άπνςε απηή ζα εληζρχζεη ιίγεο κέξεο
αξγφηεξα
ε αλαθνίλσζε ηεο θπβέξλεζεο
φηη
«γηα ηνπο θαηαζέηεο ησλ δχν
πξναλαθεξφκελσλ παξαηξαπεδψλ ζα δνζνχλ αληίζηνηρα 52 θαη 60 ηνηο εθαηφ» θαη έλα
κέξνο κάιηζηα ζε βηβιηάξηα. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα θπιαθηζκέλα αθεληηθά ησλ «Πφπνπιη» θαη
«Σδαθέξη» δειψλνπλ φηη είραλ φια ηα ρξήκαηα πνπ φθεηιαλ ζηνπο θαηαζέηεο.
ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ν . Μπεξίζηα έθαλε έλαλ πξψην ειηγκφ . Κάιεζε ηελ
επφκελε εκέξα ηα θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο. Οπζηαζηηθά ν
Μπεξίζηα δελ λνηάδνληαλ πιένλ λα ζψζεη ηνλ ηφπν αιιά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ θιίθα ηνπ θαη
επίιεγε σο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην κνίξαζκα ηεο επζχλεο κε ηελ αληηπνιίηεπζε .
Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα κπντθνηάξηζε ηε ζπλάληεζε κε ην ζθεπηηθφ φηη, εθφζνλ δελ
αλαγλσξίδεη κηα βνπιή πνπ πξνέθπςε απφ ηε βία θαη ηε λνζεία, δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη
κηα ζηξνγγπιή ηξάπεδα ησλ θνκκάησλ πνπ απνηεινχλ ηελ παξνχζα ΐνπιή. Γήηεζε
ζηξνγγπιή ηξάπεδα φισλ ησλ θνκκάησλ. ( Οη 11 βνπιεπηέο ηνπ . Κφκκαηνο δελ είραλ
κεηάζρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο ΐνπιήο απφ ηελ εκέξα ζχγθιηζήο ηεο . Βλησκεηαμχ ζηηο εθινγέο
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ηηο 26εο ΜαΎνπ ν Μπεξίζηα είρε αθήζεη εθηφο ΐνπιήο θαη ηνπο δχν λπλ ζπκκάρνπο ηνπ .
Κφκκαηνο: ην .Α. Κφκκα θαη ηελ Αεκνθξαηηθή πκκαρία.).
Δ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε. ην πιεπξφ ηνπ Μπεξίζηα θάζηζαλ φια ηα θφκκαηα
πνπ ζεσξνχληαλ ζπκκαρηθά ηνπ Α. Κφκκαηνο. Ο . Μπεξίζηα ελέπλεπζε ηνπο εγέηεο απηψλ
ησλ θνκκάησλ λα θαηεγνξήζνπλ ην . Κφκκα φηη «ππνθηλεί ηνπο δηαδεισηέο ζε βίαηεο
πξάμεηο θαη θαηαζηξνθέο»
Οη αιιεινθαηεγνξίεο φκσο κεηαμχ αληηπνιίηεπζεο θαη θπβέξλεζεο γηα ην πνηνο είλαη ν
ππνθηλεηήο ησλ βίαησλ πξάμεσλ δελ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ ίδησλ ησλ
δηαδειψζεσλ. ηηο 25.01 δηαδειψζεηο κε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπλζήκαηα δηεμάγνληαη
ζηελ Ώπιψλα, ην Φίεξη, ηελ Κνξπηζά, ην Βικαζάλη, ην Πεθίλη ,ηελ Καβάγηα θαη ηελ Κνπηζηφβα,
φιεο πφιεηο ζηε Νφηηα θαη ηε Μέζε Ώιβαλία. Σαπηφρξνλα θαηαζηξέθνληαη θαη ππξπνινχληαη
κηα ζεηξά απφ θξαηηθά ηδξχκαηα .
ηελ Ώπιψλα ππξπνιείηαη θαηά πεξίεξγν ηξφπν έλα κέξνο ηνπ δεκαξρείνπ ηεο πφιεο.
Μεηά απφ δχν εθξήμεηο μεζπάεη ππξθαγηά ζην γξαθείν ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ζην
γξαθείν ηεο Βπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ, ζηα νπνία γίλνληαλ θαη ηα κεγαιχηεξα αιηζβεξίζηα.
Σελ ίδηα κέξα ζηελ Κνξπηζά θαίγεηαη ην ζπίηη φπνπ δηέκελε πξνπνιεκηθά, σο
πξφμελνο ηεο Βιιάδαο, ν Έιιελαο λνκπειίζηαο, Γηψξγνο εθέξεο. Σν γεγνλφο ζα
ζεκαδέςεη έηζη κηα λέα δηάζηαζε ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάιεη θαηά θαηξνχο ν
Μπεξίζηα γηα λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ..
ηε Ληνχζληα νη πξάμεηο βίαο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ηελ επνκέλε. Οη δηαδεισηέο
θαηαζηξέθνπλ κηα ηξάπεδα , αιιά δελ βάδνπλ ρέξη ζηα ηακεία ηεο.
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ(!!)
Οη βηαηφηεηεο επεθηείλνληαη θαη ζην Μπεξάηη, φπνπ ππξπνινχληαη ην δεκαξρείν, ε
λνκαξρεία, ηα γξαθεία ηεο πεξηθέξεηαο, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
Σξαπκαηίδεηαη ζνβαξά ν δηνηθεηήο αζηπλνκίαο θαη έλαο βνπιεπηήο. ηε Μεκαιίατ, κηα
θσκφπνιε δέθα ρηιηφκεηξα βφξεηα ηνπ Σεπειελίνπ, θιείλεηαη ε εζληθή νδφο κέρξη αξγά ηε
λχρηα. Οη δηαδειψζεηο κάιηζηα επαλεκθαλίδνληαη θαη ζηελ Πξσηεχνπζα. Βπηθεθαιήο απηψλ
ηίζεηαη ε εγεζία ηεο αληηπνιίηεπζεο, ε νπνία γηα κηα αθφκε θνξά ζα δνθηκάζεη ηα γθινπο
θαη ηελ άγξηα βία ηεο θπβέξλεζεο. Ώξθεηά ζηειέρε ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνθπιαθίδνληαη.
ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο δηαδεισηέο
ηξαπκαηίδνληαη ζε φιε ηε ρψξα 83
αζηπλνκηθνί, δχν απ΄απηνχο πνιχ ζνβαξά. Αελ ππάξρεη θαλέλα επίζεκν ζηνηρείν γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηψλ απφ κέξνπο ησλ δηαδεισηψλ. Δ αζηπλνκία δελ κπνξνχζε λα
ζηακαηήζεη θαη λα δηαιχζεη έγθαηξα ηνπο δηαδεισηέο, αιιά πήγαηλε ηελ λχρηα ζπίηη ην ζπίηη
θαη ζπιιάκβαλε δήζελ ηνπο δηνξγαλσηέο. χκθσλα κε ηνλ αλεμάξηεην θαη αληηπνιηηεπφκελν
ηχπν ν αξηζκφο ησλ ζπιιεθζέλησλ άγγημε ηνπο 800. Δ θπβέξλεζε σζηφζν κηινχζε γηα 400
πξνζαγφκελνπο . (Ώξγφηεξα νη ζπιιεθζέληεο ζα κηιήζνπλ γηα απάλζξσπα βαζαληζηήξηα)
Μεηά απ΄φινπο απηνχο ηνπο δησγκνχο εκθαλίδεηαη μαλά ζηελ ηειεφξαζε ν
πξσζππνπξγφο Μέμε γηα λα ππελζπκίζεη ηελ πέκπηε Φιεβάξε σο εκέξα έλαξμεο ηεο
επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζηνπο θαηαζέηεο.
Σελ ίδηα κέξα ζπλέξρεηαη εθηάθησο ε ΐνπιή γηα λα ζπδεηήζεη γηα ηε δεκηνπξγεζείζα
θαηάζηαζε. Γεληθή φκσο εθηίκεζε είλαη φηη ε φπνηα απφθαζε ηεο ΐνπιήο, ηα θιεηδηά ηεο
νπνίαο ηα έρεη επίζεο ν Μπεξίζηα, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηίπνηε ζηε ρψξα. Οη δηέμνδνη είλαη
δχν : ή παξαηηείηαη ε θπβέξλεζε , ή επηβάιιεηαη ζηε ρψξα ε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο .
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ηηο εξγαζίεο ηεο ΐνπιήο παξεκβαίλεη ν Μπεξίζηα , ν νπνίνο αληηηίζεηαη ζηελ πξφηαζε
βνπιεπηψλ ηνπ θφκκαηφο ηνπ γηα επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ . Ο Μπεξίζηα εθκεηαιιεχεηαη
ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ΐνπιή, γηα λα αλπςψζεη έζησ θαη ιίγν ην
θαηαθεξκαηηζκέλν δεκνθξαηηθφ ηνπ θχξνο. Ωζηφζν ππνιφγηδε θαιά ην ρξφλν. ε ιίγεο
βδνκάδεο ζα έπξεπε λα επαλεθιεγεί Πξφεδξνο.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά δε θάλεθε νχηε δηαηεζεηκέλνο λα δεηήζεη ηελ παξαίηεζε ηεο
θπβέξλεζεο. Ώπελαληίαο, είπε φηη ε θπβέξλεζε εξγάζηεθε θαιά, αιιά «ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνπο εθιεγκέλνπο ηνπ θφκκαηνο, ζηε βάζε» . Με ηε δήισζε απηή
ν πξαγκαηηθφο πξφεδξνο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο άθεζε αλνηρηά λα ελλνεζεί φηη
κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε πξφσξεο εθινγέο αιιά κε ηελ ίδηα θπβέξλεζε ηνπ
Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη φρη κε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε πνπ δεηνχζε ε αληηπνιίηεπζε.
Βθινγέο φκσο ζήκαηλε ψζηε πνιινί απφ ηνπο λπλ βνπιεπηέο λα έραλαλ ηα νθίθηα πνπ
θέξδηζαλ κε ηηο λνζεπκέλεο γεληθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1996 Δ θίλεζε απηή
εμαζθάιηδε ζην Μπεξίζηα ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε εζσθνκκαηηθήο αληίδξαζεο, θπξίσο
απ΄εθείλν ην ηκήκα πνπ ή ήηαλ πην ηίκην, ή απ΄φιε ηελ ππφζεζε βγήθε κε ην δάρηπιν ζην
ζηφκα.
Όζηεξα απ΄φια απηά, μεκεξψλνληαο ε 26.01.1997, ε ΐνπιή εμνπζηνδφηεζε ηνλ
Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο θαη Ώξρεγφ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ , αιί Μπεξίζηα, « Να
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο Έλνπιεο Απλάκεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Απλάκεσλ ηεο Σάμεο» Σελ ίδηα
κέξα ν Μπεξίζηα έθδνζε ην αλάινγν δηάηαγκα. Οπζηαζηηθά κφλν de jure δελ επηβιήζεθε ν
ζηξαηησηηθφο λφκνο. Μάιηζηα ηφζν ζην δηάηαγκα φζν θαη ζηηο ππφινηπεο ζρεηηθέο εληνιέο
ηνπ Ώξρεγνχ ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ , δελ θαζνξίδνληαλ ν αξηζκφο ηνπ ζηξαηνχ, ησλ
φπισλ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ αζηπλνκία, νχηε επίζεο ν ξφινο θαη ηα
θαζήθνληά ηνπ .
Ώθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα νη εληνιέο ησλ αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ ησλ Βλφπισλ
Απλάκεσλ ηεο ρψξαο . ηηο 28.01. ν Βπηηειάξρεο ηέκε Κνζφβα θαη κεηά απ΄απηφλ ν
Τπνπξγφο Άκπλαο αθέη Γηνπιηάιη, δηέηαμαλ ηε κεηαθίλεζε ηεο ηαμηαξρίαο θνκάλην θαη
εθείλε ησλ ζσξαθηζκέλσλ εθηφο Σηξάλσλ, λα θαηεπζπλζεί πξνο ην Φίεξη, ηξηάληα κφιηο
ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ Ώπιψλα, ην πξνπχξγην ηεο εμέγεξζεο.
Δ θιηκάθσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ εμεγεξκέλσλ πφιεσλ , ζην Νφην
πξνθάιεζε αληίκεηξα απηνάκπλαο απφ ηνπο εμεγεξκέλνπο. Βκθαλίζηεθαλ ηα φπια θαη
αλάκεζά ηνπο.
Παξφια απηά ε πξψηε δνθηκή ρξήζεο ηεο ζηξαηησηηθήο βίαο θαηά ησλ δηαδεισηψλ
απέηπρε παληνχ φπνπ δνθηκάζηεθε. Σν γεγνλφο φηη ε ρξήζε θάζε είδνπο βίαο δελ ήηαλ
απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο δελ νθείιεηαη ζηελ ηζρχ ησλ αλνξγάλσησλ
εμεγεξκέλσλ πφιεσλ φζν ζηελ έιιεηςε βνχιεζεο ησλ ζσκάησλ βίαο λα δξάζνπλ. Δ
ινγηθή θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είραλ νδεγήζεη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ πην
έκπηζησλ δπλάκεσλ ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο.
ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΣΖΝ ΚΑΒΑΓΗΑ ΚΑΚΟ ΟΗΧΝΟ ΣΖΝ
ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ.
Βλησκεηαμχ , ηε ζηηγκή πνπ ν ηχπνο κηινχζε γηα κηα πηζαλή εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο
απφ ην αιί Μπεξίζηα , έδσζε ην παξψλ έλα λέν θαηλφκελν ζηελ επηδείλσζε ηεο
θαηάζηαζεο . Σα μεκεξψκαηα ηεο 27.01 άλνημε ε θπιαθή ηεο Καβάγηα. Οη θξαηνχκελνη
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ππξπνινχλ ν,ηη κπνξνχλ, παίξλνπλ φκεξνπο δχν δεζκνθχιαθεο θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ
θπιαθή. Ώπφ ηνπο θξαηνχκελνπο ππήξμαλ δχν λεθξνί θαη ηξαπκαηίεο απφ ηηο δχν πιεπξέο .
εκαηνδνηνχληαλ έηζη ε αθεηεξία ελφο επηθίλδπλνπ πξνεγνπκέλνπ. Κάπνηνο είρε ζθεθηεί
θαη ηε «ιεπηνκέξεηα» απηή. Βίρε ζθεθηεί ην πψο ζα αμηνπνηνχζε θαη ρεηξαγσγνχζε ηελ
ειεπζεξία ησλ θπιαθηζκέλσλ. 1
Ξέλνη πνιηηηθνί παξαηεξεηέο ζπζρεηίδνπλ ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ζηε ρψξα κε ηελ
πιεπξά ηίλνο ζα έπαηξλαλ νη «απνθπιαθηζκέλνη». κσο νχηε κεηαμχ απηψλ ππήξμε
νκνςπρία. Έλα κέξνο ηνπο ζηήξημε πξάγκαηη ηνλ Μπεξίζηα . Έλα ππφινηπν κέξνο
εκθαλίζζεθε ζην πιεπξφ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο κέξνο, επσθεινχκελν
ηεο θαηάζηαζεο, θαηαπηάζηεθε κε ηηο ιεειαζίεο θαη ην ράνο, βνεζψληαο έηζη έκκεζα ην αιί
Μπεξίζηα. ηνλ Μπεξίζηα ζπλέθεξε ε θαηάζηαζε ράνπο, δηφηη φρη κφλν εμαζζελνχζε
παληειψο ην θξάηνο θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο , αιιά νχηε επέηξεπε θαλέλα πεξηζψξην
νξακαηηζκνχ γηα ην κέιινλ, πνπ ηψξα άλεθε ζην ιαφ θαη ηελ αληηπνιίηεπζε.
Δ 27ε Γελάξε εθδειψλεη γηα κηα αθφκε θνξά ηηο πνιηηηθέο εληάζεηο ζηε ρψξα. ε
ζχζθεςε ηεο θπβέξλεζεο ν Πξσζππνπξγφο Μέμε δεηάεη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο ηάμεο, διδ
θαη ηνπ ζηξαηνχ, λα εθαξκφζνπλ ην λφκν « πξνο ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ». Βπαλέιαβε επίζεο φηη ζα ηεξεζεί ε ππφζρεζε γηα ηελ
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ Ο Σξηηάλ ηέρνπ , θαηεγνξεί ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηε
δηνξγάλσζε ησλ δηαδειψζεσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ ζηε ρψξα . Σαπηφρξνλα, ζπλερίδνληαο
ηε ινγηθή Μπεξίζηα ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ Κφκκαηνο, ν ηέρνπ θαηεγνξεί ηηο
δνκέο ησλ εθιεγκέλσλ ηνπ Α.Κ, πνπ « δελ αληέδξαζαλ έγθαηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο
θαηάζηαζεο».
Δ επαλεηιεκκέλε απηή απεηιεηηθή δήισζε πξνο ηηο δνκέο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο
δελ έβαιε ηξνρνπέδε ζηελ ηάζε γηα εμηξεκηζηηθέο ιχζεηο ζηα ζηειέρε ηνπ Α. Κφκκαηνο
ζηελ πξσηεχνπζα.
ε θνκκαηηθή ζχζθεςε εδψ δεηείηαη λα ηεζνχλ εθηφο λφκνπ ην
νζηαιηζηηθφ Κφκκα, ην νζηαιδεκνθξαηηθφ θαη ε Αεκνθξαηηθή πκκαρία . ηελ ίδηα ζχζθεςε
αθνχγεηαη ην ζχλζεκα « Θάλαηνο ζηνπο ζνζηαιηζηέο». Δ θξαηηθή ηειεφξαζε ζε εηδηθή
εθπνκπή κηιάεη «γηα θφθθηλε ηξνκνθξαηία», ελνρνπνηψληαο αλνηρηά ηελ αληηπνιίηεπζε γηα ηε
δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε.
πλέπεηα ηεο βεβαξεκέλεο ζην απξνρψξεην θαηάζηαζεο ζηε ρψξα είλαη θαη νη
βαξβαξφηεηεο θαηά ελφο απφ ηνπο γλσζηνχο εγέηεο, φζνλ αθνξά ηελ ηφικε θαη ηελ
αληίζηαζε, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, ηνπ Νηξε Λεγθίζη . Ο ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο ηνπ
ζην θεθάιη απνηειεί ηαπηφρξνλα κέξνο ηεο ηαρηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηνλ εθκεδεληζκφ
ηνπ καρεηηθνχ πλεχκαηνο ζην επξχ θάζκα ησλ αληηπάισλ, αιιά θαη ζην ρψξν ηεο
δεκνζηνγξαθίαο. Θχκαηα παξφκνησλ πξάμεσλ είλαη επίζεο πνιηηηθνί εγέηεο, πλεπκαηηθνί
άβλζξσπνη θαη άιια ζηειέρε φπσο ν πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, Ν. Σζέθα,
ζηειέρε ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο Θ.Κέθν, Γθ.Γέθη , Ώ. Εκάκη, ηα ζηειέρε ηνπ . Κφκκαηνο Κ.
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Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγόηεξα, ζηηο 01.03.1997, ζα αλνίμεη ε θπιαθή ησλ Αγίσλ αξάληα πξάμε πνπ νδήγεζε ζην
θάςηκν ησλ Αγίσλ αξάληα θαη Γειβίλνπ, ελώ ζηηο 13.03.1997 αλνίγνληαη όιεο νη θπιαθέο ηεο ρώξαο θαη ζαλ
απνηέιεζκα απνθπιαθίδνληαη πεξηζζόηεξνη από 1500 θξαηνύκελνη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα.
Σν άλνηγκα ησλ θπιαθώλ θαη ε κπζηεξηώδεο ράξε ηνπ Μπεξίζηα ζε ζπλνιηθά 52 βαξππνηλίηεο, (κεηαμύ ησλ
νπνίσλ θαη ν πνιηηηθόο αληίπαινο ηνπ Μπεξίζηα, Φάηνο Νάλν, αιιά θαη ν Γθαηδηάτ ηεο Απιώλαο, αξρεγόο ζπκκνξίαο
θαηάδηθνο γηα δνινθνλία αλήιηθνπ παηδηνύ), είλαη ππνρξεσηηθά ζπλδεδεκέλα κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο αξθεηά
εμαζζελεκέλεο κεραλήο ηνπ Μπεξίζηα ώζηε λα εμαζθαιίζεη ππνζηεξηρηέο.
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Εζιηάκη, .Μπξφθατ, νη πλεπκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο Β. Ράκα θαη Φ. Σζηνχπη , ε πιεηνςεθία
ησλ νπνίσλ ζα βξνπλ θαηαθχγην ζηελ Βιιάδα.
κσο θαη ε ηαρηηθή απηή ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Δ πξαγκαηηθή ςπρή ηεο
εμέγεξζεο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα είρε αιινχ ζηέγε θαη δελ κπνξνχζε θαλείο λα
ηελ θαηαπλίμεη. Ο Μπεξίζηα είρε ηψξα αληίπαιν ηνλ ίδην ην ιαφ ηνπ.
Σξία θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηα νζηαιηζηηθφ, νζηαιδεκνθξαηηθφ θαη
Αεκνθξαηηθή πκκαρία απνζηαζηνπνηνχληαη εθ΄λένπ απφ ηε βία θαη ηηο θαηαζηξνθέο.
Καηαδηθάδνπλ ηε ρξήζε βίαο απφ ηκήκαηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαηά εγεηηθψλ
ζηειερψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σαπηφρξνλα θαηαγγέιινπλ ηελ θπβέξλεζε φηη βξίζθεηαη πίζσ
απφ ηηο παξαηξάπεδεο, πίζσ απφ θάζε ιαζξεκπφξην θαη μέπιπκα ρξεκάησλ. Βλησκεηαμχ
επαλαιακβάλνληαη ηα αηηήκαηα γηα ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Α. Κφκκαηνο, ηνλ
ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ.
ΣΟ «ΦΟΡΟΤΜ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ»
Μεηά ηελ θφληξα κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο, ν Μπεξίζηα ζέιεζε λα θάλεη
κηα δεχηεξε πηξνπέηα. ηηο 28.01.97 δνθίκαζε
λα δηνξγαλψζεη
κηα «εηξεληθή
αληηδηαδήισζε» γηα ηελ θαηαδίθε , δήζελ, ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε
δηαδήισζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Πξσηεχνπζα, δχν κέξεο πξηλ. Δ πξνζπάζεηα απέηπρε
θαη ηαπηφρξνλα απέδεημε φηη ν Μπεξίζηα φρη κφλν δελ ήηαλ πηα δεκνθηιέο πξφζσπν , αιιά
θαη ν θχθινο ησλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ είρε ζηελέςεη ηδηαίηεξα. Ο Ώξρεγφο ηνπ θξάηνπο βγήθε
ζην θέληξν ησλ Σηξάλσλ ζπλνδεπφκελνο κφλν απφ ηνλ Σξηηάλ έρνπ, ηνλ νπνίν ζηελ
Ώιβαλία απνθαινχζαλ πιένλ Σξηηάλ Πξάζν. Ωζηφζν έζπεπζε εθ΄λένπ λα δειψζεη φηη ηα
ρξήκαηα ζα επηζηξαθνχλ. Αελ αλέθεξε φκσο εκεξνκελία, φπσο ν πξσζππνπξγφο
Ώιεμάληεξ Μέμε .
Ο ακπξί Γθφλην, πξφεδξνο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο θαη ζχκκαρνο ηνπ
Μπεξίζηα , θάιεζε ηελ ίδηα κέξα, ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα 13 θφκκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαλ
ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. (δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Μπεξίζηα, ν νπνίνο θάιεζε
πξηλ απφ κεξηθέο κέξεο, κφλν ηα θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα.) Σν ζθεπηηθφ φκσο ηνπ Γθφληνπ
γηα λα βξεη ιχζε ζηελ θξίζε ζηεξηδφκελνο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Α. Κφκκαηνο θαη ζηελ
παξνχζα πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο , πξνζέθξνπζε ζηηο ζέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
νδήγεζε ζε λαπάγην θαη ηε ζηξνγγπιή απηή ηξάπεδα.
Καηά πεξίεξγν ηξφπν θαη νη δχν πνιηηηθέο θηλήζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ
δηεμήρζεζαλ ζε κηα κέξα ήξεκε, ρσξίο δηαδειψζεηο θαη βίαηεο πξάμεηο ζε φιε ηε ρψξα.
Ωζηφζν ε παξνπζία ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ εκθαλήο ζηα θξαηηθά ηδξχκαηα θαη ζηνπο δξφκνπο.
πλερίδεηαη παξάιιεια ην θχκα ζπιιήςεσλ ζε φιε ηε ρψξα, μεπεξλψληαο ηα 500 άηνκα.
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κέιε θαη νπαδνχο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Οη αληηδξάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο απνηεινχζαλ ζπλάκα θαη ηελ ηειεπηαία ειπίδα ηνπ
Μπεξίζηα λα ζπάζεη ην εζηθφ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πνπ ελεζάξξπλε ηδηαίηεξα ηελ
αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ αληηπάινπο .
ην πνιηηηθφ επίπεδν νη αιιεινθαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο γηα ηελ θαηάζηαζε
κεζνπξαλνχζαλ Ο Μπεξίζηα, γηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ηνπ, ζεσξνχζε ηελ
αληηπνιίηεπζε ππεχζπλε γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηε βία ζηε ρψξα , ελψ ν Σξηηάλ ηέρνπ,
θαηεγφξεζε ηνπο ζνζηαιηζηέο σο ππεχζπλνπο γηα ηηο παξαηξάπεδεο.
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Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, Ρεηδέπ Μετληάλη , ( κεηά ην
θαινθαίξη ηνπ 1997 εθιέρηεθε Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο Ώιβαλίαο) θαηεγφξεζε ηνλ
Μπεξίζηα φηη «κεηά ηελ απφθαζε γηα ηελ έμνδν ηνπ ζηξαηνχ ζηνπο δξφκνπο θαηά ησλ
δηαδεισηψλ, κεηά ην θχκα ζπιιήςεσλ θαη κεηά ην θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ θαιιηεξγεί ζηε
ρψξα , de facto, έρεη επηβάιεη ζηελ Ώιβαλία ην ζηξαηησηηθφ λφκν κε άκεζν ζηφρν ηελ
εμαθάληζε ηεο αληηπνιίηεπζεο». Ώλαθεξφκελνο ζηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ιεειαζίεο αξθεηψλ
θξαηηθψλ ηδξπκάησλ, ν θ. Μετληάλη , ππνγξακκίδεη φηη « γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο είλαη
άκεζα ελδηαθεξφκελεο
νη δηεθζαξκέλεο δνκέο
ηνπ
θπβεξλεηηθνχ θφκκαηνο. Δ
αληηπνιίηεπζε ελψ επηδηψθεη ηελ εμνπζία, δελ ελδηαθέξεηαη λα παξαιάβεη θακέλε γε».
Σν πξφβιεκα σζηφζν είρε βαζχηεξεο ξίδεο . Σν θξάηνο είρε αιιάμεη απφ θαηξφ
πξννξηζκφ θαη είρε ζηξαθεί ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ ηνπ. Ώπφ θαηξφ ινηπφλ ,νη παξάγνληεο θαη
νη δνκέο ηνπ θξάηνπο ηνπ Α. Κφκκαηνο ιεηηνπξγνχζαλ κε ηε λννηξνπία ιεειαζίαο ησλ
πιηθψλ αγαζψλ θαη θαηαζηξνθήο ησλ πλεπκαηηθψλ, εζηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ αμηψλ ,
σο πξντφλ ηεο θάζε
θνηλσλίαο
γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ θξάηνπο . Οη αμίεο απηέο
ηδησηηθνπνηνχληαλ αλεχζπλα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζε φια ηα
επίπεδα.
Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα κε επηξξηπηνχλ επζχλεο ζηελ αληηπνιίηεπζε, ε
νπνία κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 έιεγρε ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εμνπζία.
ην πνζνζηφ ειέγρνπ εμνπζίαο νη δπν πιεπξέο είλαη ζπλππεχζπλεο φζνλ αθνξά ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο.
ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ηα θφκκαηα ηηο αληηπνιίηεπζεο έλησζαλ απφ ηε κία
ηνλ Μπεξίζηα λα δεηάεη ηε ζσηεξία ηνπ αθξηβψο πάλσ ζην ηνκάξη ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ην
ιατθφ θίλεκα λα έρεη ηελ δηθή ηνπ ακεηάθιεηε πνξεία, πνπ κπνξεί λα εθηξνρίαδε ηελ
πξνζδνθία ηνπο γηα ηελ εμνπζία. Σφηε ζηηο 29.01.1997, απνθάζηζαλ λα ελσζνχλ απφ ηα
δεμηά κέρξη ηα αξηζηεξά , καδί κ΄ απηνχο θαη νη πξψελ πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, ζε έλα εληαίν
θφξνπκ κε ηελ νλνκαζία « Σο Φόροσμ για τη Γημοκρατία».
Σν Φφξνπκ βγήθε κε κηα πην νξγαλσκέλε πνιηηηθή πιαηθφξκα ζε ζρέζε κε ην θάζε
θφκκα. Αελ ήηαλ φκσο νινθιεξσκέλε. Γεηνχζε ζπγθεθξηκέλα
ηελ παξαίηεζε ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηελ ζχζηαζε θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ. Γεηνχζε επίζεο ηε ζχζηαζε κηαο
επηηξνπήο ειέγρνπ ηεο πεξηνπζίαο ησλ θπβεξλεηψλ, ηνπ ηξφπνπ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο
θξαηηθήο πεξηνπζίαο θαη ησλ παξαηξαπεδψλ. Σν Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία δεηνχζε αθφκα
ηε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
λέσλ πξφσξσλ εθινγψλ , φπσο θαη ηελ ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ςήθηζεο ηνπ ζπληάγκαηνο.
Σν Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία , φπσο επηβεβαίσζαλ θαη νη πεξαηηέξσ εμειίμεηο,
απνηέιεζε γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο . Μπφξεζε λα ζπζπεηξψζεη ηηο αληηκπεξηζηθέο
δπλάκεηο, απφ ηα αξηζηεξά κέρξη ηα δεμηά, ζε έλα εληαίν δεισκέλν κέησπν. Βπηζεκαίλνπκε
ηνλ φξν «δεισκέλν», δηφηη ζηελ πξάμε ειάρηζηα ιεηηνχξγεζε σο ηέηνην. πλέβεθε απηφ φρη
γηαηί εκπφδηδε ε ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ησλ θνκκάησλ πνπ ην απνηεινχζαλ , αιιά δηφηη ε
δνκή ηνπ ήηαλ αξθεηά πην αδχλαηε απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ζε θάζε θφκκα μερσξηζηά. Σν
θχξνο ηεο εγεζίαο ηνπ Φφξνπκ, ήηαλ επίζεο πην αδχλαην απφ ην θχξνο θάζε θνκκαηηθήο
εγεζίαο. Σαπηφρξνλα είλαη γεγνλφο φηη ην Φφξνπκ ηδξχζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο δχλακεο ηνπ θάζε θφκκαηνο μερσξηζηά. Μάιηζηα ην θάζε θφκκα απφ ηελ αξρή
ζθέθηεθε γηα ην πψο ζα επσθεινχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ην θξαθ πνπ πξνθάιεζε ζηελ
πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ε ζχζηαζε ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Αεκνθξαηία. ηελ πξάμε ην Φφξνπκ
θαη ηα θφκκαηα ιεηηνχξγεζαλ παξάιιεια ζηεξηδφκελα ζε κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία πνηέ δελ
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κπφξεζε λα είρε μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ηφζν γηα ηελ ππαγφξεπζε πξφσξσλ εθινγψλ , φζν
θαη γηα πηζαλή πξνεθινγηθή θαη κεηεθινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνκκάησλ απφ ηα νπνία
απαξηηδφηαλ.
Βλησκεηαμχ, ηφζν ηα θφκκαηα μερσξηζηά φζν θαη ην Φφξνπκ γεληθά, πνηέ δελ
πξνζδηφξηζαλ ηε ζέζε ηνπο φζνλ αθνξά ην Λατθφ Κίλεκα θαη αξγφηεξα ηνπο εθθξαζηέο ηνπ,
πνπ ήηαλ νη Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο.
πλέβεθε έηζη δηφηη ζην δίιεκκά ηεο ε αληηπνιίηεπζε γηα ην πνηνο ζα ηελ έθεξλε
ζηελ εμνπζία, ε εμέγεξζε ή ε ζπλεξγαζία κε ην Μπεξίζηα, επέιεμε ηε δεχηεξε εθδνρή.
Καηά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Γελάξε ε θπβέξλεζε ηνπ Α. Κφκκαηνο θαηαβάιιεη
απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ εληχπσζε φηη ν Φιεβάξεο ζα είλαη
κήλαο ειπίδαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο γίλνληαη ηε ζηηγκή πνπ ζεκεηψλεηαη θαηάξξεπζε
λέσλ παξαηξαπεδψλ, ελψ εθαηνληάδεο Ώιβαλνί εηζέξρνληαη ζηελ ειεθηξηζκέλε αηκφζθαηξα
αληηθαζεζησηηθψλ δηακαξηπξηψλ κε βαζηθά αηηήκαηα ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ.
ηηο 29.01, ζηε θφδξα , ππφ ηελ απζηεξή επηηήξεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο ηάμεο,
ρηιηάδεο δηαδεισηέο δηακαξηχξήζεθαλ θαζηζηνί θαη ζησπεινί ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο
πφιεο,
ηελ Νηίκπξα, βνξεηναλαηνιηθή πφιε ηεο ρψξαο, νη δηαδειψζεηο ήηαλ αξθεηά βίαηεο .
Οη δηαδεισηέο κάησζαλ ην θνξδφλη ηεο αζηπλνκίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ππξπφιεζαλ θαη
θαηάζηξεςαλ ηα γξαθεία ηεο πεξηθέξεηαο.
ηελ Πξεκεηή ε αζηπλνκία , κε ηελ βνήζεηα θαη δπλάκεσλ ηνπ ζηξαηνχ, δηέιπζε ηελ
δηαδήισζε κεξηθψλ εθαηνληάδσλ πνιηηψλ .
Σελ γεσγξαθία ησλ δηαδειψζεσλ ζε φιε ηε ρσξά ζπκπιεξψλεη ην Ώξγπξφθαζηξν,
πφιε ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ ςπρξφηεηά ηεο. Σα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εδψ,
δεηνχλ απφ ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο λα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ρνξήγεζεο
ζεσξήζεσλ θνβνχκελα κήπσο ε ζπγθέληξσζε ησλ αλζξψπσλ γηα ζεσξήζεηο απνηεινχζε
ηελ αθεηεξία δηαδειψζεσλ .Βπίζεο ην δεκαξρείν ηεο πφιεο δηαηάδεη ην θιείζηκν ηηο ψξεο
ησλ εηδήζεσλ ησλ μέλσλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ζηελ πφιε.Δ εληνιή εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα
ηα ειιεληθά θαλάιηα. Παξά ηαχηα ζην Ώξγπξφθαζηξν ζεκεηψλεηαη ε πξψηε αληηθπβεξλεηηθή
δηαδήισζε ππφ ηελ εγεζία ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Σελ ίδηα κέξα, ζηηο 29.01, ν Μπεξίζηα πξνζπάζεζε λα θαζεζπράζεη ηνπο Ώιβαλνχο,
αλαθνηλψλνληαο κέηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ . Σα κέηξα απνηεινχζαλ ηελ νπζία
ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ πνπ ζα ςήθηδε ηελ επφκελε ε ΐνπιή θαη αθνξνχζε κφλν ηηο δχν
παξαηξάπεδεο ,ζπγθεθξηκέλα ηηο «Πφπνπιη» θαη «Σδαθέξη». 1
Οη εγγπήζεηο Μπεξίζηα ραξαθηεξίζηεθαλ ακέζσο σο «λέα δφζε κνξθίλεο ζηελ
θαηάζηαζε ππφ ζήςε ηνπ θαζεζηψηνο » Οθείιεηαη απηφ θαη ζην γεγνλφο φηη ν Μπεξίζηα δελ
έδσζε θακηά εγγχεζε γηα ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άιινπο θαηαζέηεο ζηηο ππφινηπεο
παξαηξάπεδεο, νη νπνίεο ή αλαθνίλσζαλ πηψρεπζε ή ηα αθεληηθά ηνπο εμαθαλίζηεθαλ ζην
εμσηεξηθφ .

1

ύκθσλα κε ην λόκν ηα ρξήκαηα ζα κνηξάδνληαλ ζηνπο θαηαζέηεο βάζε ηνπ ζπληειεζηή πνπ
πξνέθππηε από ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζπλνιηθά κε ην πνζό ησλ ρξεκάησλ ζηα ηακεία.
ηνλ ππαξθηό πνζό ρξεκάησλ ζα ππνινγηδόηαλ θαη ε ηηκή ησλ αθηλήησλ ησλ δύν παξαηξαπεδώλ .
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Σελ ίδηα ζηηγκή ε Γθηαιίηζα εηνηκάδνληαλ λα κε μαλαλνίμεη ηα ηακεία ηεο ζηηο 5 θαη 6
Φιεβάξε, φπσο
είρε αλαθνηλψζεη. Έηζη, δηθαηνινγεκέλα νη εκεξνκελίεο απηέο λα
ζεσξεζνχλ σξνινγηαθνί εθξεθηηθνί κεραληζκνί ζηε γε-κπαξνχηη ηεο Ώιβαλίαο.
Σν ηέινο ηνπ Γελάξε ζεκαδεχηεθε αθφκα θαη απφ έλα άιιν γεγνλφο. Σν πξσηνβάζκην
δηθαζηήξην Σηξάλσλ αλαθνίλσζε ηηο πνηλέο γηα ηνπο 80 πξψηνπο απφ ηνπο πεληαθφζηνπο
ζπιιεθζέληεο κε ηελ θαηεγνξία γηα βίαηεο πξάμεηο θαη θαηαζηξνθέο ζε δεκφζηα θηίξηα θαη
θξαηηθά ηδξχκαηα.
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Κεθάιαην IV
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΟΗ :
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΓΔΝ ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ΔΤΚΟΛΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
«ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα καο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα ζα πάξεη ε ζάιαζζα
θσηηά», -απεηινχζαλ νη θάηνηθνη ηεο Ώπιψλαο ζηηο 5 Φιεβάξε , ηελ εκέξα πνπ, φπσο
αλακελφηαλ ε Γθηαιίηζα, ε δεχηεξε ζε κέγεζνο ζηε ρψξα παξαηξάπεδα κε θέληξν ζηελ πφιε
ηεο Ώπιψλαο, αλαθνίλσζε ηε ρξενθνπία ηεο .
Δ επφκελε κέξα ζεκάδεςε πξάγκαηη ηελ έλαξμε ησλ δηαδειψζεσλ θαη ηεο
αληίζηαζεο ζηελ πφιε ηεο Ώπιψλαο, πνπ ζα δηαξθέζνπλ 100 εκέξεο θαη ζα νδεγήζνπλ
ζηελ αλαηξνπή ηνπ αιη Μπεξίζηα. Δ αληίζηαζε ζα θνζηίζεη ζηελ Ώπιψλα 600 αλζξψπηλεο
δσέο θαη ακέηξεηα δεηλά . Ήηαλ έλα θίλεκα πνπ ζνπ ζχκηδε ηηο εμεγέξζεηο ησλ Παξηζίσλ ηεο
επνρήο ηνπ Οπγθψ. Έλα πιέγκα πνιιαπιψλ ζπκθεξφλησλ κε δηπιή δπλακηθή. Δ κηα
σζνχζε πξνο ηελ πξννπηηθή θαη ε άιιε πξνο ην ηέικα. Δ πφιε φκσο κπφξεζε ψζηε πάλσ
ζην ηέικα λα πςσζεί σο ην ζχκβνιν ηεο αληίζηαζεο, πνπ μέξεη λα ληθήζεη ην θαθφ θαη λα
αλνίμεη ην δξφκν ηεο πξννπηηθήο.
Σελ πξψηε κέξα ησλ καδηθψλ δηαδειψζεσλ νη Ώπισλίζηνη ζπγθεληξψλνληαη
κπξνζηά ζηα γξαθεία ηεο Γθηαιίηζα δεηψληαο ηα ρξήκαηά ηνπο. Ώθνχγνληαη θαη πνιηηηθά
ζπλζήκαηα θαηά ηνπ Μπεξίζηα θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. ηε
ζπλέρεηα νη πέληε ρηιηάδεο πεξίπνπ δηαδεισηέο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο
πφιεο νλφκαηη Πιαηεία ηεο εκαίαο, επηδηψθνληαο λα εθδειψζνπλ δεκνθξαηηθά ηε βνχιεζή
ηνπο. Βπεκβαίλνπλ φκσο νη δπλάκεηο ηεο ηάμεηο θαη ηνπ ζηξαηνχ, νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε
δαθξπγφλσλ θαη ππξνζβεζηηθψλ αληιηψλ. εκεηψλνληαη ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο.
Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο θζάλνπλ ζηελ Ώπιψλα απφ ηα Σίξαλα θαη λέεο
δπλάκεηο. Μάιηζηα, καδί ηνπο θζάλεη εδψ, φιε ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο
εθηφο ηνπ Τπνπξγφ. Βπηθεθαιήο ηνπο ήηαλ ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα ζηηο καχξεο
επηρεηξήζεηο ηεο αζηπλνκίαο, ν Ώγθίκ ηέρνπ. Οη δπλάκεηο πνπ θαηαθζάλνπλ απφ ηα Σίξαλα
ζπγθξνχνληαη θη΄ απηέο ην ίδην απφγεπκα κε ην δηνγθσκέλν ζψκα ησλ δηαδεισηψλ .
Δ θξαηηθή ηειεφξαζε κεηαδίδεη ηηο πην απαίζηεο ζθελέο, γηα λα δείμεη φηη ε θπβέξλεζε
δελ ζα αλερηεί πιένλ θαλέλα «λα θάλεη ν, ηη ζέιεη». Μεηαδίδεη αθφκα φηη ππήξμαλ θαη
ηξαπκαηίεο απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ώλέθεξε κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα ηξαχκαηα απφ ππξνβφια
φπια. Σελ λχρηα ε αζηπλνκία ζπιιακβάλεη ηνπο πξσηεξγάηεο θαη κπξνζηάξεδεο ηνπ
καδηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπο κεηαθέξεη ζηα Σίξαλα.
Σελ επνκέλε αλακελφηαλ ζηελ Ώπιψλα θαη θαηαζέηεο απφ ην Φίεξη «γηα λα πάξνπλ ηα
ρξήκαηά ηνπο» . Δ θπβέξλεζε θαηαιάβαηλε πνιχ θαιά ηνλ θίλδπλν. Βίλαη απηφο ν ιφγνο πνπ
ζην Φίεξη, 30 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο Ώπιψλαο είρε ζπγθεληξψζεη δπλάκεηο απφ ηελ
πξσηεχνπζα θαη ην βνξά θαη φια ηα είδε ησλ φπισλ .
Δ αληηπαξάζεζε
ηνπ εμαγξησκέλνπ πιήζνπο κε ηηο θξαηηθέο δπλάκεηο
επαλαιακβάλεηαη ηηο επφκελεο κέξεο.
Οη δηαδειψζεηο θαηά ησλ παξαηξαπεδψλ απνρηνχλ θαζαξά πνιηηηθφ ραξαθηήξα .
Οη δηαδεισηέο δεηνχλ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ αιί
Μπεξίζηα, θαζψο θαη λέεο εθινγέο ζηε ρψξα. Βλησκεηαμχ ελψ νη δηαδεισηέο θαηάξγεζαλ γηα
δεχηεξε κέξα ην ηακπνχ ηεο βίαηεο θαη άδηθεο ππνηαγήο ζηηο δπλάκεηο ηεο ηάμεο, νη
αμησκαηηθνί ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο δεηνχλ ηελ θιηκάθσζε ηεο βίαο. Ο Ώγθίκ ηέρνπ
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βιέπεη φηη νη δπλάκεηο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θαηάπλημε ηεο εμέγεξζεο. Φεχγεη ηελ λχρηα
πξνο Σίξαλα, γηα λα επηζηξέςεη κε πεξηζζφηεξεο εληζρχζεηο.
Αχν κέξεο αξγφηεξα
νη εμειίμεηο ζηελ πφιε ηεο Ώπιψλαο ήηαλ δξακαηηθέο.
Ώθνχζηεθαλ φπια θαη ηα θεληξηθά θηίξηα ζηελ πφιε δέρηεθαλ επηζέζεηο . Πιεζίαδε ε ψξα
γηα ηελ απνθαζηζηηθή ζχγθξνπζε. ηελ πφιε είραλ εγθαηαζηαζεί δπλάκεηο απφ ηα Σίξαλα,
ην Απξξάρην, ην Βικαζάλη, ηε Ληνχζληα, ηνπο Ώγίνπο αξάληα, θαη ηε Μαιαθάζηξα. Μεηαμχ
ηνπο ππήξραλ θαη δπλάκεηο απφ ην ΐνξά . Όζηεξα απφ θάζε αληηπαξάζεζε κεηαμχ
θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη δηαδεισηψλ, νη πξνθιήζεηο εηδηθά ησλ βφξεησλ θαηά ησλ
δηαδεισηψλ, θπξίσο ζε ζέκαηα ηηκήο, θαίλεηαη φηη έθξπβαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Οη
άλζξσπνη ηνπ Μπεξίζηα ή ζηφρεπαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κπάζνπλ ζην παηγλίδη ην ραξηί
ηεο ζχγθξνπζεο ΐνξξάο - Νφηνο ή είραλ θαηαιάβεη φηη κφλν νη βφξεηνη, παξαπιαλεκέλνη
απφ ην ζιφγθαλ « Ο Νφηνο επηηίζεηαη ηνπ ΐνξά” θαη εθείλνη νη νπνίνη ράξε ζην Μπεξίζηα
είραλ απνρηήζεη πεξηζζφηεξα απ΄ν,ηη ν ηπρεξφο ησλ παξακπζηψλ , κπνξνχζαλ λα ηνλ
ζψζνπλ.
Μάιηζηα είρε παξαηεξεζεί θαη δηαδνζεί ζηνλ ηχπν φηη κεξηθνί απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ή
δε κηινχζαλ θαζφινπ, ή δε κηινχζαλ αιβαληθά. Ώπ΄εδψ πξνέθπςε θαη ην ζπκπέξαζκα φηη
πξφθεηηαη γηα κέξνο ησλ Εζιακηζηψλ ζηξαηησηψλ απφ ηηο Ώξαβηθέο ρψξεο, πνπ πνιέκεζαλ
ζηελ ΐνζλία. Μεηά ηνλ πφιεκν ζηε ΐνζλία είραλ κείλεη ζηελ Ώιβαλία, πηζαλφλ γηα ην ζέκα
ηνπ Κνζζπθνπεδίνηπ θαη ηψξα ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπ, ν Μπεξίζηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχζε
σο ην ηειεπηαίν ηνπ ζηήξηγκα . Άιιεο πεγέο απφ ην Τπνπξγείν Ώκχλεο ηεο ρψξαο ζα
αλαθέξνπλ, κεηά απφ ηηο εθινγέο, φηη ζηνπο θαθέινπο ηνπ ελ΄ιφγσ Τπνπξγείνπ πνπ
πεξίκελαλ ηνλ εηζαγγειέα, ππήξραλ ληνθνπκέληα πνπ επηβεβαίσλαλ φηη ν Μπεξίζηα
ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηεο Ώπιψλαο θαη γεληθφηεξα ηνπ Νφηνπ ζηξαηηψηεο απφ ηηο βάζεηο ηνπ
Λακπηλφηη ζην Βικπαζάλη, - κέιε ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ηνλ Μπεξίζηα ηκήκαηνο ησλ
“Βλφπισλ Απλάκεσλ ηεο Αεκνθξαηίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ” FARK, πνπ εμαζθνχληαλ εθεί.1
Αελ ππήξρε θακία ακθηβνιία φηη ν Μπεξίζηα δεηνχζε λα θαηαπλίμεη ηελ εμέγεξζε ζηελ
Ώπιψλα. Αελ ήηαλ κφλν ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αηηήκαηα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη
έβγαδε ζηε θφξα ηε ζήςε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ νπνίνπ εγνχληαλ . Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ην
ζηνηρείν απηφ απνηειεί θαη ην βαζηθφ επηρείξεκα φηη πιένλ κηινχκε γηα εμέγεξζε θαη φρη γηα
δηαδειψζεηο.
Δ πξψηε εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε κηθξή πφιε ηεο
Μεκαιίατ δέθα ρηιηφκεηξα βφξεηα ηνπ Σεπειεληνχ. Οη θξαηηθέο δνκέο εδψ είραλ απνζπξζεί
θαη θαζεηί ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ «εμεγεξκέλσλ» , νη νπνίνη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Ώπιψλα , φπνπ
δελ θαηλφηαλ εγέηεο , είραλ ηελ εγεηηθή ηνπο νκάδα κε δξάζε θαη ζην Σεπειέλη.
ηηο 09.02., ηα εμεγεξκέλα πιήζε ζηελ Ώπιψλα εθφζνλ δελ πήξαλ θακηά απάληεζε
απφ ηελ θπβέξλεζε ζηα αηηήκαηά ηνπο , πνξεχνληαη πξνο ην Φίεξη κε πξννξηζκφ ηα Σίξαλα.
Σν πιήζνο ζπλνδεχεη ηαρηηθά ε ληφπηα αζηπλνκία. ην ρσξηφ Παλαγηά, ιίγν έμσ απφ ηελ
πφιε, ε θάιαγγα δέρεηαη ππξά πηζψπιαηα. Ήηαλ πεξίπνπ δέθα άηνκα , άλζξσπνη ησλ
Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ. Μαδί ηνπο θαη ν δηνηθεηήο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο. Σν επεηζφδην
εμαγξηψλεη πεξηζζφηεξν ην πιήζνο. Γπξίδεη πίζσ αλαγθάδνληαο ηνπο αλζξψπνπο ησλ
Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ λα θιεηζηνχλ ζε ρσξηφ εθεί θνληά. ηε ζπλέρεηα ην πιήζνο ησλ

1

Έλα ρξόλν αξγόηεξα ζηελ απόπεηξα πξαμηθνπήκαηνο θαηά ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Φάηνο Νάλν, ζηηο
14.09.1998, νη άληξεο ηεο FARK, απνηεινύζαλ ηε βαζηθή δύλακε ησλ αλζξώπσλ ηνπ Μπεξίζηα.
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εμεγεξκέλσλ θαηεπζχλεηαη πξνο ην θηίξην ηεο αζηπλνκίαο , δηφηη νη δπλάκεηο ησλ Μπζηηθψλ
Τπεξεζηψλ είραλ πάξεη καδί ηνπο έλαλ δηαδεισηή.
ηαλ νη δηαδεισηέο είραλ εξεκήζεη θαη δεηνχζαλ εμεγήζεηο γηα φινπο ηνπο
ζπιιεθζέληεο , ζην θηίξην ηεο αζηπλνκίαο έθζαζαλ λέεο αζηπλνκηθέο εληζρχζεηο . Σν
πιήζνο ησλ δηαδεισηψλ ζαλ λα δέρηεθε ειεθηξνπιεμία , επηηίζεηαη . Ώξρίδεη κηα ζθιεξή
ζχγθξνπζε . Οη εληζρχζεηο απφ ηα Σίξαλα κε κεγάιε δπζθνιία θαηφξζσζαλ λα κπνπλ ζην
θηίξην ηεο αζηπλνκίαο θαη άλνημαλ ππξ. Οη εμεγεξζέληεο απαληνχλ κε απηνζρέδηεο βφκβεο
κνιφηνθ , κε πέηξεο θαη άιια αληηθείκελα.
Δ αζηπλνκία αλαθνηλψλεη φηη ηελ επφκελε εκέξα δελ ζα επηηξέςεη δηαδειψζεηο ζηελ
Ώπιψλα.
Ζ ΑΤΛΧΝΑ Ζ ΠΡΧΣΖ ΔΗΓΖΖ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ
Οη πνιιέο ζπιιήςεηο, νη ηξαπκαηίεο , νη πξνβνθάηζηεο , νη θαζεκεξηλέο ζθιεξέο
αληηπαξαζέζεηο κε ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο , νδήγεζαλ ζ‟ εθείλε ηε Αεπηέξα ηεο 10.02.97 ,
φπνπ ε Ώπιψλα θαη ε Ώιβαλία απνηέιεζαλ ηελ πξψηε είδεζε ζηα ΜΜΒ νιφθιεξνπ ηνπ
θφζκνπ. Δ αληηπαξάζεζε ζχκηδε έλαλ πξαγκαηηθφ πφιεκν ζε νδνθξάγκαηα. Οη εμεγεξκέλνη
θάηνηθνη ηεο Ώπιψλαο
αλάγθαζαλ ηηο εληζρπκέλεο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο λα
νπηζζνρσξήζνπλ .Σηο ζθήλσζαλ φπνπ κπνξνχζαλ, ηηο αθφπιηζαλ θαη ηηο ρηππνχζαλ κε ν,
ηη κπνξνχζαλ .
Ήηαλ πξσηνθαλείο ζθελέο ληξνπήο γηα θξαηηθέο δπλάκεηο. Γηα κηα αθφκα θνξά
θάλεθε μεθάζαξα φηη ζην θξάηνο ηνπ Μπεξίζηα ηα πάληα είραλ θζάζεη ζηνπο αζηξάγαινπο
ησλ πνδηψλ.
Μεηά απ΄ απηή ηελ ληξνπή νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο απνζχξζεθαλ ζηνπο ιφθνπο
γχξσ απφ ηελ πφιε, ελψ ην πιήζνο ησλ εμεγεξκέλσλ θαηεπζχλζεθε πξνο ην θηίξην ηεο
αζηπλνκίαο φπνπ θξαηνχληαλ εθαηνληάδεο ζπιιεθζέληεο. Άιινη πεξίπνπ ρίιηνη άλδξεο
θπινχζαλ ην θηίξην. Οδνθξάγκαηα θαη ζέζεηο επίζεζεο γηα ηνπο δηαδεισηέο έγηλαλ νη
ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ πνιπθαηνηθηψλ , απ΄ φπνπ βάινπλ κε ν, ηη κπνξνχλ
Ώλάκεζα ζην πιήζνο ζθνηψλεηαη έλαο δηαδεισηήο, νλφκαηη Ώξηνχξ Ρνπζηέκη .
Βηπψζεθε φηη ζθνηψζεθε απφ ην κηλαξέ ηνπ ηδακηνχ, πξάγκα φκσο πνπ πνηέ δελ
επηβεβαηψζεθε, αιιά νχηε θαη δηαςεχζζεθε. Άιια δχν άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη
ηξηάληα άιινη εμεγεξζέληεο ηξαπκαηίζηεθαλ βαξηά . Πεξίπνπ ηα κεζάλπρηα ν Ώγθίκ ηέρνπ
καδί κε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ην κέξνο ησλ ζπιιεθζέλησλ πνπ είραλ κείλεη ζηελ Ώπιψλα
έθπγε γηα ηα Σίξαλα
Σελ ίδηα κέξα δέρηεθε ζνβαξά πιήγκαηα ην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαλ νη κπζηηθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ Ώπιψλα , ν ξφινο ησλ νπνίσλ , παξά ηαχηα ζα παξακείλεη επηθίλδπλνο
ηφζν ζηελ Ώπιψλα φζν θαη γεληθφηεξα ζην Νφην ηεο ρψξαο.
Δ καδηθφηεηα ζηηο δηαδειψζεηο ηεο επφκελεο κέξαο έκνηαδε κε ιανζάιαζζα.
Πεξηζζφηεξνη απφ 40 ρηιηάδεο άλζξσπνη μεπξνβνδνχλ ηνλ Ώ. Ρνπζηέκη θαη ηνπο δχν άιινπο
λεθξνχο ζηελ ηειεπηαία ηνπο θαηνηθία .
Λίγν αξγφηεξα ηα πιήζε ζα θάςνπλ ηα γξαθεία ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο γηα ηελ
πφιε. ηελ Ώπιψλα θζάλνπλ πεδνί 15 ρηιηάδεο άηνκα απφ ηελ πφιε ηνπ Φηέξη , ζε
ππνζηήξημε ησλ εμεγεξζέλησλ ηεο Ώπιψλαο. ην Φίεξη ήηαλ αδχλαην λα έζπαγε ε εθεί
εγθαηεζηεκέλε ζηξαηησηηθή κεραλή.
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ην ζεκείν απηφ, ελψ ε Ώπιψλα δεηάεη ηε ζηήξημε ησλ άιισλ πφιεσλ , ε θπβέξλεζε
αλαθνηλψλεη φηη δε ζα επηηξέςεη ηε δηεμαγσγή άιισλ δηαδειψζεσλ , δηφηη ,ζχκθσλα κε ηνλ
ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ, «ζηνπο θφιπνπο ησλ δηαδεισηψλ ππάξρνπλ εμηξεκηζηηθέο
αξηζηεξέο νκάδεο νη νπνίεο ρεηξαγσγνχλ ηνπο δηαδεισηέο ζε βίαηεο πξάμεηο» . Ο Μέμε ζα
δειψζεη αθφκα ζηελ Ώιβαληθή ηειεφξαζε: « Αηαζέηνπκε επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο φηη
ζηελ Ώπιψλα ππάξρεη έλα ζελάξην γηα ηε ρξήζε φπισλ». Ήηαλ κηα δήισζε ε νπνία ελψ
πξνζπαζνχζε λα θαηαγγείιεη κηα θαηάζηαζε, νπζηαζηηθά πξνκελνχζε ηηο επφκελεο θηλήζεηο
ηεο θπβέξλεζεο. Σαπηφρξνλα ηα φξγαλα δηθαηνζχλεο ζηα Σίξαλα παίξλνπλ εληνιή γηα
εζπεπζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη καδηθέο δίθεο θαηά ησλ ζπιιεθζέλησλ
Οη δηαδειψζεηο ζηελ Ώπιψλα θαη ηηο άιιεο πφιεηο δε ζα ζηακαηήζνπλ . Καζεκεξηλά
πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρηιηάδεο ιανχ ζπγθεληξψλνληαλ πξσί θαη απφγεπκα ζηελ Πιαηεία ηεο
εκαίαο ζηελ Ώπιψλα θαη απ΄εθεί δηέζρηδαλ φιε ηε ιεσθφξν κέρξη ηε ζπλνηθία θέιηα,
πέληε ρηιηφκεηξα καθξηά. Οη ίδηεο ζθελέο επαλαιακβάλνληαλ θαη θάζε απφγεπκα.
Σελ ελδέθαηε εκέξα ησλ δηαδειψζεσλ 15.02, καδί κε ηηο πξνβνθάηζηεο, ηνπο ζπιιεθζέληεο,
ηνπο 7 λεθξνχο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο, εκθαλίδεηαη θαη ε πείλα. Δ απνθιεηζκέλε πφιε δελ έρεη
πνιιά απνζέκαηα ζε ηξφθηκα θαη ιαραληθά. Ο εθνδηαζκφο απφ ην Φίεξη είλαη ειάρηζηνο ελψ
δίλνπλ ην παξψλ ηνπο νη καπξαγνξίηεο .
Σελ ίδηα κέξα απισλίζηεο γπλαίθεο ζρεκαηίδνπλ ηελ πξψηε νξγάλσζε ζηηο κέξεο ηεο
κεγάιεο αληίζηαζεο θαη γξάθνπλ ζηελ πξψηε θπξία ηνπ πιαλήηε, Υίιαξη Κιίληνλ:
«Κηλδπλεχνπκε απφ πξαγκαηηθή πείλα, παξαθαινχκε, βνεζήζηε καο».
Ωζηφζν θακηά εγεηηθή νκάδα δελ αλαιάκβαλε ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ επεμεξγαζία ησλ
πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο εμέγεξζεο. Μάιηζηα αθφκα θαη κέρξη ηελ 29 ε
Ενπλίνπ, ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, θακηά παξάηαμε δελ έιεγρε πιήξσο ηελ θαηάζηαζε. Σν
γεγνλφο απνηειεί ίζσο κηα ζπάληα πεξίπησζε ζηελ ηζηνξία πνπ λα έρνπκε έλα ηέηνην ηζρπξφ
θίλεκα, ην νπνίν λα ζέηεη εθηφο ρξήζεο ηελ ηζρχ νιφθιεξνπ θξάηνπο, ρσξίο κηα πξαγκαηηθή
εγεζία . Σν θίλεκα απηφ δηαηεξνχληαλ ελεξγφ δηφηη θπξηεχνληαλ απφ έλαλ πνιηηηθφ
ξνκαληηζκφ θαη κηα ελφηεηα θαη αιιειεγγχε ππαγνξεπκέλα φια απφ ηε δπζαξέζθεηα θαη
ηελ αληηπαιφηεηα κε ην θξάηνο. Σν γεγνλφο θαζφξηδε θαη ην κφλν ζηφρν:ηελ αλαηξνπή ηνπ
θαζεζηψηνο Μπεξίζηα. Ο ίδηνο αθνινπζνχζε ηελ δηθή ηνπ πνξεία. Έιπηδε φηη ζε πεξίπησζε
πνπ ζα θαηφξζσλε λα ληθνχζε ην ιαφ ηνπ, ζα κπνξνχζε λα δηαηεξνχζε ηελ εμνπζία.
Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο σζηφζν , ππφ ηελ πίεζε ησλ θαηεγνξηψλ
ηνπ Μπεξίζηα γηα αξηζηεξνχο εμηξεκηζηέο , δελ θαηάιαβαλ φηη ν ιαφο ηνπο είρε αληηζηξέςεη
ζε φθειφο ηνπο ηνπο πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ζηε ρψξα .Οη εγέηεο ηνπο επίζεο πνηέ δελ
κπφξεζαλ λα δνπλ δηαθνξεηηθά ηνλ Μπεξίζηα, παξά κφλν κε απφιπηε εμνπζία.
ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΣΖ ΑΤΛΧΝΑ
Ο πξσζππνπξγφο Ώιεμάληεξ Μέμε , ζηηο 05.02.1997 βγήθε ζην γπαιί ηεο θξαηηθήο
ηειεφξαζεο επαλεξρφκελνο ζηηο εγγπήζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ. Βπηδίσμε λα
δηαςεχζεη ηηο θήκεο φηη έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ησλ παξαηξαπεδψλ Πφπνπιη θαη Σδηαθέξη
πέξαζαλ ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο. Σαπηφρξνλα επηθαινχκελνο ηελ ρξενθνπία ηεο Γθηαιίηζα
θάιεζε ηνπο θαηαζέηεο ηεο λα βξνπλ κηα ιχζε, αθήλνληαο σζηφζν αλνηρηά λα ελλνεζεί φηη
ε ΐΒΦΏ ζα είρε πιένλ ηε ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο
Δ θπβέξλεζε, γλψξηδε ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο ΐΒΦΏ κε ηε δηεζλή θαη ηηαιηθή καθία,
γη΄απηφ θαη δελ ηνικνχζε λα ηελ αγγίμεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε γλψξηδε επίζεο θαιά ηηο
αληηδξάζεηο . Ωζηφζν «ην αηχρεκα» ζηνλ ηνχξθν ζπλέηαηξν ηεο Γθηαιίηζα κεξηθέο βδνκάδεο
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πξηλ απνηεινχζε κηα αθφκα απφδεημε φηη ε Γθηαιίηζα είρε θνκκέλα ηα θηεξά φζνλ αθνξά ηε
ζηήξημε ησλ μέλσλ παηξψλσλ ηεο. Βλησκεηαμχ, ζε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο πηψρεπζε
ηεο ΐΒΦΏ κε ηνπο 150-200 θαηαζέηεο ζηα Σίξαλα, φπνπ ππήξρε θαη ε ρξενθνπεκέλε
παξαηξάπεδα ηεο νχληε. , ζήκαηλε εμέγεξζε θαη ζηελ Πξσηεχνπζα.
Σηο δηαζπλδέζεηο ηηο ΐΒΦΏ κε ην Μπεξίζηα, ηε δηεζλή θαη Εηαιηθή καθία επηβεβαηψλεη
αξγφηεξα ν Φάηνο Νάλν. Καηά ην 1998, φηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Νάλνπ έθιεηζε θαη ηηο πφξηεο
ηεο ΐΒΦΏ , απφ ηελ Εηαιία έθζαζε ε απεηιή γηα ηελ ζσκαηηθή εμφλησζε ηνπ. χκθσλα κε
ηνλ Φάηνο Νάλν ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1998, εθηφο απφ ηελ
βίαηε αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο ησλ ζνζηαιηζηψλ, πεξηείρε θαη ην ζελάξην γηα ηελ εμφλησζή
ηνπ. «Ήηαλ κηα ζπλεξγαζία ηεο ηηαιηθήο καθίαο κε δξάζε ζηε Πνχιηα, (φπνπ ε ΐΒΦΏ είρε ηε
δηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα) θαη ηκήκαηνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο αλακηγκέλν ζην παηγλίδη
ηεο εμνπζίαο κε ην αιί Μπεξίζηα», ζα δηεπθξηλίζεη ν Νάλν. Ο Φάηνο Νάλν ζα θάλεη ηηο
απνθαιχςεηο απηέο ηνλ επηέκβξε ηνπ 1999, έλα ρξφλν κεηά απφ ην πξαμηθφπεκα, θαηά ηελ
πξνεθινγηθή εθζηξαηεία γηα λα αλέβεη μαλά ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ  Κφκκαηνο. 1
Μάιηζηα ν Νάλν απνθάιπςε, κεηά απφ έγθξηζε θαη ησλ ηηαιηθψλ αξκφδησλ νξγάλσλ, φπσο
είπε, φηη ε γπλαίθα ζχλδεζκνο κε ηε καθία ηεο Πνχιηα, πξψελ ππάιιεινο ηεο ΐΒΦΏ ,
πξνζιήθζεθε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Παληειή Μάηθν πνπ ηνλ δηαδέρηεθε, ζε ζεκαληηθφ
πφζην ζηελ θπβέξλεζε.2
΄Βηζη εμεγείηαη ε ζπκπαξάζηαζε κε αλππνιφγηζην πνιηηηθφ θφζηνο απφ κέξνο ηνπ
Α. Κφκκαηνο πξνο ηε ΐΒΦΏ, φηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Φάηνο Νάλνπ έδεηρλε απνθαζηζκέλε λα
πεξάζεη θαη ζ΄απηή ηελ παξαηξάπεδα ινπθέην, φπσο θαη ην έθαλε. Έηζη εμεγνχληαη ηα
δξαθφληεηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε Νάλν γηα ηε ζχιιεςε ηνπ ΐερκπί Ώιηκνχηζαε ζηα
Σίξαλα ην 1998.
*
*
*
Σελ ίδηα κέξα, 05.02.1997, ε θπβέξλεζε θαηάζρεζε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο
Γθηαιίηζα . ην Ώξγπξφθαζηξν θαηάζρεη ην γλσζηφ κνηέι ζηελ βφξεηα είζνδν ηεο πφιεο,
αιιά κε αμία δέθα θνξέο κεγαιχηεξε.
ηηο 05.02 αλνίγνπλ ηα ηακεία γηα 8 100 θαηαζέηεο ησλ παξαηξαπεδψλ «Πφπνπιη»
θαη «Σδαθέξη» .Πξφθεηηαη φκσο γηα ηακεία ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο απ΄ φπνπ νη θαηαζέηεο ζα
παξαιάβνπλ αληίζηνηρα ην 52 θαη 60 ηνηο εθαηφ ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο. Βλησκεηαμχ ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαζεηψλ ππνινγίδεηαη 35 θνξέο κεγαιχηεξνο . Βπίζεο νη
θαηαζέηεο, παξά ηελ πξνπαγάλδα πνπ έγηλε δεηνχλ ηα ρξήκαηα ηνηο κεηξεηνίο θαη φρη
ρξήκαηα ζε βηβιηάξηα .Ωζηφζν ζε πνιιέο πφιεηο αξλνχληαη γεληθψο ηα ρξήκαηα, δεηψληαο ην
ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Έμη άηνκα απηνθηνλνχλ, δηφηη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
ηελ ηξαγσδία πνπ ζπλέβε κε ηα ρξήκαηά ηνπο.
Δ θαηάζηαζε ζηα Σίξαλα δελ είλαη ήζπρε . Ο Μπεξίζηα δεηάεη γηα πξψηε θνξά ηα
πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα δηάινγν, φκσο απηά αξλνχληαη ηελ πξφζθιεζε.
1

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ν Φάηνο Νάλν εγνύληαλ θπβεξλεηηθήο ζύζθεςεο. Πξηλ νη
πξαμηθνπεκαηίεο κπνπλ ζηελ αίζνπζα ηεο ζύζθεςεο, ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο εμαθαλίζηεθαλ. Ο Φάηνο Νάλν
θπγαδεύηεθε, ελ αγλνία ησλ πάλησλ πξνο ηα θόπηα. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα παξαηηήζεθε από ην αμίσκα ηνπ
πξσζππνπξγνύ θαη ην Γελάξε ηνπ 1999 , από ην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θόκκαηνο.
2
Ο Μάηθν ήηαλ γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ .Κόκκαηνο θαη έλαο από ηνπο ζηελνύο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηρηέο
ηνπ Φ.Νάλν, εηδηθά ηελ πεξίνδν θπιάθηζεο ηνπ. Σελ πεξίνδν κεηά ην 1997 θξαηνύζαλ ζπλερώο δηαζηαπξσκέλα μύθε
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Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηνπ ΐαηηθαλνχ ζηελ Ώιβαληθή, κεηαδίδεη ζηηο 07.02 φηη ηε
ζθπηάιε απφ ηελ Ώπιψλα ζα παξαιάβεη ε θφδξα 1. Οη θάηνηθνη ηεο θφδξαο, αλαθέξεη ζηε
ζπλέρεηα ε είδεζε, ζα θαηέβνπλ ζηα Σίξαλα θαη ζα πεξηθπθιψζνπλ ηε ΐνπιή. Ο ίδηνο
ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο έδσζε πξψηνο ηελ είδεζε φηη ηα Σίξαλα θξνπξνχληαλ απφ ηξεηο
ρηιηάδεο άληξεο θαη ηεζσξαθηζκέλα .
Σελ ίδηα κέξα ε Γεληθή Βηζαγγειία εθδίδεη έληαικα ζχιιεςεο γηα ηε εκζίε Καληξίε
ηελ ζηηγκή πνπ ήηαλ γλσζηφ απ΄ φινπο φηη ηελ θπξία Καληξίε είραλ θπγαδέςεη δπν
βδνκάδεο πξηλ, ζην Ρίλαο πξνο Σνπξθία, θξαηηθά νρήκαηα ελ΄ γλψζε ηνπ Μπεξίζηα.
Μεηαδίδνληαη επίζεο
εηδήζεηο φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ
θξαηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ
παξαγφλησλ δεηνχλ θαηαθχγην ζην εμσηεξηθφ.
ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ζε πνιιέο άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο έκπηζηνη άλζξσπνη ηνπ
Μπεξίζηα εθαξκφδνπλ θνκκνπληζηηθέο θφξκνπιεο πξσηνβνπιίαο απφ ηα θάησ, ηε βάζε.
Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζπγθέληξσλαλ ζηηο πφιεηο θαηαζέηεο θπξίσο ηεο Γθηαιίηζα γηα λα
αλαιάβαηλαλ νη ίδηνη δήζελ πξσηνβνπιία ψζηε απφ θαηαζέηεο λα κεηαηξέπνληαλ εζεινληηθά
ζε κεηφρνπο, ηεο ζε πηψρεπζε πιένλ παξαηξάπεδαο. Ήηαλ κηα κάηαηε πξνζπάζεηα γηα ηελ
απνθπγή ηεο παξαπέξα φμπλζεο ηεο θαηάζηαζεο.
ην Ώξγπξφθαζηξν θαηά εληειψο κπαγηάηηθν ηξφπν ηελ «πξσηνβνπιία» ηεο βάζεο
εθάξκνζε ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα, ν Ώξγπξνθαζηξίηεο Φαηφο Μπέγην . Βδψ ζπλέβεθε θαη
ην πξψην επεηζφδην κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ησλ θξαηηθψλ ΜΜΒ, νη νπνίνη δελ δέρηεθαλ λα
βγάινπλ είδεζε ζηα κέηξα ηνπ Μπέγην. Ο Μπέγην γξάθεη κφλνο ηνπ ηελ είδεζε ε νπνία
κεηαδίδεηαη ακέζσο απφ ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε ζην φλνκα δεκνζηνγξάθνπ ηνπ θξαηηθνχ
πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ . Δ αληίδξαζε ήηαλ έληνλε θαη ηα θξαηηθά ΜΜΒ αλαθάιεζαλ.
ΟΗ ΓΟΜΔ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΜΔΜΑΛΗΑΨ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΚΑΗ ΣΗ ΓΟΜΔ
ΤΠΔΡΑΠΗΖ ΣΖ ΑΤΛΧΝΑ
Δ πξψηε πξάμε αιιειεγγχεο κε ηνλ εμεγεξκέλν ιαφ ηεο Ώπιψλαο ζεκεηψλεηαη
ζηελ Μεκαιίατ . Οη θάηνηθνη ηεο Μεκαιίατ ινηπφλ απέθιεηζαλ ηε γέθπξα έμσ απφ ηελ πφιε
ηνπο, αθήλνληαο έηζη απνθνκκέλν ην Νφην απφ ην ππφινηπν ηκήκα ηεο ρψξαο .
Σν απφγεπκα ηεο 07.02. επηδίσμαλ λα απειεπζεξψζνπλ ηε γέθπξα 60 πεξίπνπ
έλνπινη αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο ηεο κεξαξρίαο Ώξγπξνθάζηξνπ. Βπηθεθαιήο ηνπο ήηαλ ν
ίδηνο ν κέξαξρνο Νηηιαβέξ Ληάηζη , παηξηψηεο ηνπ Μπεξίζηα. Οη έλνπινη ζηξαηηψηεο, κφιηο
απνβηβάζηεθαλ απφ ηα απηνθίλεηα, αξαδηάζηεθαλ ζηηο δχν πιεπξέο ηεο γέθπξαο. Σν
πιήζνο ησλ λέσλ ηεο Μεκαιίατ έπεζε πάλσ ηνπο θαη ηνπο δήηεζε λα κελ αληηδξάζνπλ. Σα
θαληαξάθηα θνπλνχζαλ θαηαθαηηθά ηα θεθάιηα Σφηε ν Ληάηζη δηέηαμε ηέζζεξηο αμησκαηηθνχο
λα πάξνπλ απφ έλα θαιάζληθνθ θαη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. Ο ζηξαηεγφο Ληάηζη φκσο δελ
έθαλε πνιιά βήκαηα πάλσ ζηε γέθπξα, δηφηη δελ κπφξεζε λα αλνίμεη θακηά ξσγκή ζηα
εθαηνληάδεο ζηήζε ησλ λέσλ. Με ηα ρέξηα πςσκέλα έβαιαλ κπξνζηά ην ζηξαηεγφ ηνπ
Μπεξίζηα θαη ηνλ έξημαλ ζην θαλάιη.
ηφρνο ηεο επηρείξεζεο φπσο έγηλε γλσζηφ αξγφηεξα, ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο
γέθπξαο απφ ην ζηξαηφ ψζηε λα κεηαθηλνχληαλ δπλάκεηο απφ ην Ώξγπξφθαζηξν πξνο
Ώπιψλα ε νπνία αληηζηέθνληαλ απηφλνκα θαη δελ παξαδίδνληαλ. Οη δπλάκεηο απφ ην ζρεηηθά
ήζπρν απηφ ηκήκα πξνο ηελ Ώπιψλα ήηαλ απαξαίηεηεο δηφηη απφ ηα Σίξαλα ήηαλ αδχλαην λα
1
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κεηαθηλνχληαλ άιιεο δπλάκεηο ιφγσ ηνπ φηη ε Πξσηεχνπζα έπξεπε λα έκελε πάζε ζπζίαο
ππφ έιεγρν.
Σελ ίδηα κέξα ε αζηπλνκία ηνπ Σεπειελίνπ θαηάζρεζε ην απηνθίλεηφ κνπ κε ην νπνίν
ηαμηδεχακε εγψ, ν βνπιεπηήο ηνπ Κφκκαηνο Έλσζεο Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ Θσκάο
Μήηζηνο θαη ν αληαπνθξηηήο ηνπ Ρφπηεξ, ζην Νφην. Δ θαηάζρεζε ηνπ απηνθηλήηνπ έγηλε ππφ
ην πξφζρεκα φηη ήκαζηαλ πάλσ ζηε γέθπξα θαη παίξλακε ζπλεληεχμεηο. Δ εληνιή φκσο ήηαλ
απφ «πάλσ». Μεξηθέο κέξεο αξγφηεξα, φηαλ ζην Σεπειέλη αθίρζεθε γηα λα ζπλαληεζεί κε
ηνπο εμεγεξζέληεο ην πςειφ ζηέιερνο ηνπ Α. Κφκκαηνο, ν Λενλάξλη Νηέκη, απεπζχλζεθε
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ιέγνληάο ηνπο φηη «πσο δέρεζηε λα ζαο ρεηξαγσγνχλ Έιιελεο
ηχπνπ Μπάξθα».
Δ γέθπξα ηέζεθε ππφ έιεγρν ηνπ ζηξαηνχ αξγά ηε λχρηα. Ώκέζσο κεηά ε αζηπλνκία
κπήθε ζηελ πφιε θαη ζπλέιαβε 25 άηνκα. Δ επηρείξεζε έγηλε αληηιεπηή θαη ε πφιε μερχζεθε
ζηνπο δξφκνπο. Έδησμε ην ζηξαηφ απφ ηε γέθπξα θαη ζηε ζπλέρεηα δχν ρηιηάδεο άηνκα
μεθίλεζαλ πεδνί πξνο ην Σεπειέλη γηα λα ελσζνχλ κε ηνπο εθεί δηαδεισηέο θαη λα δεηήζνπλ
ηελ απνθπιάθηζε ησλ 25 ζπιιεθζέλησλ
ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΣΖ ΑΤΛΧΝΑ (ζπλέρεηα)
ηηο 08.02. νη νπαδνί ησλ δέθα πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία
επεδίσμαλ λα κπνπλ ζηελ πιαηεία θεληέξκπεεο, ζχκβνιν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Μπεξίζηα,
αιιά έγηλαλ ζηφρνο ζθιεξήο αζηπλνκηθήο βίαο. Δ δηαδήισζε απέηπρε θαη αξθεηά εγεηηθά
ζηειέρε ηνπ Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία, νδεγήζεθαλ ζηα αζηπλνκηθά θέληξα, φπνπ
θξαηήζεθαλ κεξηθέο ψξεο. Μφιηο αθέζεθαλ ειεχζεξνη δήισζαλ φηη ζα ζπλερίζνπλ ηηο
δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο . „ κσο ε βία εθείλεο ηεο εκέξαο θαη ν ζηδεξέληνο θινηφο γχξσ
απφ ηα Σίξαλα , αθαίξεζε ηε δπλαηφηεηα δξάζεο απφ ηα θφκκαηα ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ
Αεκνθξαηία.
Μηα κέξα αξγφηεξα άλζξσπνη ηνπ αιί Μπεξίζηα μπινθφπεζαλ ζην θεληξηθφ θιάκπ
ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνλ πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο Νεξηηάλ
Σζέθα.
ηα γξαθεία ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Αεκνθξαηία άλζξσπνη κε δηάθνξεο εηηθέηεο
έβγαιαλ απφ εθεί ζεθσηφ, ηνλ πξφεδξν ηνπ Φφξνπκ γηα Αεκνθξαηία θαη ηαπηφρξνλα
πξφεδξν ηεο νξγάλσζεο πξψελ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ Κνχξη Κφιηα, απνθαιψληαο ηνλ
πξνδφηε. Πεξίεξγν είλαη πψο βξέζεθε εθεί ε θάκεξα ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο, ζπλεξγία ηεο
νπνίαο απφ θαηξφ δελ έβγαηλαλ έμσ απφ ην θηίξην. Δ θαηάζηαζε αλάγθαζε λέν θχκα
εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα.
Βίλαη γεγνλφο φηη ε αληηπνιίηεπζε, ελψ αληηκεηψπηδε ηελ θξίζε κέζα απφ ηε βία θαη
ηνπο δησγκνχο ηεο θπβέξλεζεο, πνηέ δελ παξαηηήζεθε απφ ηηο πξνηάζεηο γηα πνιηηηθά κέζα
απνθπγήο ηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αθνξνχζαλ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο, ην
ζρεκαηηζκφ κηαο θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ θαη ηε δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ κέρξη ην
Ννέκβξε ηνπ 1997. Βλ ησ κεηαμχ, επηθαινχληαλ ην δηάινγν, παξά ην γεγνλφο πνπ πνηέ δε
δερφηαλ λα θαζίζεη ζε δηάινγν κε ην Μπεξίζηα.
Σν ίδην αίηεκα έθζαλε ηψξα θαη απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Α. Κφκκαηνο, θαζψο θαη
απφ αιιά
θφκκαηα πνπ απνηεινχζαλ
ηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ, φπσο ην
Ρεπνπκπιηθαληθφ θαη ην Μπάιη Κνκπεηάξ. Σα αηηήκαηα απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ Α. Κφκκαηνο
άγγηδαλ κφλν ηελ παξαίηεζε ηνπ Μέμε, αίηεκα ην νπνίν ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηηο
εζσθνκκαηηθέο δηακάρεο θαη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο.
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Σελ ίδηα κέξα ζεκεηψλεηαη ζθιεξή ζχγθξνπζε κεηαμχ δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκίαο
ζηελ πφιε ηνπ Φίεξη. 40 δηαδεισηέο ηξαπκαηίδνληαη. Δ αζηπλνκία θαθνπνηεί 12 μέλνπο
δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο αθαηξεί φια ηα κέζα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο .
ηηο 09.02 , κηα κέξα κεηά ηελ αηκαηεξή δηαδήισζε ζηελ Πξσηεχνπζα, έζηεηιε ην
δηθφ ηνπ κήλπκα απφ ηε θπιαθή ηεο Μπέληζηα ζην Σεπειέλη ν εγέηεο ηνπ νζηαιηζηηθνχ
Κφκκαηνο Φάηνο Νάλν ( ν νπνίνο θαηά πεξίεξγν ηξφπν δε ζα κηιήζεη πηα κέρξη ηελ ζηηγκή
πνπ απνθπιαθίζηεθε , ζηηο 16.03.97 θαη ν Μπεξίζηα έδσζε θαη γη΄απηφλ ακλεζηία) Ο Νάλν
ινηπφλ δήηεζε θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ « δηάινγν απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο» θαη απφ
ηνλ Μπεξίζηα « ηελ εθηφλσζε ηεο θαηάζηαζεο»
Απζηπρψο φκσο ε θαηάζηαζε δελ έκεηλε νχηε ζηηο κέρξη ηφηε ηζνξξνπίεο.
ΔΠΑΝΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ Ζ ΔΚΣΑΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Δ θαηάζηαζε ζηελ Ώπιψλα αλαγθάδεη ην ζψκα ηεο ΐνπιήο λα θιεζεί εθηάθησο
ζηηο 10.02. Δ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ Α. Κφκκαηνο ζπδήηεζε επί ψξεο ηελ πξφηαζε ηνπ
Πξσζππνπξγφ Ώ. Μέμε θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αεκφζηαο Σάμεο γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο
θαηάζηαζεο ζηελ Ώπιψλα θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο . Δ πξφηαζε πξνζθξνχεη ζηελ αληίζηαζε
πνιιψλ βνπιεπηψλ ηνπ Α. Κφκκαηνο , θπξίσο ησλ βνπιεπηψλ απφ ηελ Ώπιψλα. Δ ππφζεζε
ιχλεηαη ππέξ ηεο κε επηβνιήο ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο χζηεξα απφ παξέκβαζε ηνπ
Μπεξίζηα . Ο ίδηνο γηα κηα αθφκε θνξά εθκεηαιιεχεηαη ηηο πεξηζηάζεηο ππέξ ηεο
«δεκνθξαηηθφηεηάο ηνπ» θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ θχξνπο ηνπ ζηε Αχζε. Ώπηά γηα εμσηεξηθή
θαηαλάισζε .
Οπζηαζηηθά ν Μπεξίζηα αλαιακβάλεη ηελ θίλεζε απηή, γηα λα απνζηαζηνπνηεζεί
απφ ην Μέμε , ην θεθάιη ηνπ νπνίνπ ην ζέιεη σο αληάιιαγκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θινληζκέλεο ελφηεηαο ζην θφκκα. Δ απνκφλσζε ηνπ Μέμε ζα έθεξλε επίζεο θνληά ζην
Μπεξίζηα ηελ νκάδα ηνπ Μπαζθίκ Κνπιίθνπ, 1. Ο Κνπιίθνπ είλαη ηψξα ππέξκαρνο ηεο
παξαίηεζεο Μέμε γηα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ν ίδηνο. Ο Μπεξίζηα πηζηεχεη φηη ν
απνθεθαιηζκφο ηνπ Μέμε ζα ζχκηδε ζε φινπο ηνπο άιινπο εζσηεξηθνχο αληηπάινπο, θπξίσο
ζηελ νκάδα ηνπ Νηαζηακίξ έρη, βνπιεπηή κε θαηαγσγή απφ ηελ Ώπιψλα, φηη ηα θεθάιηα
ηνπο δελ κεηξνχλ θαζφινπ γη΄απηφλ
Σελ ελαληίσζή ηνπο γηα ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ζηελ Ώπιψλα
εθθξάδνπλ θαη ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα θαη ην θφκκα ηνπ Μπάιη Κνκπεηαξ, ηα νπνία
απεηινχλ φηη ζα βγνπλ απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ θαη ζα εγθαηαιείςνπλ ηα έδξαλα
ηεο ΐνπιήο. Σν Μπάιη Κνκπεηαξ δεηάεη κάιηζηα θαη ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο.
Ώξλεηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ζηελ Ώπιψλα ηεξεί θαη
ην θφκκα Έλσζε Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ.
Σν Α. Κφκκα ζπλερίδεη ηηο καξαζψληεο ζπζθέςεηο. Δ πξνζπάζεηα φκσο γηα ηε
ζθηαγξάθεζε κηαο εζσθνκκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο απνηπγράλεη. ηε ζχζθεςε ηνπ Βζληθνχ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Φιεβάξε, νη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο εζσθνκκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο κε
επηθεθαιήο ηνλ έρη , απνηεινχλ κεηνςεθία. Σηο κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο πξνθαιεί ε
πξφηαζε ηνπο γηα ζπλεξγαζία κε ηελ αληηπνιίηεπζε γηα εμεχξεζε ιχζεο ζηελ θξίζε. Δ
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νκάδα έρη δεηάεη επηπιένλ ηελ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο
θπβέξλεζεο ηνπ Α.Κφκκαηνο.
Σν Βζληθφ πκβνχιην ηνπ Α. Κφκκαηνο ιακβάλεη ηφηε κηα άιιε απφθαζε
θνκκνπληζηηθήο λννηξνπίαο. Ώπνθαζίδεη λα δηεξεπλεζεί ε ζηήξημε πνπ ραίξεη ην θφκκα ζηε
βάζε. Μεηά απφ ηελ δηεξεχλεζε ην Βζληθφ πκβνχιην ζα «ζπδεηήζεη, αλ πξέπεη λα γίλνπλ
απνδεθηά ηα αηηήκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο», - αλέθεξε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ν Σξηηάλ
ηέρνπ πξφεδξνο ηνπ Α. Κφκκαηνο. Ο . Μπεξίζηα αλαθνηλψλεη φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη
κηα δηεξεπλεηηθή γηα ην θχξνο ηνπ Α, Κφκκαηνο πεξηνδεία ζηελ Ώιβαλία.
Ώπφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά ην . Κφκκα αληηδξά ελεξγεηηθά θαηά ηεο επηβνιήο
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο . Οη εθπξφζσπνη ηνπ , Κφκκαηνο εκθαλίδνληαη ζε
ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηελ πξσηεχνπζα κε καχξεο ηαηλίεο πέλζνπο «πξνο ηηκή ησλ ζπκάησλ
ηεο θξαηηθήο βίαο». Βπαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ηα αηηήκαηά ηνπο πξνζζέηνληαο επηπιένλ
ην αίηεκα γηα ηελ άκεζε απνθπιάθηζε ησλ ζηειερψλ θαη νπαδψλ ηνπ.
Ωζηφζν ε αζηπλνκία ζηα Σίξαλα δηαιχεη δηα ηεο βίαο εθαηνληάδεο γπλαηθφπαηδα πνπ
επηδίσμαλ λα αλάςνπλ θεξηά ζηελ πιαηεία θεληέξκπεεο πξνο ηηκή ησλ ζπκάησλ ζηελ
Ώπιψλα.
Ο Μπεξίζηα θαηαιαβαίλεη φηη ε θαηάζηαζε δελ εκπλέεη αηζηνδνμία , γη απηφ θαη
δεηάεη επηζηξάηεπζε αλδξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο ζε φιε ηε
ρψξα. ην πιαίζην απηφ, ε Deutsche Welle κεηαδίδεη ζηηο 15.02.1997 φηη ε επηζηξάηεπζε
γίλεηαη κεηαμχ θνηηεηψλ απφ ην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο κε αληάιιαγκα ή ηνλ πξνβηβαζκφ
ρσξίο εμεηάζεηο , ή ηε ρνξήγεζε γεξνχ κηζζνχ κέρξη θαη 80 ρηιηάδεο δξαρκέο ην κήλα, (ηελ
ζηηγκή πνπ ν θαιχηεξνο κηζζφο ζηελ Ώιβαλία ήηαλ ηφηε 30-35 ρηιηάδεο δξαρκέο). 40 θνηηεηέο
επηζηξαηεχηεθαλ κφλν απφ ην βφξεην λνκφ ηνπ Κνπξκπίλη.
ΞΤΠΝΑΔΗ

ΣΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ.

Σα ζπλζήκαηα «ΐιηφξα - ΐιηφξα», (Ώπιψλα) «Θέινπκε ηα ιεθηά καο», «θάησ ν αιί
Μπεξίζηα» αθνχζηεθαλ ηειηθά θαη ζην Ώξγπξφθαζηξν. Ήηαλ 10.02 φηαλ ην Φφξνπκ γηα ηε
Αεκνθξαηία νξγάλσζε θαη εδψ ηελ πξψηε δηαδήισζε. Δ ζπκκεηνρή δελ ήηαλ κεγάιε,
ζπλνιηθά 2-3 ρηιηάδεο άηνκα. Οη δηνξγαλσηέο, γηα λα εκςπρψζνπλ ηνπο δηαδεισηέο,
πξνθαινχλ ηελ παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο. Πνιινί θάηνηθνη ηεο πφιεο φκσο, θνβνχκελνη
ηελ αζηπλνκία παξακέλνπλ κφλν ζεαηέο. Δ αζηπλνκία δελ επεκβαίλεη θαη ηεξεί ζπλεπή
ζηάζε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ θαη εμειίμεσλ ζην Ώξγπξφθαζηξν. Μάιηζηα
ζηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο ζα παξαηαρηεί ζην πιεπξφ ηνπ ιανχ.
πλέβαηλε έηζη κε ηελ αζηπλνκία, δηφηη ν δηνηθεηήο ηεο ήηαλ κέινο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο κελ ,απφ ην Ώξγπξφθαζηξν δε.1 Σν θιίκα θαηά ηνπ Μπεξίζηα απνρηάεη
κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, φηαλ ζε ζχζθεςε ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο λνκνχ Ώξγπξνθάζηξνπ
ηνπ Α. Κφκκαηνο , 6 απφ ηνπο 7 νκηιεηέο δεηνχλ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Μέμε.
Οη δηαδειψζεηο ζην Ώξγπξφθαζηξν, αλ θαη δελ αθνινπζνχλ ηνπο ξπζκνχο ηεο
Ώπιψλαο θαη ηνπ Σεπειελίνπ θαη νχηε ζα ζπλερηζηνχλ γηα πνιχ θαηξφ, έρνπλ ηε δηθή ηνπο
ζεκαζία. Πξψην δηφηη ζπκβαίλνπλ ζην Ώξγπξφθαζηξν, πφιε ε νπνία ζπάληα «εμεγείξεηαη»,
δεχηεξν δηφηη είλαη εηξεληθέο θαη ηξίην ζπκπιεξψλνπλ γεσγξαθηθά φιν ηνλ Νφην.
1

Γε ζπλέβε όκσο έηζη κε ηηο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο, ν αξρεγόο ησλ νπνίσλ ήηαλ από ην Βνξξά ηεο Αιβαλίαο,
όπσο θαη ν Μέξαξρνο, ν πεξηθεξεηάξρεο θαη άιια πςειά ζηειέρε ζην Νόην ηα νπνία ήηαλ άκεζε επηινγή ηνπ Μπεξίζηα
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Δ Βζληθή Βιιεληθή Μεηνλφηεηα πάλησο, αλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ δέρηεθε
βαξχηεξν πιήγκα απφ ηηο παξαηξάπεδεο θαη ππέθεξε πεξηζζφηεξα απφ θάζε άιινλ ζηελ
Ώιβαλία ηφζν νκαδηθά φζν θαη αηνκηθά απφ ην θαζεζηψο Μπεξίζηα, δελ αληηδξάεη.
Παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηηο εμειίμεηο, ηε ζηηγκή πνπ νη νξγαλσηηθέο ηεο δνκέο είλαη ζρεδφλ
παξάιπηεο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ην θνηλφ. Δ εγεζία ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ ζην
ζχλνιφ ηεο ζα βξεζεί θαηά ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Φιεβάξε ζηηο ΔΠΏ, ζην ζπλέδξην ηεο
ΠΟΏΚΏ. Σα αληαλαθιαζηηθά φκσο ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο δηαηζζάλνληαη φηη έξρεηαη κηα
αθφκα «κεγάιε κπφξα». Έηζη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο αλαδεηνχλ αζθάιεηα ζηελ Βιιάδα,
ιεζκνλψληαο, κπξνζηά ζηελ αλακελφκελε κπφξα θαη ηα ίδηα ηνπο ηα ιεθηά πνπ έραζαλ ζηηο
παξαηξάπεδεο.
Ο ΞΔΝΟ ΣΤΠΟ: ΜΗΑ ΑΝΑΑ ΣΟ ΑΝΣΗΜΠΔΡΗIKΟ ΚΗΝΖΜΑ ΠΟΤ ΓΔΗΛΗΑΕΔΗ
ηα κέζα ηνπ Φιεβάξε, ν αιβαληθφο ηχπνο, (κέρξη ηφηε δελ ππήξραλ ηδησηηθά
ειεθηξνληθά ΜΜΒ ζηελ Ώιβαλία) αλαζαίλεη θάπσο ειεχζεξα . Ο μέλνο ηχπνο θαη θπξίσο ν
Ώγγιηθφο, θέξλεη ζηε δεκνζηφηεηα κηα ζεηξά ζθιεξψλ άξζξσλ θαηά ηνπ Μπεξίζηα.
Βθεκεξίδεο φπσο, ε «The Indepedent”, κε πξσηαγσληζηή ην
δεκνζηνγξάθν Ώληξέ
Γθάκπει, θαηεγνξνχλ ηελ θπβέξλεζε Μπεξίζηα γηα αλάκημε ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά
ζθάλδαια , ζην ιαζξεκπφξην φπισλ , γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ εκπάξγθν ζηελ πξψελ
Γηνπγθνζιαβία. Δ εθεκεξίδα
ραξαθηεξίδεη ηελ θπβέξλεζε Μπεξίζηα
«θπβέξλεζε
γθάγθζηεξο» . ην θχιιν ηεο 14.02.1997 ε ίδηα εθεκεξίδα θαηεγνξεί ηνλ Τπνπξγφ
Αεκφζηαο Σάμεο θαη ηνλ Τπνπξγφ άκπλαο φηη αζρνινχληαλ κε ηελ δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ
θαη φπισλ θαζψο θαη κε ηελ πψιεζε θαπζίκσλ ζηελ εξβία παξαβηάδνληαο ην εκπάξγθν
ηνπ ΟΒΒ θαηά ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Ο Μπεξίζηα εθλεπξίδεηαη θαη δειψλεη φηη ζα θάλεη
κήλπζε θαηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Κάηη παξφκνην δειψλεη φηη έθαλε θαη ν Τπνπξγφο Άκπλαο
αθέη Γνπιηάιη.
Σν Ώιβαληθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ θαηεγφξεζε ην θαλάιη Euro News γηα
αλαθξηβείο εηδήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Ώιβαλία. Σηο ίδηεο θαηεγνξίεο επαλέιαβε ην Ώιβαληθφ
ΤΠΒΞ θαη γηα ηα BBC θαη Deutsche Welle.
άιν πξνθάιεζε ζηνλ αιβαληθφ ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε ε είδεζε πνπ κεηέδσζε
ηελ ίδηα πεξίνδν ν ειιεληθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο ΏΝΣ-1, φηη θάπνπ ζην Φίεξη επί ηξία
ρξφληα ιεηηνπξγνχζε δηπιηζηήξην λαξθσηηθψλ νπζηψλ ην νπνίν άλεθε ζηηο παξαηξάπεδεο.
Μηα απ΄απηέο ηηο κέξεο απεηιήζεθε άκεζα ε κεγαιχηεξε ζε θπθινθνξία αλεμάξηεηε
εθεκεξίδα “Koha Jone” , ε νπνία δεκνζίεπε θαζεκεξηλά απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Α. Κφκκαηνο απφ ηελ παξαηξάπεδα Γθηαιίηζα
Σα λεχξα ζηε ρψξα ηεληψλνπλ πεξηζζφηεξν. Πξνθιεηηθφο σο ζπλήζσο ν αιί
Μπεξίζηα. ε κηα Ανλθηρσηηθή πξνζπάζεηα λα ζπάζεη ηνλ απνπληρηηθφ θινηφ γχξσ ηνπ
άξρηζε ηελ πεξηνδεία ζε φιε ηε ρψξα. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο
εζσθνκκαηηθέο ηξηβέο,
ηελ έλαξμε ηεο πεξηνδείαο ζηηο 16.02, ν Μπεξίζηα ζα δειψζεη ζηα Σίξαλα ζε κηα
ζπλάληεζε κε « ζηειέρε» απ΄φιε ηε ρψξα, φηη νη εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ ην 2 000. Ώιιάδεη
ζέζε ζην ζέκα ησλ παξαηξαπεδψλ επηκέλνληαο φηη νη απψιεηεο ζηηο παξαηξάπεδεο είλαη
πξνζσπηθφ ζέκα ρηιηάδσλ θαηαζεηψλ , φηη ε θπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο πνηέ
δε ζηήξημε ηηο παξαηξάπεδεο θαη φηη νχηε ε αληηπνιίηεπζε κίιεζε πνηέ γη΄απηέο . ηελ ίδηα
ζπλάληεζε ν Μπεξίζηα δεηάεη κε απεηιεηηθφ ηξφπν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε «λα εγθαηαιείςεη
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ηηο δηαδειψζεηο ζηνπο δξφκνπο». Αελ κπνξνχζε λα ην θξχςεη φκσο φηη κηινχζε κε ην χθνο
ηεο ζθηάο ηνπ παξειζφληνο θαη φρη κε ηελ ησξηλή πξαγκαηηθή ηνπ ηζρχ.
Ωζηφζν θαηλφηαλ μεθάζαξα φηη θαη ην Λατθφ Κίλεκα κε επίθεληξν ηελ Ώπιψλα
δεηνχζε ηψξα έλα λέν επίπεδν εμέιημεο . Σν θαζεζηψο Μπεξίζηα πξάγκαηη είρε ζπλεζίζεη
κε ηε κνλνηνλία ησλ δηαδειψζεσλ θαη ην ζπλέθεξλε πνπ δελ απνθηνχζαλ θαηλνχξγην
πνιηηηθφ έδαθνο.
Ο ίδηνο πνηέ δελ εγθαηέιεηςε ηηο πξνζπάζεηεο λα πλίμεη ην Κίλεκα . Ώπφ ηε κία
κεξηά έζθηγγε ζπλερψο ηνλ θινηφ γχξσ απφ ηελ Ώπιψλα θαη απφ ηελ άιιε επεδίσθε λα
εκπνδίζεη
ηελ επέθηαζή ηνπ θηλήκαηνο πάλσ απφ ηνλ Ώψν πνηακφ. Παξάιιεια
πξνζπαζνχζε λα πεηχρεη ην γεσγξαθηθφ θαηαηεκαρηζκφ ηνπ Κηλήκαηνο. ηελ Ώπιψλα ιφγνπ
ράξε νη εμεγεξζέληεο δε γλψξηδαλ ηη γηλφηαλ ζηηο άιιεο πφιεηο . Σν κφλν κέζν επηθνηλσλίαο
ήηαλ ν ηχπνο , ν νπνίνο δελ έρεη ηελ ακεζφηεηα επεξεαζκνχ θαη ελεκέξσζεο φπσο ηα
θξαηηθά ειεθηξνληθά κέζα ζηα ρέξηα ηεο θπβέξλεζεο Δ θαζεκεξηλή πνξεία δηακαξηπξίαο
άξρηδε ζηελ πφιε κε ηελ άθημε ηνπ ηχπνπ, ν νπνίνο κφιηο δηαβάδνληαλ πξνθαινχζε ην
μέζπαζκα ησλ αληηθπβεξλεηηθψλ ζπλζεκάησλ.
Δ Ώπιψλα επίζεο, πέξα απφ ηηο πξνθνξηθέο εθθιήζεηο γηα ζπκπαξάζηαζε δελ είρε
θαηνξζψζεη λα απνθηήζεη δηαζπλδέζεηο θαη ζπληνληζκφ θηλήζεσλ κε άιιεο εμεγεξκέλεο
πφιεηο. Σελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηελ Ώπιψλα ιεηηνπξγνχζε ε Βπηηξνπή ησλ
Αηαλννπκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ
άιισλ θνξέσλ ηεο πφιεο.
Δγεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν δελ αλαιάκβαλε νχηε ην Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία.
Οθείιεηαη ηφζν ζηηο πηέζεηο Μπεξίζηα, φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ην Φφξνπκ δελ
είρε
μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ σο πξνο ην Λατθφ Κίλεκα. Μηθξά θφκκαηα κέιε ηνπ Φφξνπκ θαη
μερσξηζηά εγεηηθά ζηειέρε θαηέβαηλαλ ζηελ Ώπιψλα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν .
Ο Μπεξίζηα θη απηνχο ηνπο ζεσξνχζε πνιχ επηθίλδπλνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλέιαβε
θαη ην εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο κε ηδηαίηεξε απήρεζε ζηε γελέηεηξά ηνπ
ηελ Ώπιψλα ακπίη Μπξφθατ. Ο Μπξφθατ, κφιηο αθέζεθε ειεχζεξνο εγθαηέιεηςε ηε ρψξα,
γηα λα εγθαηαζηαζεί κεηά απφ ηνλ Γθξακνδ Ρνχηζη (Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπο . Κφκκαηνο),
ηνλ Καζηξηφη Εζιηάκη (κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ηνπο. Κφκκαηνο), ζηελ Βιιάδα
Σα θφκκαηα θαη
νη κεκνλσκέλνη πνιηηηθνί εγέηεο πήγαηλαλ
ζηελ Ώπιψλα
πεξηζζφηεξν γηα πξνζσπηθφ πνιηηηθφ φθεινο, παξά γηα λα βγάινπλ ην θίλεκα απφ ηελ
θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο θαη θφπσζεο φπνπ έκπαηλε .
Έηζη ην αληηκπεξηζηθφ Κίλεκα κπήθε ζε κηα θάζε θφπσζεο θαη αδηεμφδνπ. Δ
θηλεηηθφηεηά έδηλε ζην Μπεξίζηα ζπλερψο ηελ επθαηξία ηεο πξσηνβνπιίαο αλαγθάδνληαο
φινπο ηνπο άιινπο λα αζρνινχληαη κνλίκσο καδί ηνπ .
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Κεθάιαην

V

ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ
Ώθξηβψο ζε κηα ηέηνηα θξίζηκε θακπή γηα ην αληηκπεξηζηθφ Κίλεκα ζην εκεξνιφγηφ
ηνπ κπαίλνπλ σο λέα ζσηήξηα δηάζηαζε νη θνηηεηέο.
ηηο 18.02 νη θνηηεηέο ηεο Ώπιψλαο απεηινχλ κε απεξγία πείλαο ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα ηεο γλσζηήο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο φισλ ησλ πνιηηηθψλ
θφκκαησλ ζηελ Ώπιψλα θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο 16 εο
Φιεβάξε.
Οη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ δεηνχλ ηελ παξαίηεζε
ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ην ζρεκαηηζκφ
θπβέξλεζεο επξείαο
απνδνρήο , ηελ απνπνιηηηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο , ηε δηαθάλεηα ζηηο
παξαηξάπεδεο πνπ δε ρξενθφπεζαλ θαη ηελ ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα ζχκαηα ηεο
δεθάηεο Φιεβάξε. Σελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο είρε δεηήζεη ηξεηο κέξεο λσξίηεξα θαη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ κέιε ηνπ Α. Κφκκαηνο.
Σελ ίδηα κέξα ζηηο 18.02 ν αιί Μπεξίζηα επηρείξεζε κάηαηα λα κπεη ζηελ πφιε ηεο
Ληνχζληα, πφιε φπνπ ζηηο 25 Γελάξε, θξαηήζεθε φκεξνο ν πξφεδξνο ηνπ Α. Κφκκαηνο,
Σξηηάλ ηέρνπ.
Σελ επνκέλε νη θνηηεηέο ηεο Ώπιψλαο δεηνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζηα Σίξαλα κε ηνλ
Μπεξίζηα. Αελ παίξλνπλ φκσο θακηά ππφζρεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.
Βπηζηξέθνπλ ζηελ Ώπιψλα θαη ζηηο 20.02 αξρίδνπλ απεξγία πείλαο ζε κηα απφ ηηο αίζνπζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Εζκαήι Κεκάι». Βίλαη ζπλνιηθά 58 θνηηεηέο, ζηελ πιεηνςεθία
θνηηήηξηεο. Οη ρηιηάδεο δηαδεισηέο έρνπλ ηψξα έλα αθφκα θίλεηξν λα ζπζηαζηνχλ:- ηελ
ππεξάζπηζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηηο δηάθνξεο πξνβνθάηζηεο θαη επηζέζεηο. Σαπηφρξνλα ε
πιαηεία κπξνζηά ζην παλεπηζηήκην κεηαηξέπεηαη ηψξα ζην βαζηθφ θέληξν ηεο εμέγεξζεο.
Ο Μπεξίζηα ζα ζπκεζεί ηνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο, ζηε θφδξα, ηέζζεξηο
κέξεο αξγφηεξα , απ΄ φπνπ ζα ηνπο «παξαγγείιεη», «λα κελ είλαη ζχκαηα ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ».(!!)
ΜΗΑ ΟΑΖ ΔΛΠΗΓΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΠΔΡΗΗΑ. Ζ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ ΓΑΓΚΧΝΔΗ ΣΟ ΚΑΡΟΣΟ
ΓΗΑ ΓΗΑΛΟΓΟ. Ο ΛΑΟ ΤΝΔΥΗΕΔΗ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ
ηηο εζσθνκκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Α. Κφκκαηνο ζεκεηψζεθε θαη κηα λέα εμέιημε
αξθεηά ζεκαληηθή, Δ νκάδα ησλ αληηπάισλ ηνπ Μπεξίζηα ζην θφκκα παξνπζίαζε έλα
ππφκλεκα κε ην νπνίν δεηνχζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο Βζληθήο σηεξίαο, ηελ
απνζηαζηνπνίεζε ηνπ Μπεξίζηα απφ ηε δσή ηνπ θφκκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο. Καη ην λέν ππφκλεκα απνξξίθηεθε. « Ο
ζρεκαηηζκφο θπβέξλεζεο Βζληθήο σηεξίαο, ζεκαίλεη θπβέξλεζε εζληθήο θαηαζηξνθήο»
δήισζε ζρεηηθά απφ ην Μπνπξέιη, πφιε ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ώιβαλίαο, ν πξφεδξνο ηνπ
Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο Σξηηάλ έρνπ.
ηα Σίξαλα ζηηο 20 .02.1997, ην Α. Κφκκα γηφξηαζε ηελ έβδνκε επέηεην απφ ηελ
θαηάξξεπζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ δηθηάηνξα Βλβέξ Υφηδα. Δ αληηπνιίηεπζε ζε κηα κηθξή
πιαηεία ζηα πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο θαηαδίθαζε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο λέαο δηθηαηνξίαο
ζηε ρψξα.
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Μηα κέξα κεηά ηα θφκκαηα ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ Αεκνθξαηία επηδίσμαλ λέα
δηαδήισζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Σηξάλσλ .΄κσο θαζ΄ φιε ηε δηαδξνκή ε κάδα ησλ
δηαδεισηψλ θνκκαηηάζηεθε , μπινθνπήζεθε θαη δηαιχζεθεη απφ ηελ αζηπλνκία. Εδηαίηεξα
ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο ζεκεηψζεθαλ έμσ απφ ηηο μέλεο πξεζβείεο.
Ωζηφζν, ηε ζηηγκή αθξηβψο, πνπ φινη πεξίκελαλ ψζηε ε ζηάζε ηεο Αχζεο λα ήηαλ
πην ζθιεξή θαηά ηνπ αιί Μπεξίζηα , ζην ρέξη ηνπ ηειεπηαίνπ έπεζαλ δχν άζζνη θαη ηνλ
έθαλαλ λα ληψζεη φηη ήηαλ αξθεηά ηζρπξφο, φηαλ νπζηαζηηθά δελ ηνπ είραλ κείλεη νχηε 20
κέξεο παξακνλήο ζην ζξφλν ηεο εμνπζίαο.
ηηο 24.02.1997 ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο
ζπλήξζε ζθνπίκσο γηα ηελ Ώιβαλία θαη απνθάζηζε ππέξ ηεο επηβίσζεο ηνπ Μπεξίζηα,
«ππφ ηνλ φξν ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ν δηάινγνο κε ηελ αληηπνιίηεπζε» Δ ζέζε απηή ηεο Β.
Έλσζεο ήηαλ επίζεο ζε αλνηρηή αληίζεζε κε ηε κέρξη ηψξα ζηάζε ησλ Ώκεξηθαλψλ πξνο ην
θαζεζηψο Μπεξίζηα.
Δ αληηπνιίηεπζε γηα κηα αθφκε θνξά ζα δείμεη φηη δελ κπνξεί λα δψζεη ζσζηά
κελχκαηα ζηε Αχζε θαη νχηε κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζσζηά πξνο ηα θεη. Βλψ κέρξη
ηψξα είρε ζηξακκέλα ηα κάηηα θπξίσο πξνο ηνπο Ώκεξηθαλνχο, ζπκθψλεζε κε ηελ απφθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα δηάινγν κε ηνλ
Μπεξίζηα. Πξφζζεζε κφλν φηη « πκθσλνχκε κε ην δηάινγν φισλ ησλ θνκκάησλ, φρη φκσο
κε δηάινγν πνπ ζα επηβάιεη ηε βνχιεζή ηνπ ην Α. Κφκκα» .
Σξεηο κέξεο λσξίηεξα κέζσ ηνπ Πξεζβεπηή ηεο Βιιάδαο ζηα Σίξαλα Κσλζηαληίλνπ
Πξεβεδνπξάθε, είρε θζάζεη ζηα ρέξηα ηνπ Ώιβαλνχ Πξνέδξνπ αιη Μπεξίζηα ε πξφζθιεζε
ηνπ Έιιελα Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο Κσζηή ηεθαλφπνπινπ γηα επίζθεςε ζηελ Ώζήλα.
Μάιηζηα είρε απνθαζηζηεί θαη ε εκεξνκελία, 09.05.97. Δ πξφζθιεζε ήηαλ αζθαιψο έξγν
ηνπ ίδηνπ ηνπ πξέζβε, ν νπνίνο πίζηεπε αθξάδαληα φηη ν Μπεξίζηα έιεγρε ηελ θαηάζηαζε θαη
κε βάζε ηε γλσζηή λννηξνπία ηεο Ώζήλαο, ε Βιιάδα ζα έπξεπε λα ζηήξηδε ηνλ Μπεξίζηα
ζηε δχζθνιε ζηηγκή ηνπ, γηα λα βειηηψλνληαλ έηζη νη ζρέζεηο. Δ πξφζθιεζε, πξνθάιεζε ηελ
έληνλε αληίδξαζε θαη αγαλάθηεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Ώιβαλία ε νπνία ζεψξεζε ηελ
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο Βιιάδαο «αλνηρηή ππνζηήξημε ηεο
Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ην θαζεζηψο Μπεξίζηα». Ο Νεξηηάλ Σζέθα , πξφεδξνο ηεο
Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, ππελζ΄ζκηζε ζηελ Ώζήλα κε δήισζή ηνπ ζην ΏΠΒ ηηο ζπζίεο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ζηελ Ώιβαλία θαηά ην 1994-1995 « ζε ππεξάζπηζε ηεο θαιήο γεηηνλίαο κε
ηελ Βιιάδα, φηαλ ν αιί Μπεξίζηα, είρε θεξχμεη ζηε γείηνλα ρψξα ηελ πξαρηηθή ηνπ ςπρξνχ
πνιέκνπ».
Δ Ώζήλα κε ηνλ ίδην πξέζβε ζηα Σίξαλα επαλαιάκβαλε ην ίδην ιάζνο φζνλ αθνξά
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Α. Κφκκαηνο. Λίγν πξηλ απφ ηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ Μάε ηνπ 1996 ε
Βιιεληθή Κπβέξλεζε είρε ζηείιεη ζηα Σίξαλα ην θπβεξλεηηθφ Φάιθνλ λα παξαιάβαηλε θαη
κεηέθεξλε ζηελ Ώζήλα ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηνπ Μπεξίζηα, Ώιθξέλη εξέθη, γηα
ππνγξαθή ζπκθσληψλ ζρεηηθά κε ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Βιιάδα. Ο εξέθη βξηζθφηαλ
ζηα απφκεξα ρσξηά ηεο εθινγηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο ζε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, αιιά ε
ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο ζηελ Βιιάδα απνηεινχζε ηε κεγαιχηεξε
πξνεθινγηθή ππνζηήξημε εθφζνλ επξφθεηην γηα 200 ρηιηάδεο ςεθνθφξνπο ζηελ Βιιάδα.
Δ αληηπνιίηεπζε ζηελ Ώιβαλία είρε ηφηε φια ηα αηνχ λα θέξδηδε ηηο εθινγέο θαη θαλείο
δελ θαηαιάβαηλε γηαηί ε Ώζήλα επέιεγε ηνλ Μπεξίζηα, ηνλ νπνίν απφ ην 1993 είρε δνθηκάζεη
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ζθιεξά ζην πεηζί ηεο.1 Ο Μπεξίζηα επηδίσμε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θαηάζηαζε, γηα λα
θεξδίζεη ην ρακέλν έδαθνο . Σελ ίδηα κέξα , ζηηο 23.02, κίιεζε απφ ηελ θφδξα « γηα
νξγάλσζε θφθθηλσλ νκάδσλ θνληακεληαιηζηψλ, νη νπνίεο απέηπραλ πιήξσο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα επαλαθέξνπλ ζηελ εμνπζία ηνλ θνκκνπληζκφ» Ο Πξφεδξνο ηεο ρψξαο
επέιεμε ηε θφδξα λα επηηεζεί ζθιεξά θαηά ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε ηελ ειπίδα φηη ε θφδξα
ζα ηνπ έδηλε ηε ζηήξημε πνπ είρε αλάγθε. κσο νη ζέζεηο ηνπ Μπεξίζηα πξνο ηελ
αληηπνιίηεπζε πξνζθξνχνπλ ζηηο ζέζεηο ηεο Αεμηάο Έλσζεο ηεο θφδξαο πνπ
ζεσξνχληαλ πξαρηηθά ζχκκαρνο ηνπ Μπεξίζηα. Παξ΄φια απηά νη εγέηεο ηνπ Α. Κφκκαηνο
δηαηπκπαλίδνπλ ζε φιε ηελ Ώιβαλία ηε ζηήξημε ηεο Αχζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνπο .
* *

*

πλερίδνληαο ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Ώιβαλία , γηα « λα θαζεζπράζεη ην ιαφ», ν
Μπεξίζηα θζάλεη ζην Μπεξάηη. Βδψ αιιάδεη ηαρηηθή. Ώπαιιάζζεη ηελ νκηιία ηνπ απφ ην
κπαξάδ θαηεγνξηψλ θαηά ηεο αληηπνιίηεπζεο . Βίλαη αξθεηά πξνζηηφο ζην πλεχκα ηεο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο Βπξσπατθήο ΄Βλσζεο θαη κηιάεη «γηα δηάινγν
απφ ηνλ νπνίν ζα θεξδίζνπλ φινη»
Σελ ίδηα κέξα αλαθνηλψλεη φηη ηελ επνκέλε ζα επηζθεθζεί ην Ώξγπξφθαζηξν . Δ
επίζθεςε ζρνιηάδεηαη σο πξνζπάζεηα ηνπ Μπεξίζηα λα εθθξάζεη απ΄φζν θνληηλφηεξα
γίλεηαη ηα επραξηζηήξηα πξνο ηελ Ώζήλα γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ ηνπ έδσζε κε ηελ
πξφζθιεζε ηεθαλφπνπινπ, κάιηζηα ζε ζηηγκέο πξαγκαηηθήο απνκφλσζεο.
Γηα λα καιαθψζεη πεξηζζφηεξν ηελ αηκφζθαηξα, ν Μπεξίζηα ζα δειψζεη δηα ζηφκαηνο
ηξίηνπ, φηη ην θφκκα ηνπ πήξε ιεθηά απφ ηελ Γθαιίηζα θαη φηη ζα επηζηξέςεη πίζσ ηηο 50
ρηιηάδεο δνιάξηα πνπ έρεη πάξεη.
ΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ ΣΟ ΟΞΤΓΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΛΧΝΑ
Παξά ην «καιαθσκέλν» πξφζσπν πνπ δείρλεη ν Μπεξίζηα δε ιεζκνλεί κε ηίπνηε ην
ζηδεξέλην θινηφ θαηά ηεο Ώπιψλαο. Αξαζηεξηνπνηνχληαη ηδηαίηεξα νη δπλάκεηο ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ , νη νπνίεο είραλ επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ησλ κνπζνπικάλσλ δηαλννπκέλσλ
ηεο ρψξαο θαη ηνλ πην έκπηζην άλζξσπν ηνπ Μπεξίζηα, ηνλ Μπαζθίκ Γθαδηληέληε.
Βπίθεληξν ηεο πξνζνρήο είλαη ην παλεπηζηήκην Σηξάλσλ. Όςηζηνο ζηφρνο λα
εκπνδηζηνχλ νη θνηηεηέο ζε θάζε πξνζπάζεηα δηνξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ, θαη θπξίσο λα
κε κπνξέζνπλ λα θαηεβνχλ ζε απεξγία πείλαο.
Οη θνηηεηέο ζηα Σίξαλα ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε δχν θνηηεηηθέο ελψζεηο. Δ κία ήηαλ ππέξ
ηνπ Α. Κφκκαηνο θαη θαλείο δελ γλσξίδεη πφζνη θνηηεηέο ηελ αθνινπζνχζαλ θαη ε άιιε ήηαλ
θαηά ηνπ Μπεξίζηα θαη εκπνδίδνληαλ λα θηλεηνπνηεζεί. ε έλα ηέηνην θιίκα ε δεχηεξε
παξάηαμε θαηνξζψλεη λα κπντθνηάξεη ηα καζήκαηα ζε ηέζζεξηο ζρνιέο. κσο δελ κπνξεί
λα θιηκαθψζεη πεξηζζφηεξν ηελ αληίδξαζή ηνπο . Μεξηθνί απ΄απηνχο πεγαίλνπλ ζηελ
Ώπιψλα γηα λα ζπκπαξαζηαζνχλ
ζηνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο, γξάθνληαο

1

Μεηά από ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Μάε 1996, νη Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο ζπλόδεπαλ ηνπο εθπξνζώπνπο
ηεο Αιβαληθήο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Δπξώπε γηα λα απνδείμνπλ πόζν αληηδεκνθξαηηθέο, βίαηεο θαη λνζεπκέλεο ήηαλ νη
εθινγέο ζηε ρώξα ηνπο.
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αληηκπεξηζηθά ζπλζήκαηα έμσ απφ ην θηίξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 1 Βλ ησ κεηαμχ ζηελ
Ώπιψλα, ζηελ πέκπηε κέξα ηεο απεξγίαο πείλαο ησλ 58 θνηηεηψλ , ηέζζεξηο αλαγθάδνληαη
λα εγθαηαιείςνπλ ηελ αίζνπζα θαη λα κεηαθεξζνχλ εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν. Δ
Βπηηξνπή πληνληζκνχ ησλ Αηακαξηπξηψλ (λέα επηηξνπή γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ
εμεγεξζέλησλ), απεπζχλεη έθθιεζε γηα « ζπζία ηεο Ώπιψλαο ππέξ ηεο ζσηεξίαο ηεο
Ώιβαλίαο»
Ώθξηβψο ζηε λέα πεξίνδν θακπήο ηνπ θηλήκαηνο ησλ εμεγεξζέλησλ θαη ελψ ν
Μπεξίζηα πηζηεχεη φηη είρε θαηνξζψζεη λα θαηαβάιιεη ην Λατθφ Κίλεκα εληάζζνληαη ζε απηφ
νη θνηηεηέο Ώξγπξνθάζηξνπ. „Δηαλ ζηηγκέο πνπ θαη εδψ ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηηο
αληηπνιίηεπζεο είραλ θαηεβάζεη ζρεδφλ ηα ιάβαξα ησλ δηακαξηπξηψλ , ελψ νη κπζηηθέο
ππεξεζίεο, ην Α. Κφκκα θαη εηδηθά ηα γξαθεία ηεο πεξηθέξεηαο, είραλ ππφ πιήξε έιεγρν ην
παλεπηζηήκην. Σν Πξπηαλείν, ελ΄ απνπζία ηνπ Πξχηαλε , έλα κέξνο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηεο
Έλσζεο Φνηηεηψλ έπαηξλαλ θαη έδηλαλ καδί ηνπο.
Σν ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ φκσο, νη νπνίνη απέηπραλ πξηλ κεξηθέο βδνκάδεο ζηε
δηνξγάλσζε απεξγίαο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηψξα κνηάδαλε κε έλα βνπβφ πνηάκη πνπ
φιν θνχζθσλε θαη θνχζθσλε γηα λα απνηειέζεη ηειηθά κηα απξφζκελε πξφθιεζε γηα ηνπο
επηηεξεηέο ηνπο .
Μέρξη ηηο 24.02 νη θνηηεηέο Ώξγπξνθάζηξνπ ήηαλ ήξεκνη παξά ην γεγνλφο φηη ηα
απηνθίλεηα ησλ αλζξψπσλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη νπιηζκέλνη άλζξσπνη κε ην
λφκν, μεπεξλνχζαλ θάζε ινγηθή. ε κηα ηέηνηα αηκφζθαηξα ν Καζηξηφηη Κφιηα, ηεηαξηνεηήο
θνηηεηήο ηνπ Βιιεληθνχ Σκήκαηνο θαη αληςηφο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ηελ
Αεκνθξαηία , Κνχξη Κφιηα, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζπγθεληξψλεη 800 ππνγξαθέο απφ
θνηηεηέο ζε έλα ππφκλεκα πνπ δεηνχληαλ ην κπντθνηάξηζκα ησλ καζεκάησλ ζε έλδεημε
ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο θνηηεηέο ηεο Ώπιψλαο. Γηα ηελ θίλεζε Κφιηα δελ ζα ππάξμεη
φκσο επφκελν βήκα . Αέρεηαη απεηιέο απφ πνιιέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Δ
θξαηηθή ηειεφξαζε επηθαινχκελε ηελ «Έλσζε Φνηηεηψλ ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ» (!) ηνλ
θαηεγνξεί γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζείνπ ηνπ.
Ο ζφξπβνο φκσο πνπ έγηλε θαη ν ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ δνκψλ ηνπ Α. Κφκκαηνο
ζα πξνζδηνξίζνπλ φιεο ηηο επφκελεο εμειίμεηο θαη φρη κφλν ζην Ώξγπξφθαζηξν.
Αχν απφ ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Έλσζεο Φνηηεηψλ θαινχληαη ζην πξνεδξείν
ηνπ Α. Κφκκαηνο, φπνπ είρε αθξνβνιηζηεί θαη ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα θαη «βνπιεπηήο»
Ώξγπξνθάζηξνπ, Φαηνο Μπέγην. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ παίξλνπλ νδεγίεο ζρεηηθά
κε ηνπο ηξφπνπο αλαηξνπήο ηεο αλεηιεκκέλεο πιένλ απφθαζεο γηα ην κπντθνηάξηζκα ησλ
καζεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην. ηελ ίδηα ζπλάληεζε ν πξφεδξνο ηεο ΄Βλσζεο, δειψλεη ζηα
αθεληηθά ηνπ ηνπ Α. Κφκκαηνο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα είρε έλα ηαλθ ζα πήγαηλε ζηελ
Ώπιψλα λα ζχληξηβε ηνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο.
Σν πξσί ηεο επφκελεο εκέξαο, 26.02, ε Γεξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δελ επέηξεςε
ηνπο θνηηεηέο λα εηζέιζνπλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηε γεληθή ηνπο
ζπλέιεπζε. Οη θνηηεηέο, ζηνπο νπνίνπο δελ επεηξάπε λα αλέβνπλ θαη ζηνλ πξψην φξνθν,
θάπνηα ζηηγκή έραζαλ ηελ ππνκνλή θαη ρίκεμαλ ζηελ πφξηα ηεο πγθιήηνπ θσλάδνληαο
ζπλζήκαηα: «Σν ακθηζέαηξν είλαη δηθφ καο»
Όζηεξα απφ ιίγν ν αληηπξχηαλεο δηέθνςε ηε ζχζθεςε ηεο πγθιήηνπ θαη άλνημε ηελ
πφξηα ηνπ ακθηζεάηξνπ, κφλν γηα ηνπο θνηηεηέο. Αελ επέηξεςε θαλέλαλ θαζεγεηή, νχηε
1

ηελ Απιώλα θαηαθζάλνπλ επίζεο ιεσθνξεία κε ζπκπαξαζηάηεο από ηελ θόδξα, ην Γπξξάρην, ην
Δικπαζάλη, ην Φίεξη θαη από άιιεο πόιεηο πνπ δελ κπόξεζαλ λα νξγαλώζνπλ δηθή ηνπο αληίζηαζε .
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δεκνζηνγξάθνπο λα κπνπλ. Μπήθε φκσο ν ίδηνο πξνζπαζψληαο λα επνπηεχζεη ηελ
αίζνπζα θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηηο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ησλ νδεγηψλ πνπ είραλ δνζεί
απφ ην Α. Κφκκα . Σφηε κπήθακε θη εκείο . Καηαιάβακε ακέζσο φηη ε πνξεία ηεο ζπδήηεζεο
δε ζα αθνινπζνχζε ην παθέην ησλ πξνηάζεσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Α. Κφκκα. Εδηαίηεξα
ηελ πξνθιεηηθή πξφηαζε γηα ππνδνρή κε ινπινχδηα ηνπ αιί Μπεξίζηα , ν νπνίνο ζα
έθζαλε ζηελ πφιε ην κεζεκέξη.
Οη θνηηεηέο δήηεζαλ απφ ηελ εγεζία ηνπο λα αλαθαιέζεη ηα ιφγηα ηεο. «Σνλ θχξην πνπ
θζάλεη ζηηο 12 ε ψξα ζην Ώξγπξφθαζηξν δελ ζα ηνλ δερηνχκε κε ινπινχδηα αιιά κε…» είπε
θάπνηνο θνηηεηήο.
Τπήξμε ζην κεηαμχ κηα νκάδα θνηηεηψλ πνπ ήζειαλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ζχζθεςε
ζε ράνο. Πεπεηξακέλνο ρξφληα ζηε ζεηξά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαηάιαβα ηη πξνζπαζνχζαλ
λα θάκνπλ θαη δήηεζα ην ιφγν. Ώζρνιήζεθα ζηελ αξρή κε ζεσξία. Ώλαθέξζεθα ζην ξφιν
ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε πξννδεπηηθφ θίλεκα θαη γηα ηηο ζπζίεο πνπ απαηηεί ε θάζε πξφνδνο.
Θεψξεζα ζην πιαίζην απηφ απαξάδεθηε ηελ ζηάζε ηεο εγεζίαο ησλ θνηηεηψλ. Οη
θαηαζηάζεηο, είπα, είλαη ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζέζεηο παξαηεξεηή θαη νπδέηεξνπ, φπσο
είλαη, πξφζζεζα, απαξάδεθηεο νη ζθφπηκεο πξνζπάζεηεο γηα δηάιπζε ηεο ζπλέιεπζεο
πξνθαιψληαο απφ κεξηθνχο ζχγρπζε. Πξφηεηλα ε εγεζία ηεο ΄Βλσζεο ή λα αλαλεσζεί ή λα
πξνθχςεη κηα άιιε Βπηηξνπή γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηακαξηπξηψλ ησλ θνηηεηψλ.
Δ παξέκβαζε ζηε ζπλέρεηα ελφο θνηηεηή απφ ηελ Ώπιψλα θαη ε δεκφζηα θαηαγγειία
ηνπ γηα ηελ δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Φνηηεηψλ ζηελ εγεζία ηνπ Α. Κφκκαηνο, φηη
ζα ζχληξηβε κε ηαλθ ηνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο ζηελ Ώπιψλα, αλέηξεςε εληειψο ηελ
θαηάζηαζε. “Οη καλάδεο ζηελ Ώπιψλα, πξφζζεζε ν θνηηεηήο, δελ ηξψλε ηα ςάξηα, δηφηη
εθείλα έρνπλ ηξαθεί κε ην αίκα ησλ παηδηψλ ηνπο». Ο θνηηεηήο απφ ηελ Ώπιψλα δελ άθεζε
πεξηζψξηα αληίδξαζεο ζηελ εγεζία ηεο Έλσζεο ησλ Φνηηεηψλ, ηελ νπνία δελ βνήζεζε
πιένλ νχηε ε παξνπζία ηνπ αληηπξχηαλε.
Ωζηφζν ε αληίδξαζε κεξηθψλ θνηηεηξηψλ κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Έλσζεο θαηά
ηνπ αιί Μπεξίζηα θαη ε ελνρνπνηεηηθή ζηάζε κεξηθψλ ζπλάδειθψλ ηνπο , νδήγεζαλ ζηελ
δηάιπζε ηεο ππάξρνπζαο εγεζίαο ηεο Έλσζεο Φνηηεηψλ θαη ηελ εθινγή λέαο εγεζίαο γηα
ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θνηηεηηθψλ δηακαξηπξηψλ .
Οη θνηηεηέο απνθάζηζαλ λα κπντθνηάξνπλ ηα καζήκαηα ζε ππνζηήξημε φισλ ησλ
αηηεκάησλ ησλ θνηηεηψλ απεξγψλ πείλαο ηεο Ώπιψλαο. « ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα
δηαπηζησζεί κηα ζνβαξή δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο , ηφηε, -αλαθεξφηαλ
ζηελ απφθαζή ηνπο ,- ην θίλεκά καο ζα θιηκαθσζεί κέρξη απεξγία πείλαο»
ΔΝΑ ΚΟΤΒΑ ΜΔ ΚΡΤΟ ΝΔΡΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΠΔΡΗΗΑ
ηελ ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ δελ απνθαζίζηεθε ηίπνηε γηα ηε
ζηάζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίζθεςε Μπεξίζηα ηελ ίδηα κέξα ζην Ώξγπξφθαζηξν.
Μηα νκάδα έιεγε λα ηνλ θαιέζνπκε ζην παλεπηζηήκην. Μηα άιιε έιεγε λα πήγαηλαλ θαη νη
θνηηεηέο ζην θιεηζηφ ζηάδην ηεο πφιεο, φπνπ ζηηο 12 ε ψξα ζα έθζαλε ν Μπεξίζηα.
Βλψ πιεζίαδε ε ψξα θαη εηνηκαδφκαζηαλ λα πάκε ζην ζηάδην κε πιεζηάδνπλ κεξηθνί
θνηηεηέο θαη κνπ ιέλε . «Καζεγεηά , ηη ιεο, λα θαιέζνπκε ηνλ Μπεξίζηα ζην Παλεπηζηήκην;»
Ώπάληεζα ακέζσο. « ε πεξίπησζε πνπ ζα είζηε φπσο ην πξσί , λαη.» Έθπγαλ ιέγνληάο
κνπ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξνη. Με πιεζηάδεη έλαο ζπλάδειθνο θαη κνπ είπε φηη έθαλα ιάζνο
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πνπ ψζεζα ηνπο θνηηεηέο λα θαιέζνπλ ηνλ Μπεξίζηα ζην Παλεπηζηήκην. «Με ξψηεζαλ
εκέλα!» - είπα.
ην θιεηζηφ γήπεδν είλαη αιήζεηα φηη ππήξραλ πεξηζζφηεξα απφ 1 500 άηνκα, αιιά
καδί κ΄απηνχο πνπ ν Μπεξίζηα θνπβαινχζε καδί ηνπ φπνπ θη αλ πήγαηλε . Ήηαλ πνιινί ζην
ζχλνιν, αλ πάξνπκε ππφςε ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηηο κέρξη ηψξα εμειίμεηο, ιίγνη αλ έρνπκε
ππφςε φηη ήηαλ εθεί φινη νη καζεηέο ησλ ιπθείσλ θαη νη θξαηηθνί ππάιιεινη.
Αηαπίζησλε επίζεο εχθνια θαλείο φηη ελψ ν Μπεξίζηα ήηαλ εμαηξεηηθά ελζνπζηψδεο ,
νη αζηπλνκηθνί θαη ζσκαηνθχιαθεο αξθεηά θνβηζκέλνη θαη ζπγθξαηεκέλνη . Θπκνχκαη φηη
θάπνηα ζηηγκή κε πιεζίαζε θαη κνπ δήηεζε λα απνκαθξπλζψ απφ ην βήκα έλαο απφ ηνπο
ζσκαηνθχιαθεο ηνπ Μπεξίζηα. ηαλ ηνπ είπα πσο «αλ κάζεη ν ζεθ, (έηζη απνθαινχζαλ
απηνί ηνλ Μπεξίζηα) γη΄απηή ηελ ζπκπεξηθνξά ζα ζ΄ απνιχζεη» , γχξηζε θαη έθπγε.
΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηνδείαο ηνπ ν Μπεξίζηα έπαηδε ην ραξηί ηνπ ιατθηζκνχ. ην
Ώξγπξφθαζηξν ήηαλ κεηξεκέλνο ζηηο θαηεγνξίεο θαηά ηεο αληηπνιίηεπζεο. Παξά ην γεγνλφο
έθαλε απηή ππεχζπλε ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο παξαηξάπεδεο φζν θαη γηα ηηο ηαξαρέο ζηε ρψξα.
Εζρπξίζηεθε επίζεο φηη είρε ηε ζηήξημε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ θαη ηεο Αχζεο.
ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηελ Βιιάδα ν Μπεξίζηα είπε φηη «πάληα ήηαλ θαιέο θαη κε
πξννπηηθέο βειηίσζεο ζην κέιινλ».
Ωζηφζν, κφιηο πήξε θαη δηάβαζε ην αίηεκα ησλ θνηηεηψλ, έδεημε άκεζν ελδηαθέξνλ
λα ηνπο επηζθεθηεί. Μάιηζηα ζπληφκεπζε ην ρξφλν ησλ απαληήζεσλ, ζηα εξσηήκαηα πνπ
ηνπ ππνβιήζεθαλ, γηα λα κεηαβεί ζηνπο θνηηεηέο.
Δ ππνδνρή πνπ επηθχιαμαλ νη θνηηεηέο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο ήηαλ
ππνδνρή ελφο αλεπηζχκεηνπ απινχ αλζξψπνπ: Σνλ γηνπράξηζαλ θηππψληαο πξνθιεηηθά ηα
ηξαπέδηα.
Δ πξψηε επίζεζε πνπ έγηλε ζην Μπεξίζηα ζρεηίδνληαλ κε ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο, ηε
βία εθ΄κέξνπο απηψλ θαηά ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αζηπλνκίαο. Μεηά
ππελζχκηζαλ ηα αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ ηεο Ώπιψλαο, γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα
παξαίηεζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ ζηε ρψξα.
«Σφζν αλαληηθαηάζηαηνη είζηε, κφλν εζείο κπνξείηε λα θπβεξλήζεηε απηφλ ηνλ ηφπν,
δελ ππάξρνπλ άιινη;» ξψηεζε ηνλ Μπεξίζα κηα θνηηήηξηα απφ ηε Ληνχζληα. « Βδψ
πεζαίλνπλ άλζξσπνη , ζπλνκήιηθνί καο , -είπε έλαο θνηηεηήο απφ ην ρσξηφ Ληαδαξάηη,
(αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ απεξγψλ πείλαο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηα λνζνθνκεία
θαη είρε θζάζεη ηνπο 8),- θαη εζείο , ζπλέρηζε, - καο κηιάηε εδψ γηα θφθθηλεο ζπκκνξίεο θαη
θφθθηλνπο ηξνκνθξάηεο».
«Βκείο,- απάληεζε ν Μπεξίζηα δελ ζα αθήζνπκε ηνπο θνηηεηέο ηεο Ώπιψλαο λα
πεζάλνπλ». Σελ δήισζε απηή νη θνηηεηέο ηελ εθιάβαλε σο ππφζρεζε φηη ε θπβέξλεζε ζα
εθπιήξσλε ηειηθψο ηα αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ ιανχ. Αελ ιηγφζηεςαλ πάλησο ηηο
δηακαξηπξίεο ηνπο.
ε κηα ηέηνηα θξίζηκε ζηηγκή έλαο ζπλάδειθνο, θαζεγεηήο απφ ηνπο θξπθνχο
ζπλεξγάηεο ηνπ Μπεξίζηα, δήηεζε ην ιφγν λα κηιήζεη θαη, αθνχ ζπλέρηζε ζην ζθεπηηθφ ηνπ
Μπεξίζηα, διδ κίιεζε αφξηζηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πνιηηηθψλ αιιαγψλ, είπε φηη νη
εμεγεξκέλνη ρεηξαγσγνχληαη απφ ηνπο πξψελ αμησκαηηθνχο ηεο ΕΓΟΤΡΕΜΕ.1 Αελ άληεμα θαη
δήηεζα ην ιφγν. Ώθνχ πήξα απφ ηνλ Μπεξίζηα εγγπήζεηο φηη δελ ζα είρα κπειάδεο απφ
1

Μπζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο.
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ηνπο δηθνχο ηνπ1 Σνπ είπα φηη «νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ, ηεο SHIK θαη δηακαξηπξήζεθα γηα ηελ έληνλε παξνπζία αλδξψλ ηεο ζηελ
αίζνπζα θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ .
«Βλησκεηαμχ, πξφζζεζα, απφ ηα πεξίπνπ ηξηάληα θφκκαηα πνπ έρεη ε Ώιβαλία πάλσ
απφ ηα 25 δεηνχλ ηε δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ. Γηαηί δε ζέβεζηε ην αίηεκά ηνπο; Ώο κε
ιεζκνλνχκε είπα, φηη ε Εηαιία, ε Βιιάδα, ε Γαιιία θαη κηα ζεηξά άιιεο ρψξεο γηα πνιιά
ρξφληα άιιαμαλ ηαρηηθά θπβεξλήζεηο κέρξη λα βξνπλ ζηαζεξφηεηα . Σφηε πψο λα ην
εθιάβνπκε απηφ πνπ εζείο είπαηε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε ηνπ Α. Κφκκαηνο
ππνβάιιεη παξαίηεζε, ε ρψξα ζα κείλεη αθπβέξλεηε;»
Ο Μπεξίζηα δελ θαηαιάβαηλε φηη κάηαηα δνθίκαδε λα δακάζεη ην ειεχζεξν πλεχκα
ησλ θνηηεηψλ. Κάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε λα ειέγρεη ηε ινγηθή ησλ πξνηάζεψλ ηνπ.
Ώπεπζχλζεθε ζηνπο θνηηεηέο πςειφθσλα ιέγνληάο ηνπο «ε θπβέξλεζή ζαο, ε θπβέξλεζή
ζαο…» Κνηηνχζε ζε έλα ζεκείν γηα πνιχ ψξα ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ηη ιέεη. Δ ζχδπγφο
ηνπ, ε νπνία θαζφηαλ αθξηβψο δίπια κνπ ζηελ πξψηε ζεηξά, αλεζχρεζε θαη θνίηαμε ην
γξακκαηέα ηνπ . Ώπνθάζηζαλ λα θιείζνπλ ηελ ζπλάληεζε . Ο γξακκαηέαο ηνπ ζήθσζε ην
ρέξη. Ο Μπεξίζηα φηαλ ην πξφζεμε , θνίηαμε ακέζσο πξνο ηε ζχδπγφ ηνπ, ε νπνία ηνπ έθακε
λεχκα λα δηαθφςεη. Ο Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο έθνςε ηελ πξφηαζε ζηε κέζε.
Υακνγέιαζε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ζεθψζεθε θαη έθπγε.
κσο θαη ε επηζηξνθή πξνο ηα Σίξαλα δελ ήηαλ εχθνιε . Ο Μπεξίζηα θαη ηξεηο άιινη
επέζηξεςαλ ζηα Σίξαλα κε ειηθφπηεξν, ελψ ε καθξά νπξά ησλ ζπλνδψλ θαη νπαδψλ
ρξεηάζηεθε λα επηζηξέςεη ζηα Σίξαλα κέζσ Πξεκεηήο θαη Κνξπηζάο. ην Σεπειέλη ν δξφκνο
ήηαλ θιεηζηφο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Μπεξίζηα είρε πεξάζεη πξνο Ώξγπξφθαζηξν.
ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΔΗ ΡΟΛΟ ΣΗ
ΠΔΡΑΗΣΈΡΧ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖ ΥΧΡΑ
Δ θξαηηθή ηειεφξαζε, σο ζπλήζσο, ραξαθηήξηζε «ζεξκή» ηε ζπλάληεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Μνληάξηζε ηα πιάλα
βάδνληαο ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηεο αίζνπζαο ζηηο παξεκβάζεηο ησλ θνηηεηψλ πίζσ απφ ιφγηα
ηνπ Μπεξίζηα, αλαηξέπνληαο εληειψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα .
Σελ ίδηα λχρηα ζηελ Ώπιψλα νη κπζηηθέο ππεξεζίεο πξνζπάζεζαλ λα δηαθφςνπλ ηελ
απεξγία πείλαο ησλ θνηηεηψλ.
Γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ απηφ ήηαλ ην λφεκα ηεο ππφζρεζεο Μπεξίζηα,
φηη δελ ζα άθελε ηνπο θνηηεηέο λα πεζάλνπλ .Σα δχν απηά επεηζφδηα ηνπο αλάγθαζαλ λα
επαλεμεηάζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο πνπ είραλ πάξεη κηα κέξα πξηλ. Έλνησζαλ φηη ην θξάηνο
ηνπο είρε απαηήζεη.
Σελ επφκελε ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλήιζε μαλά εθηάθησο γηα λα
απνθαζίζεη αλ ζα έπξεπε λα επηηξέςεη ηνπο θνηηεηέο λα κπνπλ ζην ακθηζέαηξν. ηελ
απφθαζε πνπ πήξε αλαθέξνληαλ φηη νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξψλνληαλ εθεί ζε
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Σνπ ππελζύκηζα κηα δηαδήισζε ζηα Σίξαλα ην 1991, όπνπ όληαο βνπιεπηήο ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ, γηα λα ηνλ
πξνθπιάμσ από έλα ρηύπεκα κε ζθιεξό αληηθείκελν , κπήθα ζηε κέζε θαη ηειηθώο δέρηεθα εγώ ην ρηύπεκα. Ο Μπεξίζηα
είπε «λαη» ρακνγειώληαο θαη ηόηε ζπλέρηζα.
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κηα θαζνξηζκέλε ψξα, λα ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο , πέξα απφ θνκκαηηθέο πξνηηκήζεηο
θαη απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν μέλσλ.
Οη θνηηεηέο σζηφζν έκπαηλαλ ζηελ αίζνπζα έρνληαο απνθαζίζεη ηελ απεξγία πείλαο.
Μαο ην είπαλ απηφ δέθα ηνπιάρηζηνλ άηνκα . Έηζη θαη απνθαζίζηεθε. ηελ αξρή 35 θαη κεηά
46 θνηηεηέο , 24 απφ ηνπο νπνίνπο θνξίηζηα , απνθάζηζαλ ην πξσί ηεο 27 εο Φιεβάξε, λα
πεξάζνπλ ζε επ‟ αφξηζηνλ απεξγία πείλαο. Μεηαμχ απηψλ ηξεηο ήηαλ ειιεληθήο
θαηαγσγήο.
Σα γεγνλφηα έδεημαλ φηη ην θίλεκα ησλ θνηηεηψλ είρε απφηνκα απνθηήζεη δχλακε θαη
σξηκφηεηα
ΐνήζεζα ηνπο θνηηεηέο ζηελ νξγάλσζε ηεο απεξγίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην λνκηθφ
πιαίζην, ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ηηο ζρέζεηο κε ην Πξπηαλείν, ην λνζνθνκείν,
ηελ αζηπλνκία, φπσο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα λα κε δνζεί αθνξκή γηα πξνθεηκέλνπ
επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο.
Μεηά απφ ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο γηα
ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο έπξεπε λα
πξνζιαβαίλνληαλ πηζαλφ αίηεκα απφ ην Πξπηαλείν πξνο ηελ αζηπλνκία γηα λα απαγφξεπε
ηελ είζνδν ησλ θνηηεηψλ ζην ρηίξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Γη΄απηφ ην ιφγν έγηλε αιιαγή ηνπ σξαξίνπ ηεο έλαξμεο ηεο απεξγίαο. Σαπηφρξνλα
απνθαζίζζεθε ψζηε θακηά ζηηγκή νη ρψξνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα κε έκελαλ ρσξίο
θνηηεηέο. Ήηαλ πξάγκαηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληίδξαζεο ζηελ απφθαζε ηνπ Πξπηαλείνπ λα
κε επηηξέςεη ηε δηεμαγσγή ηεο απεξγίαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έηζη ζηηο 15
ηνπηθή ε ψξα θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο μεπξνβνδίζακε ηνπο απεξγνχο πείλαο. Δ αίζνπζα πνπ
ππνδέρηεθε ηνπο απεξγνχο, αγφξηα θαη θνξίηζηα καδί, ήηαλ κφιηο 35 ηεηξαγσληθά κέηξα . Οη
ζπλζήθεο ήηαλ ηξηζάζιηεο. Μηα ζαλίδα, κηα θνπβέξηα, έλα πξνζθέθαιν θαη ην θφθθηλν
καληίιη δεκέλν ζην κέησπν.
Δ εμέιημε απηή ζήκαλε ζπλαγεξκφ ζηα Σίξαλα. Σα αξκφδηα φξγαλα έδσζαλ ακέζσο
εληνιή ζηελ αζηπλνκία Ώξγπξνθάζηξνπ λα κε επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ θέληξνπ
αληίδξαζεο ζην Νφην.
Βπηθεθαιήο ησλ ελεξγεηψλ γηα λα εκπνδηζηεί πάζε ζπζία ε λέα απεξγία πείλαο εηέζε
πξνζσπηθά ν Τθππνπξγφο Αεκφζηαο Σάμεο θαη δεμηφ ρέξη ηνπ αιί Μπεξίζηα, Ώγθίκ ηέρνπ.
Ο Ώγθίκ ηέρνπ δήηεζε θαη‟ επαλάιεςε απφ ηελ αζηπλνκία λα επέκβεη θαη λα βγάιεη
δηα ηεο βίαο ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ απεξγία πείλαο. κσο νη δπν βαζηθνί ηζχλνληεο ηεο
αζηπλνκίαο Ώξγπξνθάζηξνπ, ν Αηνηθεηήο, απφ ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ
απφ ην Φίεξη, αληηζηάζεθαλ. Οη πξνθνξηθέο εληνιέο ηνπ ηέρνπ επαλαιακβάλνληαλ θάζε
πέληε ιεπηά, ψζπνπ θάπνηα ζηηγκή κεηαηξάπεθαλ ζε απεηιέο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή.
ηελ αζηπλνκία παξνπζηάζηεθε θαη ν αληηπξχηαλεο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ηεο γηα
λα βγνπλ νη θνηηεηέο απφ ην θηίξην . Οη αξρέο ηεο αζηπλνκίαο δήηεζαλ γξαπηψο ην αίηεκα,
δηφηη ην παλεπηζηεκηαθφ άζπιν θαηνρπξψλεηαη κε ην λφκν. Ο αληηπξχηαλεο δε δέρηεθε λα
παξνπζηάζεη γξαπηή αίηεζε.
Σαπηφρξνλα εθδειψζεθε θαη κία λέα αληηπαξάζεζε . Ώπηή κεηαμχ ηεο αζηπλνκίαο θαη
ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηνηθνχληαλ απφ έκπηζην άηνκν ηνπ Μπεξίζηα. Δ αζηπλνκία
ελεκέξσζε ηα Σίξαλα φηη ε απεξγία πείλαο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ην
ιατθφ θίλεκα θαη ε θάζε ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ θνηηεηψλ ζα πξνθαινχζε αλεμέιεγθηεο
καδηθέο αληηδξάζεηο. Ώληίζεηα ε άπνςε ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ φηη ε απεξγία δελ είρε
ππνζηήξημε θαη φηη ε αζηπλνκία απιψο δελ ήζειε λα παξέκβεη .
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Ζ ΜΑΚΡΑ ΝΤΥΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΑΖ
Με ην πέζηκν ηεο λχθηαο ληψζακε έληνλε ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζηνιήο . Δ απεξγία
ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ Ώπιψλα. Σν
παλεπηζηήκην εθεί θξνπξνχληαλ κέξα λχρηα απφ 15-20 ρηιηάδεο άηνκα. Βδψ κφιηο απφ
κφιηο κεξηθέο εθαηνληάδεο.
Πξάγκαηη, δελ αξγήζακε λα επαιεζεπηνχκε: πιεξνθνξεζήθακε φηη ηα κεζάλπρηα ή
ζηηο ηέζζεξηο ε ψξα ην πξσί ζα επηρεηξνχληαλ βίαηε έμνδνο ησλ απεξγψλ. Ώπνθαζίζηεθε λα
κελ απνκαθξπλζεί θαλέλαο θνηηεηήο απφ ην παλεπηζηήκην. Ώκπαξψζεθαλ φιεο νη πφξηεο
θαη ηα παξάζπξα θαη ζρεκαηίζηεθαλ νκάδεο άκπλαο γηα θάζε πφξηα ή παξάζπξν . Έμσ,
ζηελ θεληξηθή είζνδν, έκελαλ αθφκα κεξηθνί εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο,
θάπνηνη νπαδνί ηνπο ή απιψο αληίπαινη ηνπ Μπεξίζηα, αιιά θαη άλζξσπνί ηνπ. Γεγνλφο
επίζεο είλαη φηη νη θαζεγεηέο εθείλνη ηε λχρηα, φπσο θαη ηηο ππφινηπεο, έκελαλ ζην πιεπξφ
ησλ θνηηεηψλ.
Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ πξαγκαηηθέο . Ο ζηξαηεγφο ηέρνπ
έδσζε λέα εληνιή γηα ηελ
νξγάλσζε επηρείξεζεο εθδίσμεο ησλ απεξγψλ θνηηεηψλ αθξηβψο ηα κεζάλπρηα. Δ
αζηπλνκία Ώξγπξνθάζηξνπ αξλήζεθε λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο.
Μεηά θαη απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο πηέζεηο θαη απεηιέο ν αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο
Ώξγπξνθάζηξνπ ζπλάληεζε θξπθά ηνλ αληαπνθξηηή ηνπ Ρφπηεξ θαη εκέλα. Μαο εμήγεζε ηελ
θαηάζηαζε θαη δήηεζε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηελ θνηλή γλψκε. Σαπηφρξνλα λα
επεξεάζνπκε ζην πξπηαλείν ψζηε λα κελ θζάζεη ζηελ αζηπλνκία γξαπηφ αίηεκα γηα βίαηε
έμνδν ησλ θνηηεηψλ.
Μεηά απφ ιίγν ζπλάληεζα ηνλ εηζαγγειέα Ώξγπξνθάζηξνπ Ώξκπέλ Πάζην θαη
θαηάιαβα φηη δελ είρε θακηά πξφζεζε λα επηηξέςεη επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο ζην
παλεπηζηήκην.1
Δ δεχηεξε πιεξνθνξία, πνπ καο έθζαζε έιεγε φηη ηελ επίζεζε ζα νξγάλσλε ε SHIK
ζηηο ηέζζεξηο ην πξσί κε δπλάκεηο απφ ην Λαδαξάηη, 2. Μίιεζα κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Α.
Κφκκαηνο ζην Λαδαξάηη. Σνπ ππελζχκηζα φηη ην 1991, ήηαλ απηφο πνπ νξγάλσλε ην
θνηηεηηθφ θίλεκα ζην Ώξγπξφθαζηξν, φηη ζε πεξίπησζε επίζεζε ζα καηψζεηε εθηφο ησλ
άιισλ ηέζζεξα παηδηά απφ ην Λαδαξάηη, θαη ην Ώξγπξφθαζηξν δελ μερλάεη εχθνια θαη ζα ζαο
δείρλνπλ κε ην δάρηπιν φπσο κέρξη ζήκεξα. Μεηά απφ κηα ψξα ήξζε θαη κνπ είπε φηη δελ ζα
ζπκβεί ηίπνηε. Πίζηεςα εηιηθξηλά ην αληίζεην . κσο νχηε νη Λαδαξαηηλνί δέρηεθαλ ην ξίζθν.
Δ ηξίηε πιεξνθνξία έιεγε φηη ην Παλεπηζηήκην είλαη πεξηθπθισκέλν απφ ζηξαηφ.
ΐγήθα ζρεδφλ κφλνο κνπ θαη έιεγμα ηξηγχξσ . Αελ είδα ηίπνηε . Σελ επνκέλε εηπψζεθε φηη
νη ζηξαηηψηεο είραλ ηνπνζεηεζεί ζε δεζπφδνπζεο ζέζεηο γχξσ απφ ην Παλεπηζηήκην.
Δ πην θξίζηκε ζηηγκή ήηαλ φηαλ γχξσ ζηηο ηξεηο κεηά ηα κεζάλπρηα ζην γξαθείν ηνπ
αληηπξχηαλε έπεζε έλα δηαθνξεηηθφ απεηιεηηθφ ηειεθψλεκα . Μηα γπλαηθεία θσλή είπε φηη
1

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Πάζην απνηέιεζε ηελ αθεηεξία κηαο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ζηελ δηάξθεηα
όιεο ηεο πεξηόδνπ ηνπ Λατθνύ Κηλήκαηνο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπκε ηε δπλακηθή ηνπ θηλήκαηνο, λα
νξγαλώζνπκε ηελ εγεηηθή νκάδα θαη λα ην αξζξώζνπκε πνιηηηθά.
Μεξηθνύο κήλεο κεηά από ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ, ν Αξκπέλ ζα παξαηηεζεί από ην αμίσκα ηνπ εηζαγγειέα ζε
έλδεημε δηακαξηπξίαο θαηά ηεο αδξάλεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ηεο αδπλακίαο λα ηηκσξήζεη ηνπο ππεύζπλνπο ησλ
ηαξαρώλ θαη ηεο καδηθήο δηαθζνξάο.
2

Υσξηό λόηηα ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, πξνπύξγην ηνπ Γ. Κόκκαηνο ζην Νόην, όπσο επίζεο θαη ηνπ αιβαληθνύ
εζληθηζκνύ. Βξίζθεηαη αθξηβώο δίπια ζην θεθαινρώξη ηεο Δ. Δ. Μεηνλόηεηαο, ηε Γεξβηηζάλε
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«ην Παλεπηζηήκην έρεη ηνπνζεηεζεί βφκβα ε νπνία ζα εθξαγεί ζηηο ηέζζεξηο ε ψξα ην
πξσί». Ο αληηπξχηαλεο ην θξάηεζε κπζηηθφ θαη ζα ήηαλ ηξαγηθφ ιάζνο, αλ πξάγκαηη ππήξρε
βφκβα . Έθαλε φκσο θαιά, δηφηη πξνέθπςε θάξζα. Ώλ έβαλε ηηο θσλέο, φια ζα ηειείσλαλ
άδνμα θαη κε ληξνπή, δηφηη φινη ζα εγθαηέιεηπαλ ην Παλεπηζηήκην θαη ζα ήηαλ πιένλ κάηαηε
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο απεξγίαο πείλαο .
Πάλησο ηίπνηε απ΄φια απηά δελ έγηλε, πξάγκα πνπ ελίζρπε ην ζπκπέξαζκα φηη ην
θξάηνο ήηαλ αδχλακν λα θηλεηνπνηήζεη έζησ θαη έλα ηκήκα ηνπ, ελψ νη πξνθνξηθέο
πξνθιήζεηο δελ θιφληδαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθείλε ηε λχρηα ππήξρε ζπλερή ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε
ηελ Ώπιψλα
ηελ Ώπιψλα νη πιεξνθνξίεο φηη ζην Παλεπηζηήκην επελέβεζαλ νη επίιεθηεο δπλάκεηο
ηεο αζηπλνκίαο είρε βγάιεη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο πελήληα ρηιηάδεο άηνκα γηα ηελ
θξνχξεζή ηνπ. Δ Ώπιψλα ήηαλ φιε ζην πφδη, αθνχγνληαλ ππξνβνιηζκνί θαη φηη θάηη ζνβαξφ
ζπλέβαηλε ζην θηίξην ησλ εθεί κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
«ΠΕΘΣΕ ΣΗΝ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Α ΝΑ ΜΗ ΣΗΡΘΖΕΘ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΛΗΣΩΝ»
ηε δεχηεξε εκέξα, ηελ απεξγία πείλαο ππνζηήξημαλ , έζησ θαη κε ζρεηηθή
θαζπζηέξεζε ηα ζπλδηθάηα ησλ θαζεγεηψλ , ηα νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ δήηεζαλ ηνλ
ζεβαζκφ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ. ην πιαίζην απηφ, ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
άιιαμε ζέζε. Γήηεζε απφ ηελ αζηπλνκία ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρψξσλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ απεξγψλ θνηηεηψλ, θάηη πνπ ηειηθψο ζπλέβε.
Σαπηφρξνλα νη θνηηεηέο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ απφρηεζαλ ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ δχν
ρηιηάδσλ πεξίπνπ καζεηψλ ησλ ιπθείσλ ηεο πφιεο θαη ησλ ρσξηψλ. Δ Αηεχζπλζε Παηδείαο
δήηεζε εζπεπζκέλα απφ ηνπο θαζεγεηέο λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ
ζηα ζξαλία. Ώπηφ φκσο ζηάζεθε αδχλαην.
ην πιεπξφ ησλ θνηηεηψλ ηάρηεθαλ θαη νη εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ππνδεκάησλ
ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο πφιεο , νη νπνίνη ζε κήλπκα ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο
θνηηεηέο ηάζζνληαλ ππέξ «ηεο άκεζεο θαη ρσξίο φξνπο παξαίηεζεο ηεο θπβέξλεζεο ησλ
απαηεψλσλ θαη ηνπ αιί Μπεξίζηα”.
Ωζηφζν ζην κηθξφ ρψξν ηεο απεξγίαο πείλαο εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα αλακελφκελα
ζπκπηψκαηα, πνλνθέθαινο, δαιάδεο θαη εκεηνί. Σν λνζνθνκείν δίζηαδε λα ζηείιεη ζην
παλεπηζηήκην πξνζσπηθφ θαη ην απαηηνχκελν πιηθφ. Σελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο
αλέιαβε εζεινληηθά έλαο λεαξφο ηαηξφο νλφκαηη Γθέξγθη Κάηζε .
Σελ ίδηα κέξα επηζθέπηεηαη ηνπο απεξγνχο θνηηεηέο θαη ν Γεληθφο Πξφμελνο ηεο
Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν Νίθνο Καλέιινο, «σο δηπισκάηεο θαη σο άλζξσπνο» , φπσο
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απεπζχλζεθε . Οη θνηηεηέο ηνλ επραξίζηεζαλ γηα ηελ επίζθεςε , αιιά
ηαπηφρξνλα δήηεζαλ κε έκθαζε λα δηαβηβάζεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ ην κήλπκα
«άιιε θνξά λα κελ ππνζηεξίδεη θπβέξλεζε ιεζηψλ, φπσο ήηαλ ε θπβέξλεζε Μπεξίζηα».
Πξάγκαηη ε πξφζθιεζε ηεθαλφπνπινπ πξνο Μπεξίζηα γηα επίζθεςε ζηελ Ώζήλα θαη ε
ππνζηήξημε ηεο Βιιάδαο πξνο ηνλ Μπεξίζηα ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ηεο
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Β.Β, ιίγεο κέξεο λσξίηεξα, είραλ πξνθαιέζεη δπζκελή αληίθηππν θαη κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ,
απ΄φιν ην Νφην, πεξηνρή ε νπνία αλέθαζελ απνηεινχζε ην βαξφκεηξν ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο.
Σνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο επηζθέθηεθαλ θαη νη δχν Έιιελεο βνπιεπηέο ηνπ
Κφκκαηνο Έλσζεο Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, νη νπνίνη ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη νη κφλνη
πνιηηηθνί πνπ επηηξάπεθε λα κπνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Σελ ίδηα κέξα επίζεο έθζαζαλ ζην Παλεπηζηήκην άλζξσπνη ηεο θπβέξλεζεο απφ ηα
Σίξαλα ζε κηα κάηαηε πξνζπάζεηα λα βγάινπλ κε «εηξεληθά» κέζα ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ
απεξγία.
Δ λχρηα πάλησο επαλέθεξε ηελ ίδηα ζθελή. Πεξηζζφηεξνη απφ πεληαθφζηνη θνηηεηέο
θξάηεζαλ ππφ
θαηάιεςε
ηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, απνθαζηζκέλνη λα
ππεξαζπηζηνχλ κέρξη ηέινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο απεξγνχο πείλαο.
Κεθάιαην VI
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΠΗΛΟΣΑΡΔΗ ΣΗ ΚΡΑΣΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ.
ηηο 27.02, ζηα Σίξαλα , ην Βζληθφ πκβνχιην ηνπ Α. Κφκκαηνο ςεθίδεη κε 90 ςήθνπο
ππέξ θαη 5 ιεπθά ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ αιί Μπεξίζηα γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Αεκνθξαηίαο γηα κία δεχηεξε ζεηεία. Ήηαλ φκσο κηα Πχξξεηνο λίθε. Γηα λα πξνβάιιεη ηελ
ςεπδή εηθφλα θαη αίζζεζε φηη ραίξεη ηελ νκφςπρε ζηήξημε ζηηο γξακκέο ηνπ θφκκαηνο,
αλάγθαζε ηα κέιε ηνπ Βζληθνχ πκβνπιίνπ λα ςεθίζνπλ « κε ην ζηδεξηθφ ζηνλ θξφηαθν»
Με ηελ πξνζπάζεηα επαλεθινγήο ν Μπεξίζηα δεηνχζε φρη απιά λα θάλεη κηα θίλεζε
απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο Αχζεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα επηβάιινληαλ
ζην θφκκα, ζηελ θπβέξλεζε θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα. Βπηβεβαίσλε ηαπηφρξνλα ηελ
απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ λα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ Μάθβεζ
Δ εκεξνκελία εθινγήο λένπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο απνθαζίζηεθε γηα ηελ 3ε
Μαξηίνπ 1997.
Οη ζνζηαιηζηέο ζηελ αληηπνιίηεπζε αληέδξαζαλ ζθιεξά δειψλνληαο φηη «απφ ηε
ζηηγκή πνπ ε ΐνπιή είλαη παξάλνκε ηφηε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο, είλαη
παξάλνκνο». Ώπφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ,
ΐαζίιεο Μέιηνο, δήισζε φηη δελ ζα κεηάζρεη ζηελ εθινγή πξνέδξνπ. Δ δήισζε ηνπ
Μέιηνπ, ν νπνίνο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπλέβαιε άκεζα ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ
εθινγψλ ηεο 26εο ΜαΎνπ 1996 θαη ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα, απνηεινχζε κηα ζεηηθή εμέιημε.
(Δ ζπλέρεηα φκσο έδεημε φηη ν Μπεξίζηα θαηάθεξε ηειηθψο λα θέξεη ηνλ Μέιην κε ηα λεξά
ηνπ.)
Δ ππνςεθηφηεηα Μπεξίζηα γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο ,
αλαδσπχξσζε ηελ ιατθή αληίδξαζε ζηελ Ώπιψλα . πλέβάιε ζ΄ζπηφ θαη ην γεγνλφο φηη ην
δηθαζηήξην Σηξάλσλ , χζηεξα απφ ηε κήλπζε ηεο θπβέξλεζεο ζε βάξνο ησλ θνηηεηψλ
απεξγψλ πείλαο, απνθάζηζε ε δίθε λα γίλεη ζηα Σίξαλα . Οη θνηηεηέο ζπλέρηδαλ γηα έλαηε
εκέξα ηελ απεξγία πείλαο κε ηε δηαθνξά φηη ηψξα δε δέρνληαλ πιένλ λα παίξλνπλ ηηο
πξψηεο βνήζεηεο έμσ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ .
Ωζηφζν νη αλεζπρεηηθέο εηδήζεηο απφ ηελ Ώπιψλα αλέθεξαλ φηη νη εμεγεξζέληεο
πξνθαινχληαλ απφ έλνπιεο νκάδεο.
Μηα ηέηνηα νκάδα, ζε ιεπθφ κηληκπάο επηρείξεζε, ηε λχρηα ηεο 28 εο Φιεβάξε , γχξσ
ζηηο 22 ηνπηθή ψξα , λα κπεη ζην θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξνζέθξνπζε φκσο ζηελ
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αληίζηαζε ησλ 15 ρηιηάδσλ Ώπισλίζησλ πνπ ην θξνπξνχζαλ. Σε ζηηγκή απηή, ελψ ε πφιε
μχπλεζε απφ ηνπο ππξνβνιηζκνχο , δεθάδεο εμεγεξζέληεο θαηαδίσμαλ ην ιεπθφ ακάμη, ην
νπνίν πήξε ην δξφκν πξνο ην θηίξην ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ . Βδψ απνβηβάζηεθε ε νκάδα
πνπ επηρείξεζε λα κπεη ζην Παλεπηζηήκην. Μπήθε ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ηεο SHIK θαη
άξρηζε λα ππξνβνιεί θαηά ησλ αθάιππησλ πνιηηψλ , ηξαπκαηίδνληαο κεξηθνχο απ΄απηνχο. Οη
εμεγεξζέληεο θαηφξζσζαλ ζηε ζπλέρεηα λα πιεζηάζνπλ ην θηίξην κε έλα αλαηξεπφκελν
θνξηεγφ, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ σο αζπίδα. Δ επίζεζε θαηά ηνπ θηηξίνπ ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ είρε ζην ηέινο βαξηέο ζπλέπεηεο . Σν θηίξην θάεθε νινζρεξψο αθήλνληαο ιίγεο
δπλαηφηεηεο ζηνπο άληξεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαλ κέζα λα ζσζνχλ .
Ώθφκα θαη ζήκεξα δελ είλαη αθξηβήο ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ. Οχηε θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ αλδξψλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαλ ζην θηίξην αλαθνηλψζεθε πνηέ. Μηα
εθδνρή αλαθέξεη φηη ππήξμαλ 13 λεθξνί, 35 ηξαπκαηίεο, έμη ζε βαξηά θαηάζηαζε θαη πνιινί
αγλννχκελνη. Αχν απφ ηνπο άλδξεο ηεο SHIK κεηαθέξζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην θαη
ιηληζαξίζηεθαλ άγξηα . Έλαο απ΄απηνχο , αλαθέξεη απηφπηεο κάξηπξαο, παξά ηα άγξηα
βαζαληζηήξηα, δελ δέρηεθε λα αξλεζεί ην αιί Μπεξίζηα ψζπνπ πέζαλε. Γεγνλφο είλαη φηη
πνιινί απφ ηνπο άλδξεο ηεο SHIK εμαθαλίζηεθαλ κπζηεξησδψο εθείλε ηε λχρηα.
Δ θξαηηθή ηειεφξαζε, ε νπνία επηθαινχληαλ πεγέο ηεο SHIK, κίιεζε γηα έμη λεθξνχο
θαη επέκελε φηη ηελ επίζεζε εμαπέιπζαλ ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο νξγαλσκέλεο απφ ην
νζηαιηζηηθφ Κφκκα . Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ηνπ . Κφκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ θξαηηθή
ηειεφξαζε , εμαθάληδαλ άηνκα ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ πεξηέρνληαλ ζε καχξεο ιίζηεο πνπ
θπθινθφξεζε ην .Κφκκα Δ είδεζε απηή πάλησο ήηαλ αληίβαξν ζηηο θαηεγνξίεο θαηά ηνπ
Α. Κφκκαηνο φηη θαηάξηηδε καχξεο ιίζηεο αληηπάισλ.
Σελ ίδηα λχρηα ν ζηξαηφο ηέζεθε ζε επηθπιαθή . Οη εμεγεξζέληεο ζηελ Ώπιψλα κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη πνιινί απφ ην Φίεξη θαη ην Μπεξάηη, επεηέζεζαλ ζε ζηξαηησηηθέο απνζήθεο
ππξνκαρηθψλ, πήξαλ φπια θαη πνιεκνθφδηα θαη νξγάλσζαλ ηελ άκπλα ηεο πφιεο πξνο
θάζε θαηεχζπλζε. Δ πφιε ηεο Ώπιψλαο γίλεηαη ειεχζεξε θαη νξγαλψλεη ηελ άκπλά ηεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε θάζε επίζεζεο.
Ωζηφζν πεγέο απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπ Μπεξίζηα αλαθέξνπλ φηη νη άλδξεο ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο θαηά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έπξεπε λα είραλ ηελ
θάιπςε ηνπ ζηξαηνχ θάηη πνπ δε ζπλέβεθε. Σελ επφκελε κέξα, ζε πξσηνζέιηδν ηεο
εθεκεξίδαο «ΏLΐΏΝΕΏ», ειεγρφκελεο πιήξσο απφ ηνλ ίδην ηνλ Μπεξίζηα θαη αξζξνγξάθν
έλαλ απφ ηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ έβιεπαλ εθείλεο ηηο κέξεο, θαηεγνξείηαη σο
πξνδφηεο ν Τπνπξγφο Άκπλαο αθέη Γηνπιηάιη. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ν Τπνπξγφο Άκπλαο
θπγαδεχεηαη. ην ζπίηη ηνπ εηζέβαιαλ γηα έιεγρν νη Μπζηηθέο Τπεξεζίεο θαη ε ΐνπιή ηνλ
απνθεξχηηεη ιηπνηάρηε.1
πσο εθ΄ησλ πζηέξσλ απεδείρζε κε αδηάςεπζηα ζηνηρεία θαη γξαπηέο εληνιέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο ν ζηξαηφο έπαηξλε πιένλ εληνιέο απφ ηνλ αξρεγφ ηεο

Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αιβαλία ν Εηνπιηάιη, δήισζε όηη ην επίκαρν άξζξν ζηελ «ΏLΐΏΝΕΏ»,
ππαγφξεπζε ν ίδηνο ν Μπεξίζηα , ν νπνίνο θαηά ηνΕηνπιηάιη πξνζπάζεζε λα ηνλ θαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά ππεύζπλν
γηα ηηο ζηξαηησηηθέο απνηπρίεο ηεο θπβέξλεζεο. Ο ίδηνο ν Εηνπιηάιη ζα δειώζεη εληνύηνηο όηη δελ έιεγρε πιένλ ην
ζηξαηό.
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1998, ν Εηνπιηάιη καδί κε άιια πέληε πξώελ αλώηαηα ζηειέρε ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Γ.
Κόκκαηνο, ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Ο . Μπεξίζηα θαη όιν ην Γ, Κόκκα ηνπο
ππνζηεξίδεη θινγεξά σο « ήξσεο ηεο δεκνθξαηίαο». Ζ δηθαηνζύλε ππνρσξεί ζηηο πηέζεηο Μπεξίζηα. Σξία ρξόληα
Αξγόηεξα, ηνλ Αύγνπζην 2001, ε εηζαγγειία παύεη ηελ ππόζεζε. Σα έμη ζηειέρε ηνπ Γ. Κόκκαηνο δεηνύλ απνθαηάζηαζε
από ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ηξαζβνύξγνπ.
1
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αζηπλνκίαο, ζηξαηεγφ Ώγθίκ ηέρνπ, ν νπνίνο επζπλφηαλ θαη γηα φιε ηελ επηρείξεζε κε
ζηφρν ηελ θαηάπλημε ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο ζηελ Ώπιψλα θαη ζηηο άιιεο πφιεηο ηνπ Νφηνπ.
ηα Σίξαλα ζηηο 28.02. νη θνηηεηέο ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
πξεζβεηψλ ησλ ΔΠΏ θαη ηεο Γεξκαλίαο, δεηψληαο ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Μέμε .
Σελ ίδηα κέξα ε θνηηεηέο ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ ηξφπν γηα λα θαηεβνχλ
ζε απεξγία πείλαο , αιιά απέηπραλ. Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο επελέβαηλαλ δηα ηεο βίαο ζε
θάζε ζπγθέληξσζή ηνπο άλσ ησλ δέθα αηφκσλ.
ΐία άζθεζαλ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο θαη θαηά ησλ καζεηψλ ησλ ιπθείσλ ηεο
πξσηεχνπζαο , νη νπνίνη γηα ηξίηε θαηά ζεηξά εκέξα απείραλ απφ ηα καζήκαηα θαη
πνξεχνληαλ νξγαλσκέλα ζηνπο δξφκνπο. Αεθάδεο καζεηέο παξνπζηάζηεθαλ ζηα γξαθεία
ησλ αλεμάξηεησλ εθεκεξίδσλ, γηα λα δείμνπλ ηα ζεκάδηα ηεο αζηπλνκηθήο βίαο.
Παξά ηαχηα ε αζηπλνκία ησλ Σηξάλσλ ζα επηηξέςεη κηα κέξα αξγφηεξα ζηελ
αληηπνιίηεπζε λα νξγαλψζεη κηα ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο. ρη φκσο ζηελ πιαηεία
«θεληέξκπεεο». Δ αληηπνιίηεπζε θάιεζε ηνπο νπαδνχο ηεο λα ζπγθεληξσζνχλ αθξηβψο
εθεί. Σφηε ην Τπνπξγείν Αεκφζηαο Σάμεο αλαίξεζε ηελ άδεηα γηα ηε δηαδήισζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο, επηθαινχκελν ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ Ώπιψλα χζηεξα απφ ηελ
πνιχλεθξε έλνπιε ζχγθξνπζε ζην θηήξην ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηελ πξνεγνχκελε
λχθηα.
Δ αληηπνιίηεπζε νξγαλσκέλε ζην Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία, νξγάλσζε
ηε
ζπγθέληξσζε ησλ νπαδψλ ηεο ζην κέξνο πνπ είρε αξρηθά επηηξέςεη ε αζηπλνκία. ηε
ζπλέρεηα νη ζπγθεληξσζέληεο θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε θαιψληαο ηνπο
θνηηεηέο λα ελσζνχλ καδί ηνπο. Μπξνζηά ζηελ Ώκεξηθαληθή Πξεζβεία ζηα Σίξαλα επελέβε ε
αζηπλνκία κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηνχλ δεθάδεο δηαδεισηέο θαη 7 αζηπλνκηθνί.
Δ εθεκεξίδα «Koha Jone»,ε κεγαιχηεξε ζηε ρψξα, κηα κέξα λσξίηεξα αλέθεξε ηελ
πιεξνθνξία φηη θηλδχλεπε ε δσή ηνπ θπιαθηζκέλνπ εγέηε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο
Φάηνο Νάλν.
ην Σεπειέλη ε θεληξηθή νδφο ζπλέρηδε λα παξακέλεη θιεηζηή γηα ηέηαξηε θαηά ζεηξά
εκέξα ζηε γέθπξα ηεο Μεκαιίατ . Καζεκεξηλά θζάλνπλ εηδήζεηο γηα ζπγθξνχζεηο κεηαμχ
εμεγεξζέλησλ θαη ησλ
αζηπλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Δ γέθπξα απηή
ζεσξνχληαλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ζεκαληηθή γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θινηφ ηεο
Ώπιψλαο.

ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΡΑΝΣΑ - ΝΔΑ ΔΣΗΑ ΔΝΣΑΖ. Ζ Δ. Δ. ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
ΣΟ ΣΟΥΑΣΡΟ
01.03.1997. ια μεθίλεζαλ φηαλ θαηά πεξίεξγν ηξφπν άλνημαλ νη βαξηέο πφξηεο ηεο
θπιαθήο ησλ Ώγίσλ αξάληα πνπ βξίζθνληαη βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο. Κξαηνχληαλ πεξίπνπ
130 θαηάδηθνη. Μφλν ηέζζεξηο απ΄απηνχο ήηαλ δηθαζκέλνη γηα θφλν . Οη ππφινηπνη ήηαλ
κέηξησλ πνηλψλ. Σελ επζχλε γηα ην άλνηγκα ησλ θζιαθψλ αλέιαβε έλαο έκπηζηνο
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αμησκαηηθφο ηνπ Μπεξίζηα απφ ην ρσξηφ Λαδαξάηη. 1 Οη θπιαθηζκέλνη μερχζεθαλ ζηνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο. Μαδί κ΄απηνχο ελψζεθαλ άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο ήηαλ νπιηζκέλεο.
Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πφιε, είραλ εγθαηαιεηθζεί θαη απνηέιεζαλ ηνλ ζηφρν
επίζεζεο. Οη εμεγεξκέλνη ππξπφιεζαλ πξψηα ηα γξαθεία ηεο εηζαγγειίαο, κε απνηέιεζκα ε
αλεμέιεγθηε θσηηά λα θάςεη θαη ηελ βηβιηνζήθε ηεο πφιεο ζην ίδην θηίξην. Σελ ίδηα ηχρε είραλ
ζηε ζπλέρεηα ηα θηίξηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη
ηξάπεδεο δελ θάεθαλ, αιιά ιεζηεχηεθαλ. Άκεζν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ κηθξή
λαπηηθή βάζε ηνπ αιβαληθνχ ζηξαηνχ, βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο, πνπ επίζεο είρε
εγθαηαιεηθζεί.
Σηο επφκελεο ψξεο έλα παξφκνην ζελάξην ζα εθαξκνζηεί θαη ζην Αέιβηλν. Βδψ φκσο
εθείλνη πνπ μεζεθψζεθαλ ήηαλ πνιχ ιηγφηεξνη απ΄απηνχο πνπ ήξζαλ απφ ηνπο Ώγίνπο
αξάληα. Σελ επαχξην ζα επηρεηξεζεί ην ίδην θαη ζην Ώξγπξφθαζηξν.
Βπηθεθαιήο ησλ εμεγεξκέλσλ ήηαλ άηνκα γλσζηά γηα ην ιαζξεκπφξην θαη ηε
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ιαζξνκεηαλαζηψλ , ιεπθήο ζάξθαο. Μαδί ηνπο θαη απφζηξαηνη
αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο. Γεληθψο ήηαλ άηνκα ηα νπνία ηελ αληαξζία
θαηά ηνπ θξάηνπο ηε ζπλέδεαλ:- νη θπιαθηζκέλνη κε ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη φινη καδί κε ηελ
ειεπζεξία δξάζεο ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κε αλππνιφγηζηα νηθνλνκηθά νθέιε. Δ
απψιεηα ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο παξαηξάπεδεο έβγαιε ζηε ζπλέρεηα ζηνπο δξφκνπο ην
πξαγκαηηθφ πιήζνο ηεο εμέγεξζεο.
Δ αλάιπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ, φπσο θαη ησλ ίδησλ ησλ γεγνλφησλ, νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα φηη
ζην ζελάξην ησλ θαηαζηξνθψλ, ηεο αλαξρίαο θαη ηνπ ράνπο
εμππεξεηνχληαλ ζπκθέξνληα κεξηθψλ πιεπξψλ ηαπηφρξνλα.
Πίζσ απφ ην θάςηκν ησλ αξρείσλ ηεο εηζαγγειίαο, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ
δηθαζηεξίσλ, πρ βξηζθφληνπζαλ νη νκάδεο πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν είραλ ζρέζε κε
ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
Βλδηαθεξφκελεο γηα ηελ θαηαζηξνθή, ιφγσ θάιπςεο ηεο δηαθζνξάο, ήηαλ θαη νη ίδηεο
νη θξαηηθέο ππεξεζίεο. Τπήξραλ σζηφζν θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο Οη κπζηηθέο ππεξεζίεο
είραλ αθαηξέζεη απφ πξηλ ηα ζεκαληηθά ηνπο αξρεία θαη επέηξεςαλ λα πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ
πνιηηψλ νη άζρεηνη θάθεινη.
Βηδηθφ ελδηαθέξνλ είραλ λα θπθινθνξνχζαλ νη θάθεινη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Β.Β.
Μεηνλφηεηα θαη θπξίσο κε Έιιελεο ζπλεξγάηεο ησλ αιβαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν
γεγνλφο πξνθάιεζε έλαλ θαχιν θχθιν αιιεινθαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ,
ζεζκνπνηψληαο ζηελ Μεηνλφηεηα έλα θιίκα θαρππνςίαο θαη αιιεινακθηζβήηεζεο γηα ηνπο
πάληεο θαη ηα πάληα. Μάιηζηα νη «αληίπαιεο νκάδεο» αγφξαδαλ ζηε καχξε αγνξά ηέηνηα
ραξηηά γηα λα κπνξνχλ λα εθβηάδνπλ ηνπο επίζεο Έιιελεο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο. Έηζη
γελλήζεθε θαη ε βηνκεραλία πιαζηνγξάθεζεο θαθέισλ ηεο SHIK ησλ Βιιήλσλ. Πνιινί
απ΄απηνχο ηνπο θαθέινπο θαη φρη κφλν απφ ηνπο Ώγίνπο αξάληα , αιιά απφ παληνχ,
έθζαζαλ ζην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν, ζηελ Πξεζβεία ζηα Σίξαλα
θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα ζηελ Βιιάδα κε ζηφρν ην θαθέισκα ησλ Βιιήλσλ.
Οη ππεχζπλνη ησλ ηξαπεδψλ επίζεο είραλ αθαηξέζεη πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο
επίζεζεο ηνλ κεγάιν φγθν ρξεκάησλ. Μάιηζηα «γηα ιφγνπο αζθαιείαο» ηα είραλ κεηαθέξεη
ζην φλνκά ηνπο ζηελ Βιιάδα. Δ επηζηξνθή ηνπο φκσο κεηά ηελ εμέγεξζε ήηαλ ζέκα
ζπλεηδήζεσο απηψλ. Σέηνηεο ζπλεηδήζεηο φκσο ήηαλ ζπάληεο. Καη έλαο Έιιελαο , δηεπζπληήο
1

Λίγεο κέξεο αξγόηεξα ν ίδηνο ζα εκθαληζηεί σο ήξσαο ζην Αξγπξόθαζηξν θαη ζα αλαξξηρεζεί ζηελ Δπηηξνπή
Αξγπξνθάζηξνπ. Ζ δσή ηνπ όκσο ζα δηαθνπεί κεηά από ηξεηο βδνκάδεο ζην λνζνθνκείν Ησαλλίλσλ . Άγλσζηνη θαη
εληειώο κπζηεξησδώο ηνπ είραλ ηξππήζεη κε ζθαίξεο ηα δπν γόλαηα θαη ηνπ είραλ αθαηξέζεη ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζεη.
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ηνπ ηακηεπηεξίνπ πνπ επέζηξεςε ηα ρξήκαηα απφ ηελ Βιιάδα, θαηά ην 1998 απαιιάρηεθε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δηφηη δελ επέηξεςε ηνπο λένπο άξρνληεο λα έρνπλ ειεχζεξα ρέξηα ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο ηξάπεδαο γηα πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο.
ην ακέζσο ρξνληθφ δηάζηεκα άξρηζαλ νη νξγαλσκέλεο ιεζηείεο, νη απεηιέο θαη ην
έγθιεκα. Ώπνηέιεζκα, ν αδχλαηνο θξίθνο ζηελ φιε αιπζίδα , νη Έιιελεο, λα εγθαηαιείςνπλ
ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα θχγνπλ ζηελ Βιιάδα. 160 ειιεληθέο νηθνγέλεηεο εγθαηέιεηςαλ ηα
ζπίηηα ηνπο , κφλν απφ ηελ πφιε ησλ Ώγίσλ αξάληα. Σν δηπιαλφ ρσξηφ ηεο Σζηνχθαο θαηά
θχξην ιφγν ειιεληθφ, έκεηλε ζρεδφλ ζηα ρέξηα ησλ Ώιβαλψλ.
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ «έπεζαλ» νη Άγηνη αξάληα νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο ζα δεηήζνπλ
απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ Βιιάδα. Ώληαπφθξηζε φκσο δελ ππήξμε. Δ
Ώζήλα δελ είρε πξφζεζε λα εκπιαθεί ζε κηα φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε θαηάζηαζε.
Μάιηζηα γηα λα απφθεπγε ηνπο πνλνθεθάινπο, δεηνχζε απφ ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα λα κε
αλακηρηεί ζηηο ηαξαρέο
Σνπο Ώγίνπο αξάληα ζα εγθαηαιείςνπλ επίζεο, αιιά κε πξννξηζκφ ην βνξξά θαη νη
7-8 ρηιηάδεο βφξεηνη πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πφιε, χζηεξα απφ ηελ έθθιεζε Μπεξίζηα
ην 1994-95 γηα «θαηάιεςε»ηνπ Νφηνπ θαη ηεο αθξνζαιαζζηάο απφ ηνπο βφξεηνπο
ζπκπαηξηψηεο ηνπ. 1
AΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΜΔΞΖ ΔΧ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ
Ίζσο ζαλ απνηέιεζκα ηεο νιφπιεπξεο πίεζεο ν Μπεξίζηα ππαγφξεπζε θαη
αλαθνίλσζε ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Ώιεμάληεξ Μέμε, ηελ πξψηε Μαξηίνπ 1997.
Αελ αλέθεξε φκσο ηίπνηε γηα ην πνηνο ζα θπβεξλνχζε ηε ρψξα. Θα ιακβάλνληαλ ππφςε ε
πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ππεξεζηαθή θπβέξλεζε; Θα νδεγνχληαλ ε ρψξα ζηηο
θάιπεο θαη πφηε; Πνηα θπβέξλεζε ζα νξγάλσλε ηηο εθινγέο; ηα εξσηήκαηα απηά δελ ππήξμε
απάληεζε.
ηελ νπζία ε εμέιημε απηή ζεκείσλε κηα επηθίλδπλε θακπή . Σν θξάηνο κέλεη de jure
ρσξίο θπβέξλεζε . εκαηνδνηήζεθε έηζη ε δηάιπζε θαη ζηελ πξάμε ησλ θπξηφηεξσλ θαη
ηειεπηαίσλ θξίθσλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Οη 24 ψξεο πνπ κεζνιάβεζαλ επηβεβαίσζαλ
πφζν καθξηά, αιιά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαθνχ, είραλ θζάζεη ηα πξάγκαηα.
Δ είδεζε γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Μέμε έγηλε δερηή κε κεγάιν
ελζνπζηαζκφ, δηφηη εξκελεχηεθε σο ππνρψξεζε ηνπ Μπεξίζηα . Ώλακελφκελν ήηαλ ψζηε ν
ελζνπζηαζκφο λα κε θξαηήζεη πνιχ . Δ ινγηθή δελ επέηξεπε πεξηζψξηα ζηηο ζπγθηλήζεηο.
Ήηαλ βέβαην φηη ε παξαίηεζε κφλν ηνπ Πξσζππνπξγνχ , απνηεινχζε άιιε κηα πνιηηηθή
καλνχβξα ηνπ Πξνέδξνπ Μπεξίζηα, γηα λα ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηππηθά φιεο ηηο
εμνπζίεο. Σαπηφρξνλα ζθπγκνκεηξνχζε ηελ αληίδξαζε φισλ ησλ αληηπάισλ θαη θέξδηδε
ρξφλν.
Οη πξψηνη πνπ αληηδξάζαλε αξλεηηθά ζηελ παξαίηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ήηαλ νη
θνηηεηέο απεξγνί πείλαο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Μηζή ψξα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο
παξαίηεζήο ε πληνληζηηθή Βπηηξνπή ηεο Ώπεξγίαο ζα δειψζεη φηη «ε απεξγία ζα
1

Σν δηπιό θελό ζα θαιπθζεί ηα επόκελα ρξόληα κεηά από ηηο ηαξαρέο ηνπ 1997 από άιιν αιβαληθό ζηνηρείν, από
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Νόηνπ ηεο Αιβαλίαο.
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ζπλερηζηεί ζε πιήξε αιιειεγγχε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο Ώπιψλαο, κέρξη ηελ ηθαλνπνίεζε
φισλ ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο”.
Αελ είρε απνκείλεη φκσο θαη πνιχο ρξφλνο γηα αληηδξάζεηο.
* * *
Βλησκεηαμχ, παξά ην γεγνλφο φηη ε απεξγία πείλαο ησλ θνηηεηψλ ζην Ώξγπξφθαζηξν
ήηαλ ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα, ε είδεζε γηα ηελ παξαίηεζε
ηνπ
Πξσζππνπξγνχ ζηξέθεη αιινχ ηελ πξνζνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Δ Κπξηαθή βξίζθεη
θιεηζηά φια ηα θαηαζηήκαηα. ηελ πφιε είρε θσιηάζεη ν παληθφο γηα ην ςσκί. Τπάξρεη
σζηφζν κηα πεξίεξγε θηλεηηθφηεηα .
Μεηαμχ ησλ άιισλ δηαδίδεηαη κε ηαρχηεηα ε είδεζε φηη ηελ πξνεγνχκελε λχρηα έλα
ειηθφπηεξν πήξε απφ ηελ θπιαθή ηεο Μπέληζηα ζην Σεπειέλη, ηνλ θπιαθηζκέλν εγέηε ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Φάηνο Νάλν θαη έθπγε πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε. Καλείο δελ
γλψξηδε άιιεο ιεπηνκέξεηεο θαη νη θήκεο νξγίαδαλ.
Καηαθζάλνπλ επίζεο εηδήζεηο φηη ην ζελάξην ηνπ Αειβίλνπ θαη ησλ Ώγίσλ αξάληα
ζα εθαξκνζηεί θαη ζην Ώξγπξφθαζηξν. Ο δηνηθεηήο ηεο Ώζηπλνκίαο Ώξγπξνθάζηξνπ
εγθαηαιείπεη ηε ζέζε ηνπ θαη θεχγεη ζηελ Βιιάδα. Ώλαγθάζηεθε λα θχγεη δηφηη ,φπσο ν
ίδηνο νκνιφγεζε απεηιήζεθε πξνζσπηθά απφ ηνλ Ώγθίκ ηέρνπ θαη ηνλ αθέη Γηνπιηάιη, φηη
ζα ηνλ ζθφησλαλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα ρέξηα σο «πξνδφηε θαη πνπιεκέλν ζηνπο Έιιελεο».
Σν απφγεπκα, κεηά ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ πφιε 500-600 Σεπειεληηψλ πνπ
ήξζαλ λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηνπο θνηηεηέο απεξγνχο πείλαο, αησξεχληαλ θαη πάιη ε θήκε
γηα επίζεζε ζην Ώξγπξφθαζηξν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αειβίλνπ θαη ησλ Ώγίσλ αξάληα.
Δ είδεζε αλαγθάδεη ηνπο Ώξγπξνθαζηξίηεο λα θιεηζηνχλ θνβηζκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο.
Άλζξσπνη απφ ηελ πφιε πνπ πήγαλ κέρξη ηνπο Ώγίνπο αξάληα δελ επηβεβαίσζαλ
σζηφζν ηελ είδεζε. ηελ επηζηξνθή φκσο , έλα - δχν ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ πφιε , πξνο
ην ρσξηφ Λαδαξάηη, είδαλ κηα νκάδα καζθνθφξσλ ζε νθηψ ΕΥ ρσξίο πηλαθίδεο . Σα ίδηα
απηνθίλεηα ηα είδαλ λα κπαίλνπλ γχξσ ζηηο 17. 30 ζηελ πφιε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ.
Έθαλαλ έλα γχξσ κέρξη ηελ θεληξηθή πιαηεία ζηελ παιηά πφιε θαη κεηά θαηέβεθαλ πξνο ηε
λέα κεγάιε ζπλνηθία θαη πξνο ην παλεπηζηήκην. Βπηηέζεθαλ κε ηαρχηεηα ζην αζηπλνκηθφ
κέγαξν ππξνβνιψληαο κε φια ηα είδε ησλ φπισλ πνπ δηέζεηαλ. ε ιίγα ιεπηά ην
παξάδνζαλ ζηηο θιφγεο ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ θακηά αληίζηαζε. Δ θσηηά έθαςε θαη ην
αξρείν ηεο εηζαγγειίαο Ώξγπξνθάζηξνπ. ια δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα θάηη πξνκειεηεκέλν.
Οη ιίγνη πεξαζηηθνί γλψξηζαλ θαιά ηνπο «επαλαζηάηεο», νη νπνίνη δελ είραλ θακηά
ζρέζε νχηε κε ηελ αληηπνιίηεπζε νχηε κε ηνπο θνηηεηέο νχηε γεληθφηεξα κε ηνλ απιφ ιαφ.
Καλείο φκσο δε κίιεζε πνηέ γη΄απηνχο. Βμάιινπ ηα γεγνλφηα απηά δελ ήηαλ πάξα ε αξρή.
ζν λα αλνηγνθιείζεηο ηα κάηηα ε πφιε γέκηζε κε φπια θαη ππξνβνιηζκνχο. ΄Οπια
θαη ππξνκαρηθά δελ είραλ πηα κφλν νη κεγάινη αιιά θαη ηα κηθξά παηδηά. Ππξνβνιηζκνί
αθνχζηεθαλ θαη ζην παλεπηζηήκην.
ια ηψξα κχξηδαλ κπαξνχηη θαη ε πφιε ζπλήζηδε ηε λέα θαηάζηαζε . Ώπφ εδψ θαη
ζην εμήο παληνχ έβιεπεο φπια θαη άθνπγεο ππξνβνιηζκνχο. Κάπνηα ζηηγκή θζάζακε ζην
ζεκείν, πνπ, αλ δελ αθνχγακε ππξνβνιηζκνχο, δελ κπνξνχζακε λα θνηκεζνχκε.
Δ λχρηα σζηφζν θπιάεη γξήγνξα θαη ε θίλεζε ζηελ πφιε θαζειψζεθε ζην κεδέλ. ηηο
9.30 ιεειαηείηαη θαη ππξπνιείηαη ην κνηέι ηεο Γθηαιίηζα ζηε βφξεηα είζνδν ηεο πφιεο, ην
νπνίν κέρξη ην κεζεκέξη θξνπξνχζαλ ζηξαηηψηεο. Μηα νηθνγέλεηα πήξε απ΄εθεί πεξίπνπ
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πέληε εθαηνκκχξηα δξαρκέο ζε δηάθνξα είδε, φζα αθξηβψο ήηαλ θαη νη θαηαζέζεηο ηεο ζηε
Γθηαιίηζα θαη ηε ΐΒΦΏ καδί.
ηελ Ώπιψλα ζπλερηδφηαλ ε ραψδεο θαηάζηαζε. Σν θχκα κίζνπο αλέβαηλε ζπλερψο
θαη ηελ ίδηα εκέξα ιεειαηνχληαη νη θπβεξλεηηθέο βίιεο θαη ηδηαίηεξα εθείλε πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ν αιί Μπεξίζηα.
Σν κεζεκέξη ζην ρσξηφ Λέβαλη ηνπ Φίεξη δπν θνξηεγά απφ ηελ Ώπιψλα θαη κεγάινο
αξηζκφο ΕΥ επεηέζεζαλ ζε ζηξαηησηηθέο απνζήθεο, πήξαλ φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη
επέζηξεςαλ μαλά ζηελ Ώπιψλα. Μεξηθέο ψξεο αξγφηεξα ε επίζεζε επαλαιακβάλεηαη ζηελ
κεξαξρία ηνπ Φίεξη. Ο κέξαξρνο θξαηείηαη πεξηθπθισκέλνο επί ηέζζεξηο ψξεο . Έλα άηνκν
ζθνηψλεηαη θαη έμη ηξαπκαηίδνληαη .
ην Σεπειέλη απειεπζεξψλνληαη δηα ηεο βίαο φινη νη θξαηνχκελνη ησλ ηειεπηαίσλ
εκεξψλ θαη ηίζεηαη έηζη ηέινο ζηελ ηππηθή έζησ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Οη εμεγεξζέληεο ηνπ
Σεπειελίνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ ηαμηαξρία ππξνβνιηθνχ . Μέρξη ηα ζχλνξα κε ην Φίεξη , ζε
θάζε ρσξηφ θαη ζηξαηεγηθφ ζεκείν εγθαηαζηάζεθαλ νξγαλσκέλεο έλνπιεο νκάδεο άκπλαο
κε απηφλνκν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο.
ηα Σίξαλα ν Μπεξίζηα ζπλαληάηαη κε ηνπο πξεζβεπηέο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Β.
Έλσζεο . Ώξλνχληαη φκσο λα ζπλαληεζνχλ καδί ηνπ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο .
Ώληίζεηα μεθηλνχλ εξγψδεηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηνπο. ε κηα ηειενπηηθή εκθάληζε ν
Μπεξίζηα ππφζρεηαη φηη «ζα θαηαπλίμεη ηελ ηξνκνθξαηηθή αληαξζία» , έξγν ησλ πξψελ
θνκκνπληζηψλ, πξάθηνξεο ησλ πξψελ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε μέλεο
θαηαζθνπίεο.
ια φκσο ηνλ θαηαζηνχλ σο ην Μάθβεζ ηεο Ώιβαλίαο πνπ ηνλ ηξνκάδεη ε πξνθεηεία
ηνπ ραξηζκαηηθνχ πξνέδξνπ ηνπ Ώιβαληθνχ Οηθνινγηθνχ Κφκκαηνο. 1
Δ κφλε δηέμνδνο πνπ ηνπ κέλεη είλαη ε επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ. Ο Μπεξίζηα
ιεζκφλεζε φηη ε ρψξα ηνπ βξηζθφηαλ ζηελ θαξδηά ηεο Βπξψπεο θαη δνχζακε ζην ηέινο ηνπ
ΥΥ αηψλα. ηηο 02.03.1997, ζπγθαιείηαη δηθηαηνξηθά ε βνπιή θαη απνθαζίδεηαη ε επηβνιή ηεο
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ρψξα .
Βπηθεθαιήο ηεο θπβέξλεζεο δηνξίζζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Μπεξίζηα ν αξρεγφο ηεο
SHIK Mπαζθίκ Γθαδηληέληε θαη πξνάγεηαη απφ απιφο δάζθαινο ζε ηξαηεγφ ηεζζάξσλ
αζηέξσλ 2
Τπφ ηελ δηνίθεζή ηνπ ηέζεθαλ ν ζηξαηφο, νη δπλάκεηο ηεο ηάμεο θαη νη κπζηηθέο
ππεξεζίεο.
Δ ηνπνζέηεζε ηνπ Γθαδηληέληε, απνιχησο παξάλνκε, πξνθάιεζε παληθφ ζην ιαφ.
Οπζηαζηηθά ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλαιακβάλνπλ θαη πάιη,- φπσο θαη επί
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο νη κπζηηθέο ππεξεζίεο.
Βθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ, ε βνπιή ςήθηζε
λφκν πνπ ηάζζεη 48ψξε πξνζεζκία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ φπισλ .
1

ηαλ ξσηήζεθε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα αλάγθαδε ηνλ Μπεξίζηα λα εγθαηαιείςεη ηελ εμνπζία έρεη πεη όηη «ηνλ
βόξεην κόλν ε ζθαίξα ηνλ θαηεβάδεη από ην άινγν»
2

πσο όκσο δηαπηζηώζεθε αξγόηεξα ην ζρεηηθό δηάηαγκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Γθαδηληέληε δε βξέζεθε
πνηέ. Ο Γθαδηληέληε, όρη κόλν ήηαλ ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Μπεξίζηα, αιιά θαη πξόεδξνο ηνπ κνπζνπικάλσλ
δηαλννύκελσλ ζηε ρώξα κε πνιιέο δηαζπλδέζεηο κε ηνπο ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ Αιβαλία από
ην 1992. Μεηά ηα γεγνλόηα ηνπ 1997 δήηεζε πνιηηηθό άζπιν ζηηο Αξαβηθέο ρώξεο.
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Αηαηάρηεθε ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ κέρξη λενηέξαο θαη νη εθεκεξίδεο ππνρξεψλνληαη
λα ππνβάιινπλ γηα έιεγρν θαη πξνιεπηηθή ινγνθξηζία ηελ χιε ηεο επφκελεο εκέξαο.
Ήδε ε ζέζπηζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο ζε κηα ρψξα φπνπ πιένλ νη
πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ήζαλ νπιηζκέλνη δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εκθχιηαο
αληηπαξάζεζεο.
Σα δηαζσζέληα θείκελα ησλ δηαηαγψλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Άλνημεο ηνπ
1997, θαζψο θαη νη δειψζεηο ππεχζπλσλ αλζξψπσλ ηεο ίδηαο επίζεο πεξηφδνπ, (ηδηαίηεξα ζε
ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο θαηά ηνπ Νφηνπ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζηξαηεπκάησλ
ζηελ Πξεκεηή) απνδεηθλχνπλ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, φηη ν Μπεξίζηα ήηαλ ηθαλφο λα
αηκαηνθπιίζεη ηελ Ώιβαλία γηα λα δηαηεξεζεί ζηελ εμνπζία.

68

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Κεθάιαην

VII

H ΠΗΚΡΖ ΓΔΤΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ
Δ είδεζε ηεο επηβνιήο ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζηε ρψξα έπεζε βαξηά, εηδηθά κεηαμχ ησλ
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Ώξγπξφθαζηξνπ , νη νπνίνη εθείλε ηε λχρηα ήηαλ
πεξηζζφηεξνη απφ θάζε άιιε βξαδηά. Ο θφβνο γηα ελδερφκελε επίζεζε είρε πιένλ θαη
λνκηθφ πεξίβιεκα. Ώζηπλνκία δελ ππήξρε πνπζελά. Οχηε ζπκπαξάζηαζε απφ ην θνηλφ.
ηηο ζπλζήθεο απηέο ρξεηαδφηαλ κηα απφθαζε. Σα ιεπηά θαη νη ψξεο πεξλνχζαλ, κα
θαλείο δελ ήζειε λα αλαιάβεη ηελ επζχλε. Άξρηζε ζηγά - ζηγά λα επηθξαηεί ε άπνςε γηα ηε
δηάιπζε ηεο απεξγίαο. Πξνζσπηθά κε αλεζπρνχζε ην γεγνλφο φηη φρη κφλν θνηηεηέο, αιιά
θαη θαζεγεηέο, κε ξσηνχζαλ γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη . Έπξεπε ηελ ζηηγκή εθείλε λα
ιάβνπκε δχζθνιεο απνθάζεηο θαη δελ ήζεια λα θέξσ ηελ επζχλε κφλν εγψ, δηφηη ε ππφζεζε
δελ αθνξνχζε πξνζσπηθά εκέλα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά επξφθεηην γηα δσέο λέσλ
αλζξψπσλ.
Κάπνηα ζηηγκή ζπλαληήζεθα κε ηα θνξίηζηα ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο. Αελ ήμεξα
ηη λα πσ . Καηαιάβαηλα φηη ε απεξγία δελ είρε πιένλ λφεκα αιιά θαη ε απνκάθξπλζε απφ ην
παλεπηζηήκην εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο. Μνπ ήξζε κηα ζθέςε πνπ απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα
θαη ηελ νπζία ηεο δήισζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο απεξγίαο πείλαο , αιιά πνπ θαηλφηαλ λα ήηαλ
θαη ε ιχζε ζηελ θξίζηκε εθείλε θαηάζηαζε . «Βκείο, αλαθεξφηαλ ζηελ ηειεπηαία δήισζε
ησλ θνηηεηψλ, θαηεβήθακε ζε απεξγία πείλαο ελ θαηξψ εηξήλεο. ε ζπλζήθεο ζηξαηησηηθνχ
λφκνπ ε απεξγία πείλαο δε βνεζά ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο».
Με ηελ θφξκνπια απηή κπήθακε ζηελ αίζνπζα ηεο απεξγίαο πείλαο . Βμεγήζακε
ζηνπο θνηηεηέο απεξγνχο γηαηί έπξεπε λα δηαιχνληαλ ε απεξγία πείλαο αιιά θαη φηη ε
απνκάθξπλζε απφ ην παλεπηζηήκην εθείλε ηελ πξνρσξεκέλε ψξα ηεο λχρηαο θαη ελψ είρε
ηεζεί ζε ηζρχ ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο, κπνξεί λα είρε βαξηέο ζπλέπεηεο. πκθσλήζακε
ζηε ιχζε φηη έπξεπε λα κείλνπκε φινη καδί φζν λα πεξνχζε ε λχρηα θαη, κφιηο μεκέξσλε λα
απνκαθξπλφκαζηαλ .
Μέρξη αξγά αθνχγνληαλ φπια θαη έλαο βνπβφο ζφξπβνο. θέθηεθα φηη θάηη θαθφ
ζπλέβαηλε ζηελ πφιε. ην ζπίηη ε γπλαίθα ήηαλ κφλε κε ηα παηδηά. Βίραλ πεξάζεη
πεξηζζφηεξεο απφ 20 ψξεο πνπ δελ είρα θακηά επηθνηλσλία καδί ηεο. Σα μεκεξψκαηα, θαηά
ηηο δχν ε ψξα, απνθάζηζα λα πάσ ζπίηη θαη γηα πξψηε θνξά εληειψο κφλνο. Βίρε θεγγάξη .
Γηα λα κε γίλσ αληηιεπηφο πεξπαηνχζα μπζηά ζηνπο ηνίρνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη
πξνζπαζνχζα λα πξνζηαηεπηψ φπσο κπνξνχζα.
Δ θαηάζηαζε ζην ζπίηη ήηαλ ηξαγηθή . Βίραλ ππξνβνιήζεη ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο
ηνπ δηακεξίζκαηνο. Ο ηξίρξνλνο Μάξηνο, δαζθαιεκέλνο απφ ηε κακά ηνπ, είρε καδεπηεί κηα
γξνζηά ζε κηα γσλία πάλσ ζε κηα θαξέθια θαη έιεγε ζπλερψο «πφηε ζα έξζεη ν κπακπάο λα
ζθνηψζεη απηνχο πνπ ππξνβφιεζαλ;» ην πξφζσπν ηεο ζπδχγνπ κνπ, είδα δσληαλφ ην
θφβν. Σα ρείιε θαη ηα κάηηα ηεο είραλ κειαληάζεη . Αε κηινχζε. Μηα γεηηφληζζα, βνεζφο
ηαηξνχ , κνπ είπε θξπθά φηη
είρε πξνβιήκαηα κε ηελ θαξδηά θαη φηη έπξεπε λα
απνκαθξπλζεί απφ απηφ ην πεξηβάιινλ . Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ κπνξνχζα πηα λα
ηεξήζσ ηελ ππφζρεζε πνπ είρα δψζεη ζηνλ εαπηφ ν‟ηη ζα επέζηξεθα μαλά ζηνπο θνηηεηέο.
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Δ ζχδπγφο
κνπ, πνπ ηφζεο κπφξεο είρε πεξάζεη ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θαη
δεκνζηνγξαθηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο, κφιηο ζπλήιζε ιίγν, άξρηζε λα καδεχεη ηα πξάγκαηα
ζηηο ζαθνχιεο πνπ πνηνο μέξεη πφζεο ψξεο ήηαλ πεηαγκέλεο ράκσ. Αελ κπφξεζα λα θιείζσ
κάηη, φιε ηελ ππφινηπε λχθηα.
Σν Ώξγπξφθαζηξν μεκέξσζε κε δχν λεθξνχο θαη ηξεηο ηξαπκαηίεο. Δ πφιε ήηαλ
ιεειαηεκέλε. Αεθάδεο θαηαζηήκαηα είραλ ιεζηεπηεί θαη θαηαζηξαθεί .ΐαξχηεξε ήηαλ νη
κνίξα γηα ηνπο Έιιελεο ηδηνθηήηεο ηνπο.
ΐγήθα απφ ην ζπίηη γχξσ ζηηο 7.30. Οη άλζξσπνη έκνηαδαλ δηαθνξεηηθνί, ζαλ λα κελ
είραλ ζρέζε κε ηνλ ηφπν, ζαλ λα κε γλσξίδνληαλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Κάπνπ αθνπγφηαλ έλα
ηξαλδίζηνξ πνπ επαλαιάκβαλε ζπλερψο ηα δέθα ζεκεία ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ
Σν Παλεπηζηήκην, ην κέξνο πνπ φιεο απηέο ηηο κέξεο ήηαλ ην ζπίηη κνπ , είρε
εξεκψζεη. Οη θνηηεηέο κφιηο μεκέξσζε είραλ θχγεη, ρσξίο λα ηνπο ζπκβεί ηίπνηε.
Κπθινθνξία δελ ππήξρε θαη έθπγαλ φπσο κπνξνχζε ν θαζέλαο. Ο αξρεγφο ηεο απεξγίαο
πείλαο έθπγε απφ ηα βνπλά πεδφο γηα ηελ Ώπιψλα.
ηελ πξψηε επαθή πνπ είρα κε ηνπο ζπλάδειθνπο δεκνζηνγξάθνπο πιεξνθνξήζεθα
φηη εηνηκάδνληαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε ρψξα, αιιά θαη πνιινί άιινη απφ ηελ πφιε θαη
ηα ρσξηά ήηαλ έηνηκνη λα θχγνπλ . ινη πξνο ηελ Βιιάδα. Οη ηνπηθνί παξάγνληεο ηεο
αληηπνιίηεπζεο είραλ θχγεη θαηαηξνκαγκέλνη πξψηνη. Γηα ηελ πεξηέξγεηα φισλ φκσο καδί
κ΄απηνχο έθεπγαλ θαη άλζξσπνη ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, κάιηζηα κε ζεκαληηθά
αμηψκαηα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπσο θαη άηνκα πνπ επί θπβέξλεζεο Μπεξίζηα είραλ
θάλεη πνιιά ρξήκαηα. Έηζη εμεγείηαη πνπ ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο εθείλεο ηηο εκέξεο
δερφηαλ πίεζε γηα έθδνζε ππεξεζηαθψλ ζεκεησκάησλ.
ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε θπγή ήηαλ πιένλ αθφκα θαη γηα κέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ
κνλαδηθή δηέμνδνο. Πήξακε θάπνηα πξάγκαηα θαη θχγακε πξνο Καθαβηά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν
πξννξηζκφ. Γηα κηα αθφκε θνξά έλνησζα φηη ε Βιιάδα καο θνίηαδε ακήραλε , ρσξίο κάιηζηα
λα δείρλεη δηάζεζε λα καο απαιχλεη ηνλ πφλν.
Κάηη παξφκνην είρα αηζζαλζεί θαη ην Φζηλφπσξν ηνπ 1991, φηαλ. βνπιεπηήο αθφκα
κε ρηχπεζαλ λα πέζσ ζην γθξεκφ, ελψ ηαμίδεπα κε κηα κνηνζηθιέηα κε ηε ζχδπγφ κνπ.
Θπκάκαη φηη ζσζήθακε απφ ζενχ ζαχκα. Καλείο φκσο δελ είπε κηζή θνπβέληα. Καλείο δελ
ήξζε λα κε δεη νχηε γηα πεξαζηηθά. Σν ζθεπηηθφ απηφ δελ κνπ άθελε θαλέλα πεξηζψξην λα
ζπλεηδεηνπνηήζσ ην «έθπγε θαη ν Μπάξθαο, έθπγε θαη ν Μπάξθαο» πνπ άθνπγα ζε φιε ηε
δηαδξνκή πξνο Καθαβηά.
Σν αιβαληθφ ηεισλείν ηεο Καθαβηάο είραλ ζηα ρέξηα ηνπο άλζξσπνη απφ ηα Σίξαλα
πνπ είραλ θζάζεη εθεί ηελ λχρηα. Φνβήζεθα κήπσο κε ζπιιάβνπλ . Γηα λα απνθχγσ έλα
ηέηνην ελδερφκελν δε ζηακάηεζα λα βνεζήζσ λα κπνπλ ζηελ Ώιβαλία νχηε ηνπο
ζπλαδέιθνπο κνπ ηνπ MEGA CHANEL Σάζν Σέινγινπ θαη ηάζα Παπαδηακάληε . Με ηελ
πξψηε επθαηξία έβγαια ηελ νηθνγέλεηα ζην ειιεληθφ έδαθνο θαη επέζηξεςα λα ηνπο
βνεζήζσ. Δ ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηα Σίξαλα πξνο ηελ έθπιεμε φισλ, ήηαλ πνιχ
αλζξψπηλε. Φαηλφηαλ κάιηζηα φηη νχηε θαη απηνί είραλ ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα ηεο επηβνιήο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ.
Ώπηή ήηαλ επίζεο ε πξψηε θαη ηειεπηαία επαθή πνπ είρα κε ην ζηξαηησηηθφ λφκν ,
δηφηη απφ ηφηε πνπ επέζηξεςα ζηελ Ώιβαλία, δχν κέξεο κεηά θαη κέρξη ηελ άξζε ηνπ, πνηέ
δελ έγηλε ζεβαζηφο ν ζηξαηησηηθφο λφκνο, νχηε ππήξρε θάπνηνο λα ηνλ εθαξκφζεη. Ώπηφ
ίζρπε γηα φιν ην Νφην.
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ηα Σίξαλα ήηαλ ην κφλν κέξνο πνπ βαζίιεπε ν ζηξαηησηηθφο λφκνο, ηνπιάρηζηνλ γηα
δπν βδνκάδεο. Σελ πξψηε λχρηα ηεο επηβνιήο ηνπ, μεκεξψλνληαο 03.03.1997, «άγλσζηνη»
ππξπφιεζαλ
ηα γξαθεία
ηεο κεγαιχηεξεο εθεκεξίδαο ζηελ Ώιβαλία κε αλνηρηή
αληηκπεξηζηθή γξακκή,«Koha Jone». Ώπφ ηελ εκέξα απηή θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ Ώπξίιε ζηε
ρψξα δελ θπθινθφξεζε θακηά εθεκεξίδα.1
Δ θνηλή γλψκε φκσο είρε ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηεο ζηε ΐνπιή, φπνπ ην απφγεπκα
ηεο ίδηα κέξαο ζα εθιεγφηαλ Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο ν αιί Μπεξίζηα. Δ ΐνπιή ήηαλ
αζθπρηηθά πεξηθπθισκέλε απφ ζσξαθηζκέλα θαη άιιεο δπλάκεηο. Δ ππνςεθηφηεηα ηνπ
Μπεξίζηα γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο είρε ππεξςεθηζηεί κέξεο πξηλ ζηα
θνκκαηηθά θφξνπκ απφ ηνπο ίδηνπο βνπιεπηέο, νη νπνίνη, ιφγσ κφληκεο απνρήο ησλ
βνπιεπηψλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά ηελ Ώιβαληθή ΐνπιή. Ο Μπεξίζηα
θνβφηαλ φκσο κήπσο ε εζσηεξηθή θαη δηεζλή θαηαθξαπγή, δεδνκέλνπ φηη ζα εθιέγνληαλ ζην
χπαην αμίσκα ηεο ρψξαο ζε ζπλζήθεο ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, σζνχζε ηνπο αληηθξνλνχληεο
βνπιεπηέο λα ηνλ θαηαςήθηδαλ. Δ πακςεθεί εθινγή ρξεηάδνληαλ ζηνλ Μπεξίζηα θαη γηα λα
δηθαηνινγνχζε ηελ απφθαζε ηεο ΐνπιήο κηα κέξα πξηλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ
λφκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είρε ζηείιεη κήλπκα ζηνλ θάζε βνπιεπηή μερσξηζηά φηη φπνηνο ζα
ηνλ θαηαςήθηδε ζα έραηξε εηδηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, πνπ είραλ γεκίζεη
ηνπο δηαδξφκνπο ηεο ΐνπιήο
Έηζη ν αιί Μπεξίζηα εμειέγε Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο γηα κηα δεχηεξε ζεηεία, ζηηο
ζπλζήθεο ζηξαηησηηθνχ λφκνπ , αςεθψληαο ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πηέζεηο απφ ην
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θαη ηηο απεηιέο απφ ην Λατθφ Κίλεκα .
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΤΣΔΛΛΔΗ ΣΟΤ ΜΤ ΠΟΤ ΣΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΜΔΗΝΔΗ.
Δ επαλεθινγή ηνπ Μπεξίζηα ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηνπ.
Ώπνθάζηζε λα
θαηαζηείιεη ην Λατθφ Κίλεκα εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο
πξνζσπνπνηεκέλνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ. κσο ε θξαηηθή κεραλή ήηαλ ηφζν εμαζζελεκέλε, πνπ
δελ κπφξεζε λα θνπλεζεί θαη ζσξηάζζεθε. Έηζη ν αληίπαινο ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο, ην
θξάηνο, ζε θάζε θαηαζηαιηηθή πξνζπάζεηα, πξνθαινχζε κέησπα ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνπ
ηνπ εμαζθάιηδαλ ηελ ζίγνπξε ήηηα.
Σελ ίδηα κέξα, 03.03.1997, ζπλήιζε ην πκβνχιην Βζληθήο Ώζθάιεηαο ηεο ρψξαο,
γηα λα επεμεξγαζηεί ηα κέηξα θαηαζηνιήο κε θάζε κέζν ησλ «εμεγεξκέλσλ ηνπ Νφηνπ». Σν
πκβνχιην Βζληθήο Ώζθάιεηαο πξνρψξεζε ζηελ έγθξηζε «ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο» γηα ην
Νφην .
Ώπνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηηθά ηεο ζχζθεςεο ηνπ πκβνπιίνπ Βζληθήο Ώζθάιεηαο,
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδέα ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ, έπεζαλ ζηα ρέξηα
ησλ εμεγεξζέλησλ ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ζηηο 8 Μαξηίνπ, εκέξα πνπ νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο
επηδίσμαλ λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην Ώξγπξφθαζηξν. Σα βξήθαλ ζηελ ηζάληα ηνπ

1

Ζ ιεειαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εθεκεξίδαο «Koha Jone» έδσζε ηελ αθνξκή ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ
Τπεξάζπηζε ησλ Γεκνζηνγξάθσλ ζηε Νέα Τόξθε λα θαηαηάμεη ηνλ Μπεξίζηα έλα από ηνπο δέθα ερζξνύο ηνπ ηύπνπ ζηνλ
Κόζκν (3.05.1997)
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ελφο απφ ηνπο ηξεηο ζηξαηεγνχο, νη νπνίνη ήηαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν γηα ηελ δηνίθεζε ησλ
θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ. 1
Σηο πξσηφηππεο ζεκεηψζεηο απφ ηε ζχζθεςε απηή , ζα κειεηήζεη ιίγεο βδνκάδεο
αξγφηεξα πςειφβαζκνο αμησκαηηθφο, κέινο ηεο Βπηηξνπήο Λατθήο σηεξίαο ηνπ
Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ζα έβγαδε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξψηε θάζε ηεο
ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ, (03.03- 09.03.1997).
κοπός ηεο επηρείξεζεο ήηαλ: Μέζσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ ηαρηηθψλ
θαη εθεδξηθψλ δπλάκεσλ θαζψο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηδηθέο δπλάκεηο θαη ηηο δπλάκεηο
ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, λα θαηαζηέιινληαλ δηα ηεο βίαο ε «ιατθή εμέγεξζε» κέρξη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηεο εμνπζίαο.
ύλληψη ηεο επηρείξεζεο : Μέζσ ηεο επηζηξάηεπζεο ησλ εθεδξηθψλ δπλάκεσλ απφ
ηε Μέζε θαη ΐφξεηα Ώιβαλία θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο εηδηθέο δπλάκεηο θαη κε ηελ επξεία
ζηήξημε ηεο αεξνπνξίαο , ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ηε ρξήζε φπισλ καδηθήο εμφλησζεο , ησλ
ζσξαθηζκέλσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ είραλ δηεηζδχζεη ζηηο γξακκέο ηνπ αληηπάινπ, ζα
πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ κέζσλ ζηηο βφξεηεο αθηέο ηνπ
Ώψνπ πνηακνχ , σο γξακκή επίζεζεο πξνο δχν θαηεπζχλζεηο.
Δ πξψηε θαη βαζηθή ήηαλ ε γξακκή Φίεξη - Ώπιψλα θαη ε δεχηεξε θαη δεπηεξεχνπζα
πξνο Ώξγπξφθαζηξν θαη Ώγίνπο αξάληα.
ηνλ ειεγρφκελν απφ ηνπο εμεγεξζέληεο ρψξν ζα ελεξγνπνηνχληαλ νκάδεο ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη έκπηζηνη νπαδνί ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο κε ζηφρν ηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηειερψλ ηεο εμέγεξζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ
ζα ήηαλ εθηθηφ, ζα αζθνχληαλ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζε πφιεηο θαη ρσξηά γηα λα
παληθνβιεζνχλ ηφζν νη εμεγεξζέληεο φζν θαη νη απινί πνιίηεο . Δ πξψηε θάζε είρε θαη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο, φπσο
Δ επηζηξάηεπζε ησλ δπλάκεσλ απφ ηελ Μέζε θαη ΐφξεηα Ώιβαλία θαη ε
ζπγθέληξσζή ηνπο ζην Φίεξη, Πξεκεηή, Ώξγπξφθαζηξν , Σεπειέλη Αέιβηλν θαη
Ώγίνπο αξάληα. (απφ 04.03 - 07.03)
Δ θαηάξηηζε νλνκαζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε άηνκα πνπ ζα εμνληψλνληαλ ζηελ ίδηα
πεξηνρή.
Ο έιεγρνο ησλ γεθπξηψλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο πνπ νδεγνχλ ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο
επηρεηξήζεσλ. (απφ 04.03 - 06.03)
Δ απνβίβαζε ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηελ Πξεκεηή, πνπ
ππνινγίδνληαλ φηη ήηαλ ζηα ρέξηα ηνπ Μπεξίζηα θαη ζην Αέιβηλν θαη Άγηνπο
αξάληα κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα επίζεζε πξνο ηελ Ώπιψλα απφ ηε
ζάιαζζα..
Ο πεξηνξηζκφο, πάζε ζπζία, ηεο επέθηαζεο ηεο εμέγεξζεο πάλσ απφ ηνλ Ώψν
πνηακφ.
Δ ππεξάζπηζε, επίζεο πάζε ζπζία, ησλ Σηξάλσλ απφ πηζαλή πξνέιαζε ησλ
εμεγεξζέλησλ ηνπ Νφηνπ
ηηο ζεκεηψζεηο πνπ δηαζψζεθαλ πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα ησλ αξρεγψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Αηαθξίλνληαη ηα νλφκαηα ηνπ Μπαζθίκ Γθαδηληέληε ζηελ επηρείξεζε πξνο
1

Πξόθεηηαη γηα ηνπο ζηξαηεγνύο Αιί Κνηζέθνπ, Υπζέλ Αξάπη θαη Γμέξγθη Βιηάληη, νη νπνίνη γηα λα ζώζνπλ ην
θεθάιη ηνπο από ηνλ θινηό ησλ εμεγεξκέλσλ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ θαπέια, ηζάληεο, καλδύεο θαη έλα
πηζηόιη, έμσ από ηε Μεξαξρία Αξγπξνθάζηξνπ. (Γεο θεθάιαην Υ ηκήκα «Σν ζρέδην ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ρέξηα ησλ
εμεγεξζέλησλ)
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Ώπιψλα θαη ηνπ αθέη Γηνπιηάιη πξνο Ώξγπξφθαζηξν. Ο Γθαδηληέληε ζα ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ
Βπηηειάξρε ηξαηνχ ηεο Ώιβαλίαο ελψ ν Τπνπξγφο ΄Ώκπλαο ζα είρε δίπια ηνπ ηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπ Γθαδηληέληε . Τπάξρεη επίζεο ζην ζρέδην ν ζπγθεθξηκέλνο επηκεξηζκφο
δπλάκεσλ θαη φπισλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δπλάκεσλ ππνινγίδνληαλ ζηηο 25 ρηιηάδεο .
Δ δεχηεξε θάζε ηεο επηρείξεζεο ζα δηεμάγνληαλ απφ 10.03- 30.03.1997.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζα δεηνχληαλ απφ ηελ Ώζήλα, ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ Οπάζηγθηνλ, ειιεληθφ εκπάξγθν ιίγσλ εκεξψλ, «ψζηε λα θακθζεί ην
θξφλεκα ησλ εμεγεξκέλσλ ηνπ Νφηνπ» , νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ ζνβαξφ πξφβιεκα
αλεθνδηαζκνχ ζε θαχζηκα θαη ηξφθηκα. 1
ε ζπλζήθεο εμάληιεζεο ησλ εμεγεξκέλσλ ν Μπεξίζηα ζα
αλαιάκβαλε ηελ
επηρείξεζε θαηαζηνιήο θαηά ηνπ εμεγεξκέλνπ Νφηνπ. Δ εμέγεξζε
ήηαλ ήδε
απνδηνξγαλσκέλε απφ ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη απφ ηε δξάζε ησλ αλδξψλ ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο Μπεξίζηα είρε πιεξνθνξίεο απφ πεγέο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ
ζην Νφην φηη κφλν 1000-2000 άηνκα ζα κπνξνχζα λα πξνβάινπλ ζζελαξή αληίζηαζε.
Κεθάιαην VIII
ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΑΓΗΑΜΦΗΒΖΣΖΣΟ
ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΖΣΑΝ Ο ΒΟΡΡΑ ΝΑ ΝΗΚΖΔΗ ΣΟ ΝΟΣΟ
ηαλ απέηπρε λα θαηαζηείιεη ηνλ εμεγεξκέλν Νφην, ν Μπεξίζηα έξημε πιένλ φιν ην
βάξνο ηνπ ζηελ δηάςεπζε ηνπ ζρεδίνπ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Νφην θαη ηδηαίηεξα
ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΐνξξά ελαληίνλ ηνπ Νφηνπ. Σνχην φκσο είλαη αξθεηά
δχζθνιν λα ζπκβεί, παξά ηηο αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο ησλ πνιηηηθψλ , παξά ην ρξφλν πνπ
κεζνιαβεί, παξά ηελ αδπλακία ηεο δηθαηνζχλεο λα επέκβεη.
Οη απνδείμεηο είλαη πνιιέο θαη δηαζηαπξσκέλεο. Τπάξρνπλ ε πιεζψξα ησλ εγγξάθσλ
πνπ δελ πξφιαβαλ λα θαηαζηξέςνπλ νη αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θξάηνπο
ζηελ επαίζρπληε εγθαηάιεηςε ησλ αμησκάησλ γηα λα ζψζνπλ ην θεθάιη ηνπο, αιιά θαη νη
ίδηνη νη πξσηαγσληζηέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, ηελ Άλνημε ηνπ 1997.
Ο ακπίη Μπξφθατ , απφ ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ ΄Ώκπλαο ζηελ Κπβέξλεζε
πλαζπηζκνχ πνπ πξνέθπςε κε ηηο εθινγέο ηνπ Ενπλίνπ 1997, κε επηθεθαιήο ηνπο
ζνζηαιηζηέο, ζα παξνπζηάζεη ζηε ΐνπιή ην επηέκβξε ηνπ 1997, απφιπηα ηεθκεξησκέλε θαη
κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.
Βμάιινπ, απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1997, αιιά θαη πην πξηλ, ηα Ώιβαληθά ΜΜΒ, κέρξη
θαη ε θξαηηθή ηειεφξαζε, αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρψξν ζηα πξφζσπα ζπλεξγάηεο ηνπ
Μπεξίζηα, ηα νπνία δηαδξακάηηζαλ ξφιν ζηα γεγνλφηα ηνπ Μάξηε ηνπ 1997 . Σα άηνκα απηά
πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πεξηζηάζεηο, φρη απιά γηα λα απνθαηαζηαζνχλ , αιιά
θαη λα παξηζηάλνπλ ηελ αζψα πεξηζηεξά γηαηί φρη θαη ηνπο κεγάινπο παηξηψηεο θαη ηνπο
ήξσεο. ηε γηγάληηα φκσο πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ έλαλ ηέηνην ζθνπφ θαη θπξίσο λα
δηαςεχζνπλ ηελ χπαξμε ελφο πνιεκηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηνπ Νφηνπ, νκνινγνχλ ην αληίζεην.
Σαπηφρξνλα ζηηο δεκφζηεο παξνπζίεο ηνπο νη πξψελ αλψηαηνη αμησκαηνχρνη ηνπ

1

Μλεία ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη ζε ηειεγξάθεκα ηνπ πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα θ. Κσλζηαληίλνπ
Πξεβεδνπξάθε θαη δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Σύπνο ηεο Κπξηαθήο, 09.03.97. ΄κσο ην ζρέδην ζα
επηβεβαησζεί θαη από ηα γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ ηηο θνβεξέο εθείλεο εκέξεο
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Μπεξηζηθνχ θξάηνπο, πξνβάιινπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηε δηάιπζε θαη ην ράνο πνπ
επηθξαηνχζε ζηε δηνίθεζε ηεο πην πεηζαξρεκέλεο κνλάδαο ελφο θξάηνπο:- ηνπ ζηξαηνχ .
ε επηζηξάηεπζε αλδξώλ από ην Βνξξά. Ο Βνξάο θαηά ηνπ Νόηνπ
Δ εθεκεξίδα «Koha Jone”, ζηηο 30 ΜαΎνπ 1997, θέξλεη ζηε δεκνζηφηεηα αλαιπηηθά
φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο επηζηξάηεπζεο θαη απνζηνιήο ησλ αλδξψλ απφ ην ΐνξξά γηα ην
«κέησπν ζην Νφην»
Δ εθεκεξίδα επηθαιείηαη ηηο δειψζεηο ελφο επηζηξαηεπκέλνπ απφ ηε βφξεηα πφιε ηνπ
Ληάηζη, πνπ θέξεη ηαπηφρξνλα θαη ην «Φχιιν πνξείαο» κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη
εκεξνκελία 02.03.1997.
Οη επηζηξαηεπκέλνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:
1) Βζεινληέο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαλ ζηελ έθθιεζε γηα «ηε ζσηεξία ηεο
παηξίδαο» απφ ηνπο λφηηνπο θαη ηνπο Έιιελεο απνζρηζηέο, 2) εζεινληέο πνπ πίζηεςαλ ζηελ
ππφζρεζε φηη κεηά ηε «λίθε» ζα είραλ κηα θαιή δνπιεηά θαη έλα θαιφ εηζφδεκα, 3) εθείλνη
πνπ δελ ήζειαλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ην ζηξαηησηηθφ λφκν, ν νπνίνο ζεσξνχζε
πξνδνζία ηελ κε αληαπφθξηζε.
Δ επηζηξάηεπζε γηλφηαλ ζηνπο αζηπλνκηθνχο ζηαζκνχο απ΄φπνπ πξνσζνχληαλ ζηα
Σίξαλα , ζηα θεληξηθά θηίξηα ηεο SHIK θαη ηεο ζρνιήο αμησκαηηθψλ, γηα λα παξαιάβνπλ
νπιηζκφ (έλα θαιάζληθνθ θαη 200 ζθαίξεο) θαη ηελ ζηνιή. ηε ζπλέρεηα ζηέιλνληαλ
θαηεπζείαλ ζην «κέησπν». Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαθέξνπλ πεγέο ηεο SHIK ,
ζπγθεληξψζεθαλ ζην Φίεξη 20 ρηιηάδεο άλδξεο. Ήηαλ φινη ειηθίαο απφ 17-18 κέρξη 60
ρξφλσλ, ρσξίο θακηά εηδίθεπζε. Οη πιεξσκή ηνπο,(ππφζρεζε γηα 80-100 ρηιηάδεο δξαρκέο
ην κήλα) γηλφηαλ απφ ηνπο αλάινγνπο πξνέδξνπο ηνπ Α. Κφκκαηνο ρσξίο επίζεκνπο
θαηαιφγνπο κηζζνδνζίαο.
ηελ πξψηε έθζεζε πνπ παξνπζίαζε ζηε ΐνπιή ζηηο 11.02.1998, ε αξκφδηα
Βπηηξνπή γηα ηε Αηεξεχλεζε ησλ Γεγνλφησλ ηεο Άλνημεο ηνπ 1997, αλαθέξεηαη φηη
«επηζηξαηεχηεθαλ κφλν άλζξσπνη απφ ην ΐνξξά κε ζηφρν ηελ πξφθιεζε δηέλεμεο κεηαμχ
ελφο ηκήκαηνο ηνπ ιανχ θαηά ηνπ ππνινίπνπ». ηελ ίδηα ινηπφλ έθζεζε αλαθέξεηαη φηη «
αδηεπθξίληζηα κέλνπλ επίζεο ηέηνηα θαηλφκελα φπσο ε απνζηνιή ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο
γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Νφηνπ»
ε εληνιή ηνπ Μπαζθίκ Γθαδηληέληε, αξ. 82, εκεξνκελίαο 09.03.1997, δηαηάζζνληαλ
κε ην θαη΄ επείγνλ 12 βφξεηνη λνκνί ηεο Ώιβαλίαο ψζηε φινη νη έθεδξνη λα παξνπζηάδνληαλ
ζηα αληίζηνηρα ζηξαηησηηθά ηκήκαηα λα πξνκεζεχνληαλ κε ηνλ απαξαίηεην νπιηζκφ θαη λα
αλαρσξνχζαλ εζπεπζκέλα πξνο ηελ Ώθαδεκία Απλάκεσλ ηεξεάο ζηα Σίξαλα, απφ φπνπ
γηλφηαλ ε αλαρψξεζε γηα ην Νφην
Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη παξφκνηεο εληνιέο πήξαλ θαη νη δηνηθεηέο ηαθηηθψλ
ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ζην ΐνξξά ηεο ρψξαο. Γλσζηή είλαη ιρ ε αληίδξαζε ζε ηέηνηα
εληνιή ηνπ κεξάξρνπ ηεο θφδξαο , ν νπνίνο, επηθαινχκελνο ην λφκν δελ δέρηεθε λα
δηαηάμεη ηελ έμνδν ηεο κεξαξρίαο έμσ απφ ηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηεο. «Μφλν ζε
πεξίπησζε επηδξνκήο μέλνπ ζηξαηνχ, ζα θάλσ θάηη ηέηνην» απάληεζε ν κέξαξρνο.
Σνλ Ενχιην ηνπ 2001, ν Μνπραξεκ Υάθιηατ απφ ηελ Σξνπφγηα, γελέηεηξα ηνπ Μπεξίζηα
θαη παηέξαο ηεζζάξσλ παηδηψλ ζθνησκέλσλ ζην βσκφ ησλ πνιηηηθψλ παηρληδηψλ ηνπ
Μπεξίζηα, δήισζε ζηελ θαηάζεζή σο κάξηπξαο ζηε δίθε γηα ηε δνινθνλία ηνπ βνπιεπηή ηνπ
Α, Κφκκαηνο, Ώδεκ Υατληάξη, ζηηο 12.09.1998: «Σα παηδηά κνπ ήηαλ θαηαδηθαζκέλα εηο
ζάλαην απφ ην Μάξηε ηνπ 1997, φηαλ ε πςειφηεηά ηνπ ν αιί Μπεξίζηα, έζηεηιε ηνλ νθφιη
74

Μνπιηνζκάλη (ηφηε αξρεγφ αζηπλνκίαο ζηελ Ώπιψλα), λα ζπγθεληξψζεη αλζξψπνπο ζηελ
Σξνπφγηα. Ώθνχ ζα δηάξξερλε ηηο απνζήθεο ππξνκαρηθψλ ζα εμφπιηδε ηνλ ιαφ θαη ζα ηνλ
έζηειλε ζην Νφην. χκθσλα κε ηνλ Υάθιηατ, δπν απφ ηα παηδηά ηνπ δελ επέηξεςαλ ηνπο
ζπκπνιίηεο ηνπο λα πάλε λα πνιεκήζνπλ ζην Νφην θαη απηφ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα
ηελ εμαθάληζε ησλ ηεζζάξσλ παηδηψλ ηνπ, εληφο δπν ρξφλσλ.
Βπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ μεθάζαξα φηη
ν Μπεξίζηα δνχιεπε ν ίδηνο γηα ηελ
αληηπαξάζεζε ΐνξά Νφηνπ παίδνληαο ην ραξηί ηεο δηρνηφκεζεο αθξηβψο ζην
πνιπζπδεηεκέλν γεσγξαθηθφ ζεκείν, ηνλ πνηακφ Γελλνχζν. Τπάξρεη γη΄απηφ εηδηθή εληνιή
εκεξ. 03 .03.1997, «ρεηηθά κε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ θαηαζηξνθή γεθπξψλ». Δ εληνιή
αθνξά ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γέθπξαο ζηε Ρνγθνδίλα θαη άιισλ γεθπξψλ
πάλσ ζηνλ πνηακφ θνπκπίλη. Καλείο φκσο δελ γλσξίδεη γηαηί δελ εθηειέζηεθαλ νη εληνιέο.
Σν ίδην ην θαζεζηψο αλαιάκβαλε ηελ θαηαζηξνθή γεθπξηψλ ζηε Μέζε Ώιβαλία διδ
ηνλ γεσγξαθηθφ ρσξηζκφ ηεο Ώιβαλίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θίλδπλνο γηα δήζελ απφζρηζε
ηνπ Νφηνπ απφ ηελ Βιιάδα ήηαλ πην απηφο γηα ηνπο αλελεκέξσηνπο βνξείνπο. Παξάιιεια
ε απνζηνιή δπλάκεσλ απφ ην ΐνξξά γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Νφηνπ απφ ηε δήζελ
θαηνρή ησλ Βιιήλσλ ή γηα ηε ζσηεξία
ηνπ πνπιεκέλνπ Νφηνπ ζηνπο Έιιελεο ,
ππξνδνηνχζε ηε ζχγθξνπζε ηνπ ΐνξξά κε ην Νφην, έλαο Νφηνο ν νπνίνο ήηαλ ζην πφδη
θαηά ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα.
Ζ SHIK, ν ζηξαηόο θαη νη βόξεηνη - ην ράνο ηεο Πξεκεηήο
Δ κηθξή πφιε ηεο Πξεκεηήο , πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ, ζην λνηηναλαηνιηθφ
ηκήκα ηεο Ώιβαλίαο κε ζχλνξν ηελ Βιιάδα ζην λφην ηνπ, απφ ηηο 03 Μαξηίνπ κεηαηξέπεηαη
ζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ δπλάκεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνο Νφην: Ώξγπξφθαζηξν θαη
Ώγίνπο αξάληα θαη πξνο ΐνξξά: Σεπειέλη θαη Φηέξη. Οη πεξηζζφηεξνη άλδξεο ήηαλ
λενζχιιεθηνη ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ απφ ην ΐνξξά ηεο ρψξαο.
Ο ππ‟ αξηζκφλ δχν ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο, ζηξαηεγφο Μπνπγηάξ Ράκα ,
ήηαλ ζηελ Πξεκεηή , σο απεζηαικέλνο ηνπ Μπεξίζηα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δπλάκεσλ θαη
ησλ θηλήζεσλ. «…ε εληνιή πνπ είρα,- ιέεη ν ίδηνο,- αθνξνχζε ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ
εμεγεξζέλησλ ζηελ θαηεχζπλζε Σεπειέλη - Μεκαιίατ , αιιά επεηδή απηφ ήηαλ δχζθνιν
ζεσξήζεθε πην ζσζηφ ψζηε νη δπλάκεηο πξψηα λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ Πξεκεηή».Οη
δπλάκεηο πνπ απηφο πήξε καδί ηνπ ήηαλ απφ ην ΐνξξά. Μφιηο έθζαζε ζηελ Πξεκεηή ,
δηαπίζησζε , φπσο ιέεη πάληα ν ίδηνο, φηη ζηελ πφιε έθζαλαλ θαη άιιεο δπλάκεηο, ππφ άιιε
δηνίθεζε «πεξίπνπ ηα 300 άηνκα θη απηνί εζεινληέο απφ ην ΐνξξά» . Ο πξννξηζκφο ηνπο
φκσο ήηαλ ην Ώξγπξφθαζηξν.
Ο ίδηνο ζα δειψζεη επίζεο φηη «εθείλν πνπ κε εμέπιεμε ήηαλ ε άθημε, κία κέξα πξηλ
ζπκβεί ε ζθαγή ηεο Πξεκεηήο 1, ελφο ιφρνπ ηνπ νπνίνπ φινη αγλννχζακε ηελ πξνέιεπζε». Ο
ίδηνο ν Ράκα ζα δειψζεη αθφκε φηη εθηφο απφ ην ιφρν πνπ ήξζε απφ ηα Σίξαλα , ζηελ πφιε
ηεο Πξεκεηήο ππήξμαλ «ελ΄ αγλνία κνπ θαη άιινη 500 πεξίπνπ βφξεηνη θαη έλα άιιν
ζηξαηησηηθφ ζψκα». Θα θαηεγνξήζεη επίζεο ηε ζηξαηησηηθή εγεζία «γηα ηε ζχγρπζε θαη ην
ράνο ζηελ Πξεκεηή».
Ο ηφηε Βπηηειάξρεο ηξαηνχ ζηξαηεγφο Ώληέκ Σζνπάλη, ν νπνίνο αλέιαβε ην αμίσκα
απηφ κε εηδηθή εληνιή ηνπ Μπεξίζηα ζηηο 02.03.1997, κεηά ηελ αηθληδηαζηηθή παξαίηεζε ηνπ
πξνθαηφρνπ ηνπ έκε Κνζφβα, ζα θαηεγνξήζεη γηα ην ίδην πξάγκα ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο.
1

Σελ εκέξα αλαγθαζηηθή ππνρώξεζεο από ηελ Πξεκεηή, ζηηο 09.03.97, νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ζθόησζαλ ελ ςπρξό 6
άηνκα. (δεο θεθάιαην Υ , ηκήκα « Ζ πηώζε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ε ζθαγή ηεο Πξεκεηήο)
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«… ηελ πεξηνρή ηεο Πξεκεηήο είραλ δηεηζδχζεη θξπθά θαη δπλάκεηο ηεο SHIK , γηα ηηο
νπνίεο ην Γεληθφ Βπηηειείν δελ γλψξηδε ηίπνηε», αλαθέξεη ν Σζνπάλη θαη ζπλερίδεη
θαηεγνξψληαο άκεζα ηηο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο φηη « δηέπξαμαλ πξάμεηο αιεηείαο ζηελ πφιε
εμαγξηψλνληαο ην ιαφ θαη νμχλνληαο ηελ θαηάζηαζε»
ηελ Πξεκεηή έθζαζε ζηηο 08.03 θαη ν Τπνπξγφο ΄Ώκπλαο ηεο ρψξαο αθέη
Γηνπιηάιη, ν νπνίνο δήηεζε απφ ηελ ηαμηαξρία θνκάληνο , «λα πνιεκνχζε ππφ ηηο δηαηαγέο
ηνπ, δηφηη αλψηαηνη αμησκαηηθνί ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηνλ είραλ πξνδψζεη». κσο πνιινί
αμησκαηηθνί ηεο ηαμηαξρίαο θνκάληνο αξλήζεθαλ λα «πνιεκήζνπλ».
Ο ζηξαηεγφο Ράκα , ν νπνίνο δηεχζπλε ηηο Μπζηηθέο Απλάκεηο ζηελ Πξεκεηή, δελ
αληαπνθξίζεθε δηφινπ ζην αίηεκα ηνπ Γηνπιηάιη λα ζπλαληεζνχλ, δηφηη, ζχκθσλα κε ην
Ράκα , «κε ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Μέμε ε ρψξα δελ είρε θπβέξλεζε, άξα νχηε
Τπνπξγφ „Άκπλαο. (Ο Γνπιηάιη ζα απνκαθξπλζεί απφ ηελ Πξεκεηή κε ην ειηθφπηεξν, φπσο
ήξζε. ηα Σίξαλα θαλείο δε γλψξηδε πνπ βξηζθφηαλ επί 24 ψξεο ν Τπνπξγφο Άκπλαο).
ηελ Πξεκεηή πάλησο ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη 5 000 άληξεο κε 160 αμησκαηηθνχο.
Βπηπρψο πνπ ν θαζέλαο ρηππνχζε ην βηνιί ηνπ.
ζηα όπια ή κε όπια νη άλζξσπνη ηνπ Γ. Κόκκαηνο
ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο Αηεξεπλεηηθήο Βπηηξνπήο γηα ηα Γεγνλφηα
ηνπ 1997 πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Ώιβαληθή ΐνπιή , ζηηο 11.02.1998 κεηαμχ ησλ άιισλ
αλαθέξεηαη: « δηελεκήζε νπιηζκφο βάζεη πνιηηηθψλ πξνηηκήζεσλ» . Καηξφ φκσο πξηλ ν
Μπαζθίκ Κνπιίθνπ έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζηειέρε ηνπ Α.Κφκκαηνο, είρε δειψζεη φηη «ηελ
εληνιή γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Α. Κφκκαηνο είρε δψζεη ν Μπεξίζηα παξνπζία 100
βνπιεπηψλ ηνπ Α. Κφκκαηνο».
ηελ ηζάληα ηνπ Ώιί Κνηζέθνπ, καδί κε ην ζρέδην ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Νφηνπ νη
εμεγεξζέληεο Ώξγπξνθάζηξνπ βξήθαλ
έλα άθξσο απφξξεην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ
αξρεγνχ ηεο αληηθαηαζθνπίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ φπισλ απφ ην
θξνπξαξρείν ηεο πφιεο Καβάγηα ζηε Μέζε Ώιβαλία ζηηο 02.03.1997. (εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο εθζηξαηείαο εμνπιηζκνχ, επηιεθηηθά, ησλ αλζξψπσλ ηνπ Α. Κφκκαηνο)
ην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν αλαθέξεηαη φηη «ηηο 14 πεξίπνπ ε ψξα εκεξ.02.03.1997,
πήγε ζην θξνπξαξρείν ηεο πφιεο ν λνκάξρεο Καβάγηα, ν νπνίνο ζπλαληήζεθε κε ην
δηνηθεηή ηνπ θξνπξαξρείνπ θαη δήηεζε απ΄απηφλ λα επηηξέςεη ζε πνιίηεο ηεο Καβάγηα λα
πάξνπλ φπια θαη πνιεκνθφδηα, γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε απφ ηηο εγθιεκαηηθέο
δπλάκεηο πνπ πξνειάζνπλ απφ ηελ Ώπιψλα» «Γηα ην ίδην ζέκα, ιέεη, ππνζηεξίδνληαο ην
αίηεκά ηνπ ν λνκάξρεο, κίιεζα θαη κε ηνλ Τπνπξγφ Αεκφζηαο Σάμεο Ώιίη ακάηα θαη κε ηνλ
Τπνπξγφ Άκπλαο αθέη Γνπιηάιη » Ο θξνχξαξρνο, επηθαινχκελνο ηνλ λφκν, αξλείηαη .
«Σφηε, αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν, ζηηο 16.30, εκεξ. 02.03. θζάλνπλ ζηελ πχιε ηνπ
θξνπξαξρείνπ 200 εμαγξησκέλα άηνκα, ηα νπνία δεηνχλ λα κπνπλ δηα ηεο βίαο ζην
ζηξαηφπεδν γηα λα πάξνπλ φπια θαη πνιεκνθφδηα. Μηζή ψξα αξγφηεξα θζάλνπλ εθεί ν
λνκάξρεο, ν αξρεγφο ηεο SHIK γηα ηελ Καβάγηα θαη ν αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο, νη νπνίνη
δεηνχλ θαη πάιη λα επηηξαπεί ε δηαλνκή φπισλ ζηνπο πνιίηεο. πλαληνχλ θαη λέα άξλεζε
ηνπ θξνχξαξρνπ. Μεζνιαβεί ηφηε άκεζν ηειεθψλεκα ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο. χκθσλα κε
ην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ν αθέη Γνπιηάιη δίλεη ηειεθσληθή εληνιή « λα επηηξαπεί ν
εμνπιηζκφο ησλ πνιηηψλ κε θαλνληθή ιίζηα»
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«Δ ιίζηα φκσο, αλαθέξεη ην έγγξαθν, ηεξήζεθε κέρξη ηνλ αξηζκφ 28. Μεηά θαζεηί
ιεηηνχξγεζε κε ηε ινγηθή ηνπ φρινπ θαη ε ιεειαζία ησλ απνζεθψλ ηνπ θξνπξαξρείνπ
ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 23 ε ψξα»
Σελ ίδηα κέξα ν Βπηηειάξρεο ηξαηνχ Ώ. Σζνπάλη , ππνγξάθεη εληνιή γηα ην
εμνπιηζκφ ησλ ζσκάησλ ηεο SHIK απφ ηηο ζηξαηησηηθέο απνζήθεο. Ο εμνπιηζκφο ηνπο
δηήξθεζε 11 κέξεο. Πήξαλ 15 θαλφληα ησλ 75 ρηιηνζηψλ , γχξσ ζηα 7 000 θαιάζληθνθ θαη
πάλσ απφ 12 000 φπια, φπσο επίζεο πνιπβφια, ρεηξνβνκβίδεο , ηεζσξαθηζκέλα, θιπ.
ηηο 05.03.1997. ε Βπηηξνπή Eθαξκνγήο ηνπ ηξαηησηηθνχ Νφκνπ ζην Ώξγπξφθαζηξν
θαηαξηίδεη ιίζηεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θινγεξψλ νπαδψλ ηνπ Α. Κφκκαηνο. Ο εμνπιηζκφο
γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο κεξαξρίαο , απφ ηνλ ίδην ην κέξαξρν Νηηιηαβέξ Ληάηζη. 1
ηελ αξρή ηελ εληνιή γηα
ηνλ εμνπιηζκφ ησλ αλζξψπσλ ηελ έδσζε
ν
πεξηθεξεηάξρεο Θαλάζη Μεξθνχξη (λένο ζην θαζήθνλ). Καη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο γηλφηαλ
επίζεο απφ αλζξψπνπο ηνπ Α. Κφκκαηνο. Ώξγφηεξα φια πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηνπ αξρεγνχ
ηεο SHIK
Σν ίδην ζθεληθφ επαλαιήθζεθε θαη ζηελ Πξεκεηή ζηηο 06.03.1997. ηε ζρεηηθή
ζχζθεςε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαλνκήο φπισλ ήηαλ παξφλ θαη ν βνπιεπηήο ηνπ Α
Κφκκαηνο θαη χκβνπινο ηνπ αιί Μπεξίζηα γηα πνιηηηθέο ππνζέζεηο θαη δηεζλή ζέκαηα,
Γθέλζη Πφιν. Παξφλ ήηαλ επίζεο θαη ν ζηξαηεγφο Μπνπγηάξ Ράκα.
Μηα κέξα αξγφηεξα ν άιινο βνπιεπηήο ηνπ Α. Κφκκαηνο, ν Οπξάλ Μπνχηθα
πξνζπάζεζε λα νξγαλψζεη ζηελ Κνιηφληα ην δίθηπν ελφπισλ ηνπ Α. Κφκκαηνο . Δ
πξνζπάζεηά ηνπ απέβε άθαξπε, δηφηη ηνλ πεξηθχθισζαλ ζην θηίξην ηνπ δεκαξρείνπ ηεο
πφιεο. Με κεγάιε δπζθνιία κπφξεζε λα μεθχγεη.
ηηο 04.03.1997 ηέζζεξα ζηξαηησηηθά ειηθφπηεξα θφξησζαλ πνιεκηθφ πιηθφ ζηα
Σίξαλα, γηα λα εμνπιίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Λεθληνχζη , πεξηνρή - ζθήλα ζηηο πιάηεο ηνπ
Σεπειεληνχ θαη ηεο Ώπιψλαο. Δ επηρείξεζε ζπλάληεζε ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ θαη
καηαηψζεθε. Σα ειηθφπηεξα γχξηζαλ ζηα Σίξαλα.

ε ζπκκεηνρή ηεο αεξνπνξίαο ζηελ επηρείξεζε θαηά ηνπ Νόηνπ
Ώπφ ηηο 90 εληνιέο θαηαγξακκέλεο ζην Τπνπξγείν Άκπλαο ζηηο 03-04 Μαξηίνπ , νη 30
πεξίπνπ ζρεηίδνληαη κε πηήζεηο πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ απφ ηηο βάζεηο ηνπ Ρίλαο, ηεο
Κνπηζφβα θαη ηνπ Γθηάληξη θαηά ηνπ Νφηνπ. Οη εληνιέο γηα ππξ θαηά ησλ εμεγεξκέλσλ γηα ηνλ
εθθνβηζκφ ηνπο ή άκεζν ππξ ελαληίνλ ηνπο μεπεξλνχλ ηηο δέθα . Οη εληνιέο δίλνληαλ απφ
ηνλ Βπηηειάξρε ηξαηνχ, ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο θαη ηνλ Τπνπξγφ Αεκφζηαο Σάμεο.
χκθσλα σζηφζν κε έγθπξα ληνθνπκέληα πνπ βξίζθνληαη ζην Τπνπξγείν Άκπλαο ηεο
ρψξαο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ αεξνπνξηθψλ βνκβαξδηζκψλ ζην Νφην ζα ήηαλ ε Γέθπξα
ηνπ Μηθφιη, (ε κφλε πνπ ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο ρψξαο), ε
ζηδεξνδξνκηθή γέθπξα πάλσ ζηνλ πνηακφ Γελλνχζν ζηελ Ρνγθνδίλα θαη ε θπιαθή ηεο
Μπέληζηα, φπνπ θξαηνχληαλ ν θπιαθηζκέλνο εγέηεο ησλ ζνζηαιηζηψλ Φάηνο Νάλν. Οη ίδηεο
πεγέο κηινχλ επίζεο θαη γηα ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ.

1

Ο Ληάηζε, από θνηλνύ κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο, αξρεγνύο ηεο αζηπλνκίαο πνπ άιιαδαλ ζπρλά ζην Αξγπξόθαζηξν,
ηνλ αξρεγό ηεο SHIK θαη κε ηνπο πεξηθεξεηάξρε θαη εηζαγγειέα, όινη ηνπο θαηάγνληαλ από ην Βνξξά. Δίραλ θάλεη δηθό
ηνπο δίρηπν θαη, κνηξάδνληαλ ηα έζνδα από ην ηεισλείν ηεο Καθαβηάο .
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Πξάγκαηη ζηηο 02.03.1997 ν ηφηε Τπνπξγφο Άκπλαο αθέη Γνπιηάιη δηέηαμε ην
βνκβαξδηζκφ ηεο γέθπξαο ηνπ Μηθφιη . Πέληε ιεπηά αξγφηεξα ν κέρξη ηφηε Βπηηειάξρεο
ηξαηνχ έκε Κνζφβα ππνβάιιεη παξαίηεζε .
Πηήζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ππφ έιεγρν ησλ εμεγεξκέλσλ πξαγκαηνπνίεζε
ν Τπνπξγφο Αεκφζηαο Σάμεο κε ηα ειηθφπηεξα ηεο παξαηξάπεδαο ΐΒΦΏ.
ηηο 04.03.1997 δχν πηιφηνη νη Ώξηάλ Βιέδη θαη Ώθγξνλ Νηάηζη αξλνχκελνη λα
εθαξκφζνπλ ηέηνηεο εληνιέο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα. Πξνζγεηψλνληαη ζην Μπξίληηδη ηεο
Εηαιίαο καδί κε ην ΜΕΓΚ ηνπο, πιήξσο εμνπιηζκέλν.
ηηο 05.03.97, ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηεο Κνπηζηφβα , θνληά ζην Μπεξάηη , νη πηιφηνη
αξλνχληαη λα πεηάμνπλ . Οη ίδηνη έρνπλ πιεξνθνξίεο φηη ήηαλ ππαίηηνη γηα ηελ απψιεηα
αζψσλ δσψλ θαη δεηνχλ εμεγήζεηο απφ ηνλ πθππνπξγφ Άκπλαο. Οχηε φκσο ε παξνπζία ηνπ
πθππνπξγνχ πείζεη ηνπο πηιφηνπο λα μαλαπεηάμνπλ. Ώπφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο θζάλεη ε
εληνιή φηη φπνηνο αξλείηαη, ζα κεηαηεζεί ζηα Σίξαλα. Λχζε πάλησο δελ βξέζεθε θαη κεηά
απφ ηελ εληνιή απηή.
.

Κεθάιαην

ΕΥ

Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΥΑΝΔΗ ΜΗΑ-ΜΗΑ ΣΗ ΜΑΥΔ ΣΟ ΝΟΣΟ
ΣΟ ΓΔΛΒΗΝΟ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΜΑΘΖΜΑ

χκθσλα κε ην ζριεδην ηεο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ , ν θινηφο θαηά ηεο
Ώπιψλαο ζα άξρηδε απφ ηελ Πξεκεηή πξνο Ώξγπξφθαζηξν, Αέιβηλν θαη Ώγίνπο αξάληα,
Εφλην Πέιαγνο θαη επίζεο απφ Πξεκεηή, πξνο Σεπειέλη , Μαιαθάζηξα , Φίεξη θαη Ώπιψλα.
Δ πξψηε επίζεζε επηρεηξήζεθε ζην Αέιβηλν, φρη γηαηί είλαη κηα βάζε ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο, αιιά θπξίσο γηαηί έηζη δηεπξπλφηαλ ε ειεγρφκελε απφ ηελ θπβέξλεζε πεξηνρή,
(απφ Πξεκεηή - Ώξγπξφθαζηξν θαη Αέιβηλν).
Δ επίζεζε θαηά ηνπ Αειβίλνπ άξρηζε ην πξσί ηεο 04.03 κε βνκβαξδηζκνχο κε
λαπάικ ζηα πεξίρσξα θαη ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ κέρξη ηνλ Ώπρέλα ηεο Μνπδίλαο , 20
ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πφιε.
Παξάιιεια απφ ηελ Πξεκεηή κεηαθέξζεθαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν νη δπλάκεηο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ επίζεζε ζην Αέιβηλν ηελ επνκέλε.
Σηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ζηηο 05.03 άξρηζε ε πξνέιαζε απφ ην Ώξγπξφθαζηξν πξνο
Αέιβηλν ησλ δπλάκεσλ ηεο Ώθαδεκίαο ηεο Ώζηπλνκίαο ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηεγνχ
Υπζέλ Ώξάπη. πλνιηθά ήηαλ πέληε θνξηεγά. ( Ο αξηζκφο ησλ δπλάκεσλ απνδεηθλχεη φηη ν
Μπεξίζηα είρε πηζηέςεη ηελ πιεξνθνξία γηα ζζελαξή αληίζηαζε κφλν κηθξνχ αξηζκνχ
εμεγεξζέλησλ.) Σαπηφρξνλα ε επηρείξεζε γηλφηαλ ππφ ην πξφζρεκα φηη νη δπλάκεηο
πήγαηλαλ ζην Αέιβηλν , χζηεξα απφ αίηεκα «ησλ αξρψλ θαη ηνπ ιανχ» γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο.
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Πξνεγήζεθαλ ηεο πξνέιαζεο εθ‟ λένπ βνκβαξδηζκνί ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ.
(Τπήξραλ επίζεο εληνιέο λα βνκβαξδηζηνχλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα ηεζσξαθηζκέλα ζην
ειιεληθφ ρσξηφ Φνηλίθη θαη ην αιβαληθφ ΐιαράηη, γηα λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο
εμεγεξζέληεο.)
Οη δπλάκεηο ηνπ Ώξάπη αθξνβνιίζζεθαλ ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο πφιεο θαη
άξρηζαλ ηελ πξνέιαζή ηνπο πξνο ην θέληξν ηεο. Μφιηο νη θηλήζεηο ηνπο έγηλαλ αληηιεπηέο, νη
θάηνηθνη ησλ πφιεσλ Άγηνη αξάληα θαη Αέιβηλν, αληηδξάζαλε αζηξαπηαία: Τπεξθαιάγγηζαλ
ηηο δπλάκεηο ηνπ Ώξάπη, θαη ηηο αλάγθαζαλ λα παξαδνζνχλ.
Οη θνηηεηέο ηεο Ώθαδεκίαο Ώζηπλνκηθψλ θαηάιαβαλ φηη δελ είραλ πάεη ζην Αέιβηλν
γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηάμε, αιιά γηα λα θαηαζηείινπλ ηνλ εμεγεξκέλν ιαφ. Αελ
δέρηεθαλ λα πνιεκήζνπλ γη΄απηφ θαη ν ιαφο δελ ηνπο κεηαρεηξίζηεθε σο νκήξνπο, αιιά σο
δηθά ηνπ παηδηά.
Ο Υπζελ Ώξάπη επέζηξεςε ληξνπηαζκέλνο ζην Ώξγπξφθαζηξν. Οη Αειβηληψηεο
αλαηίλαμαλ ηελ πξψηε γέθπξα ζην δξφκν πνπ ζπλδέεη ην Γεσξγνπηζάηη κε ηελ Μνπδίλα ην
Αέιβηλν θαη ηνπο Ώγίνπο αξάληα γηα λα απνηξέςνπλ ελδερφκελε επηζηξνθή ησλ
θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ.
Δ εμέιημε ζην Αέιβηλν επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο. Δ
ζεσξεηηθά εχθνιε ππνηαγή ηνπ κηθξνχ Αειβίλνπ απνηεινχζε παξάιιεια ηζρπξφ κήλπκα
πξνο ην Ώξγπξφθαζηξν. Σν Ώξγπξφθαζηξν κεηά ηελ δηάιπζε ηεο απεξγίαο πείλαο ησλ
θνηηεηψλ, δελ είρε ηνπνζεηεζεί αλνηρηά ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο, εθδειψλνληαο έηζη ηελ
γλσζηή λννηξνπία ηνπ : λα απνθαζίδεη φηαλ ε θξίζε ησλ πξαγκάησλ είλαη ζίγνπξε. Εζηνξηθά
φκσο ην Ώξγπξφθαζηξν απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε ζπκπεξηθνξά φινπ ηνπ Νφηνπ.
Σψξα απνηεινχζε ην θέληξν εμφξκεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ. Έηζη , ζχκθσλα κε
ηελ ινγηθή ηεο θπβέξλεζεο δελ έπξεπε λα πέζεη κε ηίπνηε ζηα ρέξηα ησλ εμεγεξζέλησλ.
ηελ δεκηνπξγεζήζα θαηάζηαζε νη αξρέο ζην Ώξγπξφθαζηξν έδσζαλ εληνιή γηα ηελ
έμνδν ησλ ηαλθ «γηα πεξηπνιία ζηελ Βζληθή νδφ».Σαπηφρξνλα ζηήζεθαλ κπιφθα. Έλα
κπιφθν ζηήζεθε θαη ζην Γεσξγνπηζάηη, θαξδηά ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ζην λνκφ
Ώξγπξνθάζηξνπ θαη δηαζηαχξσζε ηεο θεληξηθήο νδνχ πξνο Αέιβηλν θαη Ώγίνπο αξάληα.
Ζ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΠΑΓΗΓΑ ΣΟΤ ΣΔΠΔΛΔΝΗΟΤ
Βλψ είρε αξρίζεη ε επίζεζε ηνπ Ώξάπη ζην Αέιβηλν, ν ζηξαηεγφο Ράκα πξνζπαζεί φρη
κφλν λα αλαδηνξγαλψζεη ηηο δπλάκεηο ζηελ Πξεκεηή, αιιά θαη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ζην
Σεπειέλη.
Ώπνθαζηζηά δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηελ Βπηηξνπή ησλ Πνιηηψλ ζην Σεπειέλη, ε
νπνία ήηαλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ λνκάξρε θαη ηαπηφρξνλα πξνέδξνπ ηνπ Α. Κφκκαηνο γηα ην
Σεπειέλη. ηελ ίδηα επηηξνπή κεηείρε θαη ν πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ησλ
ζνζηαιηζηψλ , φπσο θαη νη κειινληηθνί νπιαξρεγνί Γθηνιέθ Μαιηατ θαη Ρνκπέξη Σάξγθατ, ησλ
νπνίσλ ε επηηξνπή δελ ήζειε λα αλαγλσξίζεη ην ξφιν. ηφρνο θαη απηήο ηεο επηηξνπήο
ήηαλ λα ζψζεη ηελ πφιε απφ ην ράνο πνπ βπζίδνληαλ.
Δ χπαξμή ηεο φκσο ζα είλαη πξνζσξηλή ιφγσ ηεο δηέλεμεο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ
θνκκάησλ
Ώθξηβψο κε ηελ επηηξνπή απηή ζπεχδεη λα ζπλεξγαζηεί ν Μπνπγηάξ Ράκα, Δ
παξνπζία ηνπ λνκάξρε θαη ηαπηφρξνλα πξνέδξνπ ηνπ Α. Κφκκαηνο ηνπ έδηλε εγγπήζεηο γηα
λα δηαπξαγκαηεχνληαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ, « γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε απφ ηνπο ίδηνπο, (αιιά
κε ηελ βνήζεηά ηνπ), ηεο αζηπλνκίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο». Ο πξαγκαηηθφο
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ζθνπφο φκσο ήηαλ ην άλνηγκα ηεο εζληθήο νδνχ ζηε Μεκαιίατ , ε παξάδνζε ησλ φπισλ, ε
θξνχξεζε ησλ ππφινηπσλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ , θιπ. Γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ν
Ράκα ηζρπξίδεηαη φηη έζηεηιε ζηελ Βπηηξνπή δχν «έκπεηξα» άηνκα απφ ηελ Πξνεδξηθή
Φξνπξά(!). ην πιαίζην ηεο ελ‟ ιφγσ ζπλεξγαζίαο, ζηηο 06,03, δχν εθπξφζσπνη ηεο
επηηξνπήο κε επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηνπ Α. Κφκκαηνο, ζχκθσλα κε ην Ράκα, ζα πήγαηλαλ
ζηελ Πξεκεηή λα ζπλαληεζνχλ καδί ηνπ.
Ήδε ζεκεηψλνληαη ηα πξψηα ζχκαηα θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηαξαρψλ ζην Σεπειέλη.
θνηψλεηαη έλαο λεαξφο απφ ην Σεπειέλη κε κηα ζθαίξα ζην θεθάιη. Λίγν αξγφηεξα
ζθνηψλεηαη απφ απξνζεμία έλα αθφκα άηνκν. Σν γεγνλφο εξέζηζε πάξα πνιχ ηνπο
εμεγεξζέληεο ηνπ Σεπειεληνχ . Καηεγφξεζαλ ακέζσο ηνπο άλδξεο ηεο SHIK φηη
ππξνβφιεζαλ θαηά ηνπ ιανχ κε ειεχζεξν ζθνπεπηή θαη εζηξάθεζαλ ζην Μπνπγηάξ Ράκα,
πάληα ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, φηη ηνπο «έθαγε ζηε κπέζα».
Ο ίδηνο ν Ράκα απέδσζε ηα γεγνλφηα ζε ειιεληθφ δάθηπιν. Δ εθδνρή ηνπ ζρεηηθά κε
ην επεηζφδην έρεη σο εμήο: « Οη άλζξσπνί ηνπ πνπ πήγαλ λα δηνξγαλψζνπλ ηελ Βπηηξνπή
ζην Σεπειέλη κφιηο έβγαηλαλ απφ ηελ πφιε πξνο ηελ Πξεκεηή, βξέζεθαλ αηθληδηαζηηθά
αληηκέησπνη, κε κηα ζπκκνξία καζθνθφξσλ. Έλα ειιεληθφ ηειενπηηθφ ζπλεξγείν, αλαθέξεη,
ήηαλ έηνηκν λα γπξίζεη. Καζεηί ήηαλ νξγαλσκέλν, θαηαιήγεη θαη απηφ δελ ζπλέβαηλε ηπραία,
νχηε γηα πξψηε θνξά».
Δ Ώιβαληθή Κξαηηθή Σειεφξαζε , επηθαινχκελε ην Ώιβαληθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ ,
είπε φηη ην έλα απφ ηα ζχκαηα «ζθνηψζεθε ηπραία φηαλ έλα μέλν ηειενπηηθφ ζπλεξγείν
ππνθηλνχζε ην πιήζνο λα ππξνβνιεί κπξνζηά ζηελ θάκεξα» . «Παξψλ, - πξφζζεζε ε
θξαηηθή ηειεφξαζε, ήηαλ θαη έλαο δεκνζηνγξάθνο ηεο Deutsche Welle.»
Ο ζπγθεθξηκέλνο δεκνζηνγξάθνο πξάγκαηη εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ ζην Σεπειέλη ,
αιιά δελ είρε θζάζεη αθφκα φηαλ ζθνηψζεθε ν πξψηνο λεαξφο, ελψ φηαλ ζθνηψζεθε ν
δεχηεξνο, παξεπξίζθνληαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο λνκαξρίαο. Ο ίδηνο ν δεκνζηνγξάθνο,
θνζνβάξηθεο θαηαγσγήο, παξά ην γεγνλφο φηη εθδήισλε αλνηρηά ην κίζνο ηνπ γηα ηελ
Βιιάδα, δήισζε φηη «δελ είδα ηνπιάρηζηνλ ειιεληθά θαλάιηα ζην Σεπειέλη εθείλε ηελ
εκέξα». (Ώλαθέξσ ηε ιεπηνκέξεηα απηή, γηα λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο ηηο πξνζπάζεηεο
ησλ επίζεκσλ Σηξάλσλ λα αλαθαιχςνπλ δάθηπιν ηεο Βιιάδαο ζηελ εμέγεξζε ηνπ Νφηνπ θαη
ηαπηφρξνλα λα απαιιαγνχλ ησλ επζπλψλ ηνπο.)
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ εκέξα ηνπ ζπκβάληνο, ν θπζηνινγηθφο αξρεγφο ηεο
εμέγεξζεο ζην Σεπειέλη, Γθνιεθ Μάιηατ, είρε ζπιιάβεη ηξεηο αμησκαηηθνχο ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο: ν έλαο κάιηζηα ήηαλ ν δηνηθεηήο ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μπεξίζηα.
Ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε αζχξκαηνπο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ. Έλα ηέηαξην
άηνκν ,
ζπγθεθξηκέλα ν ειεχζεξνο ζθνπεπηήο ηεο νκάδαο, κπφξεζε λα δηαθχγεη. Δ ζχιιεςή ηνπο
έγηλε αθξηβψο ζηελ πιεπξά απ΄ φπνπ πξνήιζε ν ππξνβνιηζκφο ελαληίνλ ηνπ πξψηνπ
ζχκαηνο
Δ νκάδα ηνπο είρε εληνιή απφ ην γλσζηφ Ώγθίκ ηέρνπ λα δηεηζδχζεη ζηελ πεξηνρή
ηνπ Σεπειελίνπ θαη λα δηαπξάμεη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (!). Πξνο Σεπειέλη είρε μεθηλήζεη
θαη άιιε κηα νκάδα κε ηελ ίδηα απνζηνιή. Οη ζπιιεθζέληεο ηνπ Γθηνιέθα θξαηήζεθαλ
απ΄απηφλ επί 15 κέξεο θαη δελ είλαη γλσζηφ πσο απειεπζεξψζεθαλ.
ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΤΡΔΖ ΓΗΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΣΡΗΜΜΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
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Ο πιεζπζκφο ηνπ Νφηνπ είρε πξάγκαηη θνπξαζηεί. Βίρε θαηξαθπιήζεη ζε έλα βαζχ
ηνχλει ζην νπνίν δελ δηαθξίλνληαλ θσο. Γνχζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνιέκνπ, ρσξίο λα
ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηνλ αληίπαιν, κφλν ηνπο δεθάδεο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο, ηηο
θαηαζηξνθέο θαη ηελ πείλα. Οη εμειίμεηο δελ νδεγνχζαλ ζηηο πνζνχκελεο ιχζεηο αιιά
ηξνθνδνηνχζαλ ην έγθιεκα θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ. Καλείο δελ θαηαιάβαηλε γηαηί
θαη γηα πνηνλ έπξεπε λα θάλεη ζπζίεο.
Μηθξνί θαη κεγάινη ήηαλ νπιηζκέλνη. ηα ρέξηα ηνπ αγαλαρηηζκέλνπ ιανχ βξηζθφηαλ
καδί κε ηα «ιηαλνληνχθεθα» θαη βαξχ ππξνβνιηθφ, αιιά θαη ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα, κέρξη
θαη ηαλθ. Τπφ ηνλ έιεγρν ησλ απιψλ αλζξψπσλ θαη εληειψο αλεμέιεγθηα ήηαλ ηα πνιεκηθά
πινία απφ ηηο βάζεηο ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη Ώπιψλαο. Μεξηθά απ΄απηά βπζίζηεθαλ θαη
κεξηθά άιια είραλ βάιεη πιψξε πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε
κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ. Οθηψ πνιεκηθά πινία θαηέιεμαλ ζηελ Εηαιία
ην έιενο ηεο ηχρεο είραλ κείλεη θαη νη απνζήθεο κε ηηο ηνξπίιεο θαη άιιν πνιεκηθφ
λαπηηθφ πιηθφ. ηελ Ώπιψλα ιεειαηήζεθε ε βάζε ηνπ Παζαιηκάλη , ε κεγαιχηεξε ζηελ
Ώιβαλία θαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Βδψ , εθηφο απφ ηνλ θίλδπλν έθξεμεο ησλ ηνξπηιψλ , πνπ κπνξεί λα αλαηίλαδαλ ηελ
πφιε ηεο Ώπιψλαο, εκθαλίζηεθε θαη έλαο λένο θίλδπλνο. Ώπφ ηα πνιεκηθά πινία ξίρλνληαλ
ζηε ζάιαζζα ηα πνιεκνθφδηα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα γηα ηελ κεηαθνξά
ιαζξνκεηαλαζηψλ πξνο Εηαιία.
Δ θπγή είρε κεηαηξαπεί ζε κνλαδηθή ιχζε
ηνπο Ώγίνπο αξάληα ηελ επφκελε ηεο επίζεζεο ζην Αέιβηλν θαη αθξηβψο κεηά απφ
πέληε κέξεο καδηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζρεκαηίδεηαη ην Βπηηειείν ησλ Πνιηηψλ . Αηνηθεηήο
εμειέγε
ν Σδηεβάη Κνηζία, έλαο απφζηξαηνο αμησκαηηθφο , πνπ ηνλ απνθαινχζαλ
«ζηξαηεγφ» θαη πνπ ιίγεο βδνκάδεο πξηλ εξγαδφηαλ ζην παξάξηεκα Ώγίσλ αξάληα ηεο
παξαηξάπεδαο ΐΒΦΏ. Μέιε ηεο Βπηηξνπήο ήηαλ εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη άκεζνη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ πνπ είραλ δείμεη
αληηκπεξηζηθή
απνθαζηζηηθφηεηα εθείλεο ηηο εκέξεο
Βθηφο απφ ην πνιηηηθφ ζθέινο, εμειέγε θαη ε Βπηηξνπή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ηάμεο, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Φνπάη Καξαιίνπ.
Ο Καξαιίνπ εμέδσζε εγθχθιην κε 12 ζεκεία κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαλ : ε
απαγφξεπζε άζθνπσλ ππξνβνιηζκψλ ζηελ πφιε ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη ε απαγφξεπζε
θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ηε λχρηα, ρσξίο ηελ άδεηα
ηεο Βπηηξνπήο. Αηέηαμε
ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο
λα παξαιάβνπλ ηνπο
εγθαηαιειεηκκέλνπο ζηξαηψλεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ νπιηζκφ πνπ είρε απνκείλεη.
Δ θίλεζε απηή απνηέιεζε ην πξψην βήκα γηα ηε δηνξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο
Λατθήο Βμέγεξζεο βάζεη κηαο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο.
ηελ Ώπιψλα ιεηηνπξγνχζαλ θάπνηνη
παξάιιεινη κεραληζκνί
νη νπνίνη
ζπλεξγάδνληαλ κεηαμχ ηνπο ππφ ηελ πίεζε ηνπ ιανχ, αιιά πνπ δελ θαηάθεξαλ λα
νξγαλσζνχλ ζε πξαγκαηηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο φπσο ην απαηηνχζαλ νη θαηαζηάζεηο εηδηθά
ζηελ Ώπιψλα. Σνχην ζα ζπκβεί ιίγεο κέξεο αξγφηεξα. Βίραλ πξνιάβεη φκσο άιιεο εμειίμεηο.
ΔΣΟΗΜΑΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΓΟΗΑ
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Δ αδπλακία φισλ ησλ κεραληζκψλ βίαο ηνπ Μπεξίζηα λα θαηαζηείινπλ ηνλ
εμεγεξκέλν Νφην θαη ην ρεηξφηεξν, ε εγθαηάιεηςε απφ ηηο έκπηζηεο δνκέο ηνπ θξάηνπο ηνπ,
ππνρξέσζαλ ηνλ Μπεξίζηα λα πηνζεηήζεη θάπνηα επειημία κε κφληκν ζηφρν λα δηαηεξεζεί ζηε
εμνπζία. Ο Μπεξίζηα γλψξηδε θαιά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αληηπνιίηεπζεο, ζηελ νπνία είρε
επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο δξάζεηο θαη ζηα πεξηζψξηα πνπ απηφο ηεο επέηξεπε.
Ο Μπεξίζηα επίζεο, είρε θαηαιάβεη πάξα πνιχ θαιά φηη θαη ε αληηπνιίηεπζε ,
αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηεο θφξησλε , είρε απνκνλσζεί απφ ην ιατθφ θίλεκα θαη
θηλδχλεπε, φπσο θαη ν ίδηνο, λα ηεζεί εθηφο πνιηηηθνχ παηγληδηνχ.
ην ζεκείν παξαθκήο ηεο θξίζεο ν Μπεξίζηα πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε ηεο
αληηπνιίηεπζεο γηα δηάινγν. Δ πξσηνβνπιία θαη ην αμίσκα ηνλ επλννχζαλ λα έιεγρε ηνπο
φξνπο δηαιφγνπ. Θα άλνηγε ηελ πφξηα ζηελ αληηπνιίηεπζε πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηνχζε
ηελ δηθή ηνπ πνιηηηθή παξνπζία.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο γηα ρεηξαγψγεζε ηνπ Λατθνχ
Κηλήκαηνο ή ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ δεκηνπξγία ζνβαξψλ ξεγκάησλ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Σε ινγηθή ηνπ Μπεξίζηα επλννχζε επίζεο θαη ην δηαθνξεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε
ζηα Σίξαλα ζε ζρέζε κε ην Νφην. Δ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ είρε ζρεδφλ παξαιχζεη
ηελ πνιηηηθή δσή ζηελ Πξσηεχνπζα. Πνιινί απφ ηνπο πνιηηηθνχο, εηδηθά ηεο αληηπνιίηεπζεο
ή είραλ θξπθηεί ή είραλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ή εηνηκάδνληαλ λα δεηήζνπλ πνιηηηθφ άζπιν
ζηηο μέλεο πξεζβείεο, σο ηειεπηαία πξάμε εθδήισζεο ηεο αληίδξαζεο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο
Μπεξίζηα.
ην ρψξν ηεο δηαλφεζεο θπξηαξρνχζε ζχγρπζε. Άιινη πεξίκελαλ παζεηηθά ηελ
απνθαζήισζε ηνπ Μπεξίζηα γηα λα επσθειεζνχλ , άιινη επέζεηαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ
γηα ηελ επάλνδν ηνπ θνκκνπληζκνχ.
Τπήξρε αθφκε θαη κηα άιιε νκάδα , εθείλε ησλ ζπκβηβαζηψλ ρσξίο μεθάζαξεο αξρέο.
Οη ππνζηεξηρηέο ηεο άπνςεο απηήο ελ΄ νλφκαηη ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ , έβιεπαλ ηε
«ζσηεξία ηεο Ώιβαλίαο» ζηνλ πνιηηηθφ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηνπ Μπεξίζηα θαη ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη θακηά απφ ηηο νκάδεο δηαλννπκέλσλ δε γλψξηδε ηη ζπλέβαηλε
ζην Νφην θαη δελ είραλ θακηά ζρέζε κε ηελ Βμέγεξζε εθεί.
Βπηπιένλ, ε πξψηε νκάδα δερφηαλ ηελ χπαξμε ηεο Βμέγεξζεο θαη ηε ζεσξνχζαλ
σο ην βαζηθφ ζηήξηγκα γηα λα απαιιαγεί ε ρψξα απφ ην Μπεξίζηα. Οη ππφινηπνη δε
ζπκθσλνχζαλ θαη ζαλ απνηέιεζκα εμαηξνχζαλ ηνλ παξάγνληα Λατθφ Κίλεκα απφ ηηο
δπλάκεηο πνπ επεξέαδαλ ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα. Μάιηζηα έβιεπαλ ηνλ Μπεξίζηα σο ηνλ
ηειεπηαίν ζπγθξνηεκέλν θξαηηθφ ζεζκφ, φπνπ ζα ζηεξίδνληαλ ζην κέιινλ ε αλαζπγθξφηεζε
ηνπ θξάηνπο. Ώπηνί ήηαλ νη ιεγφκελνη δηακεζνιαβεηέο.
Δ αληίιεςε απηή γηα ην ξφιν ηνπ Μπεξίζηα, ηελ νπνία πηνζέηεζαλ δπζηπρψο θαη
εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, απφ θνηλνχ κε άιινπο παξάγνληεο, ελζάξξπλαλ ηνλ Ώιβαλφ
Πξφεδξν λα επηκείλεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαίηεζή
ηνπ απνηεινχζε ην βαζηθφ αίηεκα ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο.
Οη κεζνιαβεηέο πέηπραλ ζηελ νπζία θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Καηάθεξαλ λα πείζνπλ ηνλ
Νεξηηάλ Σζέθα λα ζπκκαρήζεη κε ηνλ βαζηθφ ππεχζπλν γηα ηελ θξίζε θαη κεγάιν αληίπαιφ
ηνπ απφ ην 1991, αιί Μπεξίζηα. 1 Βπηιέρηεθε ν Σζέθα, δηφηη ιφγσ ηνπ θχξνπο πνπ
1

Ο Νεξηηάλ Σζέθα είλαη έλα από ηα ζεκαληηθά ηδξπηηθά ζηειέρε ηνπ Γ. Κόκκαηνο ην 1990. Γηαθώλεζε κε ηνλ Μπεξίζηα
ην 1991 θαη καδί κε άιια ζηειέρε πνπ ν Μπεξίζηα έδησμε από ην Γ. Κόκκα ίδξπζαλ ην 1992 ην Κόκκα ηεο Γεκνθξαηηθήο
πκκαρίαο.
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απέθηεζε ζηηο κάρεο πνπ έδσζε ε αληηπνιίηεπζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζεσξνχληαλ
γεληθψο θαη ν ππεξθνκκαηηθφο αξρεγφο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Ο Σζέθα, εκπηζηεπφκελνο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Ρφγθλεξ, 1«έβαιε ηνπο δηθνχο ηνπ ζηε
γξακκή» , αλαγθάδνληαο θαη ηνπο άιινπο (ηνπ ,. Κφκκαηνο) λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα
κπνπλ δπζηπρψο, φινη καδί ζηε θσιηά ηνπ ιχθνπ. Ώξγφηεξα ν ίδηνο ζα θαηαιάβεη ην ιάζνο
πνπ έθαλε εθείλε ηελ εκέξα, φπσο θαη ηελ επνκέλε, αιιά θαη ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο
09.03.1997.
ηηο 05.03. αθξηβψο ζηηο 9 ε ψξα ην βξάδπ, ν Μπεξίζηα άλνημε ηελ πίζσ πφξηα ηνπ
Πξνεδξηθνχ Μεγάξνπ γηα λα κπεη ζην γξαθείν ηνπ « φπνηνο ζέιεη» , φπσο είρε πεη ν
Ώιβαλφο Πξφεδξνο ζην κεζνιαβεηή ηεο ζπλάληεζεο, πνπ δελ ήηαλ άιινο παξά έλαο θνηλφο
ηφηε δεκνζηνγξάθνο ηεο νκάδαο ππνζηεξηρηψλ ηνπ Μπεξίζηα. Μπήθαλ νπζηαζηηθά ηέζζεξα
άηνκα: ν Νεξηηάλ Σζέθα θαη ν Πξέηο Γφγθατ αξρεγφο θαη πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Κφκκαηνο ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, ν Ρεηδέπ Μετληάλη , Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ .
Κφκκαηνο θαη ν Νακίθ Νηφθιε, έλαο απφ ηνπο πέληε αληηπξνέδξνπο ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο.
Βιήθζε απφθαζε ψζηε ηελ επαχξην λα ζπλέιζνπλ γηα λα δηαβνπιεπζνχλ φια ηα
πνιηηηθά θφκκαηα.
Σν απφγεπκα ηεο 6εο
Μαξηίνπ ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ησλ θνκκάησλ
πξαγκαηνπνηήζεθε, αιιά
ε αληηπνιίηεπζε
βγήθε απφ ηα γξαθεία ηνπ Μπεξίζηα
δηαζπαζκέλε ζε ζρέζε κε απηά πνπ απνθαζίζηεθαλ. Δ ζπλάληεζε ραξαθηεξίζηεθε σο
ηζηνξηθή. Έλα κέξνο φκσο ηεο αληηπξνζσπείαο είρε ηελ εληχπσζε φηη ν Μπεξίζηα ηνπο είρε
εμαπαηήζεη. Ώπφ ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν κέρξη ην Ρφγθλεξ έθζαζαλ πξνζπαζψληαο λα
θαηαιάβνπλ ηη αθξηβψο ππέγξαςαλ . Βθεί έπεζαλ πάλσ ζηνπο δηαλννχκελνπο, πνπ
πίζηεπαλ φηη θάζε ζπκβηβαζκφο κε ηνλ Μπεξίζηα απνηεινχζε πξνδνζία. Ώληηκέησπνη κε κηα
ηέηνηα αληίδξαζε θαη φληαο απαιιαγκέλνη απφ ηελ ζθηά ηνπ Μπεξίζηα νη εθπξφζσπνη ησλ
θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε ζπλάληεζε δελ είρε πιένλ θακηά αμία.
Καη έηζη ζπλέβεθε. Ώλαθνίλσζαλ ακέζσο ηελ αθπξφηεηά ηεο
ηε ζπλάληεζε ηα θφκκαηα είραλ αλαιάβεη λα θαιέζνπλ ηηο πιεπξέο γηα ηε δηαθνπή
ησλ ερζξνπξαμηψλ επί 48 ψξεο. πκθψλεζαλ επίζεο λα ζπκβάινπλ ζην πιεπξφ ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη λα αλαδεηνχζαλ πνιηηηθή ιχζε ηεο θξίζεο
ζε λέα ζπλάληεζε κεηά απφ δχν κέξεο. Αελ έγηλε ιφγνο νχηε γηα παξαίηεζε Μπεξίζηα νχηε
γηα ζρεκαηηζκφ κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο νχηε γηα δηεμαγσγή πξφσξσλ εθινγψλ.
Δ παγίδα ήηαλ νινθάλεξε. πκθψλεζαλ ινηπφλ ηα θφκκαηα λα θαιέζνπλ ηηο πιεπξέο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηέλεμε λα δηαθφςνπλ ηηο ερζξνπξαμίεο. Πιεπξέο ζηε δηέλεμε ήηαλ νη
θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη ν εμεγεξκέλνο ιαφο . Ο Μπεξίζηα ήηαλ σζηφζν εθπξφζσπνο ησλ
θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη, αλ ήζειε, κπνξνχζε λα δηαθφςεη ηηο ερζξνπξαμίεο. Σα
θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εθπξνζσπνχζαλ κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο. Βμάιινπ δελ ππήξρε
θπβέξλεζε πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ηάμεο. Δ αληηπνιίηεπζε
αλαιάκβαλε ηαπηνρξφλσο ην ξφιν ηνπ πάηξσλα ηεο εμέγεξζεο
παίδνληαο ην παηγλίδη ηνπ Μπεξίζηα πνπ έθαλε απηή ππεχζπλε γηα ηελ εμέγεξζε. Σν Λατθφ
Κίλεκα είρε , εηδηθά ηψξα εληειψο δηαθνξεηηθά αηηήκαηα, απ΄απηά πνπ ζπκθψλεζαλ ηα
θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο.

1

Κεληξηθό μελνδνρείν ζηα Σίξαλα όπνπ ηελ Άλνημε ηνπ 1997 κεηαηξάπεθε ζε θέληξν ηεο δηάπιαζεο ησλ πνιηηηθώλ
εμειίμεσλ
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Ο Μπεξίζηα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο δήισζε φηη δεζκεχεηαη ππέξ ηεο
ηήξεζήο ηεο. Εζρπξίζηεθε φηη έδσζε εληνιή ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ ζηελ Πξεκεηή «Να κελ
αλαιάβνπλ θακηά ζηξαηησηηθή επηρείξεζε».
ηελ νπζία έθαλε ην αληίζεην. Σελ ίδηα κέξα θαηέθζαζε ζηελ Πξεκεηή έλαο άιινο
ιφρνο απφ ηα Σίξαλα κε πξννξηζκφ ην Ώξγπξφθαζηξν.
Σελ εκέξα ηεο εληνιήο Μπεξίζηα, έλα ΕΥ εξρφκελν απφ ηελ Υηκάξα κπήθε πξνθιεηηθά
ζηνπο Ώγίνπο αξάληα. ην απηνθίλεην επέβαηλαλ άλδξεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ, νη νπνίνη έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηνπο εμεγεξζέληεο. Ώθνινχζεζε
αλζξσπνθπλεγεηφ. Σν ΕΥ ππξπνιήζεθε θαη έλαο απφ ηνπο άλδξεο θάεθε δσληαλφο ζην
απηνθίλεην. Έλαο άιινο κπφξεζε λα δηαθχγεη ελψ ν ηξίηνο ζπλειήθζε θαη ηηκσξήζεθε ζε
έλα δεκφζην δηθαζηήξην, ρσξίο δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο, νχηε αζθαιψο ζπλεγφξνπο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην άηνκν απηφ θπξηνιεθηηθά ιηληζαξίζηεθε
Λίγεο ψξεο αξγφηεξα νη εμεγεξζέληεο ησλ Ώγίσλ αξάληα είραλ θπθιψζεη ζε έλα
ρσξηφ άλδξεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο δεηνχζαλ ή λα παξαηηεζνχλ , ή λα
απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πεξηνρή.
Βπηθνηλψλεζα ηειεθσληθψο κέζσ ηεο ειιεληθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε κέινο ηεο
Βπηηξνπήο ησλ Ώγίσλ ζαξάληα γηα λα ελεκεξσζψ ζρεηηθά. Δ πεγή κνπ ςέιιηζε κφλν «κηιάεη
ν δηνηθεηήο κε ηνλ Μπεξίζηα, άθνπζε!» θαη κνπ πιεζίαζε ην δηθφ ηνπ ηειέθσλν θνληά ζην
ζηξαηεγφ Κνηζία . Ο Μπεξίζηα απεηινχζε αλνηρηά φηη « ζα ηνπο παηήζσ φινπο ζαλ ηηο
κχγεο». Καη ν Κνηζία κεγαιφθσλα ηνπ έιεγε « Ώπέζπξε κε ην θαιφ ην ζηξαηφ απφ ην Νφην,
γηα λα απνθεπρζεί ε αηκαηνρπζία»
ηηο 6 θαη 7 Μάξηε ν αξρεγφο ηεο Βπηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ, Μπαζθηκ Γθαδηληέληε
δεηνχζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο πνιπβφια, επηζεηηθέο ρεηξνβνκβίδεο, ζθαίξεο θ.ι.π
* * *
Οη Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο (αθφκα δελ ππήξρε έλα εληαίν φλνκα) ζηελ Ώπιψλα,
ηνπο Ώγίνπο αξάληα, ην Σεπειέλη θαη αιινχ αληέδξαζαλ πάξα πνιχ ζθιεξά γηα ηελ
ζπκθσλία ηεο 6εο Μαξηίνπ . ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Βπηηξνπήο ησλ Ώγίσλ αξάληα, ε
νπνία αλαγλψζηεθε κπξνζηά ζε ρηιηάδεο ιανχ πνπ επεπθεκνχζε ζπλερψο, κεηαμχ ησλ
άιισλ αλαθέξνληαλ: «Αε ζα παξαδνζνχλ ηα φπια έσο φηνπ ζρεκαηηζηεί ππεξεζηαθή
θπβέξλεζε, αλαθνηλσζεί ε εκεξνκελία λέσλ εθινγψλ, παξαηηεζεί ν αιί Μπεξίζηα θαη
δνζεί ακλεζηία γηα φινπο ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ζηξαηηψηεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ζέζε
ηνπο».
Δ αληίδξαζή ηνπο φκσο έπεζε ζην θελφ . Καλείο επίζεκα δε ζπκκεξίζηεθε ηε ζέζε
ησλ Βπηηξνπψλ.
Μάιηζηα θαη ζηε Αχζε επηθξαηνχζε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε ζπκθσλία . Πψο ήηαλ
δπλαηφ κίζνο ηφζν απχζκελν λα ραζεί ζε κηα εκέξα;
ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΣΖ ΓΤΖ ΣΗ ΝΔΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ
Σελ επφκελε κέξα έθζαζαλ εζπεπζκέλα απφ ηελ Βπξψπε νη: ΐαλ Νηεξ Μέξιην,
Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο Οιιαλδίαο πνπ εγνχληαλ ηεο Β. Έλσζεο θαη ν ΐαλ Νηεξ Λίληελ,
σο εθπξφζσπνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο. Οη δχν Βπξσπαίνη ζπλνκίιεζαλ κε φιεο ηεο
πιεπξέο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειπίδεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο
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ήηαλ απιψο απηαπάηε. Αελ ελδηαθέξζεθαλ φκσο λα κηιήζνπλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
ιανχ πνπ είρε ζηα ρέξηα ηα φπια.
Σελ ίδηα κέξα αλαθνηλψζεθε φηη ν πξψελ Ώπζηξηαθφο Πξφεδξνο Φξαλο ΐξαλίηζθη
δηνξίζηεθε σο Αηεζλήο Μεζνιαβεηήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Ώζθάιεηα θαη πλεξγαζία
ζηελ Βπξψπε, (ΟΏΒ) γηα ηελ επίιπζε ηεο Ώιβαληθήο θξίζεο. Σελ επφκελε ν ΐξαλίηζθη
έθηαζε ζηα Σίξαλα γηα λα παξακείλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1997.
Δ λέα εμέιημε έδεηρλε ηε ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία ε Αχζε αληηκεηψπηδε ηελ θξίζε
ζηελ Ώιβαλία. Σαπηφρξνλα ζήκαηλε φηη νη Ώιβαλνί γηα κηα αθφκε θνξά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ
Ώιβαληθνχ θξάηνπο δελ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο ηελ θξίζε .
Οη λέεο εμειίμεηο θαίλεηαη φηη άιιαμαλ θαη ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ
Μπεξίζηα. Πάλσ ζην ηξαπέδη ηνπ παξέκελε ην ζρέδην γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ηνπ
Νφηνπ. Σαπηφρξνλα είρε απμεζεί ε πίεζε γηα κηα πνιηηηθή ιχζε ηεο θξίζεο, πνπ ζήκαηλε
νπζηαζηηθά ην ηέινο ηνπ, ελψ ππήξρε θαη κηα ηξίηε ιχζε : ε εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο.
Ο Μπεξίζηα έδεηρλε φηη ζα έπαηδε φια ηα ραξηηά κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαζηνιή
ηνπ εμεγεξκέλνπ Νφηνπ. Ωζηφζν φκσο θξάηεζε αλνηθηφ ην δξφκν ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηε
ρψξα γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Οη εηδήζεηο απφ ηα Σίξαλα έιεγαλ πψο έλα
απφ ηα ιίγα ειηθφπηεξα πνπ είρε ε θπβέξλεζε ήηαλ ζε κφληκε εηνηκφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα
ηνπ αιί Μπεξίζηα.
Σν ζελάξην απηφ, φπσο θαη ηελ εθδνρή ηεο παξαίηεζεο, ν Μπεξίζηα ζα ηα ζθεθηεί
ζνβαξά κεηά ηελ πηψζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ζηηο 08.03.1997,πφιε πνπ απνηεινχζε θαη ηελ
ηειεπηαία ειπίδα ηνπ γηα αιιαγή ηεο πνξείαο ησλ εμειίμεσλ ζε φθεινο ηνπ.
Κεθάιαην Υ
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΥΑΝΔΗ ΣΟΝ ΠΟΛΔΜΟ - Ζ ΔΞΔΓΔΡΖ ΓΔΝ ΚΔΡΓΗΕΔΗ
ηηο 08.03.97 ν Φξαλο ΐξαλίηζθη δεηάεη απφ ην Μπεξίζηα λα παξαηείλεη γηα δπν
αθφκε κέξεο ηελ αλαθσρή, εθφζνλ είρε ιήμεη ε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ 48σξνπ πνπ είρε
ζπκθσλεζεί κε ηελ αληηπνιίηεπζε. Ο Μπεξίζηα φκσο ζα θάλεη θαη ην ηειεπηαίν βήκα ζηελ
πιήξε απνηπρία ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ θαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ
πνπ ήηαλ αθφκα ζε ηζρχ.
Σν πξσί ηεο 8 εο Μαξηίνπ, δεηήζεθε απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ
αθφκα ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη ηππηθά, λα πξνεηνηκάδνληαλ ην έδαθνο γηα ηελ απνβίβαζε
ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ . Έπξεπε λα θαηλφηαλ φηη νη δπλάκεηο απηέο έξρνληαλ χζηεξα
απφ αίηεκα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα δήζελ «απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο» νχησο ψζηε λα
απνθεχγνληαλ ηπρφλ αληίδξαζε.
Γεγνλφο είλαη φηη παξά ηηο πηέζεηο ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ Μπεξίζηα, βνπιεπηή ηνπ
Ώξγπξφθαζηξνπ , Φαηφο Μπέγην, ζρεδφλ θαλέλαο εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
δε δέρηεθε λα ππνβάιεη ηέηνην αίηεκα πξνο ηα Σίξαλα, αλεμάξηεηα πνπ άλεθαλ ζην
θπβεξλψλ θφκκα. Σα πνιηηηθά θφκκαηα
αληέδξαζαλ ζθιεξά
θαηά κίαο ηέηνηαο
πξνζπάζεηαο. Ο Μπεξίζηα φκσο θαηφξζσζε λα εμαζθαιίζεη ην ραξηί, απφ Έιιελα κάιηζηα
εθπξφζσπν ηεο Ώιβαληθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σα ζρέδηα εθείλσλ πνπ ηνλ έπεηζαλ λα
ππνγξάςεη πήγαηλαλ ίζσο πνιχ καθξηά.
Δ άθημή ηνπο επίζεο ήηαλ πξναπνθαζηζκέλε απφ ηελ εκέξα ηεο ζχζθεςεο ηνπ
πκβνπιίνπ Βζληθήο Ώζθάιεηαο ζηα Σίξαλα ζηηο 03.03.1997. Ωζηφζν ην πξσί ηεο ίδηαο
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κέξαο είραλ θζάζεη ζηελ πφιε νη ζηξαηεγνί Γθέξγθη ΐιηάληη κε θαηαγσγή απφ ηε Νηίκπξα
ζην ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο ηαπηφρξνλα θαη δηνηθεηήο ηεο κεξαξρίαο Σηξάλσλ θαη ν Ώιί
Κνηζηέθνπ απφ ηελ Σξνπφγηα, γελέηεηξα ηνπ Μπεξίζηα,
δηνηθεηήο ηεο ηξαηησηηθήο
Ώθαδεκίαο Σηξάλσλ.
Σελ φιε επηρείξεζε ζα δηεχζπλε ν δηνηθεηήο κεξαξρίαο Ώξγπξνθάζηξνπ Νηηιηαβέξ
Ληάηζη,
ην Ώξγπξφθαζηξν εθείλε ηελ εκέξα επηθξαηνχζε κηα πεξίεξγε λέθξα. ινη είραλ ηα
αθηηά ηνπο ζηελ Πξεκεηή , απ΄ φπνπ έθζαλαλ θξηθηέο εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε
δξάζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ εθεί.
ηηο 13 θαη 45 εληειψο αηθληδηαζηηθά ζηνλ απρέλα ηεο έιηζθεο, απέλαληη απφ ην
Ώξγπξφθαζηξν, εκθαλίζηεθαλ δχν ζηξαηησηηθά ειηθφπηεξα . Μεηά απ΄απηά θαη άιια
ηέζζεξα.
Έιιελεο θαη μέλνη δεκνζηνγξάθνη παξαθνινπζνχζακε ηελ εμέιημε απφ ηελ απιή ηεο
πξνμεληθήο θαηνηθίαο ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ . Μεηαμχ φισλ ηέζεθε θπζηνινγηθά ην εξψηεκα:
«Ση ζπλέβαηλε, ηη κεηέθεξλαλ ηα ειηθφπηεξα;». ηήζεθαλ κάιηζηα θαη νη θάκεξεο. Ωζηφζν
πιήζνο ιανχ, θπξίσο λένη, θαηέβαηλαλ πξνο ηελ αζηπλνκία θαη ην ειηθνδξφκην ηεο πφιεο.
Καηαιάβακε φηη ηα ειηθφπηεξα είραλ πξνζγεησζεί γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε
ζηξαηησηηθψλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ . Δ θάζνδνο ησλ πνιηηψλ σζηφζν, ζεκαηνδνηνχζε
φηη ε επηρείξεζε δελ ζα επηηξεπφηαλ. Σα ειηθφπηεξα άθεζαλ ην θνξηίν ηνπο θαη έθπγαλ
μαλά πξνο ηελ Πξεκεηή.
Βθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή ήξζε δίπια καο θαη έλα αθφκα άηνκν, εθξπφζσπνο ηεο
Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ήηαλ αξθεηά ραξνχκελν. Πάλσ ζηελ
απνξία καο πξφζζεζε. «Ση ζέιεηε, πείηε κνπ εκέλα λα ζαο πσ. Βίλαη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο,
πνπ ήξζαλ
λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πφιε
θαη ηελ Βιιεληθή Μεηνλφηεηα απφ
ηηο
ιεζηνζπκκνξίεο ησλ Ώιβαλψλ».
Πεηάρηεθα φξζηνο ζαλ λα κε ηζίκπεζε θίδη. Οη θαζεζησηηθέο δπλάκεηο εξρφηαλ γηα ηελ
επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο πφιεο ζε θέληξν
επηρεηξήζεσλ θαηά φινπ ηνπ Νφηνπ. Δ δηθαηνιφγεζε ηεο άθημεο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ «ηνπο αιβαλνχο θαθνπνηνχο», ελνρνπνηνχζε αλεπαλφξζσηα
ηνλ Βιιεληζκφ ηεο Ώιβαλίαο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία καο ζα δίλακε ην δηθαίσκα ζηνλ
θαζέλα λα καο θαηεγνξνχζε φηη ήκαζηαλ ππέξ ηνπ δηθηάηνξα αιί Μπεξίζηα θαη
αληηηαρηήθακε ζηνλ αιβαληθφ ιαφ . Μηα ηέηνηα ελέξγεηα δπζθφιεπε ηδηαίηεξα ηε ζέζε ηεο
Β.Β.Μεηνλφηεηαο ζηηο ζρέζεηο κε ην Ώιβαληθφ ζηνηρείν θαη εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο γηα
επέθηαζε ηεο θξίζεο πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο νπνίεο ηφζν νη απινί Έιιελεο φζν θαη
ε εγεζία ηνπο ήηαλ αλίδενη, ελψ ε Ώζήλα είρε εθδειψζεη αλνηρηά ηε ζέζε ηεο γηα ηελ
απνζηαζηνπνίεζε ηεο Μεηνλφηεηαο απφ ηηο ηαξαρέο.
Έθπγα ηξέρνληαο εθεί πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ην πιήζνο. Μάιηζηα ελζάξξπλα θαη
φπνηνλ έβξηζθα κπξνζηά γηα λα «αληηηαρηνχκε ζηηο δπλάκεηο ηνπ αιί». Πξνζσπηθά είρα έλα
ιφγν παξαπάλσ . Δ παξνπζία κνπ εθεί δε ζα έδηλε ην δηθαίσκα ζε θαλέλα λα θαηεγνξνχζε
θάπνηα ζηηγκή ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα , φηη « δήηεζε ππεξάζπηζε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ
άιηα»
ηελ είζνδν ηεο αζηπλνκίαο είδα αξαδηαζκέλνπο ηξηάληα πεξίπνπ αζηπλνκηθνχο
νπιηζκέλνπο κε απηφκαηα θαη δεθάδεο γεκηζηήξεο ζηα ζηήζε. Οη Κπβεξλεηηθέο Απλάκεηο ζα
ζηεγάδνληαλ ζηελ Ώζηπλνκία, εθ΄φζνλ εξρφηαλ ππφ ην πξφζρεκα λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ
ηάμε. Οη αζηπλνκηθνί νη νπνίνη είραλ θαηαιάβεη απφ κέξεο ηα ζρέδηα ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα
αληηζηαζνχλ παίξλνληαο έηζη αλνηρηά ηελ πιεπξά ηνπ ιανχ. Ο ζηξαηεγφο Ώξάπη δερφηαλ έλα
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δεχηεξν πιήγκα. Σν ζρέδην πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Νφηνπ, νπζηαζηηθά θαηά ηεο
Ώπιψλαο, απνηχραηλε εληειψο , αθξηβψο εθεί πνπ ν αιί Μπεξίζηα πίζηεπε φηη ζα είρε ηε
κεγαιχηεξε επηηπρία.
200 κέηξα πην θάησ, ζην ζηαπξνδξφκη πνπ ζ΄ έβγαδε ζην ειηθνδξφκην, αθνχγνληαλ
ππξνβνιηζκνί. Καλείο δε γλψξηδε πνπ βξέζεθαλ ηα φπια ηα νπνία ήηαλ πνιχ ιηγφηεξα ζε
ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο πνπ είραλ βγεη θαηά ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ . Βπίζεο θαλείο
δε κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη ζα έβγαηλαλ ηφζνη Ώξγπξνθαζηξίηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
δπλάκεηο «ηνπ άιηα» . Ήηαλ εθεί θπξίσο φινη νη απινί άλζξσπνη ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ πνπ
δελ ήζειαλ λα θειηδσζεί ε πφιε ηνπο. Βθείλν ίζσο πνπ δελ γλψξηδαλ ήηαλ φηη κε ηε ζηάζε
ηνπο απηή ππέγξαθαλ ηηο ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ αιί Μπεξίζηα.
Σν Ώξγπξφθαζηξν, κεηά ηε ζπκβνιή ησλ θνηηεηψλ κε ηελ απεξγία πείλαο, έγξαθε
ηελ εκέξα απηή κηα άιιε ιακπξή ζειίδα ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ
θαζεζηψηνο Μπεξίζηα. Οη θνηηεηέο κε ηελ απεξγία πείλαο άιιαμαλ ηηο ηζνξξνπίεο ζε φθεινο
ηεο αληίζηαζεο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ζε κηα πξαγκαηηθά θξίζηκε ζηηγκή . Σψξα ην «φρη» ηνπ
Ώξγπξνθάζηξνπ πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο αλάγθαδε ην αιί Μπεξίζηα λα δερηεί ηελ
ήηηα θαη λα δεηήζεη ηελ επφκελε δηάινγν κε ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, σο ηε κφλε
ειπίδα γηα λα κπνξνχζε λα κείλεη ζην πνιηηηθφ παηρλίδη θαη λα πεξίκελε αξγφηεξα
θαιχηεξεο κέξεο.
ηαλ έθζαζα ζην ζηαπξνδξφκη, είδα φηη κηα νκάδα ζηξαηησηηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη
πνιηηψλ ινγνκαρνχζε. Τπήξραλ αληηζέζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα γηλφηαλε κε ηηο θπβεξλεηηθέο
δπλάκεηο νη νπνίεο είραλ εγθισβηζηεί ζην ειηθνδξφκην. Οη ζηξαηεγνί πνπ ζα ηηο αλαιάβαηλαλ
δελ είραλ θαηνξζψζεη λα θζάζνπλ κέρξη εθεί. Μεξηθνί επέκελαλ λα ηνπο επηηεζνχλ Άιινη
έιεγαλ λα ηνπο έπαηξλαλ σο φκεξνπο, λα παξάδηδαλ ηα φπια θαη λα έθεπγαλ φπνπ
κπνξνχζαλ. Ώπνθαζίζηεθε ην ηειεπηαίν.
Μεηαμχ φισλ πξσηνζηαηνχζε κε εμηξεκηζηηθέο ζέζεηο έλαο αζηπλφκνο, ν νπνίνο
ήηαλ ζην ειηθνδξφκην θαηά ηελ απνβίβαζε, δεηψληαο απφ ηνπο πηιφηνπο λα πάξνπλ μαλά
πίζσ ηνπο άλδξεο ηνπ αιί Μπεξίζηα . ΄κσο έλαο απ΄απηνχο ηνπ έβαιε ην απηφκαην ζην
ζηήζνο θαη ηνλ απείιεζε φηη ζα ηνλ ζθφησλε «σο θνπηάβη ησλ Βιιήλσλ».
χκθσλα κ΄απηφλ κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ππήξραλ δχν θαηεγνξίεο. Δ
κία πνπ δεηνχζε λα «πηεη αίκα» θαη ε άιιε πνπ ήηαλ πην ζπγθξαηεκέλε. Ώπφ ηελ ελδπκαζία
έδεηρλαλ πσο δελ ήηαλ ηαρηηθέο δπλάκεηο. “Ώπ‟ φ,ηη θαίλεηε, ζπκπέξαλε ν αζηπλφκνο, ζα
ήηαλ ε εκπξνζζνθπιαθή», δηφηη εθείλε ηελ εκέξα αλακέλνληαλ λα θζάζνπλ ζην
Ώξγπξφθαζηξν 230 άλδξεο.
Όζηεξα απφ ιίγν θζάζαλε εθεί ηα ηαλθ . ε έλα ζσξαθηζκέλν φρεκα επηβηβάζηεθαλ
κεξηθνί αζηπλνκηθνί, ζηξαηησηηθνί θαη πνιίηεο γηα λα πάλε ζηνπο άλδξεο ηνπ αιί.
Σαπηφρξνλα δεηνχληαλ κέζσ ησλ αζπξκάησλ κηα ζχλδεζε ψζηε «ηα ειηθφπηεξα λα
επέζηξεθαλ θαη λα ζπκκάδεπαλ ηηο δπλάκεηο πξηλ βαζίιεπε ν Ήιηνο, δηαθνξεηηθά ζα
αλνίγνληαλ ππξ ελαληίνλ ηνπο» Δ ζχλδεζε δελ ήηαλ εθηθηή θαη ν θφβνο κήπσο νη
θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ζα πεξίκελαλ ηε λχρηα γηα λα επηηίζνληαλ ζηελ πφιε αλέβαδε ηελ
έληαζε . Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχλζεζή ηνπο , εθηφο απ΄φζα αλέθεξε ν αζηπλφκνο, ήηαλ
ειάρηζηεο. Σν γεγνλφο φκσο φηη επηθεθαιήο ηνπο ήηαλ ηέζζεξηο ζηξαηεγνί, ζήκαλε φηη ε
επηζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ήηαλ αξθεηά κεγάιε
Έλαο αζχξκαηνο ηεο αζηπλνκίαο είρε πηάζεη ηπραία κηα εληνιή πνπ ν κέξαξρνο
Ώξγπξνθάζηξνπ είρε δψζεη ζηελ ηαμηαξρία ζσξαθηζκέλσλ λα θαηέβαηλε ζην ειηθνδξφκην.
Όζηεξα απφ ιίγν, φινη είδακε έλα ηαλθ πνπ πξφβαιε ζην θξχδη ηεο ξάρεο απέλαληη απφ ην
αεξνδξφκην. Σν ζσξαθηζκέλν έθπγε ηφηε ακέζσο πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο, γηα λα
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δηαβηβάζεη ηα ηειεζηγξαθηθά αηηήκαηα ηνπ ιανχ ηεο πφιεο Ώξγπξνθάζηξνπ. Πήγε κέρξη ην
ζεκείν πνπ κπνξνχζε λα πάεη , κα δε ζπλάληεζε πνπζελά ηηο επίιεθηεο δπλάκεηο. 1
ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΓΔΡΜΔΝΧΝ
Σελ ψξα ηεο εηζβνιήο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ , κηα νκάδα απφζηξαησλ
αμησκαηηθψλ απφ ηελ πφιε, καδί
κε κεξηθνχο λένπο, είραλ εληνπίζεη ηνπο ηξεηο
ζηξαηεγνχο: ηνλ Κνηζηέθνπ, ηνλ Ώξάπη, θαη ηνλ ΐιηάληη, πνπ πήγαηλαλ πξνο ην αεξνδξφκην.
Σνπο δήηεζαλ λα ζηακαηήζνπλ. Έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο έβγαιε ην πηζηφιη θαη απείιεζε
φηη ζα ππξνβνινχζε. Καη νη λένη απφ ην Ώξγπξφθαζηξν έβγαιαλ ηα φπια. Σφηε , θνβηζκέλνη
νη ζηξαηεγνί θαη γηα λα είλαη πην ειαθξνί, πέηαμαλ φ, ηη είραλ «πεξίζζην» θαη έθπγαλ πξνο
ην απέλαληη ρσξηφ. Ο ζηξαηεγφο Ώιί Κνηζηέθνπ, άθεζε εθεί έλαλ ληνζηέ, ην θαπέιν, ηε
ριαίλε, ην πηζηφιη, ηα θιεηδηά ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ γξαθείνπ .
Σα ιάθπξα απηά έλαο απφζηξαηνο αμησκαηηθφο ηα έθεξε εθεί πνπ ήηαλ
ζπγθεληξσκέλν ην πιήζνο θαη κε ξψηεζε ηη έπξεπε λα ηα θάλεη . ΄Ήηαλ ιίγν θνβηζκέλνο.
Σνλ ξψηεζα αλ είραλ πηάζεη αηρκάισηνπο ηνπο ζηξαηεγνχο. ηελ αξρή κνπ είπε «λαη!»,
κάιηζηα καδί κ΄απηνχο θαη ηνλ κέξαξρν Ώξγπξνθάζηξνπ. Αελ ήηαλ φκσο αιήζεηα.
Πήξα ην θάθειν θαη ηνλ άλνημα. Βθεί ππήξραλ νη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζχζθεςε ηνπ
πκβνπιίνπ Βζληθήο Ώζθάιεηαο ηεο 03.03.1997 θαη κεξηθέο άιιεο, θπξίσο γηα πνιεκηθέο
θηλήζεηο ησλ δπλάκεσλ ζηηο 08 - 09 Μαξηίνπ . Τπήξρε ζην θάθειν θαη ην ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν, κπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην πψο ιεειαηήζεθαλ νη απνζήθεο ππξνκαρηθψλ ζην
θξνπξαξρείν ηεο Καβάγηα θαη κεξηθά άιια έγγξαθα.
Κάιεζα ακέζσο ηε κφλε ηειενπηηθή θάκεξα πνπ βξηζθφηαλ εθεί, ηνπ STAR ηεο
Ώζήλαο κε ηνλ Γηψξγν Γεσξγηάδε. Σα ζρφιηα έθαλε ν απφζηξαηνο αμησκαηηθφο , ν νπνίνο
δελ ζέιεζε λα δείμεη ην πξφζσπν.
θνπφο ησλ δπλάκεσλ πνπ ζα απνβηβάδνληαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν ήηαλ λα άλνηγαλ
ην δξφκν πξνο δχν θαηεπζχλζεηο . Δ κία απφ Ώξγπξφθαζηξν πξνο Σεπειέλη Μεκαιίατ θαη
κέρξη ηελ ζηξνθή γηα ηνλ παιηφ δξφκν πξνο Ώπιψλα (Qafe e Pocemit), θαη ε άιιε απφ
Ώξγπξφθαζηξν πξνο Αέιβηλν , Ώγίνπο αξάληα θαη Υηκάξα.
ηε ζπλέρεηα είπα ζηνλ απφζηξαην αμησκαηηθφ λα ηα καδέςεη φια θαη λα ηα βάιεη ζε
έλα ζίγνπξν κέξνο . “Θα ρξεηαζηνχλ, ηνπ είπα, σο απνδείμεηο γηα κεηά ηνλ πφιεκν» «Να ηα
πάξεηο εζχ», - κνπ είπε. Σνλ θνίηαμα άγξηα . Σφηε ηα πήξε θαη έθπγε . ηαλ επέζηξεςε κνπ
είπε φηη ήηαλ ζε ζίγνπξν κέξνο.
Ζ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ
ηελ πιαηεία πνπ δεκηνπξγνχζε ην ζηαπξνδξφκη κεηαμχ εζληθήο νδνχ θαη ιεσθφξνπ
ηεο ζπλνηθίαο «18 Shtatori» ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ζπγθεληξσλφηαλ ζπλερψο θφζκνο . Δ
1

(Οη άλδξεο ησλ ηεζζάξσλ ζηξαηεγώλ ράζεθαλ ζηα βνπλά. Οη ηειεπηαίνη πνπ ηνπο είδαλ ήηαλ νη θάηνηθνη ελόο
ρσξηνύ πεξίπνπ 40 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, νη νπνίνη ηνπο πξόζθεξαλ θαΐ θαη ζηέγε. ηηο
12.03.1997 ν δήκαξρνο ηεο πόιεο Νηίκπξα επηθνηλώλεζε κε ην δηνηθεηή ηεο Δπηηξνπήο Λατθήο σηεξίαο
Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηνπ δήηεζε λα εληνπηζηνύλ νη άληξεο απηνί θαη ζηαινύλ πξνο Βνξξά. Ζ Δπηηξνπή Αξγπξνθάζηξνπ
έζηεηιε δύν ηδηπ θαη πέληε άηνκα ηα νπνία έθζαζαλ θνληά ζηελ Πξεκεηή, κα δελ ηνπο εληόπηζαλ.
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αχμεζε ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ην κπζηήξην ζρεηηθά κε ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο, έθαλαλ
εληειψο θπζηνινγηθφ ην αίηεκα γηα φπια . Μηα νκάδα λέσλ κε πιεζίαζαλ θαη κε ξψηεζαλ «ηη
λα θάλνπκε;» . «Βγψ,- ηνπο απάληεζα δείρλνληαο ην θαζεηφθσλν ,- έρσ ην φπιν κνπ».
Έθπγαλ αθνινπζψληαο ην πιήζνο πνπ θαηεπζπλφηαλε πξνο ηηο απνζήθεο ηεο κεξαξρίαο
πνπ βξηζθφηαλ φρη πεξηζζφηεξν απφ κηζφ ρηιηφκεηξν καθξηά.
Καη ην πξφγεπκα (08.03.97) είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα απφ πνιίηεο λα κπνπλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο πφιεο ζηε κεξαξρία, αιιά δελ ηνπο επέηξεςαλ λα κπνπλ νη ειάρηζηνη
ζηξαηηψηεο πνπ είραλ απνκείλεη ζηε κεξαξρία. 1 Δ απαίηεζε γηα εμνπιηζκφ εξρφηαλ σο
αληίβαξν ηνπ εμνπιηζκνχ πξηλ απφ ηξεηο κέξεο αλζξψπσλ ηνπ Α. Κφκκαηνο.
Μεηά απφ ιίγν έθζαζα θη εγψ ζηελ κεξαξρία. Ώζθαιψο είλαη δχζθνιν γηα κέλα λα
πεξηγξάςσ ηη ζπλέβαηλε εθεί. Μηα ιεειαζία απφ ρηιηάδεο άηνκα . Οη άλζξσπνη έπαηξλαλ απφ
20 θαη 30 φπια. Φφξησλαλ ζε φ,ηη κπνξνχζαλ θαζφληα κε ζθαίξεο θαη πνιεκνθφδηα. Αηθφ
ηνπο ήηαλ θαη ην βαξχ ππξνβνιηθφ, ζαθηά κε αιεχξη, δάραξε, καθαξφληα, βαξέιηα κε ιάδη,
θιπ. Δ ιεειαζία ζπλερίζηεθε επί 24 ψξεο.
Βθεί είδα ηη ζεκαίλεη ζενχ βνήζεηα. Ώπηνθίλεηα, άλζξσπνη, δψα, παηνχζαλ πάλσ ζε
πνιεκνθφδηα, νβίδεο φικνπ, αληηαξκαηηθνχ, ρεηξνβνκβίδεο. Σν πιήζνο απηφ ζνπ ζχκηδε
κπξκεγθνθσιηά. Μέζα ζηηο απνζήθεο νη πην ηνικεξνί ππξνβνινχζαλ κε απηφκαηα, γηα λα
θνβίζνπλ ηνπο άιινπο λα θχγνπλ θαη λα επσθειεζνχλ εθείλνη. Βπηπρψο δε ζπλέβεθε ηίπνηε.
Οη μέλνη δεκνζηνγξάθνη δελ θαηαιάβαηλαλ ηη ζπλέβαηλε. Ώπφ ηα ειιεληθά θαλάιηα ν
νπεξαηέξ ηνπ ΜΒGA έπαηξλε ζπλερψο εληνιέο απφ ην δεκνζηνγξάθν Σάζν Σέινγινπ γηα
λα επέζηξεθε πίζσ θαη λα έπαηξλε φζν πεξηζζφηεξα πιάλα .
Σα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηα θξνπξνχζε έλα άηνκν γλσζηφ ζηελ πφιε απφ ην ρέξη
πνπ είρε ράζεη ζηε θπιαθή. Βθεί είραλ κείλεη κεξηθνί αμησκαηηθνί, πνπ αλ ηνπο έζθαδεο δελ
έβγαηλε ζηαγφλα αίκαηνο. Πνλνχζαλ γηα ν, ηη ζπλέβαηλε , αιιά ήηαλ πεπεηζκέλνη πσο δελ
κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη ηίπνηε. Μπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο ππξπφιεζαλ ην θηίξην κνπζείν
ηεο κεξαξρίαο. Σνπο είπα λα δψζνπλ εληνιή λα θχγνπλ ζε κηα νκάδα θαληάξσλ πνπ
βξηζθφηαλ πάλσ ζε έλα παξαηεξεηήξην γηα λα απνθεχγνληαλ θακηά ηξαγσδία.
Βπηθνηλψλεζαλ κε ηα ζηξαηησηάθηα θαη απηά εμαθαλίζηεθαλ. Μεηά ηνπο, ξψηεζα αλ
γλψξηδαλ θάηη γηα ηνλ κέξαξρν Ληάηζη, αιιά δελ κνπ απάληεζαλ.
Ο ζηξαηεγφο Ληάηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξηζθφηαλ αθφκε εθεί. Ώξγφηεξα ήξζαλ θαη
ηνλ πήξαλ νη ζπλέηαηξνη ζην εκπφξην απφ ην ρσξηφ Λαδαξάηη. Μεηά απφ ηξεηο κέξεο
θπγαδεχηεθε πεδφο κέζσ ηνπ απρέλα ηεο έιηζθαο πξνο Πξεκεηή.
Λίγεο ψξεο αξγφηεξα δηαδφζεθε ε είδεζε φηη ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ππήξραλ
πηζηφιηα . Δ είδεζε κεηέηξεςε ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ζηνλ πην άγξην ζηφρν επίζεζεο
εθείλεο ηεο εκέξαο . Σα πηζηφιηα φκσο ηα είραλ πάξεη. Σφηε βξέζεθε ζπξέη θαη ν θαζέλαο
έβαδε ηε ιέμε «θαηαιπκέλν» ζε θάζε γξαθείν πνπ έβξηζθε ειεχζεξν, πνπ ζήκαηλε φηη ηα
γξαθεία απηά ήηαλ θαηάιιεια λα θαηνηθήζνπλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο, φπσο θαη ζπλέβεθε γηα
αξθεηνχο κήλεο.
Ώπηφ απνηειεί ην πην ζθνηεηλφ κέξνο ηεο εμέγεξζεο θαη απνδεηθλχεη ηελ πξννπηηθή
ηεο εηδηθά κεηά απφ ηε ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ.
Ώπφ ηελ πιαηεία ζην ζηαπξνδξφκη πνπ ζε νδεγνχζε ζην ειηθνδξφκην νη άλζξσπνη
δελ έθεπγαλ. Ώπμάλνληαλ κφλν ηα φπια. Ώπφ ηελ πφιε φκσο εθαηνληάδεο άλζξσπνη
έθεπγαλ πξνο Βιιάδα. Έθεπγαλ θπξίσο νη άλζξσπνη ησλ πνιπηειψλ απηνθηλήησλ , αιιά
1

Ζ εγθαηάιεηςε ησλ ζηξαηώλσλ πεξηζζόηεξν από ηνπο ζηξαηηώηεο θαη ιηγόηεξν από ηνπο αμησκαηηθνύο, ήηαλ έλα
θαηλόκελν πνπ είρε ζαξώζεη αθόκα θαη ηελ πξνεδξηθή θξνπξά. πλέβαηλε απηό θπξίσο κε ηνπο Νόηηνπο .
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θαη εθείλνη πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ έλαλ εηδηθφ θφβν , φρη ηφζν απφ ηνλ πφιεκν, φζν απφ ην
θνληηλφ παξειζφλ ηνπο
Πάλησο ε θξαηηθή ηειεφξαζε αλήγγεηιε εθείλν ην βξάδπ, 08.03.97, φηη «ην
Ώξγπξφθαζηξν βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ» Αελ γλσξίδνκε αλ
πξφθεηηαη γηα κηα είδεζε έηνηκε απφ πξηλ ε νπνία δελ ειέγρζεθε εγθαίξσο ή ηα επίζεκα
Σίξαλα ήζειαλ λα δήζνπλ έζησ θαη κεξηθέο ψξεο κε ηελ ηδέα ηεο λίθεο(;!)
* * *
Ο θφβνο πάλησο κήπσο ε πφιε εθείλε ηε λχρηα δερφηαλ αηθληδηαζηηθή επίζεζε ήηαλ
κεγάιε, φπσο επίζεο θαη ε εηνηκφηεηα γηα αληίζηαζε . ΄Βηζη εμεγείηαη ην γεγνλφο πνπ, φηαλ
θαηά ην ζνχξνππν αθνχζηεθε ν ζφξπβνο ελφο ειηθφπηεξνπ πιήζνο ιανχ ρίκεμε πξνο ην
ειηθνδξφκην ππξνβνιψληαο απφ θάζε θαηεχζπλζε. αλ απνηέιεζκα πξνηνχ αθφκε
πξνζγεησζεί ηξαπκαηίζηεθε έλαο απφ ηνπο ηξεηο πηιφηνπο ( ν νπνίνο κεηαθέξζεθε ζηα
Εσάλληλα) θαη έπαζε βιάβε ην ίδην ην ειηθφπηεξν, ην νπνίν δελ κπφξεζε πνηέ πηα λα πεηάμεη.
Μάιηζηα νη αγξφηεο ζέιεζαλ λα βάινπλ ηε κεραλή ηνπ ζε ηξαθηέξ.
Οη άιινη δχν πηιφηνη ζηεγάζηεθαλ ζε έλα ζπίηη. Αε γλψξηδαλ ηελ απνζηνιή ηνπο.
πσο δε γλψξηδαλ θαη ηη είρε ζπκβεί ζην Ώξγπξφθαζηξν. ηα Σίξαλα ηνπο είπαλ φηη ηελ
επφκελε εληνιή ζα ηελ έπαηξλαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν. Βίραλ θαηαιάβεη πάλησο φηη γηλφηαλ
ιφγνο γηα ηελ κεηαθνξά ηεζζάξσλ ζηξαηεγψλ απφ Ώξγπξφθαζηξν πξνο Σίξαλα. Οη
ζηξαηεγνί είραλ θαη ηνλ θσδηθφ ηεο επφκελεο εληνιήο.
Οη πηιφηνη έδεηρλαλ φηη κηζνχζαλ ηνλ Μπεξίζηα . Αελ ήζειαλ φκσο λα πνπλ ηίπνηε
ζηελ θάκεξα. Αε δέρηεθαλ λα κηιήζνπλ θαη φηαλ κάιηζηα ηνπο απείιεζαλ. Φνβφηαλ κήπσο
απφ ηηο δειψζεηο ηνπο ηελ πιήξσλαλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Πξσηεχνπζα. «Καιχηεξα λα
καο ζθνηψζεηε εκάο εδψ, καο είπαλ, παξά λα πάζνπλ θάηη νη νηθνγέλεηεο ζηα Σίξαλα.” Μαο
έδσζαλ έλα ηειέθσλν λα ιέγακε ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο φηη ήηαλ θαιά. Σηο επφκελεο κέξεο
θαζφληνπζαλ καδί κε άιινπο πνιίηεο ρσξίο λα ηνπο αγγίδεη θαλείο έσο φηνπ βξήθαλ ηξφπν
λα θχγνπλ γηα ηα Σίξαλα.
Ζ ΠΣΏΖ ΣΟΤ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ ΚΑΗ Ζ ΦΑΓΖ ΣΖ ΠΡΔΜΔΣΖ
Ώλ θαη δελ έρεη θακηά ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηελ ίδηα κέξα κε ην Ώξγπξφθαζηξν
έπεζε θαη ε πφιε ηνπ θξαπάξ. Σα δχν γεγνλφηα επεξεάδνπλ σζηφζν ηελ έληαζε ησλ
γεγνλφησλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ Πξεκεηή.. Ώθξηβψο ηελ εκέξα πνπ νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο
δελ κπφξεζαλ λα κπνπλ ζην Ώξγπξφθαζηξν, ζηελ Πξεκεηή έθζαζε ν Τπνπξγφο Ώκχλεο,
αθέη Γνπιηάιη. Ο Γνπιηάιη δηαπηζηψλεη ην ράνο πνπ επηθξαηεί εθεί γη΄απηφ θαη έθπγε ηελ
επνκέλε σο ζθηά.
Δ πηψζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ καηαηψλεη εμνινθιήξνπ
ην ζηφρν ησλ
ζπγθεληξσκέλσλ δπλάκεσλ ζηελ Πξεκεηή. Οη δπλάκεηο ηεο SHIK, ζχκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Βπηηειάξρε ηξαηνχ Ώ. Σζηνπάλη, πξνθαινχλ κε ηηο αιεηείεο ηνπο ην ιαφ
ηεο Πξεκεηήο. ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε νη δπλάκεηο θνκάληνο δεηνχλ λα
απνζπξζνχλ θαη ην αίηεκά ηνπο εγθξίλεηαη
Άδεηα απφζπξζεο δήηεζε γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ν ζηξαηεγφο Μπνπγηάξ Ράκα. Ο
Ράκα , φπσο ν ίδηνο αθεγείηαη , φρη κφλν θαηάιαβε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ πφιε κπνξεί λα
εμειίζζνληαλ ζε εκθχιην, αιιά κεηά ηελ πηψζε ηνπ θξαπάξ θαη ν θίλδπλνο γηα πηψζε θαη
ηεο Βξζέθα, ζα ηνλ αλάγθαδαλ ή λα ζπάζεη ηνλ θινηφ κε πφιεκν ή λα παξαδνζεί. Γη΄απηφ
θαη απνθάζηζε λα απνζπξζεί καδί κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ηελ επνκέλε, ζηηο 09.03.1997.
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Ώλήζπρνη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πξεκεηή ήηαλ θαη νη αξρέο ηεο πφιεο. Ο δήκαξρνο,
απφ ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Βθαξκνγήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ , θάιεζε ηελ
ίδηα λχρηα ζχζθεςε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηνπ λνκνχ . ηε
ζχζθεςε δελ ηέζεθε ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, αιιά ε
αλαγθαηφηεηα ηεο απνκάθξπλζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ , ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ
θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ πφιε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνζηνιή ηνπο.
Δ ζχζθεςε δηαθφπεθε ηα κεζάλπρηα, φηαλ ν ζηξαηεγφο Ράκα θάιεζε ηνλ εθιεγκέλν
απφ ην Α. Κφκκα δήκαξρν, γηα λα ηνπ δψζεη ηηο θάησζη νδεγίεο «Πξέπεη αχξην λα θαιέζεηε
ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηελ αζηπλνκία θαη κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη εδψ
λα ιάβεηε κέηξα ψζηε νη ζπκκνξίεο λα κελ θάςνπλ ηελ Πξεκεηή. Βκείο αχξην ππνρσξνχκε» .
Ο Ράκα ινηπφλ έδσζε νδεγίεο ζην δηθφ ηνπ θνκκαηηθά δήκαξρν λα ζρεκαηηζηεί κηα επηηξνπή
ηχπνπ ησλ εμεγεξζέλησλ αιιά ππφ ηε δηθή ηνπ δηνίθεζε.
ηηο 11 ή ψξα ηελ επνκέλε ν δήκαξρνο ηεο πφιεο θάιεζε ηα θφκκαηα θαη ηνπο
δήηεζε λα ζρεκαηίζνπλ κηα επηηξνπή γηα ηε ζσηεξία ηεο πφιεο , «δηφηη νη θπβεξλεηηθέο
δπλάκεηο ζα εγθαηαιείςνπλ ηελ πφιε ζηηο 12 ε ψξα». Δ θαηάζηαζε είρε επηδεηλσζεί πάξα
πνιχ. ηελ πφιε δελ ππήξραλ πιένλ αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. ηελ θεληξηθή πιαηεία ππήξρε
πνιχο θφζκνο πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα θαηαζηξνθέο απφ ηνπο «Σζεηζέλνπο». (΄Βηζη
απνθαινχζαλ ηηο βφξεηεο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη ζηελ Πξεκεηή.)
Βλψ ζπλερηδφηαλ ε ζχζθεςε κε ην Αήκαξρν αθνχζηεθε έλαο μεξφο ππξνβνιηζκφο θαη
έλα ζπάζηκν ηδακηνχ. Έλα απφ ηα κέιε ηεο ζχζθεςεο έπεζε λεθξφ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ
αδεξθφ ηνπ λνκάξρε Πξεκεηήο. Ήηαλ ζθαίξα ειεχζεξνπ ζθνπεπηή
ε ιίγν ηξία άηνκα ζα ζθνησζνχλ αλάκεζα ζην πιήζνο, έμσ ζηελ πιαηεία . Λίγν
αξγφηεξα έλα δεπγάξη, γνλείο ηνπ λνκάξρε είλαη λεθξνί ελψ ηαμίδεπαλ κε έλα ΕΥ. πλνιηθά
ζθνηψζεθαλ έμη άηνκα ζε ιηγφηεξν απφ είθνζη ιεπηά
χκθσλα κε ηνλ Βπηηειάξρε Ώληέκ Σζηνπάλη, νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο δελ κπφξεζαλ
λα ππνρσξήζνπλ, δηφηη δέρηεθαλ ππξά απφ ηηο δπλάκεηο ηεο SHIK. «ζαλ απνηέιεζκα ησλ
ππξψλ απηψλ, -επηζεκαίλεη ν Σζηνπάλη,- έραζαλ ηελ δσή ηνπο κεξηθνί αζψνη πνιίηεο ηεο
Πξεκεηήο»
Ο αξρεγφο ησλ δπλάκεσλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηξαηεγφο Ράκα, ιέεη φηη
έδσζε εληνιή ζηηο δπλάκεηο ηνπ λα ππξνβνινχλ ζηνλ αέξα, γηα λα εθθνβήζνπλ ην πιήζνο
πνπ κπνξεί λα έπαηξλε φπια απφ ηελ αζηπλνκία θαη λα απεηινχζε ζνβαξά ηηο δπλάκεηο ηνπ.
«Οη πνιίηεο,- ζχκθσλα κε ην Ράκα, - κπήθαλ ηφηε ζηελ αζηπλνκία θαη άξπαμαλ φινλ ηνλ
νπιηζκφ πνπ ππήξρε εθεί. Μεηά απ΄απηφ ην πιήζνο άξρηζε λα ππξνβνιεί ελαληίνλ καο.
Αεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε
πξαγκαηηθήο κάρεο. Έδσζα εληνιή ζηηο δπλάκεηο λα
επηβηβαζηνχλ ζηα απηνθίλεηα θαη λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ Πξεκεηή»
χκθσλα κε ηνλ Ράκα «νη έλνπινη πνιίηεο άλνημαλ ππξ θαηά ησλ δπλάκεσλ θνκάληνο
νη νπνίεο αληαπφδσζαλ ηα ππξά κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ ηξία άηνκα». Βλψ ηξεηο άιινη
ζθνηψζεθαλ , πάληα θαηά ην Ράκα, ζε κπζηεξηψδεηο ζπλζήθεο «ζα έιεγα απφ ηπθιέο
ζθαίξεο», θαηαιήγεη ν Ράκα.
Ώπηφπηεο κάξηπξεο εμεγνχλ φηη ν ιαφο δελ είρε φπια θαη, φηαλ δέρηεθε ηα ππξά θαη
είδε ηξία άηνκα λεθξά, ηφηε κπήθε ζην θηίξην ηεο αζηπλνκίαο θαη πήξε φπια.
Δ ζθαγή ηεο Πξεκεηήο, απνηειεί κηα απφ ηηο θνξπθαίεο δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο
Λατθήο Βμέγεξζεο . ε κηα κηθξή πφιε φπσο ε Πξεκεηή , ζθνηψζεθαλ έμη άηνκα .Ήηαλ ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο λεθξψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιανχ. Δ δνινθνλία ηνπο έγηλε επηδεηθηηθά
απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο .
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Κεθάιαην

ΥΕ

ΣΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ ΥΖΜΑΣΗΕΔΗ ΣΗ ΓΗΚΔ ΣΟΤ ΓΟΜΔ ΓΗΑ ΝΑ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΕΧΝΣΑΝΔ ΔΚΔΗΝΔ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Δ 9ε Μαξηίνπ 1997 βξήθε ην Ώξγπξφθαζηξν ρσξίο ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ρσξίο
ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ηε κεξαξρία ζπλερηδφηαλ κέζα ζηελ
έθπιεμε ησλ δεθάδσλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ, πνπ είραλ θζάζεη φιε ηε λχρηα ζην
Ώξγπξφθαζηξν, ε ιεειαζία ζηηο απνζήθεο ππξνκαρηθψλ θαη ηξνθίκσλ. Βλψ ζηνπο δξφκνπο
ππήξραλ πεξηπνιίεο θαη κπιφθα εζεινληψλ.
ηηο δέθα πεξίπνπ ή ψξα ζηελ εγθαηαιειεηκκέλε ιέζρε ησλ αμησκαηηθψλ ήηαλ
ζπγθεληξσκέλν πιήζνο ιανχ. Βίραλ αξρίζεη νη δηεξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Βπηηξνπήο
Λατθήο σηεξίαο. Πξσηεξγάηεο ήηαλ κεξηθνί λένη ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, κάιηζηα κεξηθνί
απ΄απηνχο ζε αλνηρηή ζπλεξγαζία κε ην Α. Κφκκα. Οη πξσηεξγάηεο λένη, αλεμάξηεηα πνπ δε
κεηείραλ ζηελ αληίζηαζε θαηά «ησλ δπλάκεσλ ηνπ άιηα», είραλ εηνηκάζεη κηα ιίζηα 15
πεξίπνπ αηφκσλ απφ ηελ πφιε ηνπ Ώξγπξφθαζηξνπ ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ ηελ
Βπηηξνπή. Μηα δεχηεξε νκάδα κε έλα απηνθίλεην έθεξλαλ γχξν ζηελ πφιε γηα λα
ζπγθεληξψζνπλ ηα ππφινηπα άηνκα ηεο ιίζηαο.
Αεθάδεο έλνπινη ηέζεθαλ εζεινληηθά πξνο ππεξάζπηζε ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο
θαη δελ επέηξεπαλ ζε θαλέλαλ λα κπεη αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο ήηαλ θαη ηε ζπλεηζθνξά
ηνπ. Ωζηφζν παξά ην γεγνλφο φηη επξφθεηην λα ζρεκαηίδνληαλ έλαο ζηξαηησηηθφο
νξγαληζκφο, ην κφλν πνπ δελ ππήξρε ήηαλ ε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία. Πνιιά άηνκα , ηα νπνία
είραλ 24 ψξεο ζην πφδη , δεηνχζαλ επίκνλα λα γίλνπλ κέιε ηεο Βπηηξνπήο , ηελ ζηηγκή πνπ
φρη φινη ζα εληάζζνληαλ εθεί.
Δ παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ, εθιεγκέλνπ κε ην ςεθνδέιηην ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο θαη ε δήισζή ηνπ φηη « ΐξίζθνκαη εδψ σο παηδί ηεο πφιεο θαη φρη σο
δήκαξρνο», απνηεινχζε ζεηηθφ ζεκάδη γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο Βπηηξνπήο έμσ απφ ηηο
πνιηηηθέο επηξξνέο, ή πην ζσζηά πνπ ελψλνληαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλα θνηλφ θαθφ.
Αηνηθεηήο εμειέγε ν ζηξαηεγφο ελ‟ απνζηξαηεία Ώγθίκ Γθνδίηα . Σα ππφινηπα κέιε
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ γλσζηά νλφκαηα ζηελ πφιε , θαζψο θαη κεξηθνί ζηξαηησηηθνί.
Τπήξραλ θαη άηνκα ηα νπνία φρη κφλν είραλ πξνηάμεη ην ζηήζνο θαηά ησλ θπβεξλεηηθψλ
δπλάκεσλ, αιιά ήηαλ θαη απαξαίηεηνη ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ. Τπήξραλ θαη κεξηθνί πνπ
θαλείο δελ γλψξηδε απφ πνχ θξαηνχζε ε ζθνχθηα ηνπο. πλνιηθά 15 άηνκα. Σξεηο θνξέο κε
θάιεζαλ λα κεηάζρσ θη εγψ. Πήγα φηαλ ζα γξαθφηαλ ε δήισζε , αλαιακβάλνληαο ηνλ
ηνκέα πξνπαγάλδαο θαη ηχπνπ.
ηε δήισζε επηζεκαίλνληαλ φηη «ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο ζρεκαηίζηεθε γηα ηε
δηνξγάλσζε ηεο άκπλαο ηεο πφιεο απφ πηζαλή επίζεζε θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ . ηηο
ζπλζήθεο παληεινχο έιιεηςεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, ζπλέρηδε, ε
Βπηηξνπή, αλαιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο νκαιήο δσήο
ζηελ πφιε.» Δ Βπηηξνπή δεηνχζε ηε ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ πνιηηψλ
γηα ηελ
επαλαιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα Δ Βπηηξνπή δε δεηνχζε ηελ
εμαίξεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, αιιά αλαιάκβαλε απιψο ξφιν ζπληνληζηή.
Γεηνχζε ηελ επηζηξνθή φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηηο ζέζεηο ηνπο εξγαζίαο θαη ηε
δηνξγάλσζε ηεο απηνάκπλαο
ζηα ηδξχκαηά ηνπο. Βμαίξεζε έγηλε κφλν ζηηο δνκέο ησλ
Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ .
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Σαπηφρξνλα δεηήζεθε ψζηε θαη ν ηνπηθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο λα ηεζεί ζηελ
ππεξεζία ηεο Βπηηξνπήο. Καινχζε επηπιένλ ηνπο πνιίηεο λα ζηακαηνχζαλ ηνπο άζηνρνπο
ππξνβνιηζκνχο νη νπνίνη δε ζηακαηνχζαλ φιν ην 24σξν θαη λα παξάδηλαλ φινλ ηνλ νπιηζκφ
πνπ απαηηνχζε εμεηδηθεπκέλν ρεηξηζκφ.
Δ ηδέα ήηαλ φηη παξάιιειεο δνκέο επηηξνπψλ λα ζρεκαηίδνληαλ θαη ζηα θέληξα ησλ
πεξηνρψλ .
Οη αλαθνηλψζεηο ζην εμήο ήηαλ ηαρηηθέο θαη δηαβάδνληαλ κπξνζηά ζε ιατθέο
ζπγθεληξψζεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο ηέζζεξηο θαη πέληε ρηιηάδεο άηνκα.
ΟΗ ΤΜΜΟΡΗΔ ΚΑΝΟΤΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΔ ΔΜΦΑΝΗΔΗ ΣΟΤ
Σελ ίδηα κέξα, ζηηο 09.03.97, νκάδα ελφπισλ εξρφκελσλ απφ ηνπο Ώγίνπο αξάληα
θαη ην Αέιβηλν πήγαλ ζην ηεισλείν ηεο Καθαβηάο θαη δελ άθεζαλ ηίπνηε φξζην. Μάιηζηα
έθαςαλ φια ηα έγγξαθα. Δ επίζεζε ζην αιβαληθφ ηεισλείν ηεο Καθαβηάο, θάλεθε φηη θφβηζε
θαη ηνπο Έιιελεο ηεισλεηαθνχο νη νπνίνη έθιεηζαλ ηα ζχλνξα.
Σν ζέκα φκσο είρε βαζχηεξεο ξίδεο. Πεξηζζφηεξν είρε ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ ν
Μπεξίζηα πξφηεηλε ζηελ Ώζήλα κέζσ ηνπ Έιιελα πξέζβε ζηα Σίξαλα πνπ ζα νδεγνχζαλ
ζηελ αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ αλεθνδηαζκνχ ζε ηξφθηκα, θαχζηκα θαη θαξκαθεπηηθά πιηθά
ηνπ εμεγεξκέλνπ Νφηνπ. Οη επηηξνπέο , δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα ζην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο
Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν, ζεσξψληαο ηελ πξάμε απηή «σο εζθεκκέλε ππέξ ηνπ
Μπεξίζηα».
Ωζηφζν ζην Ώξγπξφθαζηξν είρε δηαδνζεί επαλεηιεκκέλσο ε είδεζε φηη κπνξεί λα
επηηεζνχλ ζηελ πφιε νη ζπκκνξίεο ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ. Βλησκεηαμχ ζηελ
πφιε είραλ εγθαηαζηαζεί πεξηζζφηεξα απφ 130 άηνκα απφ άιινπο λνκνχο, γηα λα
«εμαζθεζνχλ» ζηηο ιεειαζίεο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο.
ην πιαίζην απηφ πξψηηζην θαζήθνλ παξέκεηλε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο αζηπλνκίαο
Ώξγπξνθάζηξνπ. Σα πξνβιήκαηα ήηαλ δχν. Πξψηνλ , ήηαλ δχζθνιν ζηηο θαηαζηάζεηο
αλππαξμίαο ηνπ θξάηνπο λα βξεζνχλ θάπνηα άηνκα πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηηο επζχλεο
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Αεχηεξν, ππφ πνηα θξηηήξηα θαη κε ηελ ζηήξημε ηίλνο ζα γηλφηαλ ε
επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ.
Έλαο λεαξφο ζηξαηησηηθφο, πνπ αλέιαβε, αληηκεηψπηζε ζην ζψκα ηεο αζηπλνκίαο ηε
ζθιεξή αληηπαξάζεζε κεηαμχ δηαθφξσλ θαηξηψλ ζηελ πάιε γηα θπξηαξρία. ΄Βηζη ε δσή ηεο
αζηπλνκίαο έζβεζε κέζα ζε ιίγεο κέξεο.
Οη θίλδπλνη ψζηε θαη ην Ώξγπξφθαζηξν λα θαηέιεγε ζην ράνο ήηαλ κεγάινη. Σν ζέκα
ζπδεηήζεθε ζηελ Βπηηξνπή κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηζεκάλζεθαλ δχν εθδνρέο. Δ πξψηε
κηινχζε γηα ιήςε ακπληηθψλ κέηξσλ, πνπ έθζαλαλ κάιηζηα κέρξη θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ
γεθπξηψλ ζην δξφκν Γενπξγνπηζάηεο- Μνπδίλα, ψζηε λα θφβνληαλ ε δπλαηφηεηα πξνέιαζεο
ζπκκνξηψλ απφ ηνπο Ώγίνπο αξάληα θαη Αέιβηλν πξνο Ώξγπξφθαζηξν. Βλψ ε δεχηεξε
πξνέβιεπε ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζπκκνξηψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
Βπηηξνπψλ. ε πξψηε θάζε απφ Σεπειέλη κέρξη Ώγίνπο αξάληα θαη ζε δεχηεξε θάζε κέρξη
Ώπιψλα θαη άιινπο λνκνχο.
Βπηθξάηεζε ε δεχηεξε. Δ ζχλδεζε κε ηηο επηηξνπέο ζην Σεπειέλη απνθαηαζηάζεθε
ακέζσο θαη ηελ επνκέλε θαη κε ηηο Βπηηξνπέο ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ.
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Ώπνθάζεηο ειήθζεζαλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο κεξαξρίαο θαη ησλ άιισλ
ζεκαληηθψλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηε θξνχξεζε ησλ ηεξάζηησλ άζηρησλ
απνζεθψλ κε ππξνκαρηθά θαη νπιηζκφ‟ γηα ηελ νξγάλσζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ κπινθ
κέζα ζηελ πφιε θαη ζε φιν ην κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ κέρξη ηνπο Γεσξγνπηζάηεο.
Πεξηπνιίεο δηνξγαλψζεθαλ ζε θάζε ζπλνηθία ηεο πφιεο, φπσο θαη ζε ρσξηά. 1
Ώπηέο φκσο ήηαλ απνθάζεηο πνπ δελ εθαξκφζηεθαλ ζρεδφλ πνηέ, δηφηη δελ ππήξραλ
πξαρηηθέο δπλαηφηεηεο. Αελ ππήξραλ ρξήκαηα, κέζα, θαχζηκα, λνκηθφ πιαίζην . Οη
εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ήηαλ άλζξσπνη ηνπ Α. Κφκκαηνο, νη νπνίνη, κφιηο
μεπέξαζαλ ην ζνθ ηεο πξψηεο θάζεο, άξρηζαλ λα δέρνληαη θαη εθαξκφδνπλ θνκκαηηθέο
εληνιέο. Σν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηα νπνία δελ
ζπκθσλνχζαλ λα παξαδψζνπλ ηελ αλακελφκελε εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ Βπηηξνπψλ.
Ωζηφζν νη ζπκκνξίεο πνπ άλζηδαλ είραλ κέιε ηνπο ζηηο Βπηηξνπέο. Σελ εκέξα
δνχιεπαλ καδί ηνπο θαη ηε λχρηα γηα ηελ ηζέπε ηνπο. Ή ηνπιάρηζηνλ είραλ ζηηο Βπηηξνπέο
ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο ηνπο .
Ζ SHIK Ο ΚΑΝΣΕΟΥΟΗΡΟ ΜΔ ΑΣΑΛΗΝΑ ΑΓΚΑΘΗΑ ΣΟ ΧΜΑ ΣΖ ΔΞΔΓΔΡΖ.
ην βαζηθφ κπιφθν ηεο πφιεο, ζην ζηαπξνδξφκη ηεο πιαηείαο φπνπ γξάθηεθαλ νη
ζειίδεο αληίζηαζεο θαηά ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ, ζηηο 10.03.97 θαη ε ψξα 21.30,
έθζαζε ε είδεζε φηη δηαξξήρζεθε θαη ιεειαηήζεθε ην θηίξην ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο
SHIK. Αεθάδεο απηνθίλεηα θνπβαινχζαλ απφ εθεί ρηιηάδεο ζειίδεο κε πιεξνθνξίεο ησλ
πξαθηφξσλ ηεο SHIK γηα δηάθνξνπο αλζξψπνπο. Οη δεθάδεο άλζξσπνη ζην κπιφθν έπεζαλ
θαηάκνπηξα πάλσ ζην κπζηήξην κέρξη ηφηε πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ απηψλ. Έκπνξνη,
ηεισλεηαθνί, δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί, απινί άλζξσπνη αθφκα θαη ζην γάκν ηνπο
παξαθνινπζνχληαλ κέξα λχρηα θαη θαηαγξάθνληαλ ζηηο ζειίδεο απηέο. Βθεί έθζαζαλ θαη νη
πξνζσπηθνί θάθεινη πνιιψλ κπζηηθψλ θαη αλνηθηψλ πξαθηφξσλ.
Δ νπζία φκσο ηεο πξαγκαηηθήο SHIK δελ ήηαλ εθεί. Σελ εκέξα πνπ ηα γξαθεία ηεο
SHIK ζην Αέιβηλν θαη Ώγίνπο αξάληα έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ εμεγεξζέλησλ,(01-02.03.97)
πέληε κεγάια θαζφληα κε ηαηλίεο θαη έγγξαθα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ
Ώξγπξνθάζηξνπ είραλ κεηαθεξζεί ζην θέληξν επηρεηξήζεσλ ηεο κεξαξρίαο. Σελ εκέξα ηεο
επίζεζεο ζηε κεξαξρία ηα θαζφληα ηεο SHIK κεηαθέξζεθαλ πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε.
Σαπηφρξνλα άλζξσπνη πνπ επέβαηλαλ ζε έλα ιεπθφ Μεξηζέληεο κπήθαλ ζηα γξαθεία ηεο
κεξαξρίαο θαη πήξαλ ηα πνιεκηθά ζχκβνια θαη ιάβαξα ηεο κνλάδαο. Ήηαλ μεθάζαξν φηη
κέζα ζην ράνο, θάπνηνη θηλνχληαλ ζε πξνκειεηεκέλεο θηλήζεηο θαη ζηφρνπο. Μάιηζηα θαη ε
θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηεο SHIK, φπσο θαη «ε παξάδνζε» ζην θνηλφ φινπ εθείλνπ ηνπ
πιεξνθνξηθνχ πιηθνχ, ήηαλ έλα παηγλίδη πξφθιεζεο έληαζεο θαη δηελέμεσλ ζην θνηλφ,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ θαίγνληαλ θαη θάπνηνη πξάθηνξέο ηνπο. ην Ώξγπξφθαζηξν
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο Ώγίνπο αξάληα, ην παηρλίδηα απηφ δελ αθνξνχζε θπξίσο ηελ Β. Β.
Μεηνλφηεηα.
1

ηελ Δ. Δ. Μεηνλόηεηα θάζε ρσξηό δηνξγάλσλε ηελ απηνάκπλά ηνπ. Μάιηζηα κεξηθά ρσξηά, όπσο ε Γξάςε, ε Βόδξηζηα
θαη άιια αλάγθαζαλ ηνπο αλζξώπνπο ηνπο ζηελ Διιάδα λα επηζηξέθνπλ ,όπνηε είραλ ζεηξά λα θξνπξήζνπλ ηα ρσξηά
ηνπο. κσο ζε αξθεηά ρσξηά εκθαλίζηεθαλ θαη άιιεο «πεξηπνιίεο», ρξεκαηνδνηνύκελεο, κε άηνκα από ηα δηθά καο
ρσξηά κε δηακνλή εδώ ή ζηελ Διιάδα. Γηνξγαλσηέο ήηαλ νη γλσζηνί δήζελ ππεξπαηξηώηεο . κσο ηα απνηειέζκαηα όζνλ
αθνξά ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή είλαη ακθίβνια.
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Παξ΄φια απηά, εάλ ε Ώπιψλα, ην Σεπειέλη, νη Ώγίνη αξάληα, ή θάπνηνο άιινο λνκφο,
είραλ θαηνξζψζεη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηελ δξάζε ηεο SHIK, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ
θξαηηθψλ δνκψλ, ζην Ώξγπξφθαζηξν ε SHIK ζπλέρηζε αλελφριεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Μάιηζηα είραλ θαηαγξαθεί ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ηνπ αξρεγνχ ηεο SHIK ζην λνκφ, ζηηο
νπνίεο ν ίδηνο έιεγε φηη «είκαζηε πνιχ θαιά, ηξψκε, πίλνπκε θαη δνπιεχνπκε αλελφριεηνη».
ηελ επηηξνπή έθζαλαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θέληξα δξάζεο ηεο SHIK. Ωζηφζν ε Βπηηξνπή
, εθηφο απφ κεξηθέο δειψζεηο, φπνπ πξνθνξηθά δεηνχληαλ απφ ηε SHIK λα ζηακαηήζεη ηε
δξάζε ηεο, δελ αλέιαβε πνηέ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
Μάιηζηα ζε κηα ζπλάληεζε ηεο Βπηηξνπήο κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα ζην λνκφ, νη
εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ δεηνχζαλ επίκνλα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηε ζχλζεζε ηεο
Βπηηξνπήο . Μνπ πξνθάιεζε ηελ πεξηέξγεηα ε επηκνλή επίζεο ηνπ Αηνηθεηή ηεο Βπηηξνπήο
λα κε αλαθέξεη ηα νλφκαηα, γη΄απηφ δήηεζα απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνκκάησλ λα κάζσ
γηαηί φιε απηή ε δηακάρε, Μνπ απάληεζε φηη ζηνπο θφιπνπο ηεο Βπηηξνπήο ππάξρνπλ ηξία
άηνκα ηεο SHIK.
Πξάγκαηη έλαο απ΄απηνχο έμπζε κφλνο ηνπ ηα θέξαηά ηνπ. εθψζεθε θαη έθπγε.
Μεξηθνί, γηα λα κελ πνχκε αξθεηνί άλζξσπνη ηεο SHIK, έκεηλαλ κέξνο ησλ Βπηηξνπψλ κέρξη
ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηαμηψζεθαλ κε ζέζεηο ζηνλ θπβεξλεηηθφ
θαη θξαηηθφ κεραληζκφ.
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ΜΔΡΟ
Κεθάιαην

ΣΡΗΣΟ
ΥΕΕΕ

Ζ ΔΝΑΣΖ ΜΑΡΣΗΟΤ – Ζ ΜΔΡΑ ΔΠΗΒΗΧΖ ΣΟΤ ΚΑΚΟΤ

Οη εμειίμεηο θαηά ηηο 08-09 Μαξηίνπ είραλ ζθξαγίζεη κηα δηπξφζσπε θαηάζηαζε ζηε
ρψξα . Ώπφ ηε κηα έζηεθε ν ιαφο θαη απφ ηελ άιιε νη πνιηηηθνί κε θέληξα αληίζηνηρα ην
Νφην θαη ηελ πξσηεχνπζα, ηα Σίξαλα. ην Νφην χζηεξα απφ ηφζεο βδνκάδεο αληίζηαζεο,
ζπγθξνχζεσλ , λεθξψλ , ηξαπκαηηψλ, θαηαζηξνθψλ θαη θαθνπρηψλ, είρε πξνζδηνξηζηεί
μεθάζαξα ν ηξφπνο ιχζεο ηεο θξίζεο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο,- απαιιάζζνληαο ηνπο
ππεπζχλνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε. Σν Λατθφ Κίλεκα είρε αλαιάβεη κάιηζηα λα δείμεη
φηη γλψξηδε λα θάλεη πνιχ θαιά ηελ θαηαζηαξνθή ηνπ θαθνχ. Σαπηφρξνλα, αλ φρη ζε
ιεπηνκέξεηεο , ζε γεληθέο γξακκέο είρε πξνζδηνξίζεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ κέιινληνο.
κσο ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ νξάκαηφο ηνπ , ηελ πξννπηηθή , ην εκπηζηεχνληαλ θαηά ηπθιφ
ηξφπν ζηνπο πνιηηηθνχο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Δ αληηπνιίηεπζε δελ κπφξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ εμέγεξζε. Σαπηφρξνλα δελ
κπφξεζε λα απεγθισβηζηεί απφ ηηο πξαρηηθέο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ πνπ ππαγφξεπε ν
Μπεξίζηα θαη έλησζε φηη έκελε ζην πεξηζψξην.
Βλησκεηαμχ ε θπβέξλεζε δελ θαηάθεξε λα θαηαζηείιεη ηελ εμέγεξζε θαη έλησζε
απεηιεκέλε απφ ηε ιατθή νξγή. Μέζνο δξφκνο , ν ζπκβηβαζκφο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη
αληηπνιίηεπζεο.
Δ αληηπνιίηεπζε, επίζεο, ζσξψληαο αλνηρηφ ην δξφκν
πξνο ηελ εμνπζία,
ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηηο ζπληαγέο ηεο Αχζεο, επεηδή πίζηεπε φηη ην θιεηδί ηψξα ήηαλ κφλν
ζηα ρέξηα ηεο. Βληνχηνηο ε αληηπνιίηεπζε ήζειε λα πηζηεχεη φηη ε Λατθή Βμέγεξζε είρε
ππνρξέσζε λα ζπζηαζηεί ζην βσκφ ηεο πξνζδνθίαο ηεο γηα ηελ εμνπζία ε πξννπηηθή ηεο
ρψξαο.
ΐέβαην είλαη επίζεο φηη ν δπηηθφο παξάγνληαο είρε δηαπηζηψζεη πσο ε εμέγεξζε είρε
μεπεξάζεη ηα φξηα σο κέζσ πίεζεο θαηά ηνπ Μπεξίζηα θαη πσο θηλνχληαλ αλεμέιεγθηε θαη
αραιίλσηε. Δ ιχζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ απνηεινχζε, θαη΄απηνχο, ηε κφλε ειεγρφκελε . Ο
ζπκβηβαζκφο ζεσξνχληαλ σο «ε πξαρηηθή δπλαηφηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ
ζηνηρείσλ κηαο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο , ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο
ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαηά ηζνξξνπεκέλν ηξφπν». Πνηνο ηα ιέεη απηά?
Ζ ΑΝΑΠΟΓΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΓΟΗΑ

Παξά ηελ παξνπζία ζηα Σίξαλα ηνπ ΐξαλίηζθη, ηνπ ΐαλ Νηεξ Ληληελ θαη ηνπ ΐαλ Νηεξ
Μέξιν, σο εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ Βπξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ
αλάκημε πνιιψλ δπηηθψλ δηπισκαηψλ ζηηο εμειίμεηο, θαλείο δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηη
κπνξνχζε λα ζπκβεί απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή αθφκα θαη ζηα ίδηα ηα Σίξαλα.
Σν ίδην ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ήηαλ ζπγθερπκέλν θαη ην Πξνεδξείν ηνπ δελ είρε
θακηά ζθέςε γηα ην επφκελν βήκα.
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ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, ην κεζεκέξη ηεο 9 εο Μαξηίνπ δηαδφζεθε ε είδεζε φηη ν αιί
Μπεξίζηα ζα ππέβαιε παξαίηεζε. Μάιηζηα άλζξσπνη πνιχ θνληά ζηνλ Ώιβαλφ Πξφεδξν
αλέθεξαλ φηη είρε θάλεη έηνηκν θαη ην θείκελν ηεο παξαίηεζεο . Αε ζα ην αξλεζεί απηφ θαη ν
ίδηνο ν Μπεξίζηα ζε κηα ζπλέληεπμε ζηα «Taims» ηνπ Λνλδίλνπ. Ο ίδηνο, παξά ην γεγνλφο φηη
πίζηεπε πσο ε παξαίηεζε ηνλ βφιεπε πξνζσπηθά, δελ ην έθαλε. πσο ν ίδηνο αλέθεξε
επαλεηιεκκέλα , ζα ρξεψλνληαλ απηφο θαη ην Α. Κφκκα ηηο επζχλεο φιεο ηεο θξίζεο. Βπέιεμε
λα κείλεη γηα λα κπνξέζεη λα ακπλζεί θαιχηεξα, επηινγή πνπ νπζηαζηηθά απνδείρζεθε
ζσζηή.
Αχν ψξεο αξγφηεξα ζηηο 15 00 ηνπηθή ε ψξα νη αξρεγνί ησλ ελλέα πνιηηηθψλ
θνκκάησλ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε Μπεξίζηα θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεδξηθφ
Μέγαξν. Μπήθαλ φκσο εθεί κε ην ιαγφ ζηελ θνηιηά , δηφηη θαηά απηνχο, δελ γλψξηδαλ αλ ζα
έβγαηλαλ δσληαλνί απ΄ εθεί. Ο Ώιβαλφο Πξφεδξνο κφιηο ηνπο είδε, έβγαιε απφ ηελ ηζέπε,
αληί ην θείκελν παξαίηεζεο, ηελ «πιαηθφξκα εζληθήο ζπκθηιίσζεο».(!) Μεξηθνί απφ ηνπο
πνιηηηθνχο θαηάιαβαλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηπνιίηεπζε ζα αληηζηεθφηαλ έζησ θαη
κεξηθέο ψξεο, ηφηε ν Μπεξίζηα ζα είρε σο κφλε επηινγή ηελ παξαίηεζε .
Σν αίζζεκα θφβνπ πνπ θπξίεπε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ ζάκπσζε
ζ΄απηνχο ηελ εηθφλα ηεο εμνπζίαο πνπ πξνζδνθνχζαλ κε ιαρηάξα θαη δελ ηνπο επέηξεςε λα
θαηαιάβνπλ φηη ε θφξκνπια εζληθήο ζπκθηιίσζεο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ζπκθηιίσζε
ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ηνλ ππαίηην ηεο θξίζεο. Ήηαλ κηα ζπκθηιίσζε ε νπνία δε ζα έζσδε ηε
ρψξα, αιιά ζα αλαθχθισλε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Μπεξίζηα.
Οη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ δελ έιπηδαλ πνηέ φηη ζα έβιεπαλ ζ΄απηή ηελ
ζπλάληεζε έλαλ Μπεξίζηα κε πεζκέλα ηα παληειφληα κέρξη θάησ απφ ην γφλα. Ώπηνί φρη
κφλν δελ ηνλ πίεζαλ λα ζσξηαζηεί εληειψο, φρη κφλν δελ ηνλ εθκεηαιιεχηεθαλ λα
πεξάζνπλ ηα κελχκαηά ηνπο, αιιά απελαληίαο πξνζπάζεζαλ λα κε ηνλ ελνριήζνπλ. Έηζη
νη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο έδεημαλ φηη ήηαλ ζχκαηα ηεο ηφζν
δηαδνκέλεο άπνςεο ζηα Σίξαλα φηη ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ηνπ Μπεξίζηα, ε θξαηηθή
κεραλή ζα δηαιχνληαλ εληειψο. Σαπηφρξνλα πήγε
ζηε ζπλάληεζε ρσξίο θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ηδέα θαη ζθέςε. Δ πξσηνβνπιία άλεθε πιήξσο ζην αιί Μπεξίζηα . 1
ηε δσληαλή κεηάδνζε ηεο ζπλάληεζεο απφ ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε ν Μπεξίζηα
κίιεζε «γηα ηελ εζηθή ηεο εζληθήο ζπκθηιίσζεο πνπ ππέξβαηλε ηελ εζηθή ησλ θνκκαηηθψλ
ζπκθεξφλησλ» . ην ίδην πιαίζην ζεψξεζε απνδερηφ ηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κε
ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα , πξάγκα πνπ απνθιείνληαλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο. Με έλα ιφγν είρε κπνξέζεη λα επεμεξγαζηεί ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά αηηήκαηα
θαη πηέζεηο ελαληίνλ ηνπ θαη ηα παξνπζίαζε σο δηθέο ηνπ αξρέο , σο βάζε γηα «ηελ
πιαηθφξκα εζληθήο ζπκθηιίσζεο».
Δ πιαηθφξκα εζληθήο ζπκθηιίσζεο πνπ πξφηεηλε ν Μπεξίζηα ζηνπο εθπξνζψπνπο
δέθα πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πεξηείρε ηηο εμήο αξρέο.
- Γεληθή ακλεζηία γηα φινπο εθείλνπο πνπ αλακίρηεθαλ ζηηο ηαξαρέο πνπ
πξνθάιεζε ε θαηάξξεπζε ησλ παξαηξαπεδψλ
- Δ Κπξηαθή , 10.03, θεξχζζνληαλ εκέξα πέλζνπο θαη πξνζεπρήο γηα ηα ζχκαηα
ηεο πεξηφδνπ.
1

ηε ζπλάληεζε κεηείραλ θαη νη δύν Έιιελεο βνπιεπηέο ηνπ Κόκκαηνο Έλσζεο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ: Θσκάο Μήηζηνο θαη Βαγγέιεο Νηνύιεο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύζαλ ην Κόκκα ηεο ΔΑΓ κεηαμύ
ησλ άιισλ ελλέα Αιβαληθώλ θνκκάησλ.
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-

ρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο κε εθπξνζψπνπο απ΄φια ηα θφκκαηα
Δ θπβέξλεζε λα νλνκαδφηαλ « Κπβέξλεζε Βζληθήο πκθηιίσζεο»
Πξνθήξπμε πξφσξσλ εθινγψλ , φρη αξγφηεξα απφ δχν κήλεο. Σηο εθινγέο ζα
πξνεηνίκαδε ε λέα θπβέξλεζε
Βπηηήξεζε ησλ εθινγψλ θαηά ηξφπν απζηεξφ απφ ηνπο Αηεζλείο Οξγαληζκνχο.
πκκεηνρή ησλ βνπιεπηψλ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο
ζηηο εξγαζίεο ηεο
ΐνπιήο.
Παξάδνζε ησλ φπισλ θαη ησλ πνιεκνθνδίσλ εληφο κηαο βδνκάδαο.
Μεζνιάβεζε απφ ηελ θπβέξλεζε
Βζληθήο πκθηιίσζεο ζηνπο Αηεζλείο
Οξγαληζκνχο θαη ζηηο θίιεο ρψξεο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ
ππέζηεζαλ δεκηέο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηαξαρψλ.

Δ πιαηθφξκα Μπεξίζηα αηθληδίαζε επίζεο ηελ αληηπνιίηεπζε ζε ηέηνην ζεκείν πνπ
δελ κπνξνχζε λα αξζξψζεη νχηε εθεί ηη δεηνχζε ζπγθεθξηκέλα. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ .
Κφκκαηνο Ρεηδέπ Μετληάλη έδεηρλε αξθεηά θνπξαζκέλνο θαη αληί λα ζπδεηήζεη ζέκαηα νπζίαο
θαη αξρψλ , δήηεζε «ηε δηεχξπλζε ηεο ηξάπεδαο θαη κε άιια θφκκαηα», φπσο ήηαλ ιφγνπ
ράξε ην αλχπαξθην Ώγξνηηθφ Κφκκα. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά νη εθπξφζσπνη ηεο Αεκνθξαηηθήο
πκκαρίαο , έδεηρλαλ αξθεηά εθζπγρξνληζηέο θαη αλνηρηνί κε ηνλ Μπεξίζηα. Μάιηζηα
ηήξεζαλ κηα επηθξηηηθή ζηάζε πξνο ηνπο ζνζηαιηζηέο νη νπνίνη «ραινχζαλ ην θιίκα
ζπκθηιίσζεο πνπ πξνζέθεξε ν Πξφεδξνο ηεο Αεκνθξαηίαο» 1.
Ο δηάινγνο πάξα ηαχηα δελ πξνρσξνχζε θαη δεηήζεθε δηάιεηκκα. Βθείλε ηελ ζηηγκή
πήξα ηειέθσλν ζηα γξαθεία ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο. Ώπάληεζε ν Οξγαλσηηθφο
Γξακκαηέαο . Μίιεζα καδί ηνπ πνιχ ζθιεξά, «Ση είλαη απηή ε εζληθή ζπκθηιίσζε, πνπ θάλεη
ην θφκκα ζαο ρσξίο λα δεηήζεη πξψηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ εγέηε ζαο. Σσλ ζπλνκηιηψλ
απηψλ γηα ην . Κφκκα πξέπεη λα εγεζεί κφλν ν Φάηνο Νάλν», είπα. Γήηεζα επίζεο απφ ην
. Κφκκα λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία ψζηε νη εμεγεξζέληεο λα ήηαλ πιεπξά ζηελ
ηξάπεδα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε αληηπνιίηεπζε λα πηνζεηνχζε ηε θφξκνπια ηνπ
Λατθνχ Κηλήκαηνο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο. Πξφηεηλα αθφκα ψζηε ηα θφκκαηα λα
δεηνχζαλ ηαπηφρξνλα απφ ην Μπεξίζηα λα παξαηηνχληαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ ησλ
θξαηηθψλ δνκψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη, ΐνπιή, Αεκφζηα Σάμε, ηξαηφο, Ραδηνηειεφξαζε θαη
ζην πιαίζην απηφ ηελ άξζε ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο.
Μ΄ απάληεζε κε έλαλ πνιχ επίζεκν ηφλν « Θα έρνπκε ππφςε ηηο πξνηάζεηο ζαο ».
Μεηά απφ ην δηάιεηκκα ν Παληειί Μάηθν, έλαο απφ ηνπο γξακκαηείο ηφηε ζην . Κφκκα,
έζεζε κφλν ην ζέκα ηεο απνθπιάθηζεο Φάηνο Νάλν.
Μεηά απφ ηελ ζπλάληεζε απηή ην ζέκα ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο θαη ηεο
Βμέγεξζεο γεληθφηεξα ζα κεηαηξαπνχλ ζ΄έλα πνιηηηθφ ηακπνχ, φπνπ ε αληηκεηψπηζή ηνπ
ζα απνθαζίδνληαλ απφ ην αιί Μπεξίζηα. Έηζη ε θφξκνπια «εζληθήο ζπκθηιίσζεο» πνπ
εθεχξε ν Μπεξίζηα, κεηέηξεςε ηε δηέλεμε ζηε ρψξα απφ δηέλεμε κεηαμχ ιανχ θαη Μπεξίζηα
ζε δηέλεμε ζηνπο θφιπνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ, φπνπ ν Μπεξίζηα δεηνχζε ην ξφιν ηνπ
εγγπεηή.
Δ αβνπιία ηεο αληηπνιίηεπζεο παξέηεηλε θαηά πνιχ ηελ παξακνλή ηνπ «δηθηάηνξα»,
φπσο απνθαινχζε θαη ε ίδηα ηνλ Μπεξίζηα, ζηελ εμνπζία θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ δηαηήξεζε
ηεο θξίζεο ζηε ρψξα. Γηα ηελ αθξίβεηα, εδψ επεμεξγάζζεθαλ φξνη ελφο παηγληδηνχ γηα ηελ
1

Θέζε ηνπ Ν. Σζέθα ζηε ζπλάληεζε
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ελαιιαγή ζηελ εμνπζία ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ. Ο κειινληηθφο ξφινο ηνπ δηπνιηζκνχ
ζθξαγίζηεθε απφ ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη ηηο
ζρέζεηο κε ην νξγαλσκέλν εγθιεκα ζηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο
πνπ ζα ηαπηηζηνχλ θαη΄νπζίαλ κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Οη πνιηηηθνί
δήηεζαλ ηελ
βνήζεηά ηνπο γηα λα πάξνπλ ηελ εμνπζία, αδηαθνξψληαο γηα ην φηη ζην κέιινλ εθείλνη ζα
δεηνχλ ζπλερψο κνηξάδη ζηελ εμνπζία, αλ φρη φιε θαη ζα θξνληίδνπλ ζπλερψο λα δηαηεξνχλ
ηελ παληνδπλακία ηνπο ρσξίο λα εθηξέπνληαη. Oη πνιηηηθνί δέλ θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ απν
ηελ ίδηα πξαθηηθή.
Ζ ΠΗΧ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΦΔΓΓΑΡΗΟΤ.

Σν αίκα μεπάγσζε ζηηο θιέβεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζαλ είδαλ ηνλ Μπεξίζηα κε αξλίζην δέξκα λα ηνπο ρακνγειά θαη λα ηνπο πξνζθέξεη
«Εζηνξηθνχο ζπκβηβαζκνχο» ηε ζπλέρεηα κφιηο αληίθξηζαλ ιίγν εμνπζία , ιεζκφλεζαλ ηνλ
πξαγκαηηθφ Μπεξίζηα, φπσο , φηαλ είδαλ ηελ πξφζθιεζε Μπεξίζηα λα ζπλαληεζνχλ , είραλ
ιεζκνλήζεη εθείλνπο πνπ αλάγθαζαλ ηνλ Μπεξίζηα λα θαζίζεη καδί ηνπο. Βίραλ ήδε
ιεζκνλήζεη ηνπο κχζνπο ηνπ Ώηζψπνπ, νη νπνίνη ελψ κηινχλ γηα δψα, έρνπλ ππφςε ηνπο
αλζξψπνπο.
Καηαιαβαίλνληαο ηηο θηινδνμίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο ν Μπεξίζηα έζεζε σο κέξνο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ηξάπεδα ηεο ζπκθσλίαο ηεο 9 εο Μαξηίνπ, κφλν ηελ θπβέξλεζε θαη
θξάηεζε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ φινλ ηνλ ππφινηπν θξαηηθφ κεραληζκφ. Σα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο
δελ δήηεζαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη απνθαζίζνπλ
γηα ηελ ηχρε ηνπ
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ , γηα ην ξφιν ηεο ΐνπιήο, ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ , ηεο Βηζαγγειίαο ,
ηεο Ώζηπλνκίαο θαη εηδηθά γηα ην ξφιν ηεο Ραδηνηειεφξαζεο.
Καη ζηελ θπβέξλεζε ν Μπεξίζηα θξάηεζε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο. Έδσζε ζηελ
αληηπνιίηεπζε ην αμίσκα ηνπ πξσζππνπξγνχ, αιιά ζε πξφζσπν ηεο αξέζθεηάο ηνπ 1, ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ρσξίο
θξάγθν ζηελ ηξάπεδα θαη κε ηηο αιπζίδεο ησλ
παξαηξαπεδψλ ζηα πφδηα , ην Τπνπξγείν Βξγαζίαο ρσξίο θαλέλα εξγαδφκελν, ην Τπνπξγείν
Άκπλαο ρσξίο ζηξαηφ θαη νπιηζκφ.
Σν Τπνπξγείν Αεκφζηαο Σάμεο απφ ην νπνίν εμαξηηφληαλ ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα θαη
θπξίσο ε ηχρε ησλ επηθείκελσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, ην θξάηεζε γηα ιφγν ηνπ . Βπίζεο
αξρεγφο ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ παξέκελε ην απισκέλν ρέξη ηνπ αιί Μπεξίζηα , ν
Μπαζθίκ Γθαδηληέληε.
ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ

ε επηζηνιή εθείλσλ ησλ εκεξψλ ηνπ Παληειί Μάηθν πξνο ην θπιαθηζκέλν εγέηε ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Φάηνο Νάλν αλέθεξε κεηαμχ ησλ άιισλ: « δηαπηζηψλνπκε πσο νη
Ώκεξηθαλνί δε ζέινπλ λα ηα πάκε κχηε κε κχηε κε ηνλ Μπεξίζηα»
ην πιαίζην απηφ, χζηεξα απφ ηελ αλνηρηή ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ
Βμσηεξηθψλ πξνο ην Μπεξίζηα ζηηο 23.02.1997 θαη ηελ κέρξη ηφηε ζθιεξή αληίδξαζε ησλ
Απέξξηςε 5-6 ππνςεθηόηεηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην αμίσκα ηνπ πξσζππνπξγνύ ηεο ρώξαο .Γέρηεθε
ηειηθά ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ πξώελ δεκάξρνπ Αξγπξνθάζηξνπ Μπαζθίκ Φίλν γηα ηνλ νπνίν δήισζε «ηνλ
1

γλσξίδσ, ηνλ γλσξίδσ, είλαη θαιό παηδί» .
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Ώκεξηθαλψλ ελαληίνλ ηνπ, ε παξνχζα ζπκθσλία θαηλφηαλ θαη σο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ΔΠΏ
θαη Β. Έλσζεο . ηελ νπζία νη ακεξηθαλνί δελ δηαβάδνληαη θαιά. Φαίλεηαη φηη επηδίσθαλ λα
είραλ ην πάλσ ρέξη ζηελ φιε ππφζεζε θαη λα παξαγθψληδαλ ην Μπεξίζηα κε ηα ρέξηα ηεο
Βπξψπεο. Έηζη ν Εηαιφο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ Λακπέξην Νηίλη κεξηθέο ψξεο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο 9εο Μαξηίνπ επηζθέθηεθε εζπεπζκέλα ηα Σίξαλα, γηα λα
ραηξεηήζεη ηελ επίηεπμή ηεο . Οη ΔΠΏ ζα αληηδξάζνπλ αθξηβψο κεηά απφ 50 ψξεο. Δ
ζπκπεξηθνξά ηνπο αθήλεη αλνηρηά λα ελλνεζεί πσο κηα νιφπιεπξε ζηήξημε ηεο ζπκθσλίαο
απνηειεί κέζσ παξακνλήο ηνπ Μπεξίζηα ζηελ εμνπζία. Δ αξγνπνξεκέλε θαη ςπρξή ζεηηθή
αληίδξαζή ηνπο άλνηγε ην δξφκν γηα λα αλαιάβνπλ ζην κέιινλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηνλ
εμαλαγθάζνπλ λα παξαηηεζεί.
ηηο 14.03. 1997, ν Ώκεξηθαλφο Γεξνπζηαζηήο Μπφκπ Νηνιι ζα δεηήζεη απφ ηε
Γεξκαλία «λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ηελ θξίζε ζηελ Ώιβαλία». Θα απαληήζεη
ακέζσο ν Γεξκαλφο Καγθειάξηνο Κνι φηη «ε Γεξκαλία δε ζθέθηεηαη λα παξέκβεη ζηελ
Ώιβαλία». Σελ ίδηα ζηηγκή ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ζα θάλεη θαη λέα
δήισζε ππέξ ηνπ Μπεξίζηα , φκσο ζα ηα ζπκκάζεη ακέζσο ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο ησλ
Βμσηεξηθψλ Κίλθει .
Ο Ώκεξηθαλφο
πξεζβεπηήο ζηνλ ΟΏΒ, Sten Braun, ζηηο 15.03.1997 ζα
θπθινθνξήζεη έλα πιηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ αθήλνληαλ αλνηρηά λα ελλνεζεί φηη νη ΔΠΏ
δεηνχλ ηελ παξαίηεζε ηνπ Μπεξίζηα. Σν ζχγγξακκα χζηεξα απφ αληηδξάζεηο Βπξσπαίσλ
δε δηαβάζηεθε ζηελ νινκειή ζπλεδξίαζε ηνπ ΟΏΒ θαη ν Λεπθφο Οίθνο ζα ζεσξήζεη ηελ
πξάμε απηή «ιάζνο εξκελείαο». Tελ ίδηα κέξα ν πξέζβεο ησλ ΔΠΏ ζην ΝΏΣΟ ζα
επαλαιάβεη κε ηελ ίδηα κεζφδεπζε ην αίηεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Μπεξίζηα απφ ηελ
εμνπζία. Σν αίηεκα δελ έγηλε δεθηφ.
Δ ηδέα ζπλερίζηεθε ζηα Σίξαλα κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Φφξνπκ γηα ηε
Αεκνθξαηία. Αελ πινπνηήζεθε νχηε εδψ, κάιηζηα δελ ζπληάρηεθε νχηε θείκελν παξαίηεζεο.
(Σν Φφξνπκ κε ην Μπεξίζηα είραλ ππνγξάςεη ζην ίδην ραξηί κφιηο πξηλ απφ κηα βδνκάδα).
Ο Μπεξίζηα ζα επηκείλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηνλ αληηακεξηθαληζκφ . Βπηζήκαλε ζε
αληηπξνζσπεία ησλ ζνζηαιηζηψλ φηη «θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαηφπηζε ηεο Ώιβαλίαο
εθηφο Βπξψπεο ζα απνηχρεη».
Καλείο σζηφζν δελ κπνξεί λα πεη κε ζηγνπξηά φηη νη Ώκεξηθαλνί έπαηδαλ ζηελ
αιβαληθή θξίζε κε κφλν έλα ζελάξην. Έηζη νη ζέζεηο ησλ Ώκεξηθαλψλ ζην ζέκα Μπεξίζηα,
θέξλνπλ ην Λεπθφ Οίθν θνληά ζηηο ηδέεο ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο. Οη Ώκεξηθαλνί
φκσο, ελψ θαηλφηαλ φηη ζπκκεξίδνληαλ ηηο απφςεηο ησλ Βπηηξνπψλ, πνηέ δελ είραλ καδί
ηνπο επηθνηλσλία θαη ζηελ νπζία απφ άιιν ζρέδην πξνθχπηεη φηη ν Ώιβαλφο πξφεδξνο
ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ακεξηθαληθφ παξάγνληα ελαληίνλ ηνπο 1
Δ ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ ραηξεηήζεθε απφ ηνπο εμεγεξκέλνπο ηνπ Νφηνπ ,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ δελ εθπιήξσλε ην βαζηθφ ηνπο αίηεκα: ηελ παξαίηεζε
Μπεξίζηα. Βθαηνκκχξηα ππξνβνιηζκνί φισλ ησλ εηδψλ ησλ φπισλ
αθνχζηεθαλ ζην
Ώξγπξφθαζηξν θαη ζε φιν ην Νφην.
Δ Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο Ώξγπξνθάζηξνπ ζε θνηλή δήισζε κε ηνπο ηνπηθνχο
εθπξφζσπνπο ησλ θνκκάησλ , (κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Α. Κφκκαηνο) ζεψξεζε ηε ζπκθσλία
«σο αξρή γηα ηελ επίιπζε ηεο γεληθήο θξίζεο ζηε ρψξα» ην ίδην πλεχκα δήηεζε ηελ άξζε
ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη πιήξεηο εγγπήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ακλεζηίαο.
1
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Δ θνηλή δήισζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ δελ αλαθέξεη ηίπνηε γηα ηελ παξαίηεζε αιί
Μπεξίζηα θαη ηνλ αθνπιηζκφ ησλ πνιηηψλ. Ο νπιαξρεγφο ησλ Ώγίσλ αξάληα Σδεβάη
Κνηζίνπ, φκσο ζα δειψζεη: « Βκείο ζα παξαδψζνπκε ηα φπια, φηαλ παξαηηεζεί ν αιί
Μπεξίζηα θαη φηαλ ζα δνζνχλ πιήξεηο εγγπήζεηο γηα ηελ ηχρε ησλ εμεγεξκέλσλ».
Καη άιιεο Βπηηξνπέο ησλ εμεγεξκέλσλ αληέδξαζαλ αλαιφγσο. ηηο αληηδξάζεηο ηνπο
δηαπηζηψλνληαλ αλνηρηά ε ζχγρπζε ιφγσ έιιεηςεο ζπληνληζκνχ
Δ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ζεκαδεχεη ην ηέινο ηεο εμέγεξζεο, δηφηη ηελ εκέξα πνπ
φινο ν Νφηνο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ εμεγεξκέλσλ, ζηα Σίξαλα ππνγξάθζεθε ε ζπκθσλία
πξνδνζίαο ηεο εμέγεξζεο.
Ώθξηβψο εδψ αξρίδεη θαη ν Γνιγνζάο ηεο ρψξαο. Ο Μπεξίζηα, κφιηο θαηάιαβε φηη
πέηπρε ην ζρέδην ηνπ πνπ ηνλ απάιιαζζε απφ ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ρψξαο θαη
ηνπ θξάηνπο, έξημε ζηελ αγέιε ηψλ ιχθσλ ησλ εγθιεκαηηψλ ν,ηη είρε απνκείλεη απφ ην
δεχηεξν. Σελ επζχλε ζα έθεξλαλ ζην εμήο ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο
επηθεθαιήο ηεο θπβέξλεζεο (!).1 Ο ίδηνο έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ Ενχλε 1998 ζε
κηα ηειενπηηθή εθπνκπή, ζα δειψζεη, ππεξνπηηθά κάιηζηα, φηη «Μεηά απφ ηηο 09.03.1997
ζπλέβε ε ζθαγή ζηελ Ώιβαλία».
Σελ ίδηα κέξα ζηηο 09.03.1997, παξαηηείηαη ν δηεπζπληήο ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο
ζεκεηψλνληαο έηζη ηελ αθεηεξία ηνπ παληθνχ θαη ηεο ζχγρπζεο θαη ζηα θξαηηθά ΜΜΒ.
Δ επφκελε κέξα ήηαλ ήδε δχζθνιε γηα ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηελ Πξεκεηή. ην
Ώξγπξφθαζηξν εμεξξάγε θαηά κπζηεξηψδε ηξφπν έλα απφ ηα ηξία κεγάια ζηιφ
κε
εθξερηηθή χιε , ηξηηφι, ζηα Νφηηα πξνάζηηα ηεο πφιεο θαη κφλν έλαο ζεφο μέξεη πσο δελ
εμεξξάγεζαλ θαη ηα ηξία ζηιφ . Έλαο ιφθνο απέλαληί ηνπο έζσζε κηα ζπλνηθία ηεο πφιεο
θνληά ζηε βηνκεραληθή δψλε. Παξ΄φια απηά ηα ηδάκηα δε γιίησζαλ νχηε κέζα ζηελ πφιε.
ηνλ νπξαλφ πςψζεθε έλα γηγαληηαίν καληηάξη κε ηηο δηαζηάζεηο αηνκηθήο βφκβαο.
Μεηά απφ δχν ψξεο ζην Ώξγπξφθαζηξν δφζεθε μαλά ζπλαγεξκφο. Μηα απνζήθε
ζηξαηησηηθνχ ξνπρηζκνχ ζηε κεξαξρία είρε πάξεη θσηηά βάδνληαο ζε θίλδπλν κηα άιιε
απνζήθε ππξνκαρηθψλ βαξχ νπιηζκνχ πνπ είρε κείλεη άζηρηε. ην 24σξν γηα ην νπνίν
κηινχκε 23 άηνκα είραλ ηξαπκαηηζηεί απφ ηα νπνία ηξία ζε ζνβαξή θαηάζηαζε.
ηελ Πξεκεηή ε ππξθαγηά πνπ μέζπαζε ζ‟ έλα απφ ηα ζηξαηησηηθά θηίξηα έζεζε ζε
θίλδπλν έλα ζηιφ ππξνκαρηθψλ πνπ βξίζθνληαλ αθξηβψο δίπια ηνπ. ε πεξίπησζε έθξεμήο
ζα ήηαλ δχζθνιν λα αλαγλψξηδε θαλείο πιένλ ηελ πφιε ηεο Πξεκεηήο. Δ πφιε εθθελψζεθε
ακέζσο. Δ έθξεμε απνθεχρζεθε ράξε ζηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο κεξηθψλ λέσλ πνπ δελ
επέηξεςαλ ηελ επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο.

1

Ο απνθιεηζκόο ησλ Δπηηξνπώλ ηεο Δμέγεξζεο από ην λα είλαη επίζεκε πιεπξά ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε
ρώξα , από θνηλνύ κε ηηο πξνζπάζεηεο Μπεξίζηα γηα επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππό ηνλ πιήξε
έιεγρό ηνπ , θαζώο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ κεραληζκώλ ηνπ θξάηνπο ηεο γξακκήο Μπεξίζηα, δελ έθεξε
κόλν ηε κείσζε ηνπ θύξνπο ησλ Δπηηξνπώλ , αιιά θαη ην καθάβξην αηκάησκα ηεο ρώξαο. Μέτρι ηης 09.03 ζε όλη ηη
τώρα είταν ζκοηωθεί ότι περιζζόηερα από 50 άηομα . Ενώ μέτρι ηα ηέλη Ιοσνίοσ περίποσ 3 τιλιάδες Αλβανοί.
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ΟΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΟΓΟ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ
Οη Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο, απνηεινχλ ηελ νπζία ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο 1. Έρνπλ
σζηφζν ηελ ίδηα αθεηεξία ίδξπζεο.Ώηηία γηα ηελ ηδξπζή ηνπο ππήξμαλ νη ζηξαηησηηθέο
πξνθιήζεηο ηνπ θαζεζηψηνο .ηε δεκηνπξγία ηνπο ζπλέβαιε θαη ε αλάγθε λα θαιπθζνχλ ηα
θελά
πνπ πξνθάιεζε ε εγθαηάιεηςε ησλ θξαηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο .ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επαημε ξφιν ελαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν .
Σν Λατθφ Κίλήκα ζηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Μάξηε ήηαλ γεσγξαθηθά δηαζπαζκέλν κε έληνλε
παξνπζία ζην Νφην. Ξεζπνχζε απφ πφιε ζε πφιε θαηά θάζεην ηξφπν, ρσξίο ηελ
απαηηνχκελε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία , δηνξγάλσζε θαη θνηλή εγεζία. Ο ζθνπφο πάλησο
ήηαλ θνηλφο. Ώπφ ηε κία πιεπξά ζηφρεπε ζηε δηνξγάλσζε ηεο αληίζηαζεο θαηά ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αιί Μπεξίζηα . Ώπφ ηελ άιιε ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ δνκψλ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπσο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
πνιηηψλ απφ ην έγθιεκα.
Σν Λατθφ Κίλεκα εθπιήξσλε φιν ην πνιηηηθφ θελφ πνπ είραλ αθήζεη ηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο, κέρξη σο φηνπ κε ηελ ζπκθσλία ηεο 9 εο Μαξηίνπ επαλήιζαλ ζπλεξγάζηκα
κε ηνλ Μπεξίζηα.
Ώπφ ηελ πξψηε ζχζθεςε, 11.03. 1997 κέρξη ηελ ηειεπηαία 28.03.1997, ε ζπκκεηνρή
ησλ Βπηηξνπψλ ζην Λατθφ Κίλεκα απμήζεθε αηζζεηά. ηε ζχζθεςε ηεο Ώπιψλαο, 28.03.97 ν
αξηζκφο ηνπο έθζαζε ηηο 21, κε γεσγξαθηθή επέθηαζε ζε φιε ηελ ρψξα.
Οη Βπηηξνπέο φκσο δελ κπφξεζαλ σζηφζν λα πεηχρνπλ κηα νπζηψδε νξγάλσζε. Αελ
είραλ κηα κφληκε εγεζία, νχηε έλαλ γεληθφ Ώξρεγφ ή Αηνηθεηή. Οχηε δνκέο πνπ ζα
επεμεξγάδνληαλ ηελ πνιηηηθή ησλ Βπηηξνπψλ θαη ζα ιάβαηλαλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο.
ιε δξαζηεξηφηεηά ηνπο επηθεληξσλφηαλ ζηελ θνηλή δήισζε πνπ έδηδαλ κεηά απφ θάζε
ζπλάληεζε. Βληνχηνηο νη Βπηηξνπέο έραζαλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηελ δπλαηφηεηα
αλαγλψξηζεο θαη ζηήξημεο απφ ηνλ δηεζλή παξάγνληα, ν νπνίνο ζα παίμεη πξσηεχνληα ξφιν
ζηηο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία κεηά απφ ηελ ζπκθσλία ηεο 9 εο Μαξηίνπ.
Βδψ αθξηβψο έγθεηηαη θαη ην ηέινο ησλ Βπηηξνπψλ. πλέβεθε ην εμήο θαηλφκελν: Οη
εμειίμεηο πνπ ππαγφξεπζε ε Λατθή Βμέγεξζε νδήγεζαλ ζε κεξηθέο κέξεο ζηελ αιιαγή ηνπ
φινπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζηε ρψξα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμνπδεηέξσζε θαη θαηάξξεπζε ηεο
παληνδπλακίαο ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα. ηαλ νη απνθάζεηο γηα ηηο εμειίμεηο κεηαθέξζεθαλ
ζηα Σίξαλα φια ζηακάηεζαλ ζην Νφην. Άκεζα ή έκκεζα ηελ δχλακε ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο
απνξξφθεζαλ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ωζηφζν, ε αληθαλφηεηα ησλ θνκκάησλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα επηβάινπλ θαη πξαγκαηνπνηήζνπλ πνιηηηθέο αιιαγέο ζην πλεχκα ησλ
εμεγεξκέλσλ ηνπ Νφηνπ, δεκηνχξγεζε κηα θαηάζηαζε ακεραλίαο θαη απνγνήηεπζεο ζηνπο
εμεγεξκέλνπο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ νη Βπηηξνπέο έβιεπαλ φηη ήηαλ δχζθνιν λα πεηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο, επέιεμαλ ηελ ηαθηηθή
απφθηεζεο ρξφλνπ ζηνλ πφιεκν λεχξσλ κε ηνλ
Μπεξίζηα.

1
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Δ αληηπνιίηεπζε εκπηζηεχηεθε ηε δηάβα ηνπ ρξφλνπ γηα ην θαηεπλαζκφ ηεο επηκνλήο
ησλ εμεγεξζέλησλ, ηελ ζηηγκή πνπ ή ίδηα είρε αλάγθε ηελ δχλακή ηνπο γηα λα θξαηνχζε
ραιηλσκέλν ηνλ Μπεξίζηα.
Βμάιινπ, κε ην ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο Φίλν νη Βπηηξνπέο, είδαλ ηνλ Μπεξίζηα
κέζα απφ ηα γπαιηά ηεο αληηπνιίηεπζεο, - λα γνλαηίδεη. Οη εμεγεξκέλνη έλησζαλ πιένλ κέζα
ηνπο φηη ν ξφινο ηνπο γηα ηελ «αλαηξνπή ηεο λέαο δηθηαηνξίαο» (κέζα απφ ηελ θαηαζηξνθή
ηεο θξαηηθήο κεραλήο), ηεξκαηίδνληαλ κε ην άλνηγκα ηνπ δξφκνπ πξνο ηελ εμνπζία ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη φηη ε απνζηνιή ηνπο νινθιεξψλεηαη κε ηε δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθψλ
εθινγψλ. Έηζη ηέζεθαλ ζε ζέζε άκπλαο θαη ζε παζεηηθφ ξφιν γηα ηελ ηχρε ηεο εμνπζίαο,
δείρλνληαο μεθάζαξα φηη δελ επηδίσθαλ εμνπζία, αιιά ην ξφιν ηνπ εζεινληή εγγπεηή, γηα λα
πεξάζεη ε εμνπζία ζηα ρέξηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ώπηφ ζπλέβαιε ζηελ πξάμε ζηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ ίδησλ ησλ Βπηηξνπψλ.
ηελ θνχξαζε θαη ζηελ θαηάπησζε ησλ Βπηηξνπψλ ζπλέβαιε επίζεο αξλεηηθά ε
επηξξνή ησλ θνκκάησλ, κέζσ ησλ αλζξψπσλ ηνπο, κε ζηφρν ηνλ έιεγρφ ηνπ Λατθνχ
Κηλήκαηνο εληφο ησλ νξίσλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σέηνηνπο αλζξψπνπο είρε αθφκα θαη ην
Α. Κφκκα.
Αηάρπηνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ν θφβνο φηη κπνξεί λα επαλέξρνληαλ ζηελ
εμνπζία ν αιί Μπεξίζηα θαη ν θαζέλαο ζθέθηνληαλ φηη έπξεπε λα θχιαγε ηα λφηα ηνπ . Σν
γεγνλφο φηη ηα φπια ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ χπαξμε ηνπ Μπεξίζηα
ζηελ εμνπζία κηιάεη εχγισηηα γηα ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ θφβνπ.
Παξ΄ φια απηά
νη δχν πιεπξέο απνηεινχζαλ έλα δίπνιν πνιχ ζθιεξψλ
αληηπαξαζέζεσλ. Μεηαμχ ηνπο δελ ππήξμαλ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ . Ο
θαζέλαο έκελε ζην δηθφ ηνπ κεηεξίδη. Μφλν πνπ ν Μπεξίζηα πξνζπαζνχζε λα δηαβξψζεη
κε θάζε κέζν ηηο Βπηηξνπέο . Βθείλν πνπ πέηπρε ήηαλ λα ππαγνξεχζεη ζηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο ηελ απνζηαζηνπνίεζε απ΄απηέο. Ώπηφ φκσο ηαίξηαδε θαη ζηα κέηξα ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ θνκκάησλ απηψλ.1 Σαπηνρξφλσο νη Βπηηξνπέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ή
ζπγθάιππηαλ ή ήηαλ ζπλππεχζπλεο κε ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε.
Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΣΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ

Ώπφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα ίδξπζήο ηεο ε Βπηηξνπή Λατθήο
σηεξίαο
Ώξγπξνθάζηξνπ, άξρηζε ηε
ζπλεξγαζία κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο πφιεο
θαη
εγθαηαζηάζεθε ε επηθνηλσλία κε ηελ Βπηηξνπή ηνπ Σεπειελίνπ. πγρξφλσο απνθαζίζηεθε
ε ζπλεξγαζία κε ηηο Βπηηξνπέο ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ. Δ Βπηηξνπή ησλ Ώγίσλ
αξάληα έζηεηιε απφ κφλε ηεο έλαλ ζχλδεζκν, γηα λα ζπγραξεί ην Ώξγπξφθαζηξν πνπ «δε
δέρηεθε λα κεηαηξαπεί ζε θέληξν ζπγθέληξσζεο θαη επίζεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ
δπλάκεσλ» θαη επί ηεο επθαηξίαο δεηνχζε ηελ απνθαηάζηαζε ζπλεξγαζίαο. Με ην
Ώξγπξφθαζηξν, ιφγσ ησλ γεγνλφησλ κηαο κέξαο πξηλ, αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο σο πφιεκεηξφπνιε ηνπ Νφηνπ, ζπλδέζεθαλ θαη νη Βπηηξνπέο κεξηθψλ άιισλ πφιεσλ , φπσο ηεο
Ώπιψλαο, ηνπ Μπεξαηηνχ, ηεο Κνπηζηφβα, ηεο Πξεκεηήο. Ο νπιαξρεγφο Ώγθίκ Γθνδίηα
δήηεζε απ΄ φιεο απηέο , αιιά θαη απ΄ εθείλεο πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, λα
θαηεβνχλ ζην Ώξγπξφθαζηξν ηελ επνκέλε πξηλ απφ ην κεζεκέξη.

1

Ο Μπεξίζηα δελ έπαςε λα θαηεγνξεί ηηο Δπηηξνπέο σο «θόθθηλεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο» θαη σο «ηελ έλνπιε
πηέξπγα ηεο αληηπνιίηεπζεο», ζε πξώηε γξακκή ηνπ . Κόκκαηνο.
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Βθείλν ην απφγεπκα πήγαηλα ζηα γξαθεία ηεο Βπηηξνπήο γηα λα πξνηείλσ ζηνλ
Γθνδίηα ψζηε ηελ επνκέλε ζηε ζπλάληεζε φισλ ησλ Βπηηξνπψλ λα έκπαηλε παξάιιεια κε
ην ζέκα ελνπνίεζεο θαη ε ζπδήηεζε κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο πιαηθφξκαο γηα λα κε έκελε
ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κφλν ζε ζέκαηα ηάμεο.
Κη ελψ ζθεθηφκνπλα απηά, κε πιεζηάδεη θάπνηνο θαη κνπ ιέεη φηη ζην Ώξγπξφθαζηξν
βξίζθνληαλ δχν γλσζηά πξφζσπα ηεο Ώιβαληθήο πνιηηηθήο απφ ην 1991 , εγεηηθά ζηειέρε
ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο θαη θίινη κνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο Ώξκπέλ Εκάκη θαη Ρηληβάλ
Πεζθνπηα. Γήηεζα λα ηνπο δσ θαη κε πήγαλ . Ήηαλ θιεηζκέλνη ζε έλα ζηελφ ρψξν πίζσ απφ
ηε κεγάιε αίζνπζα ελφο θαθελείνπ. Ώθνχ ζπλαληεζήθακε, αληαιιάμακε ζθέςεηο θαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνπο Ώγίνπο αξάληα ( νη δχν ηνπο έξρνληαλ απφ ηελ
Κέξθπξα, είραλ κείλεη δχν κέξεο ζηνπο Ώγίνπο αξάληα θαη είραλ θζάζεη πξηλ απφ ιίγν ζην
Ώξγπξφθαζηξν). Ώθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηε ζπκθσλία ηεο 9 εο Μαξηίνπ . Καη νη δχν ηνπο ,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ ήηαλ εγεηηθά ζηειέρε ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, ε νπνία
πξσηνζηάηεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο , θαηαδίθαζαλ ηε ζπκθσλία. Καη΄ απηνχο, «ζήθσλε μαλά
ζην πφδη ηνλ εηηεκέλν Μπεξίζηα» πκθσλνχζακε πιήξσο. πσο ζπκθσλήζακε θαη ζηελ
άπνςε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ Βπηηξνπψλ ζε κηα Γεληθή Βπηηξνπή, ζηελ
εθινγή κηαο εληαίαο θαη κφληκεο εγεζίαο θαη ινηπφλ δηνηθεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ. Δ
αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο δηνξγάλσζεο δελ ήηαλ απιψο εζσηεξηθή νξγαλσηηθή αλάγθε,
αιιά θαη ππνρξέσζε γηα λα νδεγνχληαλ κέρξη ηέινπο νη πξνζδνθίεο ηνπ ιανχ. Ώπφ ηελ
άιιε κφλν έηζη ζα θξαηνχληαλ ππνηαγκέλνο ν Μπεξίζηα. Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ρσξίο ηελ
χπαξμε ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο νχηε θαλ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ απηφλ θαη ηηο
άζηρηεο δνκέο ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ εγνχληαλ θαη δνχιεπαλ κφλν γηα ηνλ ίδην.
Δ ηαρηηθή απηή ζα ήηαλ πξάγκαηη απνηειεζκαηηθή ζε πεξίπησζε πνπ νη Βπηηξνπέο
θάζνληαλ σο πιεπξά ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ .
Με ην ζθεπηηθφ απηφ θαηαπηαζηήθακε απφ δνπιεηά. Καζνξίζακε πξψηα ηελ νξνινγία
θαη απνθαζίζακε. Δ Λατθή Βμέγεξζε λα ιεγφηαλ Λατθφ Κίλεκα γηα Αεκνθξαηία, δηφηη έηζη
«αθνπγφηαλ θαιχηεξα». ηφρνο ήηαλ λα απνθεχγνληαλ ν φξνο «έλνπιε εμέγεξζε» γηαηί δελ
ζα είρε «ζηήξημε απφ ηε Αχζε». Δ επηηξνπέο θάζε λνκνχ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ
Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο .
πληάμακε θαη έλα ζρέδην δήισζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ.
« …νη εθπξφζσπνη ηεο ιατθήο αληίζηαζεο «ΛΏΪΚΟ ΚΕΝΔΜΏ ΓΕΏ ΣΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ»,
εθθξάδνληαο ηε βνχιεζε ηνπ ιανχ , δειψλνπκε ηελ ίδξπζε ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Λατθήο
σηεξίαο, σο πνιηηηθή έθθξαζε ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο γηα ηε Αεκνθξαηία, θαηά ηεο
δηθηαηνξίαο ηνπ αιί Μπεξίζηα , ε νπνία δεηάεη:
 Σελ άκεζε θαη ρσξίο φξνπο παξαίηεζε ηνπ αιί Μπεξίζηα,
 Σελ ίδξπζε Πξνεδξηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ εθινγή ηεο λέαο ΐνπιήο,
 Σν ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ κέρξη ηηο λέεο εθινγέο.
Ώμηνινγψληαο ηε ζπκβνιή ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε φθεινο ηεο
Αεκνθξαηίαο ππελζπκίδνπκε ζ΄απηά φηη ηα φπια ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ δε βξίζθνληαη γηα
αδειθνθηνλία θαη νχηε γηα εζληθέο δηαηξέζεηο, αιιά ζηξέθνληαη θαηά ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ αιί
Μπεξίζηα θαη φηη ν ιαφο ζα παξαδψζεη ηα φπια φηαλ ζα ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο Αεκνθξαηίαο ζηελ Ώιβαλία.
Δ Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο ηνλίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή απηή απνηειεί πιεπξά ,
παξάιιεια κε ηελ λπλ εμνπζία θαη ηελ αληηπνιίηεπζε ζπγθεληξσκέλε ζην Φφξνπκ γηα ηε
Αεκνθξαηία»
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Ώπηά αλαγξάθνληαλ ζην ζρέδην δήισζεο ηεο ελνπνίεζεο ησλ επηηξνπψλ κε δηάρπηε
ηελ πξνζπάζεηα ψζηε ε δήισζε λα κελ είρε δηθνξνχκελα θαη ακθηζβεηήζηκα ζεκεία. Ήηαλ
σζηφζν, ε πξψηε θνξά πνπ θαηαγξάθνληαλ θαη ζπληάζζνληαλ κε ηφζε ζαθήλεηα ηα
πνιηηηθά αηηήκαηα ησλ εμεγεξκέλσλ ηνπ Νφηνπ. Σαπηφρξνλα
γηα πξψηε θνξά πξνέθππηε
νινθιεξσκέλε ε άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αιί
Μπεξίζηα , αιιά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνεδξηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν κπνξνχζε λα
ςεθηζηεί κε ηελ ζπγθαηάζεζε φισλ.
Γεγνλφο είλαη φηη ηα πνιηηηθά αηηήκαηα ησλ εμεγεξκέλσλ αλεζχρεζαλ ακέζσο ηα
πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Μηα ηέηνηα εμέιημε ηνπο αθαηξνχζε ην πιενλέθηεκα
εθπξνζψπεζεο ησλ επηηξνπψλ σο άκεζνη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ ζηηο κέρξη ηψξα εμειίμεηο.
Σαπηφρξνλα έβαδε ζε θίλδπλν ηελ δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο ζην κέιινλ.
Σν γεγνλφο φηη νη δχν εγέηεο ηνπ θφκκαηνο Αεκνθξαηηθή πκκαρία βξέζεθαλ ακέζσο
ππφ ηα ππξξά ησλ πνιηηηθψλ ζηα Σίξαλα , κάιηζηα θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην θφκκα,
καξηπξεί θάιιηζηα ην θφβν απηψλ.
Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ
ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΟΡΘΧΘΖΚΑΝ ΠΟΣΔ

ηηο 11.03. 1997 πξνο έθπιεμε φισλ , κεξηθνί εηδνπνηεκέλνη, κεξηθνί ιφγσ
εζσηεξηθήο αλάγθεο γηα ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ, ήξζαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν εθπξφζσπνη
ησλ Βπηηξνπψλ απφ 8 λνκνχο: Μπεξάηη, Ώγίνπο αξάληα, Αέιβηλν, Ώξγπξφθαζηξν,
Σεπειέλη, Μεκαιίατ θαη Κνπηζηφβα. Σειεπηαία θαη φηαλ δελ ηελ πεξηκέλακε, έθζαζε ε
αληηπξνζσπεία ηεο Ώπιψλαο.
Οη εθπξφζσπνη ησλ Ώγίσλ αξάληα κε επηθεθαιήο ηνλ Κνηζία, ήηαλ απφ ηνπο πιένλ
δχζθνινπο γηα λα κπνπλ ζηελ ηδξπηηθή ζπλάληεζε. Ο Κσηζία κπήθε ζηελ αίζνπζα, φηαλ ε
ππνδνρή πνπ επηθπιάρηεθε ζηελ αληηπξνζσπεία ηεο Ώπιψλαο ήηαλ ελζνπζηψδεο. Βλλνείηαη.
Ο Κνηζία, χζηεξα απφ ηφζεο εκθαλίζεηο ζηα μέλα θαλάιηα θαη θπξίσο ζηα Βιιεληθά,
αληηζηέθνληαλ κε ζθνπφ λα πίεδε ηηο θαηαζηάζεηο γηα λα ήηαλ απηφο ν πξψηνο ηνπ ρσξηνχ.
πλνιηθά ήηαλ 25 άηνκα θαη ε ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ δπν ψξεο .
Ώλεμάξηεηα απφ ηελ πξνεξγαζία νη ζπδεηήζεηο ήηαλ έληνλεο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε
ζρέζε ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Λατθήο σηεξίαο κε ηα θφκκαηα. Δ έληαζε θνξπθψζεθε ζην
ζεκείν πνπ ηνλίδνληαλ φηη νη Βπηηξνπέο δεηνχζαλ ξφιν πιεπξάο ζηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα.
Σελ έληαζε πξνθαινχζαλ νη θνκκαηηθέο δεζκεχζεηο πνιιψλ κειψλ ζηε ζπλάληεζε.
Δ θηινδνμία γηα ηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ, αλεμάξηεηα πνπ δελ εθδεισλφηαλ, ήηαλ έλα
άιιν ζεκείν ηξηβήο θαη έληνλεο ζπδήηεζεο. Οη δειψζεηο Εκάκη θαη Πεζθνπία , φηη είραλ
παξαηηεζεί απφ ηα αμηψκαηα ζην θφκκα, γη΄απηφ θαη βξίζθνληαλ εδψ, ρξεζίκεπζε κφλν ζην
λα έρνπλ ειεπζεξία γηα λα πείζνπλ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο φηη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπο δελ
μεθηλνχζαλ απφ θνκκαηηθά νθέιε, αιιά απφ έλα παηξησηηθφ ρξένο. Αελ ηνπο επέηξεςε φκσο
λα δηεθδηθήζνπλ πεξαηηέξσ ξφιν.
Καη΄απηφλ ηνλ ηξφπν, γηα λα απνθεχγνληαλ ε απνηπρία θαη ζην ζθέινο ηεο
ελνπνίεζεο θαη πνιηηηθήο πιαηθφξκαο απνθαζίζακε ην ζέκα εγεζίαο λα ιχλνληαλ ζε κηα
επφκελε θάζε, ζπγθεθξηκέλα ηξεηο κέξεο αξγφηεξα ζηε ζπλάληεζε ηεο 14εο Μαξηίνπ ζηελ
Ώπιψλα.1 Ωζηφζν νχηε γηα ην θέληξν ηεο Βμέγεξζεο απνθαζίζηεθε θάηη ζπγθεθξηκέλν .

1

Γηα ιόγνπο θπξίσο θνκκαηηθήο αληηδειίαο ζηε ζπλάληεζε ηεο Απιώλαο δελ επεηξάπε θαλ ε ζπκκεηνρή ησλ
Ηκάκη θαη Πεζθνπία. Αιιά νύηε ζηελ Απιώλα , νύηε πνηέ άιιε θνξά εθιέρηεθαλ ηα κόληκα εγεηηθά όξγαλα ηεο
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Βλησκεηαμχ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ε δήισζε ήηαλ αδχλαην λα
δηαβηβαζηεί ζηα Σίξαλα . Μεξηθνί θίινη ηνπ Εκάκη θαη ηνπ Πεζθνπία, πνπ δηέζεηαλ ΦΏΞ, δε
δέρηεθαλ λα παξαιάβνπλ ηέηνηα «επηθίλδπλα» θείκελα . Παλέηνηκνο δείρζεθε ν πξφεδξνο
ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, θεληέξ Γθηλνχζη. Ώπηφο φκσο δε ζπκθψλεζε λα ην
δηαβηβάζεη ζηα άιια θφκκαηα ηνπ Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία ή ζην δηπισκαηηθφ ζψκα.
ηελ αξρή κάιηζηα δε ζπκθψλεζε νχηε θαλ λα ζπδεηήζεη γηα ηε ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο.
Μφλν φηαλ ηνπ είπα, φηη «ζε πεξίπησζε πνπ εζείο δε δψζεηε ηελ απαηηνχκελε ζεκαζία
ζην Λατθφ Κίλεκα γηα ηε Αεκνθξαηία, ηφηε εκείο ζα βγνχκε σο αλεμάξηεηε πνιηηηθή δχλακε»,
άιιαμε ζέζε.
Σν ίδην ζπλέβε θαη θαηά ηε ζπδήηεζε
κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο ηεο
Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, Νεξηηάλ Σζέθα. ηάζεθε αδχλαην λα ηνλ πείζσ φηη ε αλαγλψξηζε
ησλ Βπηηξνπψλ σο πιεπξά ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο, αιιά θαη σο ζχκκαρνο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαηά ηεο εμνπζίαο ηνπ Μπεξίζηα, ήηαλ απαξαίηεηε. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο
εθινγέο. Ώλαγθάζηεθα λα πσ θαη ζ΄απηφλ «ηφηε ζα θηλεζνχκε σο αλεμάξηεηε πνιηηηθή
δχλακε». Ο Εκάκη πνπ ήηαλ δίπια κνπ θψλαμε. « Με ηνπο ιεο ηέηνηα, δηφηη απηνί ζηα Σίξαλα
θνβνχληαη ηνλ ίζθην ηνπο»
Σελ άιιε κέξα ην κέξνο ηεο επηηξνπήο ζην Σεπειέλη πνπ ειεγρφηαλ απν ην
ζνζηαιηζηηθφ θφκκα δελ αλαγλψξηζε ηελ ελνπνίεζε ησλ Βπηηξνπψλ ζην Ώξγπξφθαζηξν,
πξάγκα πνπ έθεξε θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Σεπειεληνχ ,
αθήλνληαο ειεχζεξν πεξηζψξην δξάζεο ζηνπο νπιαξρεγνχο Ρνκπέξη Σάξγθατ θαη Γθηνιέθ
Μάιηατ, νη νπνίνη έγηλαλ πξαγκαηηθά ν θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Μπεξίζηα.
Σν ίδην θαηλφκελν ζεκεηψζεθε θαη ζηελ Πξεκεηή . Παξά ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο
φκσο νη Βπηηξνπέο δελ έκεηλαλ θαζαξέο απφ ηνπο αλζξψπνπο ησλ θνκκάησλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο, κάιηζηα θαη απφ αλζξψπνπο ηνπ Μπεξίζηα θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΑΨΚΖ ΧΣΖΡΗΑ
ΚΑΗ ΣΟ ΦΑΝΣΑΜΑ ΑΝΣΗΠΟΓΑ ΣΖ ΣΟ ΒΟΡΡΑ

ηηο 13 .03, ελψ ε Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο, (Β.Β.Λ.) εηνηκαδφηαλ γηα ηε
ζπλάληεζε ηεο Ώπιψλαο , ε θξαηηθή ηειεφξαζε κεηέδσζε ηελ είδεζε φηη «ζηα Σίξαλα
ηδξχζεθε ε νξγάλσζε ησλ βφξεησλ λνκψλ , κε ηελ νλνκαζία
Βπηηξνπή Παλεζληθήο
σηεξίαο» Δ είδεζε, φπσο ζα δειψζεη αξγφηεξα ε ηειεπαξνπζηάζηξηα, δφζεθε πξνο
κεηάδνζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, φηαλ εθείλε ήηαλ ζην κηθξφθσλν.
Δ δήισζε ηεο λέαο Βπηηξνπήο αλέθεξε φηη «θαηαγγέιιεη ηελ Βζληθή Βπηηξνπή
Λατθήο σηεξίαο σο γεγνλφο ρσξίο πξνεγνχκελν, σο έξγν ησλ μέλσλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ
πνπ νδεγεί ζηε δηρνηφκεζε ηεο ρψξαο θαη ζε πφιεκν κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ». «Κάζε
επίζεζε ελαληίνλ καο , ζπλέρηδε, ζα ηηκσξεζεί βάζε ησλ ζηξαηησηηθψλ λφκσλ». Δ Βπηηξνπή
Παλεζληθήο σηεξίαο, ε νπνία φπσο ηζρπξίδνληαλ, είρε θαη θιάδνπο ζε κεξηθνχο βφξεηνπο

Δμέγεξζεο. Έηζη ζεκεηώζεθε κηα πξσηόγλσξε πεξίπησζε ζηελ ηζηνξία όπνπ κηα πεηπρεκέλε εμέγεξζε δελ είρε κηα
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία.
α ζπλέπεηα ζηγά ζηγά ε Δμέγεξζε ζα ράζεη θαη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ θαη σο ηειεπηαίν ηεο όπιν ζα κείλνπλ
νη δειώζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ από κηα πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα θαη ζπλέρεηα.

106

λνκνχο , θαινχζε φινπο ηνπο ελ ελεξγεία θαη απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο « λα αδξάμνπλ ηα
φπια γηα ηε ζσηεξία ηνπ έζλνπο»
Δ παξνπζία ηεο Βπηηξνπήο ηνπ ΐνξξά έξηρλε θαη άιιν ιάδη ζηε θσηηά ζηελ
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ΐνξά θαη Νφηνπ πνπ πξνθαινχζε ν ίδηνο ν Μπεξίζηα. Δ είδεζε γηα ηελ
χπαξμε ηεο Βπηηξνπήο ηνπ ΐνξξά, αλεμάξηεηα πνπ φινη πίζηεπαλ πσο πξφθεηηαη πεξί
θάξζαο , επεξέαζε πάξα πνιχ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Νφηνπ. Δ αληίδξαζή ηεο φκσο
εθθξάζηεθε κε έλα πνηάκη δειψζεσλ θαη ζπλζεκάησλ πεξί ελφηεηαο κεηαμχ ΐνξξά θαη
Νφηνπ. ε ηέηνην βαζκφ ήηαλ ε ζπλζεκαηνινγία ηνπ είδνπο, πνπ δεκηνπξγνχληαλ ε
εληχπσζε φηη πίζσ απφ ηελ Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο ηνπ Νφηνπ, πξάγκαηη θάηη
θξπβφηαλ.
Δ αλαθνίλσζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ηεο δήζελ Βπηηξνπήο ηνπ ΐνξξά (ιίγεο κέξεο
αξγφηεξα ππήξμε θαη κηα δεχηεξε θαη ηειεπηαία αλαθνίλσζή ηεο), απνηεινχζε κηα αθφκα
πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαγσγή ηεο θξίζεο εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο απφ αληηπαξάζεζε ηνπ ιανχ κε ηελ εμνπζία ηνπ ζε αληηπαξάζεζε
ΐνξξά Νφηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ραξηί πνπ παξάγεη
ερζξφηεηα θπξίσο ζην βφξην ηκήκα ηεο Ώιβαλίαο: -Οη δήζελ δηεθδηθήζεηο ηεο Βιιάδαο ζην
Νφην ηεο Ώιβαλίαο.1
ΜΟΗΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΤΥΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ Ζ ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΒΡΑΝΗΣΚΗ

ηηο 14.03.97 ζηελ Ώπιψλα
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε
ζπλάληεζε ησλ
Βπηηξνπψλ απφ 11 πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δ λέα δήισζε πνπ ςεθίζηεθε, ήηαλ ζε γεληθέο
γξακκέο ζπλέρεηα ηεο δήισζεο Ώξγπξνθάζηξνπ. Πξνζζέηνληαλ σο λέν ζηνηρείν ε
αλαγθαηφηεηα δηεχξπλζεο κε Βπηηξνπέο απ΄φιε ηε ρψξα. Σαπηφρξνλα θαηαδηθαδφηαλ κε
πεξηθξφλεζε «Ωο δηαζπαζηηθή θαη κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ε ελέξγεηα γηα ηελ ίδξπζε
ηεο Βπηηξνπήο ηνπ ΐνξξά». Σν κήλπκα ηεο ζπλάληεζεο ηεο Ώπιψλαο, ήηαλ «έλα κήλπκα
εηξήλεο απφ ηε Σξνπφγηα ζην ΐνξξά, κέρξη ηνπο Ώγίνπο αξάληα ζην Νφην».
Σα λέα κέιε πνπ ζπλππνγξάθαλε ηε δήισζε ήηαλ απφ ηε Υηκάξα, ηελ Πξεκεηή θαη ηε
Μαιαθάζηξα .
Δ πξνζνρή φκσο δελ ζηξάθεθε ζηε ζπλάληεζε ησλ Βπηηξνπψλ ζηελ Ώπιψλα, αιιά
ζην ηηαιηθφ ζθάθνο «ΏΛΕΓΒΟΤ» . ΄πσο είρε δηαδνζεί , ελδεθακειήο
αληηπξνζσπία ησλ
Βπηηξνπψλ επηβηβάζηεθε ζε έλα ηηαιηθφ ζηξαηησηηθφ ειηθφπηεξν θαη κεηαθέξζεθε ζην
ηηαιηθφ επίζεο πινίν, θάπνπ ζηε κέζε ηεο Ώδξηαηηθήο. Δ ζπλάληεζε κε δίθην λα ζεσξνχληαλ
απφ ηελ αληηπξνζσπία ησλ επηηξνπψλ σο ε κεγαιχηεξε λίθε . Ώπνηεινχζε κηα δηπιή
αλαγλψξηζε, ηφζν απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα , φζν θαη απφ ην Πξσζππνπξγφ ηεο λέαο
Κπβέξλεζεο γηα Βζληθή πκθηιίσζε , Μπαζθίκ Φίλν.
Δ επηηπρία φκσο ηεο ζπλάληεζεο ζην ηηαιηθφ πινίν ΏΛΕΓΒΟΤ κε ηνλ εθπξφζσπν
ηνπ ΟΏΒ Φξαλο ΐξαλίηζθη θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο Βπξσπατθήο ΄Βλσζεο Γηάλλν
Κξαληδηψηε, γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Βπηηξνπψλ ηειείσζε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ
1

ην ζηόρν απηό απόβιεπε ιίγεο κέξεο αξγόηεξα, 26.03. θαη ην ηειενπηηθό ζόνπ ζηε Βνπιή , όπνπ ν ζηξαηεγόο
Μπ. Γθαδηληέληε , ν νπνίνο αλεμάξηεηα από ηελ ππνβνιή παξαίηεζεο από ην αμίσκα ηνπ αξρεγνύ ησλ Μπζηηθώλ
Τπεξεζηώλ, ελεκέξσλε σο αξρεγόο ηνπο ην ζώκα ηεο Βνπιήο γηα ηελ ύπαξμε ζρεδίνπ «Λσηόο» ηεο Διιάδαο γηα ηελ
απόζρηζε ηεο Νόηηαο Αιβαλίαο. Σνλ ίδην ζηόρν εμππεξεηνύζαλ θαη νη επίζεκεο εληνιέο, γηα θαηαζηξνθή γεθπξώλ ζηε
Μέζε Αιβαλία αθξηβώο ζηε θπζηνινγηθή γξακκή κεηαμύ Βνξξά θαη Νόηνπ.
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απνθαζίζηεθε. Οη εθπξφζσπνη ησλ Βπηηξνπψλ δελ εθιέμαλε νχηε
αξρεγφ ηεο
αληηπξνζσπείαο, νχηε επεμεξγάζηεθαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πιαηθφξκα γηα ην πψο
ζθέθηνληαλ απηνί ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο . Οη εθπξφζσπνη ησλ Βπηηξνπψλ δελ κπφξεζαλ
λα δείμνπλ πψο ήηαλ νξγαλσκέλνη, πνηα ήηαλ ε επηξξνή ηνπο ζην ιαφ, πνηα ζα ήηαλ ηα
επφκελα βήκαηα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα , πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπο γηα ηελ
αλαζπγθξφηεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, πνηεο ήηαλ νη εγγπήζεηο ησλ Βπηηξνπψλ γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ , πνηα ζα ήηαλ ζην κέιινλ ε ηχρε ηνπ νπιηζκνχ ζηα ρέξηα ησλ
πνιηηψλ ,θιπ.
ηελ ηζηνξηθή απηή ζπλάληεζε «νη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ» κεηέθεξαλ κφλν κίζνο
θαηά ηνπ αιί Μπεξίζηα. Οη δπηηθνί παξάγνληεο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο πνπ
θνβήζεθαλ απφ ην κίζνο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Βπηηξνπψλ , θαηάιαβαλ ην επίπεδν ησλ
κελπκάησλ ησλ εμεγεξζέλησλ.
΄Βηζη ζε θείλν ην πινίν νη ΐξαλίηζθη θαη Κξαληδηψηεο είραλ κπξνζηά ηνπο ην
πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο Ώιβαληθήο πνιηηηθήο, κε ην νπνίν ζα έπξεπε λα ζπλεξγάδνληαλ
κέρξη ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ
ζηε ρψξα. Βθεί βξίζθνληαλ νη νπιαξρεγνί ησλ
Βπηηξνπψλ1. Βθεί βξηζθφηαλ θαη ν Πξσζππνπξγφο Μπαζθίκ Φίλν, ν νπνίνο έιεγε πάξα
πνιιά ρσξίο λα ιέεη θαηη πνπ λα έρεη πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή βαξχηεηα . Έδεηρλε φκσο φηη
ήηαλ έηνηκνο λα εηζαθνχζεη ηηο νδεγίεο ησλ δπηηθψλ θαη λα ηηο ππεξεηήζεη .
Ο ΐξαλίηζθη σζηφζν παξνπζίαζε ζηνλ ΟΏΒ παξάιιεια κε ηελ έθζεζε γηα ηε
ζπλάληεζε κε ηελ θπβέξλεζε Φίλν θαη κηα δεχηεξε έθζεζε γηα ηε ζπλάληεζε κε ηηο
Βπηηξνπέο. Βθεί αλάθεξε φηη «ήηαλ 16 άηνκα απφ 11 πφιεηο» θαη φηη ζχκθσλα κ΄ απηφλ
“ήηαλ ζνβαξνί”. (!!)

Κεθάιαην ΥV
ΣΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΤΜΦΗΛΗΧΖ
Ο ΜΠΑΚΗΜ ΦΗΝΟ ΓΔΝ ΥΑΝΔΗ ΣΖΝ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟ
Ο αιί Μπεξίζηα , κφιηο έβαιε ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα ππνγξάςνπλ ηε πκθσλία
ηεο 9εο Μαξηίνπ, επέζηξεςε ζξηακβεπηηθά ζην ζψθν ηνπ, αξλνχκελνο ηηο αιιεπάιιειεο
ππνςεθηφηεηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην αμίσκα ηνπ πξσζππνπξγνχ. Οη εγέηεο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαζηζκέλνη ζηηο πνιπζξφλεο ηνπ Ρφγθλεξ δεηνχζαλ ηψξα απφ ηνπο
δηαλννχκελνπο κεζνιαβεηέο γηα ηελ ζπλάληεζή ηνπο κε ηνλ Μπεξίζηα θαη ηελ ππνςεθηφηεηα
γηα ην αμίσκα ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη έπξεπε λα ζπκπιήξσλε ηνπο
φξνπο ηνπ εμαξγπξσκέλνπ Πξφεδξνπ. « Να είλαη λένο, λα πξνέξρεηαη απφ ηελ επαξρία θαη
λα κελ είλαη αλακεκηγκελνο ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο»
Δ ππνςεθηφηεηα ηνπ Μπαζθίκ Φίλν απνηέιεζε έθπιεμε γηα νπνηνλδήπνηε . ηαλ ηνπ
αλαθνηλψζεθε νηη επειέγε γηα πξσζππνπγφο , έπαηδε ηάβιη κε έλα γλσζηφ πξψελ
πνδνζθαηξηζηή ηεο νκάδαο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ.
Μέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ν Φίλν δελ αλεζπρνχζε δηφινπ γηα ηα φζα ζπλέβαηλαλ γχξσ
ηνπ θαη νχηε κεηείρε ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ πφιε ηνπ . Μάιηζηα απφ θαηξφ πεξίκελε
1

Από εδώ θαη ζην εμήο, ζην πνιηηηθό επίπεδν ζα απνηεινύζαλ κόλν ην απεηιεηηθό θόλην θαηά ηνπ Μπεξίζηα,
ελώ ζηελ πξάμε ηε ζηέγε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
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λα αλνίμεη κηα ζέζε εξγαζίαο , δηεπζπληή ζε θξαηηθή επηρείξεζε θαη θαίλεηαη φηη ν πφιεκνο
ηνπ είρε ραιάζεη ηα ζρέδηα .
Δ αλαθάιπςε ηνπ Φίλν, φπσο θαη ην αλαληίξξεην απφ ηελ αληηπνιίηεπζε αίηεκα ηνπ
Μπεξίζηα, γηα επαξρηψηε πξσζππνπξγφ, ζήκαηλε φηη ε ρψξα ζα ζπλέρηδε λα θαζνδεγείηαη
απφ ηπραίνπο αλζξψπνπο.
Βληνχηνηο ε είδεζε ππξνδφηεζε ζηελ πφιε κηα πξαγκαηηθή ζχειια ππξνβνιηζκψλ
πνπ δηάξθεζε κεξηθέο ψξεο . Παξάιιεια θνξπθψζεθαλ θαη ηα ζρφιηα γηα ηελ επηινγή Φίλν.
Μεξηθνί λφκηζαλ φηη ν Μπεξίζηα δέρηεθε ηελ ππνςεθηφηεηα Φίλν σο άλζξσπν ηνπ
δηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Βίραλ ππφςε ηα αιηζβεξίζηα ηνπ Φίλν
κε ηνλ άλζξσπν ηνπ
Μπεξίζηα ζην Ώξγπξφθαζηξν, ηνλ πξψελ πεξηθεξεηάξρε, Γθπξέδη, φηαλ ν Φίλν ήηαλ
δήκαξρνο ηεο πφιεο.1
Άιινη, έθξηλαλ φηη ν Μπεξίζηα δέρηεθε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ πξψελ δεκάξρνπ
Ώξγπξνθάζηξνπ ψζηε λα κπνξεί λα ηνλ αληηκεηψπηδε σο πειάηε ηνπ. Άιινη πνπ γλψξηδαλ
ην Φίλν σο άλζξσπν ησλ ζπκβηβαζκψλ ρσξίο αξρέο, εθθξάδνληαλ φηη ζην εμήο ε εμέιημε
ησλ πξαγκάησλ
ζα αθνινπζνχζε κηα πξαρηηθή ζπκβηβαζκψλ
θαη ακνηβαίσλ
παξαρσξήζεσλ . Άιινη έιεγαλ φηη ν Μπεξίζηα δέρηεθε ηελ ππνςεθηφηεηα Φίλν σο
πξφηαζε ηνπ Νάλνπ , εθφζνλ ν Φίλν βνεζνχζε ην Φάηνο Νάλν ζηε θπιαθή ηνπ Σεπειεληνχ.
πσο θαη λα έρνπλ φκσο ηα πξάγκαηα, ην Φίλν δελ ηνλ παξά ήζειαλ ζην
Ώξγπξφθαζηξν. Σν ίδην ην θφκκα ηνπ δελ ηνλ είρε πξνηείλεη λα δηεθδηθήζεη ην αμίσκα ηνπ
Αεκάξρνπ γηα δεχηεξε ζεηεία, νχηε γηα ππνςήθην βνπιεπηή ζηηο εθινγέο ηνπ 1996. Καη ζηηο
εθινγέο ηεο 29εο Ενπλίνπ 1997, φληαο κάιηζηα πξσζππνπξγφο, ν Φίλν δε έζεζε
ππνςεθηφηεηα βνπιεπηή ζην Ώξγπξφθαζηξν, αιιά ζηελ Κνπηζηφβα.
Δ Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο αληέδξαζε εληειψο δηαθνξεηηθά . ηαλ αλαθνηλψζεθε ε
ππνςεθηφηεηα Φίλν, ην απφγεπκα ηεο 11 εο Μαξηίνπ, ζηελ πφιε βξίζθνληαλ αθφκα νη Εκάκη
θαη Πεζθνπία. Καη νη δχν καδί κε ηνλ Γθνδίηα πήγαλ ζην ζπίηη ηνπ Φίλνπ θαη ηνπ δήηεζαλ λα
απνξξίςεη ηελ πξφηαζε. Πίζηεπαλ φηη ε άξλεζε ηνπ Φίλνπ, ζπλνδεπφκελε απφ κηα δήισζε,
ζα απνηεινχζε αθφκα έλα κέζν πίεζεο θαηά ηνπ Μπεξίζηα γηα λα ππέβαιε ηελ παξαίηεζε.
Ο Φίλν δε δέρηεθε ηελ πξφηαζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Βπηηξνπήο. Αελ ζπκθψλεζε
επίζεο λα δερζεί ην αμίσκα ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηνπιάρηζηνλ ππφ κεξηθνχο φξνπο πνπ ζα
πεξηφξηδαλ ηηο εμνπζίεο ηνπ Μπεξίζηα . Οη πξνζπάζεηεο λα πεηζηεί ν Φίλν απέβεζαλ
κάηαηεο . Ο Φίλν είρε απνθαζίζεη λα κε ράζεη ηελ επθαηξία λα γίλεη πξσζππνπξγφο,
ζεσξψληαο ην απηφ «παηξησηηθφ θαζήθνλ». Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ δε
ραλφηαλ ε παξάδνζε ζηε ρψξα ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη πξσζππνπξγνί λα είλαη απφ
ην Ώξγπξφθαζηξν κε εμαίξεζε ειάρηζησλ πεξηπηψζεσλ.
Δ κεηέξα ηνπ επίκελε φηη ν κνλαρνγηφο ηεο ήηαλ ηθαλφο θαη ηνπ άμηδε ην πφζην. Δ
ζχδπγφο ηνπ έδηλε ζπλεληεχμεηο ζηα μέλα θαλάιηα ρσξίο λα θξχβεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ
έθπιεμή ηεο.
Σελ επνκέλε ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο εηδνπνίεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο λα
κελ ππξνβνιήζνπλ ην ειηθφπηεξν πνπ ζα εξρφηαλ απφ ηα Σίξαλα γηα λα παξαιάβεη ην λέν
πξσζππνπξγφ. Πξηλ αλαρσξήζεη, γηα λα δείμεη φηη ζα ήηαλ έλαο απνθαζηζκέλνο
Πξσζππνπξγφο ζηελ ππεξεζία ηεο απνζηνιήο ηνπ , δήισζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη
1

Σν θαθόθεκν πεξηθεξεηάξρε ηνπ Μπεξίζηα ζην Αξγπξόθαζηξν , ν Πξσζππνπξγόο Φίλν ηνλ «δηόξηζε» ζην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ , ζην γξαθείν έθδνζεο δηπισκαηηθώλ δηαβαηεξίσλ. Καηά ην Μάξηε θαη κέρξη ηνλ Ηνύλε ν
άλζξσπνο ηνπ Μπεξίζηα πξνκήζεπζε κε δηπισκαηηθά δηαβαηήξηα όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ έπξεπε λα θαιπθζνύλ
ζην εμσηεξηθό γηα ηα εγθιήκαηά ηνπο , ελώ 4 ρηιηάδεο άιια δηπισκαηηθά δηαβαηήξηα πνπιήζεθαλ έλαληη πέληε ρηιηάδσλ
δνιαξίσλ.
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ζα ππέβαιε παξαίηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδίδνληαλ ηα φπια. Μάιηζηα έβαιε θαη
πξνζεζκία κηαο βδνκάδαο. Ο Φίλν δελ θαηαιάβαηλε φηη ε δήισζε απηή ήηαλ ζε αληίζεζε κε
ηε ινγηθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιανχ θαη ηε ζηάζε ησλ Βπηηξνπψλ , ηηο νπνίεο, φπσο
δήισζε, «ζα ηηο ζπλαληνχζε γηα λα άθνπγε ηα αηηήκαηά ηνπο». Σίπνηε απ΄ απηά πνπ δήισζε
φκσο δε ζεβάζηεθε.
Ο ΦΗΝΟ ΦΘΑΝΔΗ ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΟΣΑΝ ΣΑ ΣΗΡΑΝΑ ΠΖΡΑΝ ΦΧΣΗΑ
ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΖ Ζ ΥΧΡΑ ΔΗΥΔ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΔΗ ΣΟ ΥΑΟ

Μφιηο ν Φίλν έθζαζε ζηα Σίξαλα, ηζρπξίζηεθε φηη ζα ήηαλ έλαο πξσζππνπξγφο ζηελ
ππεξεζία ηεο πξαγκαηηθήο Βζληθήο πκθηιίσζεο. Ο Φίλν εκθαληδφηαλ αξθεηά αλνηρηφο θαη
πνιχ ιατθφο. Μάιηζηα έβαιε ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηξία ηειέθσλα ηνπ γξαθείνπ ηνπ ,
ηα νπνία πξάγκαηη ιεηηνχξγεζαλ γηα ιίγν θαηξφ. Αελ κεηέθεξλαλ φκσο κελχκαηα γηα λα
βνεζήζνπλ ηνλ Πξσζππνπξγφ. Βλεκέξσλαλ γηα θαηαζηξνθέο, επεηζφδηα θαη βία.
Πξηλ φκσο ν Φίλν θζάζεη θαιά θαιά ζηα Σίξαλα, ε πξσηεχνπζα είρε εηζέιζεη ζηε δίλε
ηνπ ράνο. ηηο 11.03 είραλ αλνηρηεί νη ζηξαηησηηθέο απνζήθεο ζηε ρνιή Ώμησκαηηθψλ .
Πξψηα είραλ κεηαθεξζεί ζε άιιεο ππεξεζίεο νη βαζηθνί ηζχλνληεο ηεο ζρνιήο θαη ε
δηνίθεζε. Βθείλνη πνπ είραλ κείλεη νχηε είραλ εληνιέο, νχηε κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ
ηα πιήζε πνπ επεηέζεζαλ ζηηο απνζήθεο .
Βίρε πξνεγεζεί ζηηο 08.03.1997 ε επίζεζε θαηά ηνπ Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ
νη «πξψηνη πνιίηεο» ηεο πεξηφδνπ έθαςαλ κηα βηβιηνζήθε κε 50 ρηιηάδεο βηβιία θαη
«αθαίξεζαλ» απ΄εθεί , ζπάληα θαη παλάθξηβα κέηαιια , αιιά θαη δεθάδεο θνκπηνχηεξ
ηειεπηαίαο γεληάο ηα νπνία πνπιήζεθαλ κεηά ζε ηηκέο δσξεάο.
ηηο 11.03 έγηλε επίζεο επίζεζε θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο απνζήθεο ζην Γαι Υέξη θαη ζε
φια ηα ζηξαηησηηθά ηκήκαηα γχξσ απφ ηελ Πξσηεχνπζα. Βπηθεθαιήο ήηαλ βνπιεπηέο ηνπ Α.
Κφκκαηνο.
Οη επηζέζεηο θαηά ησλ απνζεθψλ ππξνκαρηθψλ θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ιανχ
ζπλέβαηλαλ, βάζε ησλ ίδησλ ζελαξίσλ φπσο ζην Νφην θαη ζην ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο. ηα
ρέξηα ησλ Ώιβαλψλ βξίζθνληαλ ηψξα πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην φπια ελψ ηα ππξνκαρηθά
αλέξρνληαλ ζε ρηιηάδεο ηφλνπο.1
Παξάιιεια ζα ζπζηαζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ κε ηαρχηεηα θσηφο ηα θπθιψκαηα
δηαθίλεζεο φπισλ. ηνπο Ώγίνπο αξάληα κεξηθά άηνκα θνζνβάξηθεο πξνέιεπζεο , φπσο
έιεγαλ , αγφξαδαλ έλα απηφκαην φπιν θαιάζληθνθ 80 ακεξηθαληθά δνιάξηα θαη έλα πηζηφιη
Σ.Σ 100 δνιάξηα.2

1

ε δηάζθεςε ηεο Ηληεξπόι , ζην ηέινο ηνπ 2000, ν Αιβαλόο αληηπξόζσπνο εθηηκνύζε όηη «πεξίπνπ 600. 000 όπια όισλ
ησλ ηύπσλ εθιάπεζαλ ηελ Άλνημε ηνπ 1997» από ηα νπνία ηα 500. 000 δελ είραλ βξεζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1998, νύηε
αζθαιώο θαη αξγόηεξα. Δθιάπεζαλ επίζεο 38.000 πηζηόιηα, 220.000 θαιάζληθνθ , 25.000 πνιπβόια, 2.450 αληηαξκαηηθά
ξνπθεηνβόια, 3. 500. 000 ρεηξνβνκβίδεο, 24.000.000 ππξνδόηεο θαη 3.600 ηόλνη εθξεθηηθά , πιηθά. ζνλ αθνξά ηα
ππξνβόια όπια , ν αξηζκόο πξέπεη λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο, αιιά νη αιβαληθέο αξρέο πεξηόξηζαλ ηα λνύκεξα γηα λα
κπνξέζνπλ λα θαιύςνπλ ηελ πνζόηεηα όπισλ πξνο Κνζζπθνπέδην.
2

ηηο αξρέο ηνπ Καινθαηξηνύ ηνπ 2001, θαηά ηελ θξίζε ζηε ΦΤΡΟΜ, ζηνπο Αγίνπο αξάληα , Αξγπξόθαζηξν
θαη ηνλ ππόινηπν Νόην εκθαλίζηεθαλ μαλά νκάδεο δηαθηλεηώλ όπισλ πξνο ην Βνξά, νη νπνίεο είραλ κάιηζηα ηελ αλνρή
ηεο αζηπλνκίαο. Ήηαλ ηα ίδηα θπθιώκαηα δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ , ιεπθήο ζάξθαο θαη ιαζξνκεηαλαζηώλ.
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Βθαηνληάδεο φπια άξρηζαλ λα θεχγνπλ θαη πξνο Βιιάδα θαη Εηαιία. Τπνινγίδεηαη
ψζηε ην 25 ηνηο εθαηφ ηνπ νπιηζκνχ έρεη βγεη απφ ηα Ώιβαληθά ζχλνξα. Σν Μαπξνβνχλην
ελδηαθεξφηαλ γηα ην κπξνχληδν απφ ηνπο θάιπθεο ησλ νβίδσλ θαη άιισλ ππξνκαρηθψλ .
Σψξα πηα κφλν απφ κεξηθνχο κηθξνχο λνκνχο δελ έθζαλαλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη
ζπλέβαηλε. ε πάλσ απφ ηξηάληα λνκνχο , ζχλνιν ηξηάληα εθηά , ε θαηάζηαζε ή ειέγρνληαλ
απφ ηηο Βπηηξνπέο ή ήηαλ εθηφο ειέγρνπ. Έηζη ε θπβέξλεζε Φίλν έιεγρε «κφλν κεξηθά
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα» γχξσ απφ ην πξσζππνπξγηθφ κέγαξν, φπσο ν ίδηνο ζα δειψζεη
ιίγεο κέξεο αξγφηεξα.
ηα Σίξαλα, ζηηο 11.03 έθιεηζε θαη ην κνλαδηθφ αεξνδξφκην ηεο ρψξαο εθείλν ηνπ
Ρίλαο.
ηηο 12.03 εγθαηάιεηςε νηθνγελεηαθψο ηε ρψξα ν Τπνπξγφο Άκπλαο αθέη Γηνπιηάιη.
Μαδί κ΄απηφλ θπγαδεχηεθε ε νηθνγέλεηα ηνπ Μπεξίζηα θαη κεξηθέο άιιεο νηθνγέλεηεο
αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ.
ηηο 13.03 απφ δχν λνζνθνκεία ησλ Σηξάλσλ αλαθνηλψλνληαλ φηη ππήξμαλ 10 λεθξνί
απφ ππξνβφια φπια . Σελ ίδηα κέξα αλνίρηεθαλ φιεο νη θπιαθέο ηεο ρψξαο . αλ
απνηέιεζκα απέθηεζαλ ηελ ειεπζεξία πάλσ απφ 1 500 άηνκα δηαθφξσλ πνηλψλ.
Σεο θαηαζηαζεο απηήο επσθειήζεθε θαη ν θπιαθηζκέλνο εγέηεο ηνπ . Κφκκαηνο
Φάηνο Νάλν.1
Οη δπηηθέο ρψξεο δεηνχζαλ απφ ηνπο πνιίηεο ηνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Ώιβαλία . Δ
Εηαιία θαη νη ΔΠΏ αλέιαβαλ δχζθνιεο επηρεηξήζεηο εθθέλσζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπο απφ ηα
Σίξαλα. Δ εληνιή πνπ είραλ νη δπηηθέο πξεζβείεο ήηαλ λα πάξνπλ καδί ηνπο αθφκα θαη «ηα
αζεκέληα ζεξβίηζηα». Μαδί κε ηνπο μέλνπο ππεθφνπο απνκαθξχλνληαλ θαη πνιινί Ώιβαλνί
επίζεκνη θαη απινί άλζξσπνη , κάιηζηα θαη δεκνζηνγξάθνη, εηδηθά εθείλνη πνπ ήηαλ
ππνζηεξηρηέο ηνπ Μπεξίζηα.
Δ θξαηηθή ξαδηνηειεφξαζε εγθαηαιείθηεθε απ ΄φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη κεηέδηδε
φπσο θαη φ,ηη κπνξνχζε .Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα γέκηζαλ κε εθθιήζεηο λα κελ
εγθαηαιείπνπλ νη αλζξσπνη ηα πάληα θαη λα ζηακαηνχζε ε θαηάπησζε ζηελ νπνία έρεη
βπζηζηεί ε ρψξα. ( Αέθα αθξηβψο εκέξεο πξηλ ην ίδην θαλάιη δηαηπκπάληδε ηα άξζξα ηνπ
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ)
Σαπηφρξνλα μέζπαζε καδηθή θπγή πξνο Εηαιία θαη Βιιάδα ησλ Ώιβαλψλ. ηηο αθηέο
ηεο Εηαιίαο είραλ θζάζεη πάλσ απφ 12 ρηιηάδεο άηνκα. Καλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηα
λνχκεξα απηψλ πνπ θαηεπζπλφηαλ πξνο Βιιάδα, ηα νπνία αζθαιψο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα.
Μφλν απφ ηελ πφιε Ώξγπξνθάζηξνπ ππνινγίδεηαη λα έρνπλ θχγεη πξνο Βιιάδα 2.5 ρηιηάδεο
άηνκα. Βθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο Βιιήλσλ είραλ ήδε εγθαηαιείςεη ηελ Ώιβαλία.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Εηαιία αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη δηεζλή ππνζηήξημε θαη
θεξχηηεη έθηαθηα κέηξα ζηηο αθηέο πξνο ηελ Ώιβαλία
Βίλαη ζηηγκέο πνπ ν Μπεξίζηα γηα κία αθφκε θνξά ζα ζθεθηεί ζνβαξά ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο. Δ είδεζε
δηαδφζεθε σο αιεζηλή
θαη ραηξεηίζηεθε κε
ππξνβνιηζκνχο ηφλσλ ππξνκαρηθψλ. Ο Μπεξίζηα κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δήισζε φηη

1

Ο Νάλν ήηαλ θιεηζκέλνο ζηα θειηά ηεο θπιαθήο 313 ησλ Σηξάλσλ . Δδώ είρε κεηαθεξζεί πξηλ ιίγεο κέξεο κε
ειηθόπηεξν από ην Σεπειέλη. Ο εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ αθνινύζεζε ηνπο άιινπο θπιαθηζκέλνπο ζηελ
εγθαηάιεηςε ησλ θειηώλ. Από ηε θπιαθή κέρξη ην ζπίηη ηνπ κεηαθέξζεθε κε ην απηνθίλεην ηνπ δηεπζπληή θπιαθώλ .Γελ
πέξαζε απαξαηήξεην ην γεγνλόο όηη ην Νάλν δελ
αθνινύζεζαλ νπαδνί. Υσξίο νπαδνύο ήηαλ ν Νάλν θαη όηαλ
εκθαλίζηεθε ζην θνηλό ζηηο 16 Μαξηίνπ , εκέξα πνπ ν Μπεξίζηα ηνπ απέλεηκε ράξε καδί κε 52 άιινπο θαηάδηθνπο
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δε ζα παξαηηεζεί. (Δ είδεζε ήηαλ κία δηαζηξέβισζε ηνπ πιηθνχ πνπ θπθινθφξεζε ν
Ώκεξηθαλφο πξέζβεο ζηελ νινκειή ζπλεδξίαζε ηνπ ΟΏΒ, ιίγεο κέξεο πξηλ)
Ώπφ ηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ θξάηνπο «βιέπεη σο κνλφδξνκν γηα ηελ επαλαθνξά ηεο
εκπηζηνζχλεο πξνο ην θξάηνο ηελ απνζηνιή θαη αλάπηπμε ζηε ρψξα Αηεζλψλ Απλάκεσλ». Δ
ηδέα απηή ππήξρε ζην κπαιφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο, φπσο ν ίδηνο δήισζε
αξγφηεξα, απφ ηηο 13.03.971
ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΦΗΝΟ.

Γεγνλφο είλαη φηη παξά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο, θαλείο δελ
έδηλε ζεκαζία ζ΄ απηή θαη θαλείο δε γλψξηδε αλ θαη πψο ιεηηνπξγνχζε. Αηαθνξεηηθά θαη απφ
ηνλ πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο, βξηζθφηαλ άκεζα απεηινχκελε απφ ην έγθιεκα. Δ ππεξεζία
αζθάιεηαο ηνπ πξσζππνπξγνχ θαζφηαλ ηνηο θνηιηάο, γηα λα απνθχγεη έζησ θαη ηνπο
ηπθινχο ππξνβνιηζκνχο. Δ κφλε απφθαζή ηεο ήηαλ ε αχμεζε θαηά 300 ηνηο εθαηφ ηνπ
κηζζνχ ησλ αζηπλνκηθψλ ε ηέηνηεο ζπλζήθεο ε θπβέξλεζε Φίλν δελ κπφξεζε λα πάξεη
ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηε ΐνπιή , ζηηο 13.03, φπσο πξνβιέπνληαλ . Βηπψζεθε φηη δελ είρε
γίλεη έηνηκν ην πξφγξακκα. ηελ πξάμε ε ζχλζεζε ηεο θπβέξλεζεο κφλν εθείλε ηε λχρηα
κπφξεζε λα νινθιεξσζεί. Βπίζεο ήηαλ αδχλαην λα ζθεθηεί θαλείο φηη ζε εθείλεο ηηο
θαηαζηάζεηο κπνξνχζε λα ζπγθιεζεί ε ΐνπιή .
Ο Φίλν βγήθε ζηελ ηειεφξαζε θαη έδσζε έλα κήλπκα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή γξήγνξε
νκηιία ηνπ: «Σν φλνκα ηεο θπβέξλεζεο, είπε, πεξηέρεη ην κήλπκα γηα φιν ην ιαφ».
Ωζηφζν de jure ε θπβέξλεζε Φίλν είρε ηξία βαζηθά θαζήθνληα : ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ηάμεο, ηνλ αθνπιηζκφ ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεμαγσγή ειεχζεξσλ εθινγψλ . ηελ νπζία
αιινχ ηα θαξθαιίκαηα θαη αιινχ γελλνχζε ε θφηα. Με ηελ 9 ε Μαξηίνπ θαη ηελ θπβέξλεζε
Φίλν, ε Αχζε βξήθε ηε ιχζε, γηα λα επαλαθέξεη ηνλ έιεγρν ζηε ρψξα.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη δπηηθνί κεζνιαβεηέο θαη θπβεξλήζεηο δελ είραλ απνθαζίζεη ηη
έπξεπε λα γίλεη κε ηνλ Μπεξίζηα θαη πνηνο ζα κπνξνχζε λα ηνλ δηαδερηεί. Ή πην ζσζηά
πνηνο ζα ήηαλ ζηε ζπλέρεηα ν ξφινο ηνπ ζηελ Ώιβαλία.
Ο ΦΗΝΟ ΤΜΜΔΡΗΕΔΣΑΗ ΘΔΔΗ ΜΠΔΡΗΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΚΡΑΝΗΓΗΧΣΖ (18-19.03)

Δ πξψηε επίζθεςε Κξαληδηψηε ζηα Σίξαλα, ιίγεο ψξεο κεηά ηελ ζχλαςε ηεο
ζπκθσλίαο ηεο 9εο Μαξηίνπ, ζεκείσζε θαη ηελ ζηξνθή ηεο ζηάζεο ηεο Ώζήλαο θαηά ηνπ
Μπεξίζηα. Σφηε αθξηβψο ν Μπεξίζηα ζα παίμεη γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε ην ραξηί «ηνπ
ειιεληθνχ θηλδχλνπ» , αλεμάξηεηα πνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ δε ζα επηηεζεί αλνηρηά
θαηά ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο. 2

1

Σν αίηεκα πξνο ηελ Δπξσπατθή ΄Έλσζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Φίλνπ ζα πάξεη ζάξθα θαη νζηά ζηηο 15.03.
ηηο 18.03. ε Δπξσπατθή Έλσζε εγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Αιβαληθήο Κπβέξλεζεο γηα απνζηνιή πνιπεζληθώλ δπλάκεσλ
θαη ζηηο αξρέο ηνπ Απξίιε (01-02.04) ην ζώκα ηεο Αιβαληθήο Βνπιήο εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ αληίζηνηρν λόκν . Ζ
αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθώλ δπλάκεσλ ζα αξρίζεη ζηηο 15.04.97 θαη ζα νινθιεξσζεί ζε έλα κήλα κε 6.5 ρηιηάδεο άλδξεο.
Κύξην ζηόρν είραλ ηελ πξνζηαζία ησλ ιηκαληώλ , ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ νδηθώλ αμόλσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
βνεζεηώλ(!)
2

Ο Γ. Κξαληδηώηεο δήηεζε επίζεκα από ην αιί Μπεξίζηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ Φάηνο Νάλν.
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Ο Κξαληδηψηεο ήηαλ λα επηζθεθηεί ηαπηφρξνλα κε ηα Σίξαλα θαη ην Νφην ηεο
Ώιβαλίαο ή ηνπιάρηζηνλ πξηλ πάεη κε ην ΐξαλίηζθη ζηελ Ώπιψλα ζηηο 14 Μάξηε. 1
πλέβεθε φκσο δηαθνξεηηθά. Δ επίζθεςε ηνπ θ. Κξαληδηψηε ζην Νφην απνθαζίζηεθε
ηελ εκέξα πνπ ν Έιιελαο Τθππνπξγφο ήηαλ καδί κε ην Φίλν θαη ην ΐξαλίηζθη ζην θαξάβη
ΏΛΕΓΒΟΤ. Μάιηζηα
ν Φίλν ππνζρέζεθε, ηφζν ζηνλ Κξαληδηψηε, φζν θαη ζηνπο
νπιαξρεγνχο, φηη ην δηήκεξν 18-19 ζα ήηαλ θαη ν ίδηνο ζην Νφην «γηα θνηλή επίζθεςε κε ηνλ
Κξαληδηψηε».
Βπηζηξέθνληαο ζηα Σίξαλα νη θξαηηθέο δνκέο ηνπ Μπεξίζηα ηνπ ππαγφξεπζαλ άιιε
απφθαζε. Αελ έπξεπε λα θαηέβεη ζην Ώξγπξφθαζηξν γηα λα απνθχγεη ηε ζπλάληεζή ηνπ κε
ηνλ Κξαληδηψηε ζε κηα επίζθεςε πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξαπέξα αλαγλψξηζε ησλ
Βπηηξνπψλ. Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ έπξεπε λα εκπνδίδνληαλ θαη ε επίζθεςε Κξαληδηψηε.
Ο Γηάλλνο Κξαληδηψηεο επηζθέθηεθε σζηφζν ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηνπο Ώγίνπο
αξάληα. Καλέλαο νχηε απφ ηηο δνκέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νχηε απφ ηα πνιηηηθά
θφκκαηα, νχηε επίζεο απφ ηνπο νπιαξρεγνχο, δελ εμέθξαζε θάπνηα επηθχιαμε γηα ηελ
επίζθεςε. Μάιηζηα ε επίζθεςε ζεσξήζεθε πνιχ ρξήζηκε, δηφηη έδηλε ηελ δπλαηφηεηα
ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ζε πνιιά επίπεδα ηεο ειιεληθήο βνήζεηαο πξνο ην Νφην ηεο ρψξαο.
Ώπφ ηελ δηθή ηεο πιεπξά ε Βιιεληθή αληηπξνζσπεία πξφζερε ηδηαίηεξα λα κε άθήζεη θακηά
δηαθνξεηηθή εληχπσζε απ΄φζα δήισλε .
Ο Έιιελαο Τθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ζπλαληήζεθε ηφζν κε ηνπο νπιαξρεγνχο ηνπ
Ώξγπξνθάζηξνπ, Σεπειεληνχ, Πξεκεηήο, Ώγίσλ αξάληα θαη Μεκαιίατ, φζν θαη κε ηνπο
εθπξνζψπνπο
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ .ινη νη
ζπλνκηιεηέο ηνπ θ. Κξαληδηψηε δήηεζαλ νκφθσλα ηελ άκεζε ζηήξημε ηεο Βιιάδαο κέζσ ησλ
εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο , αιιά θαη κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα
ηελ επαλαθνξά ηεο νκαιφηεηαο ζηελ Ώιβαλία . Οη νπιαξρεγνί δήισζαλ φηη δελ ζα
εγθαηαιείςνπλ ηα φπια κέρξη ηελ παξαίηεζε ηνπ αιί Μπεξίζηα. Μάιηζηα επέθξηλαλ
ζθιεξά ηε ζηάζε ηνπ Έιιελα Πξέζβε ζηα Σίξαλα, ν νπνίνο δχν κέξεο πξηλ είρε θάλεη
έθθιεζε γηα ηελ άλεπ φξσλ παξάδνζε ησλ φπισλ .
ην πιαίζην απηφ δήισζαλ ζην Έιιελα αμησκαηνχρν φηη δελ ζα επέηξεπαλ ηελ
αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζην Νφην ηεο ρψξαο ζε πεξίπησζε πνπ ζα
επηδίσθαλ ηνλ αθνπιηζκφ ηνπο.( Οη νπιαξρεγνί απεπζχλνληαλ ζηνλ θχξην Κξαληδηψηε θαη
σο εθπξφζσπν ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο , ε νπνία κηα κέξα πξηλ είρε ιάβεη ηελ απφθαζε
γηα αλάπηπμε πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Ώιβαλία )
Δ Ώιβαληθή θπβέξλεζε δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο
Κξαληδηψηε, επηθαινχκελε ην πξφζρεκα φηη «ε επίζθεςε δελ αθνινχζεζε ηε δηπισκαηηθή
νδφ» θαη φηη πίζσ απφ ηελ επίζθεςε ππέβνζθαλ ζρέδηα πξνζάξηεζεο .
Οη ηζρπξηζκνί ηεο Ώιβαληθήο θπβέξλεζεο δελ είραλ αληηθείκελν. Ώπνηεινχζαλ απιψο
πξνζπάζεηεο εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Μπεξίζηα ζηελ
θπβέξλεζε2, γηα λα επηζεκάλνπλ ηελ ηδέα φηη ν Νφηνο απεηιείηαη απφ ηελ Βιιάδα.

1

ε επηθνηλσλία πνπ είρα κε ζύκβνπιν ηνπ θ. Κξαληδηώηε γηα ζέκαηα Αιβαλίαο εηζεγήζεθα όηη ε επίζθεςε ζην
Νόην λα κελ πξαγκαηνπνηνύληαλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγόο δελ ζα έβιεπε ηνπο νπιαξρεγνύο, θαη δελ ζα
πξνεγνύληαλ ζπλάληεζε καδί ηνπο κε δπηηθό παξάγνληα, πνπ ζήκαηλε αλαγλώξηζε πξώηα ησλ νπιαξρεγώλ από ηξίηνπο
Γηαθνξεηηθά ζα θαηεγνξνύληαλ αλνηρηά ε Διιάδα γηα αλάκημε ζηηο ηαξαρέο ηεο Αιβαλίαο .
2

Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ήηαλ ν Αξηάλ ηαξόβα ν νπνίνο δηαθξίλνληαλ γηα ηελ πίζηε ηνπ ζην αιί Μπεξίζηα
δηόηη από δάζθαιν θξνληηζηεξίσλ αγγιηθήο ζηα Ησάλληλα, ηνλ έθαλε κέρξη θαη Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ
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Δζειεκέλν ζχκα ήηαλ θαη ν Φίλν1,ν νπνίνο είρε ιεζκνλήζεη ην ΟΚ γηα ηελ επίζθεςε
Κξαληδηψηε ζην Νφην απφ ηηο 14.03. Βίρε ιεζκνλήζεη ηε δήισζή ηνπ φηη ε αιβαληθή
θπβέξλεζε, «ειέγρεη κφλν κεξηθά ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα γχξσ απφ ην θπβεξλεηηθφ θηίξην»
θαη θαλείο δελ γλψξηδε πσο κπνξνχζε λα ζεβαζηεί «ηελ δηπισκαηηθή νδφ» θαη επηπιένλ
φηη ν Νφηνο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηα έιπλε κε ηελ Βιιάδα.
Ώιιά θαη ν Μπεξίζηα είρε ιεζκνλήζεη φηη πξηλ απφ πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο είρε
δεηήζεη απφ ηελ Ώζήλα, κέζσ ηνπ Έιιελα πξέζβε ζηα Σίξαλα, «εκπάξγθν κεξηθψλ εκεξψλ
γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ εμεγεξζέλησλ»
Σν Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ζηελ Ώζήλα απέξξηςε ηε δηακαξηπξία ησλ Σηξάλσλ. ηε
ζπλέρεηα δελ ηε έιαβε ζηα ζνβαξά θαη έδεημε κφληκν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαηήξεζε θαιψλ
ζρέζεσλ κε ηελ Ώιβαλία θαη γηα λα θέξεη ην απαηηνχκελν βάξνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θξίζεο ζηε ρψξα. Ο ίδηνο ν Έιιελαο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινο κεξηθέο
βδνκάδεο αξγφηεξα επηζθεπηφκελνο ηα Σίξαλα ζα δειψζεη φηη « Δ βνήζεηα γηα ηελ Ώιβαλία
απνηειεί βνήζεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο».
Ο ίδηνο ν Φίλν ηελ πξψηε Ώπξηιίνπ ζα επηζθεθζεί ηελ Ώζήλα θαη ζα ιάβεη
«ραξηδηιίθη» απφ ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε κεξηθά εθαηνκκχξηα δξαρκέο.
Ο ΦΗΝΟ Δ ΜΔΓΓΔΝΖ . Ζ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ «ΓΗΔΡΔΤΝΑΣΑΗ» ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΝΣΗ

Ο Ώιβαλφο πξσζππνπξγφο θαηέβεθε ζην Νφην ηελ Πξσηαπξηιηά ηνπ 1997. Αελ είρε
θαηνξζψζεη λα θάλεη ηίπνηε απ΄ φζα είρε ππνζρεζεί. Οχηε επίζεο ζθεθηφηαλ λα παξαηηεζεί.
Σν κφλν πνπ είρε θαηαθέξεη ήηαλ ε επηζεκνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ γηα ηελ κε αλαγλψξηζε
ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο .
ην Ώξγπξφθαζηξν πάλησο δελ κπφξεζε λα πείζεη θαλέλαλ πψο επξφθεηην γηα
πξσζππνπξγφ. Οη ζσκαηνθχιαθέο ηνπ ράζεθαλ ζην πιήζνο ησλ νπιαξρεγψλ θαη ησλ
εθαηνληάδσλ άιισλ νπιηζκέλσλ πνπ ήξζαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα λα
δείμνπλ φηη απηφο ν πξσζππνπξγφο ηνπο αλήθεη απνθιεηζηηθά.
πνηνο γλψξηδε φκσο έζησ θαη ιίγν ην Φίλν δελ κπνξνχζε λα κε δηαβάζεη φηη ε ζθηά
ηνπ Μπεξίζηα ηνλ αθνινπζνχζε ζε θάζε ηνπ θίλεζε.2
Έηζη, ε παξνπζία ηνπ Φίλν ζην Ώξγπξφθαζηξν, νη αληηκπεξηζηθέο καδηθέο εθδειψζεηο
ζην Σεπειέλη θαη εηδηθά ε επίζθεςή ηνπ ηελ επφκελε κέξα ζηελ Ώζήλα, ήηαλ γη΄ απηφλ κηα
αλαθνπθηζηηθή έληαζε, ε νπνία εθδειψλνληαλ ηδηαίηεξα ζηελ επίπνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ
απνθπγή άκεζεο ζπλάληεζεο κε ηνπο νπιαξρεγνχο. Ο ίδηνο κάιηζηα δελ ην έθξπβε. ε
ζηελφ πεξηβάιινλ είπε ζπγθεθξηκέλα : «Πνηνο αθνχεη κεηά ηνπο άιινπο ζηα Σίξαλα». Δ ραξά
φκσο ησλ νπιαξρεγψλ γηα ηνλ «πξσζππνπξγφ ηνπο» πάγσζε ζηα ρείιε, φηαλ ν Φίλν
1

Ζ Δπίζθεςε Κξαληδηώηε ζην Αξγπξόθαζηξν θαη Αγίνπο αξάληα ζηηο 18-19 Μαξηίνπ θαη νη αληηδξάζεηο ηεο
θπβέξλεζεο Φίλν απνθάιπςαλ όηη ν λένο πξσζππνπξγόο ζπκκεξίδνληαλ ζέζεηο Μπεξίζηα ζε ό, ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κε
ηελ Διιάδα. ε ζπλάληεζε ζην γξαθείν ηνπ κε ηνπο νπιαξρεγνύο ηεο Απιώλαο, κηα βδνκάδα κεηά ηελ επίζθεςε
Κξαληδηώηε, ν Φίλν ηνπο πξνκήλπζε ην θαηά ηεο Διιάδαο πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο γηα ζρέδην «ΛΩΣΟ» ηνπ Αξρεγνύ
ησλ Μπζηηθώλ Τπεξεζηώλ Μπ Γθαδηληεληε ζην ζώκα ηεο Βνπιήο..
2

Ο Αιβαλόο Πξόεδξνο είρε κπινθάξεη απ΄ όιεο ηηο πιεπξέο ηνλ «Πξσζππνπξγό ηνπ» Από ηέζζεξηο λόκνπο πνπ
ν Φίλν είρε ζηείιεη πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή εληόο ηξηώλ εβδνκάδσλ , ε Βνπιή πνπ ειέγρνληαλ πιήξσο από ην θόκκα
ηνπ Μπεξίζηα, ςήθηζε κόλν ην λόκν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθώλ δπλάκεσλ ζηελ Αιβαλία . Ο Φίλν επίζεο δελ
είρε δπλαηόηεηεο λα θάλεη θακηά αιιαγή ζην πλεύκα ηεο «εζληθήο ζπκθηιίσζεο» ζε ηέηνηα ηδξύκαηα όπσο είλαη ε
Ραδηνηειεόξαζε. Κνπξάζηεθε πνιύ ράλνληαο άζηνρα ρξόλν γηα λα απαιιάμεη ηα όξγαλα ηεο Σάμεο από ηνπο
αλακηγκέλνπο ζε εγθιήκαηα. Απέβεζαλ κάιηζηα άθαξπεο νη πξνζπάζεηέο ηνπ γηα λα απαιιάμεη ησλ θαζεθόλησλ ηνλ
Τθππνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο ,θαθόθεκν ζηξαηεγό Αγθίκ έρνπ,.
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δήισζε ζε κηα ζχζθεςε ρσξίο πξσηφθνιιν (φπνπ ήηαλ πξνζθεθιεκέλνη νη νπιαξρεγνί
καδί κε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Α. Κφκκαηνο ζην Νφην), φηη
«εκείο αλαγλσξίδνπκε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη θάλνπκε δηάινγν κε φινπο, κάιηζηα θαη
κε ηνπο εγθιεκαηίεο».
Μεηά απφ ηε δήισζε απηή ρξεηάζηεθε λα βάιεη νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα λα
θαζεζπράζεη ηνπο νπιαξρεγνχο. 1
Ωζηφζν ηελ ψξα πνπ ν Φίλν εηνίκαδε ηηο βαιίηζεο θαη ηα άηνκα πνπ ζα ηνλ
ζπλφδεπαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Ώζήλα, ηνλ εηδνπνίεζαλ φηη ηελ επνκέλε , πξηλ ηελ
αλαρψξεζε, ήζειε λα ζπλαληεζεί καδί ηνπ ν Εηαιφο Πξσζππνπξγφο Ρνκάλν Πξφληη
Σα πξαθηνξεία εηδήζεσλ, φρη κφλν ην ΏΠΒ, αιιά θαη ην Ρφπηεξ δελ δέρνληαη σο
πξαγκαηηθή ηελ είδεζε, ηφζν ην πεξηζζφηεξν πνπ ήηαλ Πξσηαπξηιηά. Σελ επίζθεςε φκσο
επηβεβαίσζε κε «ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε» ν Ώιβαλφο νκφινγνο ηνπ Πξφληη Μάιηζηα ε ραξά ηνπ
ήηαλ ηδηαίηεξε επεηδή ε ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε γελέηεηξά ηνπ ην
Ώξγπξφθαζηξν.
Δ ζπλάληεζε φκσο Πξφληη Φίλν, ιίγα ιεπηά πξηλ ν Φίλν αλαρσξήζεη γηα Ώζήλα θαη
κφιηο κεξηθά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηα ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα, δελ αθνχγνληαλ θαζφινπ
θαιά . Βλλννχληαλ αλνηρηά φηη ν Πξφληη εξρφηαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν γηα λα ληαληέςεη ην
Φίλν πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Ώζήλα.
Δ Ώζήλα δελ αληέδξαζε επίζεκα. Ώληέδξαζαλ φκσο δχν Έιιελεο δηπισκάηεο, νη
νπνίνη βξίζθνληαλ ζηα Σίξαλα ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ απνζηνιψλ ζηηο ηαξαγκέλεο εθείλεο
κέξεο γηα ηελ Ώιβαλία. Μαδί ηνπο θαη έλαο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ
απνζπαζκέλνο ζην ΤΠΒΞ.
Έηπρα ζε ξφιν κεηαθξαζηή θαη κεζνιαβεηή ηαπηνρξφλσο, κεηαμχ Φίλνπ θαη Βιιήλσλ
δηπισκαηψλ. Σα νλφκαηά ηνπο δελ αλαθέξνληαη δηφηη απηφ κνπ δεηήζεθε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν
δελ ζα αλαθεξζνχλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά κφλν ε νπζία ελφο γεγνλφηνο πνπ επηδίσθε
λα εμππεξεηήζεη ηελ Παηξίδα θαη απέηπρε ιφγσ «ηνπ ραξίζκαηνο» ηεο θπιήο καο, ηεο
θαγσκάξαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα ηε δηάζηαζε απφςεσλ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ ζηελ Ώιβαλία, κε απνηέιεζκα ε
Βιιεληθή Βμσηεξηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ αιβαληθή θξίζε λα βξίζθεηαη ή εγθισβηζκέλε
ή απνπξνζαλαηνιηζκέλε.
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηήξθεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο ψξεο. Ο Φίλν, χζηεξα θαη
απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαη κεξηθψλ άιισλ εζσηεξηθψλ θαη
1

Ζ δνπινπξεπή ζπκπεξηθνξά ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο ρώξαο πξνο ηνλ Μπεξίζηα από ηελ πξώηε θηόιαο βδνκάδα
ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ , είρε ελνριήζεη ηηο Δπηηξνπέο. ηε ζπλάληεζή ηνπο ηεο 17 εο Μαξηίνπ ζηελ πόιε ηνπ
Μπάιζη, είραλ παξαηεξήζεη όηη «ιεηηνπξγεί θάησ από ηελ νκπξέια ηνπ αιί Μπεξίζηα». «Ζ ζπλέρηζε απηήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ηνλίδνληαλ ζηε θνηλή δήισζε ηεο ίδηαο ζπλάληεζεο όπνπ ν Φίλν είρε ππνζρεζεί λα πάεη , «κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ απώιεηα ηεο ζηήξημήο ηνπο». Ο Φίλν απάληεζε από ηα Σίξαλα όηη «ζα θπβεξλήζνπκε ηε ρώξα
παξαβιέπνληαο ηηο ππαγνξεύζεηο ησλ ηειεζηγξάθσλ απ ΄όπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη». (Γεο θεθάιαην ΥΤΗ, ηκήκα: «Ζ νπζία
ηεο δήισζεο θαη πσο πξνέθπςε ην ηειεζίγξαθν»
Σαπηόρξνλα ηξεηο κέξεο πξηλ από ηελ επίζθεςε Φίλν ζην Αξγπξόθαζηξν, ζηηο 28 Μαξηίνπ, ζηελ πέκπηε θνηλή
ζπλάληεζε ησλ Δπηηξνπώλ Λατθήο σηεξίαο ζηελ Απιώλα, νη νπιαξρεγνί είραλ θαηαθέξεη λα πείζνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο
όισλ ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ ζηήξηδαλ ηελ θπβέξλεζε λα ππνγξάςνπλ θνηλή δήισζε. ηε δήισζε
δεηνύληαλ ε απνζηαζηνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο από ηηο πξαρηηθέο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνλ Μπεξίζηα, ε παξαίηεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ θαη ε κεηαηξνπή ηεο Βνπιήο ζε απιό όξγαλν λνκηκνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθώλ απνθάζεσλ, όηαλ
ρξεηάδνληαλ.
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εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, θαηά ηηο ηξεηο ε ψξα ηα μεκεξψκαηα ήηαλ έηνηκνο λα πεη νξηζηηθά
ζηνλ Πξφληη φηη ε ζπλάληεζή ηνπο ζην Ώξγπξφθαζηξν δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί.
ΐξέζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα. Ωο Πξσζππνπξγφο δελ ηνπ παξείρε εγγπήζεηο αζθάιεηαο
ζην Ώξγπξφθαζηξν. Βπίζεο γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Ώιβαλίαο
ρξεηάδνληαλ ε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Ώθξηβψο εθείλε ηελ ψξα ν Μπαζθίκ Φίλν κνπ δήηεζε λα μππλήζσ ην «θίιν ηνπ», ηνλ
Γεληθφ Πξφμελν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν .Ήζειε λα ζπδεηήζεη θαη κ΄ απηφλ γηα ην
πψο ήηαλ θαιχηεξα λα πξάμεη θαη ηη επηπηψζεηο ζα ππήξμαλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ
ρσξψλ ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλάληεζεο θαη πσο ζα δηαηχπσλε θαιχηεξα
δηπισκαηηθά ηελ αξλεηηθή απάληεζε πξνο ηνλ Πξφληη
Αελ πήξα ηελ απάληεζε απφ ην Φίλν. Οη Έιιελεο δηπισκάηεο κε πήξαλ ηειέθσλν
απφ ηα Σίξαλα γηα λα κνπ πνπλ « Παξάηα θάζε πξνζπάζεηα θαη μέρλα ηα πάληα κνλίκσο
εκείο πνηέ δε ζα πνχκε φηη ππήξμε κηα ηέηνηα δηαπξαγκάηεπζε» Καη ν ζπλάδειθνο πεξί ηα
ηνπ ηχπνπ πξφζζεζε «γηαηί ξε γακψην ηα πξνζσπηθά καο ππεξβαίλνπλ θαη ηα εζληθά» (!!)
Σελ επνκέλε ν Φίλν δήηεζε ζηελ ππνδνρή ηνπ Πξφληη θαη ηνλ Έιιελα Γεληθφ
Πξφμελν. Έζηεηιε λα ηνλ θέξεη ηνλ Έιιελα Ννκάξρε Ώξγπξνθάζηξνπ. Σνλ ζηακάηεζα
ιέγνληάο ηνπ «ρη δε ζα παο, γηαηί ζα γίλνπκε ξεδίιη». Αελ κπνξψ λα πσ ηη ζα έθαλε ν
Γεληθφο Πξφμελνο, αιιά ν Ννκάξρεο ζπκθψλεζε καδί κνπ.
Ο Πξφληη, ήξζε ινηπφλ γχξσ ζηηο 8 ηνπηθή ψξα. Έμη ηλνχθ εκθαλίζηεθαλ απηή ηε
θνξά απφ ηε Αχζε, θαηαηξνκάδνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Μεηά απφ δνθηκαζηηθή
παξνπζία πάλσ απφ ηελ πφιε , πξνζγεηψζεθαλ ζην ειηθνδξφκην . Οη Εηαινί πεδνλαχηεο
εμνπδεηέξσζαλ ζην άςε ζβήζε θάζε ίρλνο αιβαληθήο αζθάιεηαο. Ωζηφζν ειάρηζηνη
πεξίεξγνη βγήθαλ ζηνπο δξφκνπο λα δνπλ θαη φρη λα ππνδερηνχλ ηνλ Εηαιφ Πξσζππνπξγφ ,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο πνπ θαηέβαηλε
έλαο πξσζππνπξγφο γεηηνληθήο ρψξαο.
Ο δεισκέλνο ζθνπφο ηεο επίζθεςεο απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξφληπ, αχμεζε αθφκε
πεξηζζφηεξν ηηο ακθηβνιίεο γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο ζπλάληεζεο κε ην Φίλν ζην
Ώξγπξφθαζηξν. ηελ 35ιεπηε tet a tet ζπλάληεζε, φπσο δήισζαλ αξγφηεξα, ν Πξφληπ
δήηεζε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Ώιβαλίαο λα επηθπξψζεη εθ΄λένπ ηε βνχιεζε ηεο
Ώιβαληθήο πιεπξάο γηα ηελ αλάπηπμε πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηε ρψξα , δηφηη ην ζέκα ζα
ςεθίδνληαλ ην απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ζηελ Εηαιηθή ΐνπιή.(!!)
Βίλαη αιήζεηα φηη ε ππφζεζε αλάπηπμεο πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο
Εηαιίαο είρε πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ Εηαιψλ θνκκνπληζηψλ νη νπνίνη κεηείραλ ζηνλ
θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε ηνπ Πξφληπ λα βξίζθνληαλ ζε θξίζε.
΄κσο ε απάληεζε ηνπ Φίλν δε δηθαηνινγεί ηε ζπζία ηνπ Πξφληπ λα θζάζεη κέρξη ηα ειιελν
- αιβαληθά ζχλνξα ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο. Ο Φίλν ινηπφλ είπε ζηνλ Πξφληπ φηη έρεη ην ΟΚ
απ΄απηφλ , αιιά ηελ απφθαζε ζα ηε ιάβαηλε ε θπβέξλεζε ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, φηαλ
επέζηξεθε απφ ηελ Ώζήλα (!) Σα εξσηεκαηηθά θαη ζαπκαζηηθά απμήζεθαλ θη άιιν,( ππέξ
ηεο άπνςεο φηη ν Πξφληπ ήξζε γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Φίλνπ ζηελ Ώζήλα θαη φρη γηα ηνλ
Ώιβαλφ Πξσζππνπξγφ), φηαλ ν Εηαιφο Πξσζππνπξγφο δήισζε, θαηά ην Φίλν, πσο «ήξζε
κέρξη ην Ώξγπξφθαζηξν, γηα λα ηνπ εθθξάζεη ηα ζπιιππεηήξηα γηα ηα ζχκαηα ζην Οηξάλην»
(?!)1.

1

Σξεηο κέξεο λσξίηεξα , ζηηο 28 Μαξηίνπ ηηαιηθό πνιεκηθό πινίν ρηύπεζε εζθεκκέλα ην αιβαληθό πινηάξην “η katerti η
rades”, κε απνηέιεζκα λα πληγνύλ 83 από ηα 120 άηνκα πνπ επέβαηλαλ ζ΄απηό
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Βλλνείηαη , νη δχν άλδξεο δελ είπαλ ηίπνηε γηα ηελ επηθείκελε επίζθεςε ηνπ Φίλνπ
ζηελ Ώζήλα. ηελ δηπισκαηία φκσο δελ έρνπλ αμία κφλν νη δειψζεηο, αιιά θαη νη
ζπγθεθξηκέλεο νη πξάμεηο.
Οη ίδηεο νη εμειίμεηο σζηφζν ζα επηβεβαηψζνπλ ζην κέιινλ φηη εηδηθά ε Εηαιία ζα
επηδηψμεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα θεδεκφλα ζηίο ζρέζεηο ησλ Σηξάλσλ κε ηελ Ώζήλα.

Κεθάιαην ΥVI
ΟΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΟΤ ΓΟΛΓΟΘΑ

Όζηεξα απφ ηελ ηδξπηηθή, ή ηελ ελσηηθή ζπλάληεζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ζηηο 11.03.
θαη ηελ πξψηε ζχζθεςε ζηελ Ώπιψλα ζηηο 14.03, ε ζχζθεςε ηνπ Μπαιο ζηηο 17.03 ήηαλ ε
ηξίηε ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Λατθήο σηεξίαο . ηελ ζχζθεςε κεηείραλ δψδεθα Βπηηξνπέο.
Μηα πεξηζζφηεξε απφ ηε ζπλάληεζε ηεο Ώπιψλαο . Ο λένο εθπξφζσπνο ήηαλ απφ ηελ πφιε
ηνπ Φίεξη.
ην Μπαιο αλακελφηαλ
λα θαηέθζαλε, αλ φρη ν Πξσζππνπξγφο , θάπνηνο
εθπξφζσπφο ηνπ, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ . Καλείο φκσο δελ
ήξζε.
Πξνζσπηθά ήηαλ ε δεχηεξε θνξά πνπ κεηείρα ζε ζπζθέςεηο ησλ Βπηηξνπψλ. ην
Μπαιο είραλ έξζεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζχζθεςε δεθάδεο μέλνη δεκνζηνγξάθνη θαη
ηειενπηηθά θαλάιηα. Τπήξρε επίζεο θαη πνιχ πιήζνο. Βπηβαιιφηαλ ζνβαξφηεηα θαη επζχλε.
Γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ Βπηηξνπψλ , δήηεζα ψζηε νη δεκνζηνγξάθνη λα έπαηξλαλ
θάπνηα πιάλα θαη λα απνρσξνχζαλ . Λίγν αξγφηεξα δηαπίζησζα φηη ε παξέκβαζή κνπ
ήηαλ ζσηήξηα γηα ην θχξνο ησλ Βπηηξνπψλ , αιιά θαη γηα κέλα πξνζσπηθά. Ώπηφ δηφηη ζηε
ζπλάληεζε, ακέζσο κεηά απφ θάπνηεο πξνεηνηκαζκέλεο νκηιίεο, άξρηζαλ νη εθζέζεηο ζρεηηθά
κε ηελ θαηάζηαζε. Ήηαλ φιεο ίδηεο , κφλν φηη άιιαδαλ ηα νλφκαηα θαη νη πφιεηο. θνησκνί,
ιεζηείεο, ηξαπκαηίεο , θαηαζηξνθή θηηξίσλ θαη βίαηεο θαηαιήςεηο θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ.
Ώκέζσο κεηά άξρηζε κία ζπδήηεζε φπνπ ν θάζε νκηιεηήο έδεηρλε ηηο αμίεο ηνπ ζηελ
εμέγεξζε θαη φπνπ ν θαζέλαο είρε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ιχζε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ
θξίζε. Δ έιιεηςε κφληκεο εγεζίαο έδηλε εδψ ηνπο πξψηνπο δπζάξεζηνπο θαξπνχο. 1
ηε ζπλάληεζε ηνπ Μπαιο παξαηήξεζα φηη ζηε ζχλζεζε ησλ Βπηηξνπψλ ππήξραλ
άλζξσπνη πνπ ηπραία βξίζθνληαλ εθεί. Τπήξραλ πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί νη νπνίνη δελ
ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα κε πηζαλέο ζηξαηησηηθέο
πξάμεηο ή δελ έδεηρλαλ φηη κπνξνχζαλ λα δηνηθήζνπλ φιν θείλν ην έλνπιν πιήζνο. Σνπο
έιεηπε επίζεο ε ηφικε λα πξάμνπλ.
Έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα δχν πξνηάζεηο γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε παξαίηεζε ηνπ
Μπεξίζηα. Δ κία έιεγε λα βνκβαξδηζηεί ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν κε ππξνβφια φπια κεγάινπ
βειελεθνχο , ή κε αεξνπιάλα πνπ ζα απνγεηψλνληαλ απφ ηελ Κνπηζηφβα 2 . Οη πξψηεο βνιέο
λα γηλφηαλ κε άνπιεο νβίδεο σο πξνεηδνπνίεζε.
Δ δεχηεξε πξφηαζε πξνέβιεπε λα έβγαηλαλ ηα ηαλθο ζηελ εζληθή νδφ, απφ ηνπο
Ώγίνπο αξάληα κέρξη ην Μπάιο , πεξηνρή ε νπνία ζεσξνχληαλ ειεχζεξε . Σα ηάλθο ζα
1

Ζ θάζε πόιε ζηελ νπνία δηεμαγόηαλ ε ζπλάληεζε , αλαιάκβαλε ην θαζεηί, κάιηζηα θαη ην πξνζρέδην ηεο

δήισζεο.
2

Αεξνπνξηθή βάζε ζην Νόην ηεο ρώξαο ππό ηνλ έιεγρν ησλ εμεγεξζέλησλ
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έκελαλ ζην δξφκν γηα κεξηθέο κέξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Μπεξίζηα ζα αληηζηεθφηαλ,
ηφηε ζα πξνέιαπλαλ πξνο ηα Σίξαλα. Βθείλνη πνπ απέξξηςαλ ηε δεχηεξε πξφηαζε ήηαλ νη
πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί κε ην πξφζρεκα φηη ζα ρπλφηαλ πνιχ αίκα. Σα αληεπηρεηξήκαηα
έιεγαλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ κείλεη γηα πνιχ θαηξφ ζηελ εμνπζία ν αιί Μπεξίζηα ηφηε ζα
ρπλφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν αίκα απ΄ φ,ηη ζε κηα επίζεζε πξνο ηα Σίξαλα κε ζηφρν κφλν ην
Πξνεδξηθφ Μέγαξν. Οη δεχηεξνη επηβεβαηψζεθαλ . κσο ζ‟ εθείλε ηελ ηξάπεδα κε
πεξηζζφηεξα απφ 40 άηνκα ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ ήηαλ έηνηκνη γηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
εληφο ηεο ινγηθήο ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα.
Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα άξρηζε θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ βαζηθή πξάμε ηεο
ζπλάληεζεο: ηελ θνηλή δήισζε. Οη ζπδεηήζεηο δελ είραλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν άμνλα θαη δελ
απερνχζαλ ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε ρψξα . ινη εμέθξαδαλ ηα απσζεκέλα ηνπο
θαη δελ κπνξνχζαλ λα ηεξαξρήζνπλ
ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα. Σν θάζκα ησλ
πξνβιεκάησλ θπκαηλφηαλ απφ ηε δξάζε ηεο SHIK θαη ηνλ ηξφπν επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ
θξάηνπο ζην Νφην, κέρξη ηελ ζηάζε έλαληη ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ.
ΐαζηθή φκσο αλεζπρία ήηαλ ε πξν δπν εκεξψλ δήισζε ηνπ Μπεξίζηα φηη ζα
παξαηηνχληαλ ζε πεξίπησζε πνπ ην Α. Κφκκα έραλε ζηηο επηθείκελεο εθινγέο . Δ δήισζε
απνηεινχζε γηα ηηο Βπηηξνπέο κηα πξαγκαηηθή πξφθιεζε.
Ζ ΟΤΗΑ ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΓΖΛΧΖ ΚΑΗ ΠΧ ΠΡΟΔΚΤΦΔ ΣΟ ΣΔΛΔΗΓΡΑΦΟ
ΠΟΤ ΤΓΚΛΟΝΗΔ ΣΟ ΤΜΠΑΝ

ηε ζπλάληεζε ηνπ Μπαιο πήγα κε κηα πξνθαηαξθηηθή δήισζε, ε νπνία ζηεξηδφηαλ
ζηηο αξρέο ησλ πξνεγνχκελσλ δειψζεσλ . Άγγηδε φια ηα επίπεδα πνπ απνηεινχζαλ εθείλε
ηε ζηηγκή ην θξάηνο . Δ δηαθνξά έγθεηηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη ππήξμε ζθιεξή ζηάζε πξνο
ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. ην ζρέδηφ κνπ έθακα θαη θάπνηεο
αιιαγέο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην ξεδνπκέ ησλ αηηεκάησλ ησλ άιισλ νκηιεηψλ θαη φηαλ ε
θνχξαζε πήγαηλε λα δηαιχζεη ηελ ζχζθεςε, δήηεζα ην ιφγν. Δ πξφηαζή κνπ αθνξνχζε
ζπγθεθξηκέλα:
1. Οη Βπηηξνπέο ζεσξνχλ ηε δήισζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο
ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε Μπεξίζηα 1, σο βαξηά πξφθιεζε θαηά ηεο αμηνπξέπεηαο
ηνπ ιανχ θαη πιήξε αλεπζπλφηεηα πξνο ην άδηθν αίκα πνπ ρχζεθε. Δ παξακνλή
ηνπ ζηελ εμνπζία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ θξάηνπο,
απνβιέπνληαο μεθάζαξα ζε πνιηηηθή θαη εζληθή δηάζπαζε ηεο ρψξαο.
2. Οη Βπηηξνπέο δεηνχλ άκεζα θαη άλεπ φξσλ ηελ παξαίηεζε ηνπ αιί Μπεξίζηα.
3. Αηαθνξεηηθά δεηνχλ ηε κε αλαγλψξηζή ηνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ
εθιεγκέλν Πξνεδξηθφ πκβνχιην απφ ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ησλ θνκκάησλ ζηε
ρψξα κε ηελ παξνπζία σο πιεπξά θαη ησλ Βπηηξνπψλ.
4. Οη Βπηηξνπέο εθθξάδνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηελ ππνζηήξημε πξνο ηελ
θπβέξλεζε Φίλν, φκσο δειψλνπλ ηαπηφρξνλα φηη ε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο
ηεο κε ην αιί Μπεξίζηα ηελ ελνρνπνηεί θαη αθαηξεί ην δηθαίσκα ζηηο Βπηηξνπέο λα
ηηο παξέρνπλ ζηήξημε
5. Γεηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε Φίλν ηελ αλαγλψξηζε ησλ δνκψλ ζηνλ θξαηηθφ
κεραληζκφ πνπ ελέθξηλαλ νη Βπηηξνπέο ζηνπο Ννηίνπο λνκνχο , νη νπνίεο ζα
ιεηηνπξγήζνπλ κέρξη ηηο εθινγέο
1

ηε δήισζε ζρεηίδνληαλ ε παξαίηεζε ηνπ Μπεξίζηα κόλν κε ην ελδερόκελν ήηηαο ηνπ Γ.θόκκαηνο ζηηο επηθείκελεο
εθινγέο.
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6. Γεηνχλ κηα ζπλάληεζε κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο ρψξαο
7. Αειψλνπλ γηα κηα αθφκε θνξά φηη ηα φπια δε βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ζπκκνξηηψλ ,
αιιά ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ σο εγγχεζε γηα ηελ απνηξνπή ηεο Μπεξηζηθήο
δηθηαηνξίαο ην πιαίζην απηφ, θαηέιεγε ε δήισζε, ζεσξνχλ αλεπίηξεπηε ηελ
παξνπζία πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ κε ζηφρν ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ιανχ.
Σα ζεκεία απηά , ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο δήισζεο, έγηλαλ
δερηά κε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπκκεηάζρνληεο.
Βθείλε ηε ζηηγκή
ππξνδνηεί έληνλε ζπδήηεζε ε πξφηαζε ηνπ Σδεβάη Κνηζία
νπιαξρεγνχ Ώγίσλ αξάληα, λα απνθηήζεη
ε δήισζε
ηειεζηγξαθηθφ ραξαθηήξα.
πγθεθξηκέλα λα αθήλνληαλ κφλν ηξεηο κέξεο πξνζεζκία γηα ηελ παξαίηεζε Μπεξίζηα.
Βπηρεηξεκαηνιφγεζα ην αληίζεην, ζηεξηδφκελνο ζηελ αξρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ επφκελνπ
βήκαηνο. ηαλ επφκελν βήκα, ζε πεξίπησζε κε παξαίηεζεο ηνπ Μπεξίζηα, δελ έρεη νχηε
ν ίδηνο ν Κνηζία, ηφληζα ηφηε ην ηειεζίγξαθν απνηειεί παγίδα γηα ηα ίδηα ηα πνιηηηθά αηηήκαηα
ησλ Βπηηξνπψλ. “Σφζν ην πεξηζζφηεξν, πξφζζεζα, φηαλ δε βιέπσ εηνηκφηεηα γηα πξαρηηθά
βήκαηα πνπ πξνυπνζέηεη ε νπζία ησλ αηηεκάησλ ησλ Βπηηξνπψλ»
Σν ίδην ππνζηήξηδαλ θαη πνιινί άιινη. Δ πξφηαζε φκσο ςεθίζηεθε θαη ν Κνηζία
θέξδηζε. Μάιηζηα θαηά ηε δαθηπινγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ , ζην ζεκείν δχν , φπνπ γίλνληαλ
ιφγνο γηα ηελ άκεζε θαη άλεπ φξσλ παξαίηεζε ηνπ Μπεξίζηα, ζθνπίκσο ιεζκνλήζεθε ε
θξάζε «εληφο ηεο 20 Μαξηίνπ», πνπ πξφηεηλε ν Κνηζία. κσο ν Κνηζία ζεψξεζε ηελ
πξάμε απηή «πξνδνζία» δειψλνληαο κάιηζηα φηη δελ ζα ππφγξαθε ηελ θνηλή δήισζε .
Οπζηαζηηθά ππνγξάθεθε ε απψιεηα ηεο δπλακηθήο ησλ πνιηηηθψλ αηηεκάησλ ησλ
Βπηηξνπψλ.
Σελ ίδηα κέξα έγηλε έλα βήκα πξνο ηα κπξνο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ
Βπηηξνπψλ . Ώθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν λα εθιεγφηαλ κηα κφληκε
εγεηηθή επηηξνπή θαη έλαο Πξφεδξνο ή Ώξρεγφο,(δηφηη φινη ήζειαλ θαη πίζηεπαλ φηη
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αξρεγνί ) εμειέγε κηα 8-κειήο Βπηηξνπή κε πξφεδξν ηνλ θ. Κνηζία.
Μεηαμχ ησλ 8 εθιεγκέλσλ ήκνπλ θαη εγψ, φπσο θαη ν Πέηξν Κφηζη, ν πξφεδξνο ηνπ
νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ζην Φίεξη κε ην θεθάιη εληειψο θνπξεκέλν απφ ηνπο πξάθηνξεο
ηνπ Μπεξίζηα Δ απνζηνιή ηεο 8-κεινχο Βπηηξνπήο ήηαλ λα πξνεηνηκάζεη ηελ επφκελε
ζπλάληεζε Παξέκεηλε φκσο κέρξη ηφηε πνπ νη Βπηηξνπέο απηνδηαιχζεθαλ.
Έηζη ηειείσζε ε ζπλάληεζε ηνπ Μπάιο . Έμσ απφ ηελ αίζνπζα πεξίκελε πάξα πνιχο
θφζκνο θαη αζθαιψο πνιινί δεκνζηνγξάθνη. Βθεί δηαβάζηεθε αθφκε κηα θνξά ε δήισζε ε
νπνία γηα πξψηε θνξά είρε απνδέθηεο ηα πνιηηηθά θφκκαηα ζηε ρψξα , ηελ θπβέξλεζε Φίλν,
ην δηπισκαηηθφ ζψκα ζηα Σίξαλα , ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Βπξσπατθήο ΄Βλσζεο θαη ησλ ΔΠΏ.
Βπίζεο γηα πξψηε θνξά ε δήισζε κεηέβεθε ζηα Σίξαλα απφ κέιε ηεο Βπηηξνπήο.
ΣΟ ΣΔΛΔΗΓΡΑΦΟ ΛΖΓΔΗ ….. ΣΧΡΑ ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ;!

Δ είδεζε γηα ηελ χπαξμε ηειεζηγξάθνπ έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ ζε ρξφλν κεδέλ θαη
αλεζχρεζε πνιχ θφζκν, πξάγκα πνπ έθαλε λα κε παξαηεξεζνχλ ηα θαπζηηθά αηηήκαηα
πξνο ηα θφκκαηα θαη ηελ θπβέξλεζε1. ηηο 20.03, κία κέξα πξηλ απφ ηελ ηαρηηθή ζπλάληεζε
1

Σα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ είραλ εληαία ζηάζε πξνο ηηο Δπηηξνπέο. Ζ Γεκνθξαηηθή πκκαρία θαη ην
νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα, κε αξρεγνύο αληίζηνηρα ηνπο Νεξηηάλ Σζέθα θαη θεληέξ Γθηλνύζη ήηαλ πνιύ πην θνληά
ηνπο. Απηά έβιεπαλ ηελ πξνζέγγηζε ζηηο Δπηηξνπέο σο δπλαηόηεηα γηα λα κεγαιώζνπλ ην εθινγηθό ηνπο ζώκα. Σν
νζηαιηζηηθό Κόκκα πνπ αηζζαλόηαλ ζίγνπξν ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο κεγάισλε ηελ απόζηαζε
από ηηο Δπηηξνπέο.
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ησλ Βπηηξνπψλ ζην Σεπειέλη, ζην Ώξγπξφθαζηξν είραλ αθηρζεί απφ Ώπιψλα νη θεληέξ
Γθηλνχζη1 θαη Παζράιε Μήιην2.
ην Ώξγπξφθαζηξν νη εγέηεο ηνπ .Α. Κφκκαηνο επεδίσμαλ λα πείζνπλ ηνπο
νπιαξρεγνχο ηνπ Σεπειελίνπ, Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Ώγίσλ αξάληα ψζηε λα άιιαμνπλ
ηαρηηθή ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε Μπεξίζηα θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ ηαρηηθή
ηκεκαηηθήο απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ3. Οη νπιαξρεγνί δελ πείζηεθαλ θαη ε
έληαζε νμχλζεθε ηδηαίηεξα φηαλ νη πνιηηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ιανχ. Ο
Γθηλνχζη, γλσξίδνληαο θαιά ηελ θαηάζηαζε , έιεγε ζηνπο νπιαξρεγνχο, φηη δελ είραλ πιένλ
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ θαη φηη εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ γηα νξγάλσζή ηνπο, ζα έπξεπε
λα θξφληηδαλ ηδηαίηεξα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο εμειίμεηο.
ην απνθνξχθσκα ηεο ζπδήηεζεο , κπήθε ζηελ αίζνπζα κηα νκάδα ακεξηθαλψλ
δεκνζηνγξάθσλ νη νπνίνη κε απζάδηθν ηξφπν θαη επηδεηθλχνληαο απφιπην θχξνο ,
ηζρπξίδνληαλ φηη απφ ηε δηθή ηνπο θάκεξα ζα ελεκεξσλφηαλ άκεζα ν ίδηνο ν Πξφεδξνο
Κιίληνλ. Άξρηζαλ ακέζσο δνπιεηά. Ήηαλ δεκνζηνγξάθνη ηνπ
CNN. Δ νπζία ησλ
εξσηεκάησλ ηνπο αθνξνχζε ην πεξηερφκελν ηεο θνηλήο δήισζεο ηνπ Μπαιο θαη πνην ζα
ήηαλ ην επφκελν βήκα ζε πεξίπησζε πνπ ην ηειεζίγξαθν έιεγε θαη ν Μπεξίζηα δελ
παξαηηνχληαλ. ( Σν ηειεζίγξαθν έιεγε ηα κεζάλπρηα ηεο ίδηαο κέξαο)
Οη Γθηλνχζη θαη Μήιην σο εθπξφζσπνη θνκκάησλ απνζηαζηνπνηήζεθαλ απφ κηα ηέηνηα
ζπδήηεζε. Ο Μήιην απνδέρηεθε ην ξφιν ηνπ κεηαθξαζηή . Σα ππνηηζέκελα πςειά ζηειέρε
ησλ Βπηηξνπψλ αιιεινθαγψζεθαλ γηα ην πνηνο ζα κηιήζεη πξψηνο, αιιά θαλείο
απ΄απηνχο δελ κπφξεζε λα δψζεη κηα ζσζηή απάληεζε γηα ην πνηνο ήηαλ νπζηαζηηθά ν
απνδέρηεο ηνπ ηειεζηγξάθνπ .
Υξεηάζηεθε λα παξέκβνπκε κε ηξφπν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Γθηλνχζη θαη Μήιηνπ
εμεγήζακε φηη ην ηειεζίγξαθν νπζηαζηηθά απεπζπλφηαλε ζηα πνιηηηθά θφκκαηα . Σα θφκκαηα
ινηπφλ έπξεπε λα ζπγθεληξψλνληαλ απφ θνηλνχ κε ηηο Βπηηξνπέο θαη λα απνθάζηδαλ ηη ζα
γηλφηαλ κε ηνλ Μπεξίζηα . Ώπφ κηα ηέηνηα ηξάπεδα λα εθιέγνληαλ έλα Πξνεδξηθφ
πκβνχιην.
Σελ ίδηα ζηηγκή ν Γθηλνχζη έγηλε πξσηαγσληζηήο ζηε ζπδήηεζε κηιψληαο αθξηβψο ζην
πλεχκα ηεο δήισζεο . Ώλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα παξαίηεζεο ηνπ Μπεξίζηα σο πξάμε
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ιανχ , ηελ εθηφλσζε ηεο έληαζεο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο. Βμήγεζε επίζεο φηη δελ ππάξρνπλ ιφγνη θαη δπλαηφηεηα
πξφθιεζεο εκθπιίνπ , νχηε αζθαιψο πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαρσξηζκφ ΐνξξά – Νφηνπ. «Ο
ΐνξξάο θαη ν Νφηνο , - εμήγεζε ν πξφεδξνο ηνπ . Α. Κφκκαηνο,- δελ έρνπλ ηίπνηε κεηαμχ
ηνπο. Σφζν ν ΐνξξάο, φζν θαη ν Νφηνο είλαη θαηά ηνπ αιί Μπεξίζηα»
Οη ακεξηθαλνί δεκνζηνγξάθνη φκσο επέκελαλ λα κάζνπλ ηη ζα γηλφηαλε ηελ επνκέλε
ηνπ ηειεζηγξάθνπ. Ώπηφ δελ κπνξνχζε λα ην γλσξίδεη ν Γθηλνχζη . Βίκαη επίζεο βέβαηνο φηη
θαλέλα απφ ηα κέιε ησλ Βπηηξνπψλ δελ είρε αλαξσηεζεί γη΄απηφ θαη δελ είραλ ηη λα πνπλ.
Βπελέβεθε ηφηε ν Γθηνιέθ Μαιηατ, ν γλσζηφο νπιαξρεγφο ηνπ Σεπειελίνπ. Βζπαζε ηελ
ζησπή απνθαιχπηνληαο έλα ζρέδην πνπ είρε ζπδεηεζεί ζε πνιχ ζηελφ θχθιν. «ε
πεξίπησζε πνπ ν Μπεξίζηα δελ παξαηηεζεί θαη ηα θφκκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα παξακέλνπλ

1

Μεηά ηηο εθινγέο εμειέγε Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο

3

3

Ζ ζεσξία απηή απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα ην δόγκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Φάηνο Νάλν.

Μεηά ηηο εθινγέο δηνξίζηεθε Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ
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αδξαλή , - είπε ν Γθηνιέθ, - ηφηε 50 άληξεο εηδηθά εθπαηδεπκέλνη γηα ηελ εθδίσμε ηνπ αιί
Μπεξίζηα απφ ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν , είλαη έηνηκνη λα αλαρσξήζνπλ γηα ηα Σίξαλα»
Δ είδεζε άζηξαςε ζηα κάηηα ησλ ακεξηθαλψλ δεκνζηνγξάθσλ . Οη θάκεξεο ζηξάθεθαλ
πξνο ηνλ Γθηνιέθ κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο κεηάθξαζεο . Οη δεκνζηνγξάθνη δήηεζαλ
εμεγήζεηο απφ ηνλ άλζξσπν πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ είρε κηιήζεη. Σνπ έγλεςα λα
κελ πεί ηίπνηε πεξηζζφηεξν. «Άιιεο εμεγήζεηο γηα ην πνηνο ηνπο ζηέιλεη , πνπ έρνπλ
εθπαηδεπηεί θαη πφηε ζα θζάζνπλ ζηα Σίξαλα δελ κπνξψ λα ζαο δψζσ»- είπε ν Γθηνιέθ.
εθψζεθε, γχξηζε ηνπο ψκνπο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη έθπγε.
Δ ζπλάληεζε ηειείσζε. Δ δήισζε ηνπ Γθηνιέθ ήηαλ ε δεχηεξε είδεζε κέζα ζε ιίγεο
κέξεο κε πεγή ηηο επηηξνπέο πνπ έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ. ΄Βθζαζε θαη ζη‟ απηηά ηνπ
Μπεξίζηα. Βθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ αχμεζε ηελ θξνχξεζε κέζα θαη έμσ απφ ην Πξνεδξηθφ
Μέγαξν. Μάιηζηα θαη ν ηξίηνο φξνθνο ηνπ Μεγάξνπ είρε κεηαηξαπεί ζε νπινζηάζην. Σφζν
θνβηζκέλνη ήηαλ νη θξνπξνί ηνπ Μπεξίζηα, πνπ ζε νπνηνλδήπνηε ζφξπβν απαληνχζαλ κε
αηέιεησηνπο ππξνβνιηζκνχο.
Ζ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΣΔΠΔΛΔΝΗΟΤ .
ΜΔΓΑΛΖ Ζ ΔΠΗΘΤΜΗΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΜΠΔΡΗΗΑ ΜΔΗΧΜΔΝΔ ΟΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
ηε ζπλάληεζε ηνπ Σεπειελίνπ κία κέξα κεηά, ζηηο 21.03.97, ν αξηζκφο ησλ
Βπηηξνπψλ απμήζεθε κε δχν λένπο εθπξνζψπνπο, απφ ην Βικπαζάλη θαη ην Σζεξίθ, (πφιε
έμσ απφ ην Βικπαζάλη). Παξεπξέζεθαλ ζπγθεθξηκέλα νη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ
απεξγψλ πείλαο ηεο Ώπιψλαο, νη Βπηηξνπέο Ώγίσλ αξάληα, Αειβίλνπ, Ώξγπξνθάζηξνπ,
Ώπιψλαο, Πξεκεηήο, Μεκαιίατ,
Κιεηζνχξαο, Μπεξαηηνχ, Κνπηζηφβα,
Μαιαθάζηξαο
(Μπάιο), ηνπ Βικπαζάλη θαη Σζεξίθ.
Δ ζπλάληεζε φκσο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε . Πνιηηηθά νη Βπηηξνπέο ήηαλ κπινθαξηζκέλεο
ζην εξψηεκα: Σν ηειεζίγξαθν έιεμε, ν αιί Μπεξίζηα δελ παξαηηήζεθε , ηα πνιηηηθά θφκκαηα
δε κίιεζαλ, ηψξα ηη ζα γίλεη, φηαλ δελ ππήξραλ νχηε νη άλδξεο ηνπ Γθηνιέθ;
Μεηά ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην Βιπκαζάλη θαη Σζεξίθ, (ε νπνία
δελ ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηάζηαζε ζηηο πην λφηηεο πεξηνρέο), βάιζεθε ην δάρηπιν ζηηο
πιεγέο ησλ ήισλ. Ση ζα γίλεη ηψξα κε ηνλ Μπεξίζηα θαη ην ηειεζίγξαθν; Σν γεγνλφο
αλάγθαδε ηνπο νκηιεηέο λα επαλέξρνληαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ Μπαιο θαη ζηε ζηηγκή πνπ
δέρηεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ Κνηζία γηα ηειεζίγξαθν.
Ο αξρεγφο ηεο Βπηηξνπήο ηεο Ώπιψλαο, Ώικπέξη χηη, έζεηε σο βαζηθή πξνυπφζεζε
ηελ πξνθνξηθή θαηαδίθε ηνπ Μπεξίζηα θαη ηελ αλαθνξά ζηε δήισζε κίαο ζέζεο γηα ηελ
επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ . Ξεθηλνχζε απφ εθείλν πνπ ήζειαλ λα αθνχζνπλ νη ρηιηάδεο
δηαδεισηέο ζηελ Ώπιψλα . Οπζηαζηηθά θαη ζην πξνζρέδην ηεο δήισζεο απηφ αλαθεξφηαλ.
Ο χηη πξφβαιε επίζεο σο γεληθφηεξε ηαρηηθή ηελ ηκεκαηηθή απνθαζήισζε
ηνπ
θαζεζηψηνο Μπεξίζηα, φπσο επίζεο θαη ηελ ηδέα νη Βπηηξνπέο λα επέηξεπαλ κεγαιχηεξν
πεδίν δξάζεο ζηα πνιηηηθά θφκκαηα. Σν πλεχκα απηφ ν νπιαξρεγφο ηεο Ώπιψλαο επέκελε
λα επηβάιεη ζε θάζε νκηιεηή. (Σηο ίδηεο ηδέεο είρε παξνπζηάζεη κηα κέξα λσξίηεξα ζην
Ώξγπξφθαζηξν ν θεληέξ Γθηλνχζη. ) Ώλαγθάζηεθα λα παξέκβσ ιέγνληάο ηνπ φηη « εκείο
ηζρπξηδφκαζηε θαη επηκέλνπκε γηα δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη εζχ επεηδή δηεπζχλεηο κηα
ζπλάληεζε δελ επηηξέπεηο ζε θαλέλαλ λα εθθξαζηεί ειεχζεξα» Ο χηη θάζηζε θαη δε κίιεζε
πηα.
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κσο νχηε ε παξέκβαζε απηή νδήγεζε ζηελ εμνκάιπλζε ηεο ζπδήηεζεο , ε νπνία
ππξνδνηνχληαλ ιφγσ ηεο κεγάιεο επηζπκίαο γηα λα παξαηηεζεί ν Μπεξίζηα θαη ησλ
δπλαηνηήησλ εμαλαγθαζκνχ ηνπ ζε θάηη ηεηνην πνπ κεηψλνληαλ ζπλερψο.
ην απνθνξχθσκα ηεο ζπδήηεζεο απηήο πξνέθπςαλ εθ΄λένπ δχν ηνικεξέο ηδέεο . Δ
πξψηε ζρεηίδνληαλ μαλά κε επίζεζε πξνο ηα Σίξαλα ή κε επίιεθηνπο άλδξεο, φπσο είρε
αλαθέξεη ν Γθηνιέθ ζηνπο ακεξηθαλνχο δεκνζηνγξάθνπο, ή κε ηαρηηθά ζψκαηα.
Δ δεχηεξε ζρεηηδφηαλ κε αεξνπνξηθή επίζεζε ελφο δεχγνπο αεξνπιάλσλ απφ ηελ
αεξνπνξηθή βάζε ηεο Κνπηζηφβα πξνο ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ζηα Σίξαλα θαη απ΄εθεί ηα
αεξνπιάλα ή λα έθεπγαλ πξνο Εηαιία ή λα επέζηξεθαλ ζηελ βάζε.
Δ πξψηε ηδέα απνξξίθηεθε κε ηα ίδηα επηρεηξήκαηα , φπσο θαη ζην Μπαιο . Δ δεχηεξε
ε νπνία έγηλε άκεζα απφ δχν λένπο πηιφηνπο απφ ηελ Κνπηζηφβα , έβαιε φινπο ζε ζθέςε .
ινη ηνπο είραλ κπξνζηά δχν ήξσεο θαη δελ ήμεξαλ ηη λα θάλνπλ ηελ ςήθν ηνπο.
ην δηάιεηκκα , καδί κε ηνλ Γθηνιέθ, ξψηεζα ηνπο πηιφηνπο πφζν εθηθηή ήηαλ ε ηδέα
ηνπο θαη πφζν ζίγνπξνη ήηαλ φηη δελ ζα ηνπο ζπκβεί ηίπνηε . Δ ζηγνπξηά ηνπο ήηαλ απφιπηε .
Μάιηζηα είπαλ φηη δελ ππήξρε ιφγνο λα θχγνπλ ζηελ Εηαιία , ηελ ζηηγκή πνπ πνιχ θαιά
κπνξνχζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηεο Κνπηζηφβα. Βπίζεο δηαθσλνχζαλ
κε ηελ ηδέα λα έξηρλαλ ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν αληί γηα πξαγκαηηθά βιήκαηα, νηηδήπνηε
άιιν πιηθφ γηα εθθνβηζκφ.
Σνπο εμήγεζα φηη ηέηνηεο απνθάζεηο νχηε θαλ κπνξεί λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε , νχηε
κπνξεί λα ιεθζνχλ απνθάζεηο παξνπζία κίαο κάδαο πελήληα αηφκσλ ε θαηαγσγή ησλ
νπνίσλ δελ ήηαλ γλσζηή.
Αελ πξφιαβα λα ηειεηψζσ ηελ άπνςή κνπ θαη έθζαζε εθεί έλα απφ ηα κέιε ηεο
Βπηηξνπήο Σεπειελίνπ . Κάιεζε ηνλ Γθηνιέθ θαη ηνπ είπε: « Με επηηξέπεηε λα ζαο
ρεηξαγσγεί έλαο Έιιελαο» . Άθνπζα ηη είπε, αιιά δελ αληέδξαζα. Γλψξηδα θαιά κέρξη πνπ
έθζαλαλ ηα φξηά κνπ
Ζ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ

Λφγσ ηεο θεκνινγίαο φηη ζην Σεπειέλη νη Βπηηξνπέο ζα εθιέγαλε «Κπβέξλεζε ηνπ
Νφηνπ», δελ ήζεια λα κεηάζρσ ζηελ Βπηηξνπή ζχληαμεο ηεο δήισζεο. Σειηθά αλαγθάζηεθα
λα κεηάζρσ θαη έθαλα ηηο δηθέο κνπ πξνηάζεηο. ην πξψην κέξνο ηάρηεθα ππέξ ηεο άπνςεο
ψζηε λα αλαθέξνληαλ φια φζα έθαλε ν Μπεξίζηα ζε βάξνο ηνπ ιανχ, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο
ρψξαο. Γηα ην δεχηεξν κέξνο φκσο πξφηεηλα ν Μπεξίζηα σο πξφεδξνο λα ζεσξεζεί
αλχπαξθηνο. Να δεηεζεί απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα , ε ςήθηζε, κέρξη ηελ εθινγή ηεο λέαο
ΐνπιήο, ελφο Πξνεδξηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ Βπηηξνπψλ σο πιεπξά.
Πξφηεηλα επίζεο λα ηνληζηνχλ νη επηθπιάμεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε Φίλν, ε νπνία ζπλέρηδε
ηελ ιεηηνπξγία θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ αιί Μπεξίζηα . Να δεηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε,
πξφηεηλα ε εμνπδεηέξσζε φισλ ησλ θξαηηθψλ δνκψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην θαζεζηψο
Μπεξίζηα θαη λα ηεζεί ππφ άκεζν έιεγρφ ηεο ε θξαηηθή ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε.
ηε δήισζε εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνηάζεηο, κπήθε αθφκα έλα ζεκείν ζην
νπνίν αλαθεξφηαλ φηη « Σν αίηεκα ησλ Βπηηξνπψλ γηα λα είλαη κέξνο ζηηο ζπλνκηιίεο δελ
έρεη θακηά ζρέζε κε ην ζηφρν ησλ θνκκάησλ λα πάξνπλ ηελ εμνπζία» Σν παξφλ ζεκείν
απνηεινχζε νπζηαζηηθά έλαλ ειηγκφ γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
απφ ηηο επηθπιάμεηο γηα πηζαλή δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηηο Βπηηξνπέο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Ο ειηγκφο ήηαλ αλαγθαίνο θαη γηα ην
γεγνλφο φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα δερφηαλ πίεζε απφ ηνλ Μπεξίζηα
γηα λα
απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο Βπηηξνπέο.
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Αελ πεξηιήθζεθε φκσο θακηά απφ ηηο δχν εθδνρέο γηα ηνλ βίαην εμαλαγθαζκφ
παξαίηεζεο ηνπ αιί Μπεξίζηα. Βλψ ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ Βπηηξνπψλ θαη
ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηελ θπβέξλεζε, αθέζεθαλ
γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζε , απηή ηεο Ώπιψλαο ζηηο 28.03.1997.
Βιήθζε επί απηνχ κηα πξναπφθαζε. ε πεξίπησζε πνπ ηα θφκκαηα δε ζα κεηείραλ θαη
ζηελ επφκελε ζπλάληεζε γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ζέζεσλ , ηφηε ζα επηζεκνπνηνχληαλ ε
απνζηαζηνπνίεζε ησλ Βπηηξνπψλ απφ ηα θφκκαηα θαη ηελ θπβέξλεζε. Ώπνθαζίζηεθε
επίζεο θαη κηα πιαηθφξκα γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Βπηηξνπψλ απ΄φιε ηε
ρψξα.
ΣΟ ΣΔΠΔΛΔΝΗ ΚΑΝΔΗ ΓΔΝ ΚΔΦΣΖΚΔ ΓΗΑ «ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ»

Δ δήισζε ςεθίζηεθε νκφθσλα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απ΄ φινπο ηνπο
νπιαξρεγνχο (απηή ήηαλ ε πξαρηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ), δηαβάζηεθε κπξνζηά ζε έλα
αξθεηά κεγάιν πιήζνο θαη δεκνζηνγξάθνπο φπνπ θπξηαξρνχζαλ νη Έιιελεο . Παξαηήξεζα
φηη ακέζσο κεηά φια ηα θψηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ έπεζαλ πάλσ ζην Γθηνιέθ, ελψ θάπνηνη
άιινη νπιαξρεγνί δελ ήζειαλ λα βγάινπλ ηα θεθάιηα ζηηο θάκεξεο . Οη εξσηήζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηνλ Γθηνιέθ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζηάζε ησλ Βπηηξνπψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε
Φίλν . Ο Γθηνιέθ έδσζε σζηφζν κηα πνιχ δηπισκαηηθή απάληεζε. «Βκείο,-είπε,ππνζηεξίδνπκε ηελ θπβέξλεζε Φίλν, αιιά ζα ηελ ππνζηεξίμνπκε πεξηζζφηεξν φηαλ απηφο
ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ Μπεξίζηα»
Οη εξσηήζεηο ηέηνηαο θχζεσο ζρεηίδνληαλ κε ηηο δηαδνκέλεο θήκεο, νη νπνίεο ζα
αησξνχληαλ γηα πνιιέο κέξεο αθφκα , φηη «νη Βπηηξνπέο ζην Σεπειέλη δε ζα αλαγλψξηδαλ
πιένλ ηελ θπβέξλεζε Φίλν θαη ζα θήξπηηαλ ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ηνπ Νφηνπ».
Βπηβεβαηψζεθε φηη ε είδεζε ήηαλ εληειψο αβάζηκε, φπσο ήηαλ αβάζηκε ε θαηεγνξία φηη νη
Βπηηξνπέο επεδίσθαλ ην δηαρσξηζκφ ΐνξξά - Νφηνπ ηεο Ώιβαλίαο. Μάιηζηα θαλείο απφ
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Βπηηξνπψλ ζηε ζπλάληεζε δελ αλέθεξε ηίπνηε γηα έλα ηέηνην
πξάγκα. Κάπνηνη απφ ηνπο νπιαξρεγνχο σζηφζν, ίζσο λα είραλ δεζκεπηεί ζηνπο
πάηξσλέο ηνπο πάλσ ζε ηέηνηεο πξνηάζεηο θαη ηψξα ίζσο λα αλαδεηνχζαλ ηηο δηθαηνινγίεο
γηαηί δελ κπφξεζαλ λα ηηο πξνσζνχζαλ.
Θχκα ηεο είδεζεο- θήκε ήηαλ θαη κηα λεαξή δεκνζηνγξάθνο ηνπ Βιιεληθνχ θξαηηθνχ
ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ. ε αληαπφθξηζή ηεο απφ ην Ώξγπξφθαζηξν, είπε φηη νη Βπηηξνπέο
αλακέλεηαη λα θεξχμνπλ απηέο ηηο κέξεο ηελ θπβέξλεζή ηνπο ηνπ Νφηνπ. ΄ηαλ ηε ξψηεζα
πνπ ηελ ςψληζε ηελ είδεζε, κνπ έδεημε ηνλ Γθηνιέθ (!!!). ίγνπξα θάπνηνο άιινο πνχιεζε
ζηε δεκνζηνγξάθν ηελ είδεζε, επεηδή ν ίδηνο δελ κπνξνχζε λα ηελ πεη. Όζηεξα απ΄απηφ ην
ζπκβάλ δελ μαλαείδα ηελ Βιιελίδα δεκνζηνγξαθν ζηελ Ώιβαλία.

Κεθάιαην
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OΗ ΜΔΡΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΖΑΝ ΣΖΝ ΔΝΑΣΖ ΜΑΡΣΗΟΤ
ΟΗ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ, Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΡΟΔΓΡΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ

Μεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο 9 εο Μαξηίνπ ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα δελ
κπνξεί λα ελλνεζεί έμσ απφ ην ράνο, ηελ έθξεμε, ην θφβν. Καλείο δελ κπνξνχζε λα
θαηαιάβεη πνχ άξρηδε ην πνιηηηθφ έγθιεκα θαη πνχ ηειείσλε ην θνηλφ, φπσο δελ ήηαλ γλσζηφ
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πνχ ηειείσλε ν εγθιεκαηίαο θαη πνχ άξρηδε ν πνιηηηθφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Μπεξίζηα
αλαθπθιψλνληαλ ζην πνιηηηθφ παηρλίδη, φπσο κε ηνλ ίδην ηξφπν επηδίσμε λα επηβιεζεί ησλ
πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα κέρξη αθφκα θαη ηηο γεληθέο εθινγέο ηνπ 2001.
ε έλα απφ ηα ζεκεία ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ αλαθέξνληαη θαη
κέηξα γηα ηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ Ώπιψλαο, Ώξγπξνθάζηξνπ,
Ώγίσλ αξάληα, Πξεκεηήο, Σεπειεληνχ, κέζσ ππξπνιήζεσλ, θαηαζηξνθψλ θαη ιεειαζηψλ
δηαθφξσλ ζηφρσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ παξάιπζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ. Σαπηφρξνλα ζα
εμαζθάιηδαλ ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ηελ θαηάιιειε
ζηηγκή.
ηελ νπζία δχν ήηαλ νη ζηξαηησηηθέο δνκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν: ε Πξνεδξηθή Φξνπξά θαη νη δπλάκεηο ηεο SHIK. Βθείλε ηελ πεξίνδν,
νπνηνζδήπνηε ήηαλ νπιηζκέλνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνο , (αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, κέρξη
θαη νη έκπηζηνη νπαδνί ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, πνπ δξνχζαλ ζηα κεηφπηζζελ ηεο
εμέγεξζεο), ηέζεθε ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο SHIK, Μπαζθηκ Γθαδηληεληε .
Δ πξψηε ζηξαηησηηθή εληνιή ηνπ Γθαδηληέληε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ώξρεγνχ ηεο
ηξαηησηηθήο Βπηρείξεζεο θαηά ηνπ Νφηνπ, θέξεη εκεξνκελία 02.03.1997 θαη αθνξά ην
Πξψην Σάγκα ησλ δπλάκεσλ ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ. ηελ εληνιή ζεκεηψλεηαη
ζπγθεθξηκέλα : « …ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δπλάκεηο ζηξαηνχ θαη αζηπλνκίαο, λα εκπνδίζεη,
ζηακαηήζεη θαη εμνπδεηεξψζεη ή λα αηρκαισηίζεη δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα επηδηψμνπλ
επίζεζε πξνο ηηο πφιεηο Φίεξη, Ληνχζληα, Σίξαλα.» Γηα ηελ ελ΄ιφγσ επηρείξεζε ζηε δηάζεζε
ησλ δπλάκεσλ ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ ηέζεθαλ θαη ηαλθ.
Δ ζχιιεςε απφ ηνπο νπιαξρεγνχο ζην Σεπειέλη ζηηο 06.03.97 ηξηψλ αμησκαηηθψλ
ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο απνδεηθλχεη φηη νη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ Νφηνπ
ζπλνδεχηεθαλ κε νξγαλσκέλεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο.
ηαλ φκσο ην ζηξαηησηηθφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ απέηπρε, έκεηλε πξνο εθαξκνγή ην
κέξνο δηάβξσζεο εθ ηνλ έζσ ησλ δνκψλ ηεο εμέγεξζεο . Σν ζρέδην έκειε λα εθαξκνζηεί
κεηά απφ ηελ 9ε Μαξηίνπ. Μάιηζηα πξνσζήζεθε κε δήιν. Ο Μπεξίζηα έπξεπε λα θξαηνχζε
ππφ πίεζε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, κάιηζηα δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ. Υξεηάδνληαλ λα
επηβεβαηψζεη ηελ αληθαλφηεηά ηνπο
λα αληεπεμέιζνπλ ηεο θξίζεο. Σαπηφρξνλα ζε
πεξίπησζε πνπ ηνλ δηαδέρνληαλ ζηελ εμνπζία νη αληίπαινί ηνπ λα παξαιάβαηλαλ θακέλε γε.
Αηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ην φλεηξν ηνπ Μπεξίζηα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή,
παξέκελε ζηελ εμνπζία, γηα ηελ θακέλε γε ζα επζχλνληαλ νη αληίπαινη , νη νπνίνη ζα
πιήξσλαλ γη΄απηφ πνιχ αθξηβά.
πσο νκνινγνχλ νη εηζαγγειείο πνπ δηεξεχλεζαλ ηε δξάζε ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο ηελ Άλνημε ηνπ 1997, πξνθχπηεη φηη, κεηά απφ ηελ ζπκθσλία ηεο 9 εο Μαξηίνπ,
κνλάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, εμνπιηζκέλεο κε ππεξζχγρξνλα φπια, κέρξη θαη
ξνπθέηεο, εμαπέιπζαλ θαηαδησθηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Νφην ηεο ρψξαο, παξαβηάδνληαο
θάζε λφκν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλαθέξνπλ, δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηάζεσλ πνπ δελ εηαλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο .
Οη νκάδεο θξνχζεηο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζπζηάζεθαλ θπξίσο κε άηνκα
αγλψζησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία δελ ππήξραλ ζε θαλέλαλ κεηξψν ή άιιν ζρεηηθφ έγγξαθφ
ηεο.1
1

Αγλώζησλ ζηνηρείσλ πξνέθπςαλ θαη κεξηθά από ηα ζύκαηα κέιε ηεο πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζηα ηξαγηθά
γεγνλόηα ηηο 23 Απξηιίνπ, ζηε πόιε Σζεξίθ. Οη θάηνηθνη ηνπ Σζεξίθ αξλνύληαλ ηελ επίζθεςε ηνπ αξρεγνύ θξάηνπο
ζηελ πόιε ηνπο. Σκήκαηα ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο πήγαλ εθεί γηα λα ηνπο «πείζνπλ» πγθξνύζηεθαλ κεησπηθά καδί
ηνπο, κε απνηέιεζκα 5 κέιε ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Μεξηθά από ηα πηώκαηα έκεηλαλ γηα
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Καλέλα ζηνηρείν δελ ππάξρεη γηα ηνλ ηξφπν πψο πιεξσλφηαλ «νη πηιφηνη ηνπ
ζαλάηνπ» ηνπ αιί Μπεξίζηα, φπσο επίζεο θαλείο δελ δηέςεπζε ηηο θαηεγνξίεο φηη κέξνο ησλ
ρξεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ πήγαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ
θξνχζεο.1
Καηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, κάιηζηα θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ε αλάκημε ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζε ζέκαηα αζηπλνκίαο πιήζπλαλ . ηα Σίξαλα ε αληηπαξάζεζε ηεο
αζηπλνκίαο κε κνλάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο έθζαζε θαη ηελ αληαιιαγή ππξψλ.
Βπηθεθαιείο ηεο αζηπλνκίαο Σηξάλσλ δήισζαλ ζηνλ ηχπν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ φηη
«ππήξραλ νκάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ηηο νπνίεο δελ ήηαλ γλσζηφ πνηνο ηηο
δηνηθνχζε».
Βπίζεο ε αλνηρηή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Φίλν θαη ηνπ Πξνέδξνπ
Μπεξίζηα , ιίγεο κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ηεο 29.06.1997,2 βεβαίσζε πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν
ηίλνο ήηαλ ε Πξνεδξηθή Φξνπξά θαη πνηνλ εμππεξεηνχζε.
ΣΑ ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ

Οη ιεζηείεο ζηηο ηξάπεδεο, ε θαηαζηξνθέο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδξπκάησλ , ε
αλαηίλαμε γεθπξψλ, δελ πξνθαινχζαλ κφλν παληθφ ζηνπο θαηνίθνπο δηαθφξσλ πεξηνρψλ,
αιιά θαη ηηο απνκνλψζαλ γεληθψο θαη εηδηθά απφ ηνλ μέλν παξάγνληα ψζηε λα κε
δηαλννχληαλ ηη ζπλέβελε νπζηαζηηθά εθεί.
Έηζη ζηηο 04.04, νη νπιαξρεγνί θαη ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο ηεο Ώπιψλαο
έδσζαλ ην ΟΚ ζηελ επίζθεςε ηνπ Εηαινχ Πξσζππνπξγνχ Ρνκάλν Πξφληη ζηελ πφιε ηεο
Ώπιψλαο. (Δ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Πξφληη έγηλε αθξηβψο κία βδνκάδα κεηά απφ ην
εζθεκκέλν λαπάγην ζηελ Ώδξηαηηθή
ηνπ πινίνπ “I katerti I rades”.) Σελ ίδηα κέξα
ζεκεηψζεθαλ ζηελ Ώπιψλα επηζέζεηο ζε κηα ζεηξά θνηλσληθφ - πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά
ηδξχκαηα. Οη επηζέζεηο ζην θηλεκαηνζέαηξν, ην ζηάδην, ην θέληξν ηειεπηθνηλσληψλ, δελ
απνηεινχζαλ αληηθείκελν ιεζηείαο, εθφζνλ ηίπνηε δελ θιάπεθε. Ώπηφ φκσο εκπφδηζε γηα
πεξηζζφηεξν απφ κηα βδνκάδα ηελ επίζθεςε Πξφληη 3
κεξηθέο βδνκάδεο ζην λεθξνηνκείν ησλ Σηξάλσλ ρσξίο θαλέλαο λα ελδηαθεξζεί γη΄ απηνύο. ηα ππξπνιεκέλα
ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα βξέζεθαλ ππεξζύγρξνλα όπια.
Σελ επόκελε κέξα ίδηα ηκήκαηα ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο επεηέζεζαλ ζην ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν Σηξάλσλ
επεηδή ππέθπςε ζηα ηξαύκαηά ηνπ έλαο αθόκε ζπλάδειθόο ηνπο.
1

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή ζηελ δηαλνκή ηεο ιείαο κεξηθώλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ από ηελ θεληξηθή
ηξάπεδα Αξγπξνθάζηξνπ, όπνπ ν αξρεγόο ηεο ζπείξαο έβγαιε πξώηα ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, όρη γηα ιόγν ηνπ, αιιά γηα
«ην ζεκαληηθό πξόζσπν ζηα Σίξαλα» θαη θαλείο δελ αληέδξαζε.
2

Καηά ηνλ ηόηε πξσζππνπξγό Μπ.Φίλν, ν αιί Μπεξίζηα όηαλ δηαπίζησζε όηη νη εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 1997 ζα
ήηαλ θαηαηξόπσζε γηα ηνλ ίδην θαη ην θόκκα ηνπ, επηδόζεθε ζηελ «νξγάλσζε ελόο κίλη πξαμηθνπήκαηνο», ζηα Σίξαλα. Γη΄
απηό .επηδίσμε λα ζέζεη ηελ Πξσηεύνπζα, ππό ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, θαηαξγώληαο ηελ
αζηπλνκία.
3
Σελ αζθάιεηα ηνπ Ηηαινύ Πξσζππνπξγνύ αλέιαβε ν πεξίθεκνο νπιαξρεγόο Εάλη Σζανύζη . Ο Εάλη ήηαλ
επίζεο ν πξνζηάηεο όισλ ησλ εγεηώλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ζπκβάιινληαο άκεζα ηόζν ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ όζν θαη γηα ηελ λίθε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο εγγπεηήο γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ γηα ηελ πόιε ηεο Απιώλαο, απεηιήζεθε ζηα ζνβαξά ιίγν κεηά από ηηο εθινγέο. Φπγαδεύηεθε
ζηελ Ηηαιία καδί κε όια ηα ζηνηρεία, (ερνγξαθήζεηο θαη καγλεηνζθνπήζεηο) από ηελ «αληηκπεξηζηθή δξάζε» ησλ πξώελ
εγεηώλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
Σν Φζηλόπσξν ηνπ 1997, θαηέιεμε όλησο ζηε θπιαθή. Πξνζέθεξε κηα αθόκε ππεξεζία ζηνπο πξώελ θίινπο
ηνπ, πιένλ θπβεξλήηεο . Ζ Γύζε ρξεηάδνληαλ θαληαρηεξά ζηνηρεία γηα λα πείζνληαλ όηη ε λέα θπβέξλεζε έιαβε
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ηηο 16.04 αλακελφηαλ επίζθεςε ηνπ Βθπξνζψπνπ ηνπ ΟΏΒ, ΐξαλίηζθη, ζηελ
Ώπιψλα. Σν βξάδπ ηεο 15εο Ώπξηιίνπ ,απφ δχν ΕΥ απηνθίλεηα, έλα απφ ηα νπνία
ζσξαθηζκέλν, άγλσζηνη ππξνβφιεζαλ κε
πεξίεξγα φπια θαηά ηνπ μελνδνρείνπ
«Μπνπιφληα», φπνπ παξεπξίζθνληαλ μέλνη δεκνζηνγξάθνη, καδί κε εθπξνζψπνπο ησλ
Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο ηεο πφιεο ελ΄ αλακνλή ηεο επίζθεςεο ΐξαλίηζθη.
Λίγε ψξα κεηά ηελ επίζεζε ν Εηαιφο πξεζβεπηήο ζηελ αιβαληθή πξσηεχνπζα,
Πάνπιην Φνξέζηη, επηθαινχκελνο ην επεηζφδην, αλέθεξε ηειεζηγξαθηθά ζην Φξαλο ΐξαλίηζθη
φηη δελ κπνξνχζε λα επηζθεθηεί ηελ Ώπιψλα , εθηφο θαη « αλ ζέιεη λα πάεη εθεί θνξψληαο
αιεμίζθαηξν γηιέθν». Βλλνείηαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη δπηηθνί παξάγνληεο δελ
έπξεπε λα κεηαβνχλ ζηελ Ώπιψλα, δηφηη ζα γλψξηδαλ απφ θνληά ηελ θαηάζηαζε.
Ο Πάνπιην Φνξέζηη ήηαλ έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο γλψζηεο ηνπ παξαζθεληαθνχ
παηρληδηνχ ζηελ Ώιβαλία. Ήηαλ ηαπηφρξνλα άλζξσπνο πνπ δνχιεπε γηα ηνλ αιί Μπεξίζηα
θαη ζπληφληδε απ΄φηη θαίλεηαη, ηηο θηλήζεηο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο . 1
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά παξαζθεληαθά ν Τπνπξγφο Αεκφζηαο Σάμεο Μπειηνχι Σζηέιην,
ζπλεξγάηεο ηνπ Μπεξίζηα, καδί κε πςειφβαζκα ζηειέρε ζηελ θπβέξλεζε θη΄απηά ζηελνί
ζπλεξγάηεο ηνπ Μπεξίζηα, έιεγραλ θαη θαζνδεγνχζαλ νξγαλσκέλεο έλνπιεο νκάδεο ζε
δξάζε. πγθεθξηκέλα ηα πξναλαθεξφκελα ζηειέρε ελ΄νλφκαηη
ηεο πξνζπάζεηαο
απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο , άλνηγαλ ην δξφκν θαη εμαζθάιηδαλ ηελ εθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ
Μπεξίζηα .
Σαπηφρξνλα αμηνπνηψληαο ηα ίδηα ειαηήξηα ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ν Μπεξίζηα φμπλε ζην
απξνρψξεην ηηο θαηαζηάζεηο γηα λα αλαγθάδε ηηο ηνπηθέο αξρέο λα δεηνχζαλ ηελ
παξέκβαζε ησλ ειεγρφκελσλ απφ ηνλ Μπεξίζηα επίιεθησλ δπλάκεσλ.
Αχν θνξέο αλαγθάζηεθε λα ππνβάιιεη αλάινγα αηηήκαηα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε
Ώξγπξφθαζηξνπ. Οη επίιεθηεο δπλάκεηο πήγαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην Μπεξάηη θαη ην
απνηέιεζκα πνιχ γξήγνξα κέηξεζε αληίζηξνθα γηα ηελ πεξηνρή.
Ωζηφζν νη ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο ησλ έλνπισλ ζπκκνξηψλ ζε πξψηε φςε θαίλνληαλ
φηη αθνξνχζαλ ην μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ κεηαμχ ηνπο. ηελ νπζία απνηεινχζαλ
ππνθίλεζε θαη ηξνθνδνζία ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηηο ειεγρφκελεο απφ
ην ππάξρνλ θαζεζηψο δνκέο.

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο απνηεινύζε ηόηε απαξάβαην όξν
γηα ηνπο Φίινπο ηεο Αιβαλίαο γηα ρνξήγεζε βνήζεηαο. Ζ «ζύιιεςε» ηνπ κύζνπ ηεο Απιώλαο θαη ππνζηεξηρηή ηεο πξώελ
αληηπνιίηεπζεο ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ ρξεηάδνληαλ. Ζ θπιάθηζε ηνπ Εάλη ήηαλ έλαο ηξόπνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο
ηνπ. Σξία αδέξθηα ηνπ ζα ζθνησζνύλ όηαλ απηόο ήηαλ ζηελ θπιαθή.
Θα αθεζεί ειεύζεξνο ύζηεξα από έμη κήλεο γηα λα μαλαθπιαθηζηεί αξγόηεξα. Σηκσξήζεθε κε ηζόβηα θάζεηξμε.
Σν Φιεβάξε ηνπ 2000 αθνύζηεθαλ εθ΄λένπ θσλέο γηα ηελ απνθπιάθηζή ηνπ. Μεηαθέξζεθε όκσο ζηηο θπιαθέο ύςηζηεο
αζθάιεηαο ηνπ Μπνπξέιη, απ΄όπνπ δελ παξνπζηάζηεθε πνηέ ζην δηθαζηήξην ησλ Σηξάλσλ γηα λα δηθάδνληαλ γηα λέεο
θαηεγνξίεο. Σν θαινθαίξη ηνπ 2001 δελ ζπκνύληαλ θαλείο ηίπνηε γηα ην Εάλη, νύηε κπνξνύζε λα πεη θαλείο θάηη γηα ηελ
πξαγκαηηθή ηνπνζεζία ηνπ.(!).
1
Λίγεο βδνκάδεο αξγόηεξα δπηηθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο έδσζαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε καγλεηνθσλεκέλεο
ζπλνκηιίεο ηνπ Φνξέζηη κε ηνλ Μπεξίζηα θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ. Κόκκαηνο Σξηηάλ έρνπ. Ο ηηαιόο δηπισκάηεο
απνθάιππηε ζσζίβηα ζρέδηα γηα ην Μπεξίζηα. Ο τδηνο ν Φνξέζηη ζα ζπληόληδε ηηο θηλήζεηο κε άιια κηθξά θόκκαηα,
(κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην θόκκα Έλσζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. )
„Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ όηη ππήξμαλ ζνβαξά πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηνπ Φνξέζηη κε ηνλ Μπεξίζηα
Πξόθεηηαη γηα κεγάιν αξηζκό έξγσλ ηέρλεο κεγάιεο αμίαο, κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ζηήξημε, Ο αιί Μπεξίζηα
θαηεγνξήζεθε θαη από ηνλ Βξεηαληθό ηύπν. Ο Φνξέζηη ζα θιεζεί αξγόηεξα εζπεπζκέλα ζηε Ρώκε γηα λα κε επηζηξέςεη
μαλά ζηα Σίξαλα.
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ηελ Ώπιψλα νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ησλ ζπκκνξηψλ θξάηεζαλ κέξεο θαη
βδνκάδεο. Οη Γθαηδηάη θαη Γάλη, ιφγνπ ράξε ήηαλ επηθεθαιήο δχν γηγαληηαίσλ έλνπισλ
ζπκκνξηψλ κε αθηίλα δξάζεο κέρξη ην Σεπειέλη θαη ην Ώξγπξφθαζηξν απφ ηε κία θαη ηνπο
Ώγίνπο αξάληα θαη Αέιβηλν απφ ηελ άιιε. Οη ζπκκνξίεο ηνπο
ζπγθξνχνληαλ γηα
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηηο δψλεο επηξξνήο. Τπνζηεξίδνληαλ φκσο ηα δχν αληίζεηα
πνιηηηθά ζηξαηφπεδα, ηα νπνία απνθφκηδαλ πνιηηηθά νθέιε.
αλ ζπλέπεηα ε πφιε ηεο εμέγεξζεο απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ Ώπξίιε θαη κέρξη
κεξηθέο ψξεο πξηλ αλνίμνπλ νη θάιπεο ζηηο 29.06.1997, είρε θιεηζηεί ζηα ζπίηηα. Πιήηηνληαλ
κε αληηαξκαηηθά φπια ηα ζπίηηα ησλ αληηπάισλ .ηνπο δξφκνπο εμειίζζνληαλ ζθελέο πνπ
ζχκηδαλ ηαηλίεο. Άθνπγεο ηζηνξίεο κε απαγσγέο θαη ιχηξα ηξειψλ πνζψλ. Άθνπγεο νλφκαηα
ζθνησκέλσλ πνπ πξνκελνχζαλ φηη ν θχθινο αίκαηνο δελ ζα είρε πνηέ ηέινο. (πρλά φια
ζπλέβαηλαλ θάησ απφ ηε κχηε ησλ Πνιπεζληθψλ Απλάκεσλ νη νπνίεο κάιηζηα φρη κφλν δε
βνεζνχζαλ, αιιά
πνιιέο θνξέο
εγθισβίζηεθαλ θαη νη ίδηεο απφ ηα ππξά ησλ
αληηκαρφκελσλ ζπκκνξηψλ).
Παξφκνηα θαηλφκελα ππήξμαλ θαη ζην Φίεξη, ην Μπεξάηη, ην Ώξγπξφθαζηξν, ην
Σεπειέλη.
ηγά ζηγά άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ πξσηφγνλεο θαηαζηάζεηο, φπνπ ,γηα λα κπνξνχζε
θαλείο λα εηζέιζεη ζε κηα πεξηνρή, έπξεπε λα ηα είρε θαιά κε ηνλ αξρεγφ ηεο ζπκκνξίαο.
Πξψηνη πνπ θαηάιαβαλ θαη κηκήζεθαλ ηελ ηέρλε απηή ήηαλ νη πνιηηηθνί ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Έλα άιιν κέζσ γηα λα απαιιάζζνληαλ ν Μπεξίζηα απφ ηε ιατθή πίεζε ήηαλ ε
κεζφδεπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ή κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο κε ηηο ζπκκνξίεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαζαξά
γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Μηα ηέηνηα ζχγθξνπζε μεθίλεζε, αιιά απνθεχρζεθε ζηε ζπλέρεηα,
ζην Ώξγπξφθαζηξν αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Σεπειελίνπ θαη ησλ ρσξηνχ Λαδαξάηη
λνηίσο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ.
ια άξρηζαλ κε ηνλ πεξίεξγν ηξφπν ιεζηείαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα ην Νφην
ηεο ρψξαο ζην Ώξγπξφθαζηξν. (17.03). Σν γεγνλφο έπιεμε βαξηά ηελ αμηνπξέπεηα ηεο πφιεο
, ε νπνία βπζίζζεθε ηαπηφρξνλα ζε ράνο. Οη εχζξαπζηεο δνκέο ηεο αζηπλνκίαο δηαιχζεθαλ
εθ΄λένπ. Δ Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο , ν κφλνο ζεζκφο πνπ ιεηηνπξγνχζε, ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε θαηά πεξίεξγν ηξφπν αδξάλεζε θαη εθεχξε σο ιχζε ηελ πξνζηαζία απφ ηηο
δπλάκεηο ηνπ Σεπειεληνχ (!). ηηο 20 Μαξηίνπ ηξηαθφζηνη πεξίπνπ άλδξεο απφ ην Σεπειέλη
αθίρζεθαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν κε πνιχ νπιηζκφ θαη ζφξπβν πάλσ ζε θνξηεγά, ΕΥ,
ζσξαθηζκέλα. Ήηαλ αλνξγάλσηνη, αιιά πνιχ άγξηνη θαη επηζεηηθνί. Βπηθεθαιήο ηνπο νη
γλσζηνί νπιαξρεγνί Γθηνιέθ Μάιηατ θαη Ρνκπέξη Σαξγθατ. Δ θαηάζηαζε ζχκηδε ην γλσζηφ
πνίεκα ηνπ Καβάθε γηα ηνπο βάξβαξνπο.
Δ παξνπζία ησλ Σεπειεληηψλ είλαη γεγνλφο φηη έθεξε κηα ζρεηηθή αιιαγή ζην ζέκα
ηεο ηάμεο θαη ησλ ιεειαζηψλ . κσο κεηά απφ ηε δεχηεξε εκέξα ε ιχζε απηή πεξίπιεμε,
κάιηζηα, πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα. Πνιινί λένη απφ ην Ώξγπξφθαζηξν δελ κπνξνχζαλ λα
απνδερηνχλ φηη ήηαλ αλίθαλνη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε ηνπο θαη ηα έβαιαλ κε ηελ
Βπηηξνπή θαη κε ηνπο Σεπειελίηεο. Οη ίδηνη νη Σεπειελίηεο δελ είραλ πνχ λα θάλε , πνχ λα
θνηκεζνχλ. Ώξθεηνί απ΄απηνχο ζπκήζεθαλ φηη έλαο ηξφπνο επηβίσζεο ήηαλ νη ιεζηείεο.
ην Ώξγπξφθαζηξν ζπλερηδφηαλ ε ιεζηεία ηεο ηξάπεδαο, ελψ ν έιεγρνο ηεο Καθαβηάο
απνηεινχζε έλα άιιν κέζσ θαιήο ιείαο. Γηα ηελ Καθαβηά φκσο έπξεπε λα πεξλνχζεο απφ
ην Λαδαξάηη, ηνπ νπνίνπ νη Σεπειεληψηεο είραλ θφςεη ην δξφκν πξνο Ώξγπξφθαζηξν. Οη
Λαδαξαηηλνί ηζρπξίδνληαλ φηη θη΄απηνί ήηαλ ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηνχλ ην Ώξγπξφθαζηξν. Οη
127

εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε . Δ ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δπν ηζρπξνχο,
ήηαλ φκσο ηέηνηα πνπ εθεηλφηαλ απφ ην Λαδαξάηη κέρξη ην Σεπειέλη. Σν θεληξηθφ πεδίν
δξάζεο ήηαλ ε πφιε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Σα φπια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απφ
πεξίζηξνθα κέρξη αληηαξκαηηθά. αλ απνηέιεζκα κεξηθά άηνκα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο
ηξαπκαηίζηεθαλ, θάεθαλ απηνθίλεηα, θαηαζηξάθεθαλ θηίξηα.
Ο θφβνο κήπσο ην Ώξγπξφθαζηξν κεηαηξαπεί ζε κφληκν πεδίν ζπγθξνχζεσλ θαζψο
θαη νη αλεξρφκελεο πηέζεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, αλάγθαζε ηελ Βπηηξνπή Λατθήο
σηεξίαο, λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ Σεπειεληηψλ απφ ην Ώξγπξφθαζηξν. Σν
Ώξγπξφθαζηξν φκσο δελ απαιιάρηεθε απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ έλνπισλ νκάδσλ απφ
Λαδαξάηη θαη Σεπειέλη, άζρεηεο αζθαιψο κε ηηο Βπηηξνπέο. Οη Λαδαξαηηλνί απφθηεζαλ
πηθξή εκπεηξία ζηηο ζπγθξνχζεηο απηέο θαη δεηνχζαλ ηψξα εθδίθεζε θαη φρη κφλν.
ηηο 26.03. νκάδα έλνπισλ απφ ην ρσξηφ Λαδαξάηη πεξηθχθισζαλ ηε Λέζρε
Ώμησκαηηθψλ φπνπ ζηεγαδφηαλ θαη ζπζθέπηνληαλ ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο. Βθείλε ηελ
εκέξα καδί κε ηνπο ηνπηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ θνκκάησλ παξψλ ήηαλ θαη ν Ώξρεγφο ηεο
Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο Νεξηηάλ Σζέθα. πδεηηφηαλ ην ζέκα βειηίσζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ
Βπηηξνπψλ ελ΄φςε θαη ηεο ζεκαληηθφηεξεο ζπλάληεζεο ηεο Βζληθήο πλέιεπζεο ησλ
Βπηηξνπψλ Βζληθήο σηεξίαο, κεηά απφ 2 κέξεο ζηελ Ώπιψλα θαη ε εμαζθάιηζε απφ ηελ
Βιιάδα βνεζεηψλ γηα ηηο εληειψο άπνξεο νηθνγέλεηεο .
Οη Λαδαξαηηλνί, αθνχ βεβαηψζεθαλ φηη νη θξνπξνί δελ είραλ ζθνπφ λα αλνίμνπλ ππξ
απφ ηα ζηεκέλα ζε θάζε γσληά πνιπβφια, εηζέβαιαλ ζην θηίξην. Ώθφπιηζαλ ηνπο
ζσκαηνθχιαθεο ηνπ νπιαξρεγνχ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη κπήθαλ ζηελ αίζνπζα ηεο ζχζθεςεο.
ηφρνο ηνπο λα πάξνπλ φκεξν ηνλ νπιαξρεγφ Ώγθίκ Γθνδίηα ( ην παηγλίδη κε ηηο απαγσγέο
είρε είδε αξρίζεη θαη ζα ζπλερηζηεί ρξφληα ζηε ζεηξά). Ο αξρεγφο ησλ Λαδαξαηηλψλ δπν
κέξεο πξηλ είρε ζπγθξνπζηεί κε Σεπειελίηεο θαη ζψζεθε ζαλ απφ ζαχκα. Ώπηφο κπήθε ζηελ
αίζνπζα ηειεπηαίνο θαη έπηαζε απφ ηνλ ψκν ηνλ νπιαξρεγφ ιέγνληάο ηνπ «Ση θάλεηε εδψ
κέζα ΐφξεην ΄Ήπεηξν
ή θνκκνπληζκφ. Να ην μέξεηε φκσο, αλ θεξδίζεηε εζείο νη
θνκκνπληζηέο, εκείο δε ζα πάςνπκε ηνλ πφιεκν κέρξη ηελ αλαηξνπή ζαο»
Βθείλε ηε ζηηγκή έζθπςε πάλσ κνπ έλαο πξψελ θνηηεηήο θαη κνπ κίιεζε ειιεληθά.
«Καζεγεηά θχγε, γηαηί ζέινπλ λα ζε ζθνηψζνπλ!» Βλλνείηαη, δελ έθπγα . Δ παξνπζία ηνπ
θπξίνπ Σζέθα ζπλέβαιε αηζζεηά ζηελ απνθπγή ησλ επεηζνδίσλ .Οη Λαδαξαηηλνί χζηεξα απφ
έλαλ αξθεηά ηεηακέλν δηάινγν, έθπγαλ .
Σα ιφγηα σζηφζν πνπ καο είπαλ εθεί ηα αθνχζακε ην βξάδπ ζηε ΐνπιή απφ ηνλ
Μπαζθίκ Γθαδηληέληε. Σα είρε πεη δπν κέξεο πξηλ ζηε ΐνπιή θαη ν βνπιεπηήο ηνπ
Α.Κφκκαηνο απφ ην Ώξγπξφθαζηξν θαη δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα Φαηνο Μπέγην. Σα ίδηα
πεξίπνπ είρε πεη ηελ ίδηα κέξα ζηνπο νπιαξρεγνχο ηεο Ώπιψλαο θαη ν Μπαζθηκ Φίλν.
Βπαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζθεληθνχ, κάιηζηα κε πην επηθίλδπλα ζηνηρεία ζεκεηψζεθε
αξγφηεξα ζην Σεπειέλη θαη ηε Μεκαιίατ (21-23.04.1997) Έλνπιε ζπκκνξία απνηεινχκελνη
απφ άηνκα πνιχ θνληά ζην Μπεξίζηα , εηζέβαιαλ ζηε Μεκαιίατ, ζθφησζαλ πξνθιεηηθά κία
κεηέξα κε ην 5ρξνλν παηδί ηεο θαη ηξία άιια άηνκα. ηε ζπλέρεηα ηακπνπξψζεθαλ ζε έλα
δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο θαη ππξνβνινχζαλ νπνηνλδήπνηε επηδίσθε λα μεκπηίζεη ζηελ
πφιε. θνπφο ηνπο ήηαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληηπαξάζεζε κε ηελ Βπηηξνπή Λατθήο
σηεξίαο ζηελ πφιε θαη ηηο δπλάκεηο ηεο ηάμεο πνπ είραλ απνθαηαζηαζεί κε πξσηνβνπιία
ησλ ίδησλ ησλ Βπηηξνπψλ. ε πεξίπησζε κηαο ηέηνηαο ζχγθξνπζεο ζα παξελέβαηλαλ ζηε
ζπλέρεηα άληξεο ησλ επίιεθησλ δπλάκεσλ ηνπ Μπεξίζηα νη νπνίνη κε δχν ηεζσξαθηζκέλα
νρήκαηα είραλ θαηνξζψζεη λα πιεζηάζνπλ αξθεηά ηελ πφιε. Ήηαλ ε πξψηε θνξά, χζηεξα
128

απφ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν κήλεο πνπ δπλάκεηο ειεγρφκελεο απφ ην Μπεξίζηα, πιεζίαδαλ
ηελ Μεκαιίατ. Ώπηφ ζήκαηλε ηαπηφρξνλα φηη έπξεπε λα ήηαλ πάξα πνιχ ζίγνπξεο γηα κηα
ηέηνηα πξσηνβνπιία. Οη Βπηηξνπέο δελ έπεζαλ ζε παγίδα θαη ε έλνπιε ζπκκνξία
ππνρψξεζε κε ηε βνήζεηα ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ.
Μηα κέξα αξγφηεξα ζηηο 24.04.1997, νη νπιαξρεγνί ηνπ Σεπειελίνπ αλαγλψξηζαλ ηα
ηεζσξαθηζκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη δπλάκεηο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζηελ επηρείξεζε
θαηά ηεο κηθξήο πφιεο Σζεξίθ .
Οη ίδηεο πξνζπάζεηεο γηα ζχγθξνπζε κεηαμχ Βιιήλσλ θαη Σζάκεδσλ θαη νξζνδφμσλ
ηνπ Πίιηνπξη απφ ηε κηα θαη Ληάπεδσλ θαη Σζάκηδσλ απφ ηελ άιιε επηρεηξήζεθε θαη ζηνπο
Ώγίνπο αξάληα . ην Αέιβηλν νη Σζάκηδεο έβαιαλ θπξηνιεθηηθά κπξνζηά ηνπο Έιιελεο.
Βπεηζφδηα ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ έρνπκε θαη ζην Φίεξη, ην Βικπαζάλη θαη ηελ
Κνξπηζά.
«ΠΡΧΣΟΗ ΠΟΛΗΣΔ»1

Μάξηεο , πάληα κεηά ηελ ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ. Δ πνιηηηθή δξάζε ηεο εμέγεξζεο
είρε ζρεδφλ παγψζεη, ιφγσ ηνπ φηη ηψξα ζηα Σίξαλα ππήξμε κηα θπβέξλεζε ηελ νπνία
ζηήξηδαλ ηφζν ε αληηπνιίηεπζε φζν θαη νη εμεγεξκέλνη. Σν επηθίλδπλν ζηελ ηζηνξία είλαη φηη
ε θπβέξλεζε δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ηηο θαηαζηάζεηο θαη νη εμεγεξκέλνη νχηε εμνπζηνδφηεζε
είραλ λα δξάζνπλ νχηε κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη. Καζεηί ζχκηδε ηα ιηκλάδνληα λεξά, πνπ
παξάγνπλ απνζχλζεζε θαη ζήςε, φπνπ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θξχβνληαλ πίζσ απφ ην
θαζεκεξηλφ θνηλφ έγθιεκα. Δ ραιάξσζε ησλ ηζνξξνπηψλ ζηηο ζρέζεηο πνιίηεο-θξάηνο
νδεγνχζε ηψξα ζηελ απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ ηζνξξνπηψλ θαη πάλσ απ‟ φια θηλδχλεπε ην
βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ, ην δηθαίσκα ηνπ δελ.
Βθείλνη πνπ έιεγραλ , θπξηαξρνχζαλ θαη δνθίκαδαλ ηελ χπαξμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ
θξάηνπο, ήηαλ νη άλζξσπνη ησλ ζπκκνξηψλ . ρη κφλν έγηλαλ δεκφζηα πξφζσπα, «πξψηνη
πνιίηεο» , αιιά επέβαιαλ ζηελ θνηλσλία ην θχξνο ηνπο θαη ην ζεβαζκφ ηεο θνηλσλίαο πξνο
ζ‟ απηνχο.
ηηο 11-12 Μάξηε ζην Ώξγπξφθαζηξν ιεζηεχηεθαλ , ιεειαηήζεθαλ θαη θαηαιήθζεθαλ
δηα ηεο βίαο κηα ζεηξά απφ θξαηηθά θαη ινηπά ηδξχκαηα, φπσο ην δεκαξρείν, ην λνζνθνκείν,
ε κεηξφπνιε, ην γεξνθνκείν, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λεπηαγσγείσλ, ην καηεπηήξην , ην
ηακηεπηήξην. Κάεθαλ νινζρεξψο ηα γξαθεία ηνπ ηεισλείνπ , ην ραξηνθπιάθην ηνπ
δηθαζηεξίνπ , ηα γξαθεία ηνπ θέληξνπ ηχπνπ.
ην Ώξγπξφθαζηξν επίζεο ζθνηψζεθε έλα δεπγάξη αγλψζησλ ζηνηρείσλ . Έλαο
λεαξφο ππφ ηελ επηξξνή λαξθσηηθψλ ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ππφ ηελ απεηιή ηνπ
φπινπ αθαηξνχζε ηα ρξήκαηα πειαηψλ ζηα θαθελεία. Βλψ κηα βεληέηα πνπ είρε αξρίζεη έλα
ρξφλν πξηλ πήξε ηε δσή ηεζζάξσλ αλζξψπσλ.
ην ηεισλείν ηεο Καθαβηάο, χζηεξα απφ ηνπο αληζηφξεηνπο βηαζκνχο ηεηξαθνζίσλ
αηφκσλ ζε κηα κέξα, δελ ηνικνχζε λα παηήζεη θαλείο. ε έλα ιεσθνξείν πνπ επέζηξεθε
απφ Καθαβηά δχν άηνκα ζθφησζαλ έλαλ ζπλεπηβάηε ηνπο, δηφηη δελ «ηνπο έδσζε κε ην θαιφ
1

Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ηη ζπλέβαηλε ζηελ Αιβαλία αο δηαβάζεη ηελ πεξίεξγε παξεγνξηά ηνπ 58-ρξνλνπ
ππάιιεινπ ηνπ λεθξνηνκείνπ ησλ Σηξάλσλ, Θαλάζε Γθηόλε:-«Δθείλε ηελ πεξίνδν, πνιινί ζθνηώζεθαλ, θάεθαλ θαη
ζάθηεθαλ κε ηελ επηγξαθή «άγλσζηνο». Δγώ ηνπιάρηζηνλ γλσξίδσ ηνλ ηάθν ηνπ γηνπ κνπ». Αλάκεζα ζηα πνιιά πηώκαηα
κηαο κέξαο ηνπ Μαξηίνπ είραλ ζπκκαδέςεη θαη ην απαλζξαθσκέλν ζώκα ηνπ γηνπ ηνπ. Υσξίο λα μέξεη πεξί ηίλνο
πξόθεηηαη ν παηέξαο έπιπλε θαη ηαθηνπνίεζε ηε ζσξό. Μεηά από δπν κέξεο αλαθάιπςε ηελ αιήζεηα .
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ηα ιεθηά πνπ ηνπ δεηνχζαλ» Ο δπζηπρήο δελ είρε δεθάξα ζηελ ηζέπε. Οη επηβάηεο
θνβνχληαλ λα θαηεβνχλ απφ ην ιεσθνξείν. Έκελαλ φξζηνη θαη ακίιεηνη καδί κε ην ζχκα. Δ
αζηπλνκία δελ είρε ηη λα θάλεη ηελ ζσξφ ηνπ. Μφλν νη δξάζηεο είραλ θχγεη «πξνο άγλσζηε
θαηεχζπλζε».
Παληνχ είρε πιαθψζεη ε ίδηα θαηαζηξνθηθή καλία. ηνπο Ώγίνπο αξάληα
ππξπνιήζεθε ην νθηαφξνθν μελνδνρείν, ην εξγαηηθφ ζέξεηξν , ε εκπνξηθή θαη αγξνηηθή
ηξάπεδα. Σα Σίξαλα, ε Κνξπηζά, ην Ληκπξάδλη θαη ην Λάηζη, έκεηλαλ ρσξίο λεξφ. Οη νδηθνί
άμνλεο ιπκαίλνληαλ απφ ηνπο καζθνθφξνπο. Μφλν ζε κηα κέξα ζηελ Πξεκεηή νη ιεζηξηθέο
ζπκκνξίεο ζθφησζαλ ηξία άηνκα
Οη ιεζηείεο ζε ζπίηηα, ζε επηρεηξίζεηο , ε θινπή απηνθηλήησλ θαη νηηδήπνηε άιινπ
κπνξεί λα ζεσξεζεί κε θάπνηα αμία, ήηαλ ζπλεζέζηαην θαηλφκελν. Μάιηζηα θαη νη ιέμεηο
«θινπή» θαη «ιεζηεία» είραλ ράζεη ην λφεκά ηνπο. Ο ηζρπξφηεξνο είρε δηθαίσκα ηδηνθηήηε ζε
νπνηαδήπνηε πεξηνπζία. Οη θξαηηθνί ππάιιεινη πεξηέγξαθαλ ζηνπο «πξψηνπο πνιίηεο» ην
«πεξηερφκελν» ησλ γξαθείσλ ηνπο, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηεχζπλαλ γηα λα ηα κνηξάζνπλ
καδί.
εκαζία είρε λα έζσδεο ην θεθάιη, (δηφηη ηχραηλε λα ράζεηο ηε δσή ζνπ θαη απφ ηελ
ειεχζεξε πηψζε βιεκάησλ.) Με ηε ινγηθή απηή κηα λεφλπκθε, παξνπζία ηνπ λεαξνχ
ζπδχγνπ ηεο
δέρηεθε λα ηεο θφςνπλ ην δάρηπιν ζηα δψληα , γηα λα «ραξίζεη» ζηνπο
«πξψηνπο πνιίηεο» ηε βέξα ησλ αξξαβψλσλ πνπ δελ έβγαηλε δηαθνξεηηθά. «Κάιηα ην
δάρηπιν ζηα δψληα», ζθέθηεθε, παξά λα ηεο έθαλαλ ην ίδην πξάγκα ζπέξλνληαο ηεο ζηελ
θαξδηά ελλέα γξακκάξηα κνιχβη.
Σν έπξαμαλ ζε κηα Βιιελίδα απφ ην ρσξηφ ΐξσκεξφ ησλ Ώγίσλ αξάληα,30.03.97.
Μαδί κε ην ζχδπγφ ηεο εξγάδνληαλ ζηελ Βιιάδα θαη ηφικεζαλ λα επηζθεθηνχλ ηελ νηθνγέλεηα
ζην ρσξηφ κε ην απηνθίλεηφ ηνπο. ηηο αλεθνξηθέο ζηξνθέο πάλσ απφ ην ρσξηφ
Γεσξγνπηζάηεο κηα νκάδα «πξψησλ πνιηηψλ» ηνπο ζηακάηεζαλ. Καηέβαζαλ απφ ην ηηκφλη
ην ζχδπγφ ηεο γηα λα «νδεγήζνπλ» εθείλνη. Δ λεαξή γπλαίθα, κεηέξα ηξηψλ παηδηψλ, άξπαμε
ηα θιεηδηά ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα κε ην πάξνπλ νη ιεζηέο. Μφιηο ην είραλ αγνξάζεη. Σεο ηα
πήξαλ, αθνχ πξψηα έθαλαλ ην θνξκί ηεο θφζθηλν κε ηα θαιάζληθνθ. Μεηά, κε ηελ
κεγαιχηεξε ςπρξαηκία πήξαλ ην απηνθίλεην θαη έθπγαλ
Βίρε έξζεη ν θαηξφο πνπ δε ζήκαηλε ηίπνηε, αλ έβξηζθεο έλα, δχν ηξία ή θαη
πεξηζζφηεξα αλζξψπηλα πηψκαηα ζηνπο δξφκνπο. Δ δνθηκαζία ηεο θπζηθήο ειεπζεξίαο
αθφκε ζε κηα αλζξψπηλε θνηλσλία ήηαλ πάξα πνιχ ζθιεξή.
ΣΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΛΖΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα νθηαπφδην θχθισκα πνπ πεξλνχζε κέζα κάιηζηα θαη
απφ ηηο επηηξνπέο θαη έθζαλε ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο πνιηηηθήο. Βίλαη απηφο ν ιφγνο πνπ
πνηέ, νχηε ε αληηπνιίηεπζε πνπ ήξζε ζηελ θπβέξλεζε θαη νχηε ε θπβέξλεζε πνπ έγηλε
αληηπνιίηεπζε, δελ χςσζαλ ηε θσλή γηα λα αλαθαιπθζνχλ νη δηαξξήθηεο θαη ιεζηέο ησλ
ηξαπεδψλ . Κη εθείλνη πνπ επηρείξεζαλ λα νδεγήζνπλ ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξεκέλνπ
κεξηθνχο απφ ηνπο επηθεθαιείο ηνπ ζπλδηθάηνπ παξαηηήζεθαλ ηνπ θαζήθνληνο. Ο θάζε
ιεζηήο είρε ην θίιν ηνπ πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ηελ ειεπζεξία. Βπίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζθαγηάζηεθαλ 17 κέιε ηνπ ζπλδηθάηνπ κέζα ζε 15 ιεπηά , απνηειεί αθφκα έλα ζηνηρείν φηη
γηα ηα
εθαηνκκχξηα δνιαξίσλ
ησλ ηξαπεδψλ
θαη φρη γηα ηελ δηθαηνζχλε, ήηαλ
ελδηαθεξφκελνη αλψηεξνη ησλ κειψλ ηνπ ζπλδηθάηνπ
Σν αθφινπζν πεξηζηαηηθφ είλαη θαηαηνπηζηηθφ.
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ηηο 15.03.1997, ζηελ ηαρηηθή ζχζθεςή ηεο ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο
Ώξγπξνθάζηξνπ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ θαηαθζάζεη φηη ηηο
ακέζσο επφκελεο εκέξεο ζα ιεζηεχνληαλ ε Βκπνξηθή Σξάπεδα Ώξγπξνθάζηξνπ, (ε νπνία
ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ Νφηνπ ηεο Ώιβαλίαο) θαη ζα ιεειαηνχληαλ ην
αξρείν, ν ηνπηθφο θξαηηθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο θαη ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε.
Έγηλαλ δχν πξνηάζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο. Δ πξψηε πξφηεηλε ηε λαξθνζέηεζε
φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηδξπκάησλ κε λάξθεο θαηά ησλ πεδψλ. Ώπνξξίθηεθε ιφγσ ηνπ
φηη δελ ππήξραλ ηφζεο λάξθεο.
Δ δεχηεξε πξφηαζε, ε νπνία ςεθίζηεθε, έιεγε γηα θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ θαη
κέζσλ. Ξέζπαζε φκσο έληνλε δηακάρε γηα ην αλ έπξεπε λα νδεγεζνχλ ηα ηαλθο ζην θέληξν
ηεο παιηάο πφιεο φπνπ βξίζθεηαη ε ηξάπεδα θαη αλ ζα θξαηνχζε ην βάξνο ηνπο κηα παιηά
γέθπξα ζηελ είζνδν αθξηβψο ηεο παιηάο πφιεο. Ώπνθαζίζηεθε ηξία ηαλθο λα θιείζνπλ
ηνπο ηξεηο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ Βκπνξηθή θαη Ώγξνηηθή Σξάπεδα δίπια ζην Γεληθφ
Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο θαη ζηε Ννκαξρία. ( Δ ηξάπεδα είλαη ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ κφλν ηξία
άηνκα απφ ηηο ζηέγεο ησλ γχξσ θηηξίσλ κπνξνχζαλ λα αλαραηηίζνπλ εθαηνληάδεο έλνπιεο
επηζέζεηο)
Σε λχρηα ηεο 17εο Μαξηίνπ ε νξγαλσκέλε ιεζηεία ζηελ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηήζεθε.
ηελ νπζία ε ιεζηεία άξρηζε απφ ην κεζεκέξη , φηαλ έλνπινη ιεζηνζπκκνξίηεο εηζέβαιαλ
ζηελ ηξάπεδα ηελ ψξα δηαλνκήο ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ. Φνξνχζαλ θνπθνχιεο νη νπνίεο
δελ ρξεηαδφηαλ, αθνχ φινη ηνπο γλψξηζαλ πνηνη ήηαλ. Πήξαλ ηα ρξήκαηα θαη έθπγαλ
αλελφριεηνη .
Δ πξνζπάζεηα απηή απνηέιεζε ην ηεζη, δηφηη, αλ θαη πεηπρεκέλε, δελ κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί θαη ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε ηα ιεθηά πνπ πήξαλ θαη κ΄ απηά πνπ είρε ε
ηξάπεδα1.
Σε λχρηα ηεο 17εο Μαξηίνπ, θαλέλα απφ ηα ηξία ηαλθο πνπ θξνπξνχζαλ ηελ ηξάπεδα,
δελ θνπλήζεθε έζησ θαη κηζφ κέηξν γηα λα θιείζεη ην δξφκν ησλ απηνθηλήησλ πνπ έθεξαλ
ηνπο ιεζηέο.2 Αελ έθιεηζαλ ηνλ δξφκν νχηε ζε έλα κηληκπάο, ην νπνίν ην ζπλδηθάην είρε
αξπάμεη απφ ηελ αζηπλνκία θαη ην ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θνξηψζεη ηα ρξήκαηα .
Σν εληζρπκέλν κπιφθν θαηά ησλ θαθνπνηψλ ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ζην νπνίν είρε
ζηεξίμεη φιεο ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηξάπεδαο ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο,
εθείλε ηε βξαδηά απνθνηκήζεθε . Βπίζεο θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ ζπλδηθάηνπ δελ έιαβε
ππφςε ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ην Ραδηνθσληθφ ηαζκφ γηα λαξθνζέηεζε ηεο ηξάπεδαο .
Δ ιεζηεία ζπλερίζηεθε επί ηξεηο ψξεο ρσξίο θαλέλαο λα ελνριήζεη θάπνηνλ. Έλα απφ
ηα ζηειέρε ηεο ηφηε αζηπλνκίαο κνπ είπε εκπηζηεπηηθά φηη φια ηα ρξεκαηνθηβψηηα ήηαλ
αλνηρηά κε ηα θιεηδηά ζηηο πφξηεο ηνπο. Γηα λα ζπλέβαηλε απηφ, έπξεπε νη ιεζηέο λα
γλψξηδαλ θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ ρξεκαηνθηβσηίσλ. Ο θάζε θσδηθφο φκσο απνηεινχληαλ
απφ ηνπο θσδηθνχο πνπ γλψξηδαλ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Ο δηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο
εθείλε ηε λχρηα είρε θχγεη (!) ζην ρσξηφ. Βλψ ν νπιαξρεγφο, Γθνδίηα, πξηλ απφ ηελ εμέγεξζε
ήηαλ ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο αζθαιείαο ηεο ηξάπεδαο.3
1

ππνινγίδεηαη γύξσ ζηα 8 εθαηνκκύξηα δνιάξηα

2

Ήηαλ πεξίπνπ 30 άηνκα ζρεδόλ από όινπο ηνπο λνκνύο ηνπ Νόηνπ. Δίλαη κάιηζηα ε πξώηε νξγαλσκέλε
ιεζηεία ηξάπεδαο, πνπ ζεκεηώλεη θαη ηελ αθεηεξία ίδξπζεο ηνπ ζπλδηθάηνπ ιεζηείαο ηξαπεδώλ. Ζ νξγαλσκέλε θαη
πξνθιεηηθή δξάζε ηνπ ζα δηαξθέζεη κόλν δέθα κέξεο, κέρξη ηελ ζθαγή ησλ 17 κειώλ ηνπ.
3

Σελ ίδηα κέξα , ελώ επηζηξέθακε από ηε ζπλάληεζε ησλ Δπηηξνπώλ ζην Μπάιο, ζε έλα ρσξηό ηνπ Σεπειελίνπ,
ην απηνθίλεην όπνπ επέβαηλε ν νπιαξρεγόο Αξγπξνθάζηξνπ ζηακάηεζε κπξνζηά ζηα πόδηα ελόο γεξνδεκέλνπ άλδξα
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Σελ επφκελε εκέξα νη θάηνηθνη ηεο ζπλνηθίαο απ΄ φπνπ πέξαζε ην βαξπθνξησκέλν
κε ρξήκαηα κηληκπάο, είραλ βγεη λα κάζνπλ ηα ζθφξπηα θέξκαηα θαη ραξηνλνκίζκαηα.
Σν θνξηίν κε ηα ρξήκαηα «έθπγε πξνο άγλσζηε θαηεχζπλζε» εηπψζεθε ηελ άιιε
εκέξα . ΄κσο άιιεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ζηακάηεζε θάπνπ έμσ απφ ηελ πφιε ,
θνληά ζηελ ιίκλε. Βθεί ηα ρξήκαηα κνηξάζηεθαλ κε ζαθηά. Δ κεξίδα ηνπ ιένληνο φκσο έκεηλε
γηα έλα «ρ» ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηα Σίξαλα, γηα ην νπνίν θαλείο δε δηακαξηπξήζεθε θαη
νχηε δήηεζε λα κάζεη πνηνο είλαη.
Καη ελψ ζπλερηδφηαλ ε ιεζηεία ηεο ηξάπεδαο, δηφηη ππήξραλ πνιιά ηκήκαηα , ηελ
κεζεπφκελε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ δξφκνπ ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ έθζαζαλ ηα πξψηα ζαθηά
κε ηα ρξήκαηα ηεο ηξάπεδαο ζε κάηζα δεκέλα κε ζπάγθν. Δ ζπλαιιαγή έγηλε ζε δξαρκέο
αλεβάδνληαο ηελ ηζνηηκία ηεο θαηά 80 ηνηο εθαηφ.
Σξεηο κέξεο αξγφηεξα ζηελ Βπηηξνπή έθζαζε ε είδεζε φηη ζε κηα απνζήθε
ππξνκαρηθψλ ζηα ρσξηά απέλαληη απφ ην Ώξγπξφθαζηξν, θνξηεγά απφ ηελ πξσηεχνπζα
θφξησλαλ λάξθεο θαηά ησλ πεδψλ κε πξννξηζκφ ην Μαπξνβνχλην. Ο νπιαξρεγφο Γθνδίηα
δήηεζε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απνζήθεο.
Αελ άληεμα θαη ηνπ είπε: «πγλψκε αιιά , φηαλ δήηεζα λα λαξθνζεηήζνπκε ηελ
ηξάπεδα γηα λα κε κπνξέζνπλ λα ηε ιεζηέςνπλ, είπαηε φηη δελ είρακε ηφζεο πνιιέο
λάξθεο. Σψξα πξνθχπηεη λα θνξηψλνληαη θνξηεγά γηα ην Μαπξνβνχλην» Μνπ απάληεζε φηη
δε κπνξνχζακε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε δηφηη ε ηξάπεδα είλαη θάησ απφ πνιπθαηνηθία θαη
κπνξεί λα είρακε αζψα ζχκαηα.
Έλαο αμησκαηηθφο φκσο είπε φηη «νη λάξθεο απηέο ζθνηψλνπλ κφλν εθείλνλ πνπ ηηο
παηάεη» (!)
ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΣΗΝΑΞΖ ΣΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΜΔ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ

Ώλ ππνινγίζεη θαλείο φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ άζηνρσλ ππξνβνιηζκψλ ζηελ
Ώιβαλία μνδεχηεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηξία εθαηνκκχξηα ζθαίξεο, απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη
μνδεχηεθαλ ζηνλ αέξα 90 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Αελ ππνινγίδνπκε εδψ ηηο πνζφηεηεο ησλ
φπισλ θαη ινηπψλ ζηξαηησηηθψλ πιηθψλ πνπ βγήθαλ εθηφο ρξήζεο, ηηο ρηιηάδεο φπια θαη
ζθαίξεο πνπ πνπιήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα. Ο πξφρεηξνο
απηφο ινγαξηαζκφο παξαθνπζθψλεη ηδηαίηεξα αλ έρνπκε ππφςε φηη θαηά ην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν ηνπ Ώπξίιε ηνπ 1997 θαη κέρξη ην Μάε ήηαλ ε πεξίνδνο αλαηίλαμεο ησλ
απνζεθψλ κε ππξνκαρηθά. Καη είλαη βέβαην φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε αιβαληθή Κπβέξλεζε
ηνικνχζε θαη πνπιήζεη φιν απηφ ην ζηξαηησηηθφ πιηθφ ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη εληειψο
άλεηα ηελ θξίζε απφ ηηο παξαηξάπεδεο.
ηηο 24. 04. ζηελ Qafë e Manit, ρσξηφ θνληά ζηελ Λέδηα, απφ ηελ αληαιιαγή ππξψλ
κεηαμχ δχν αγξνηψλ αλαηηλάρηεθε κηα απνζήθε κε αληηαξκαηηθέο λάξθεο. 20 άηνκα
ηξαπκαηίζηεθαλ θαη 8 ζπίηηα ηζνπεδψζεθαλ. Ώπφ έθξεμε ηξηηφι ζε άιιν ρσξηφ ηεο ίδηαο
πεξηνρήο έλα αγφξη ζθνηψζεθε θαη έλα άιιν ηξαπκαηίζηεθε . ηηο 30.04. ζην ζεκείν Qafe
Shtamë ζην Μπνπξέιη επίζεο ζην ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο, απφ ηελ αλαηίλαμε απνζήθεο κε
ππξνκαρηθά βαξέσλ φπισλ 27 άηνκα ζθνηψζεθαλ . ηελ απνζήθε βξίζθνληαλ 40 άηνκα
ληπκκέλνπ κε θόθθηλεο θόξκεο. Γελ άθνπζα ηη είπαλ ζηελ πεληάιεπηε θνπβέληα. Πάλησο πξόθεηηαη γηα έλαλ
βαξππνηλίηε, ν νπνίνο πξηλ ηέζζεξηο κέξεο είρε απνδξάζεη από ηηο θπιαθέο . Ήηαλ ηαπηόρξνλα κέινο ηνπ ζπλδηθάηνπ.
Βξέζεθε ζθνησκέλνο αλάκεζα ζηνπο 17 ζθαγηαζκέλνπο ηνπ ζπλδηθάηνπ δέθα κέξεο αξγόηεξα .
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ηα νπνία δηέιπαλ ηηο νβίδεο, άδεηαδαλ ζην έδαθνο ηελ εθξεθηηθή χιε θαη έπαηξλαλ ηνπο
θάιπθεο λα ηνπο πνπιήζνπλ σο ζπάλην κέηαιιν ζην Μαπξνβνχλην.
Μηα κέξα πξηλ ζηελ πφιε ηνπ Μπεξαηηνχ αλαηηλάρηεθαλ δχν κεγάιεο απνζήθεο κε
εθξεθηηθά θαη ππξνκαρηθά , βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ χπαξμεο ηεο ίδηαο ηεο πφιεο.
ηηο 09. 05, ζην ρσξηφ Πηηζάξη Ώξγπξνθάζηξνπ δχν απνζήθεο ππξνκαρηθψλ
αλαηηλάηηλάρηεθαλ κε απνηέιεζκα ηέζζεξηο αμησκαηηθνί λα ράζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη δέθα
άιινη λα ηξαπκαηηζηνχλ.
ηηο 03.05 ζην Ώξγπξφθαζηξν άξρηζε ην παηρλίδη αλαηίλαμεο ησλ γεθπξψλ . 35 θηιά
ηξηηφι ηαξαθνχλεζε ηε γέθπξα ηνπ Καξδηθηνχ, ηε κεγαιχηεξε κεηαμχ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη
Σεπειελίνπ . Ώθνινχζεζαλ άιιεο ηξεηο εθξήμεηο ζηελ ίδηα γέθπξα αρξεζηεχνληάο ηελ
εληειψο. Οη αλαηηλάμεηο γεθπξψλ ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη ζην δξφκν πξνο Αέιβηλν θαη Ώγίνπο
αξάληα ζπλερίζηεθαλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. πίηηα θαη άιια θξαηηθά ηδξχκαηα,
κέρξη θαη ηα γξαθεία ηνπ δεκαξρείνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ζην Ώξγπξφθαζηξν δνθίκαζαλ ηελ
ίδηα πεξίνδν ηελ ηζρχ ησλ εθξεθηηθψλ.

Ο ΓΚΑΕΗΝΣΔΝΣΔ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΒΟΤΛΖ ΜΔ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΥΑΡΣΗΆ
«ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΑΜΔΛΗΜΟΤ» ΣΖ ΑΛΒΑΝΊΑ

ηηο 26 .03.97, ν Μπαζθίκ Γθαδηληέηε, 1 θαιείηαη ζηελ Ώιβαληθή Bνπιή γηα λα δψζεη
ηελ εθδνρή ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θξάηνπο.
ηελ απεπζείαο κεηάδνζε απφ ηελ ηειεφξαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΐνπιήο ν
Γθαδηληέληε κίιεζε γηα ηελ χπαξμε ζρεδίνπ «Λσηφο» ειιεληθψλ θχθισλ απφ ην 1991-92 κε
ζηφρν ην δηακειηζκφ ηεο Ώιβαλίαο . χκθσλα κε ηνλ Γθαδηληέληε «νη ειιεληθνί θχθινη,
ζηεξηδφκελνη ζην Βιιεληθφ Λφκπη ζηηο ΔΠΏ κε επηξξνή ζηηο ακεξηθαληθέο θπβεξλήζεηο, είραλ
θαηαξηίζεη καθξνπξφζεζκν ζρέδην γηα ην δηακειηζκφ ηεο ρψξαο». Ώλέθεξε φηη νη εμέγεξζε
ηνπ Νφηνπ ρεηξαγσγνχληαλ απφ μέλα θέληξα . « Έλαο μέλνο δηπισκάηεο, κεξηθνί Έιιελεο
γθάλγθζηεξο θαη έλαο Μπαζθίκ Νηξίδα 2, έθεξαλ ην ράνο ζηελ Ώιβαλίαο», - είπε ν
Γθαδηληέληε.
«Ώπνθαιχπηνληαο» εθ ησλ πζηέξσλ ηα θαη΄απηφλ ζρέδηα ζε βάξνο ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο ηεο Ώιβαλίαο , ν αξρεγφο ησλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ ακθηζβεηνχζε ηελ
ηεηξάρξνλε θαξηέξα ηνπ επηθεθαιήο ηεο SHIK. Ώπηφ δελ είρε ηφζε ζεκαζία φζν ε
πξνζπάζεηα λα πεηζζεί ν αιβαληθφο ιαφο, θπξίσο ηνπ ΐνξξά, γηα ην πφζν θηλδχλεπε ν
Νφηνο. Σαπηφρξνλα ε θιίθα ηνπ Μπεξίζηα επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηε ΐνπιή, γηα λα
εμάγεη ηελ θξίζε ζηελ Βιιάδα αιιά ζε βάξνο ησλ Βπηηξνπψλ θαη ηνπ εμεγεξκέλνπ Νφηνπ.
Σν γεγνλφο φηη ν Γθαδηληέληε εθιήζε εζπεπζκέλα ζηε ΐνπιή επηβεβαηψλεηαη απφ ηα
ραξηάθηα πνπ έβγαδε γηα λα δηαβάζεη ζην ζψκα. Αελ ήηαλ φκσο δχζθνιν λα θαηαιάβεη
θαλείο φηη απηφ πνπ έθαλε ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα ξεηνπζάξεη φζν κπνξνχζε ην
θαηεγνξεηήξην θαηά ησλ πέληε ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ ζηε ζηεκέλε δίθε ηνπ 1994.
Ο Γθαδηληέληε σζηφζν δελ θαηαθέξζεθε θαηά ηεο επίζεκεο Βιιάδαο, αιιά θαηά
«ειιεληθψλ θχθισλ», κε επίπνλεο σζηφζν πξνζπάζεηεο λα βξεη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
1

Ο Γθαδηληέληε , ιίγεο κέξεο πξηλ είρε ππνβάιεη παξαίηεζε από ην αμίσκα ηνπ αξρεγνύ ησλ Μπζηηθώλ
Τπεξεζηώλ ηεο ρώξαο, SHIK.
2

πξόεδξνο ηεο ηνθνγιπθηθήο εηαηξίαο Πόπνπιη
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νπιαξρεγψλ θαη ησλ θχθισλ απηψλ . Οη δηαθεξχμεηο ησλ ζρεδίσλ πνκπψδεηο, ηα
επηρεηξήκαηα θνχθηα.
Βλησκεηαμχ θαη ε ΐνπιή ρσξίζηεθε ζηα δχν. Οη «θνιιεηνί» ηνπ Μπεξίζηα ηήξεζαλ
ελνξρεζηξσκέλα ηνπο ίδηνπο ηφλνπο. Μάιηζηα ππήξμαλ απ΄απηνχο πνπ επέιεμαλ ηελ
επθαηξία, γηα λα εθδειψζνπλ ηνλ αληηακεξηθαληζκφ ηνπ Μπεξίζηα .Καηεγφξεζαλ αλνηρηά ηηο
ΔΠΏ γηα ηελ αιβαληθή θξίζε. «ην αιβαληθφ ράνο έρεη ρέξη ε CIA κε ηελ άκεζε ζηήξημε ηεο
θπβέξλεζεο Κιίληνλ», - είπε ν βνπιεπηήο ηνπ Α. Κφκκαηνο Μπιεξίκ Σζέιηα. Οη βνπιεπηέο
ηνπ Μπεξίζηα «βξήθαλ» θαη ηνλ θξίθν πνπ έδελε ηα δήζελ ειιεληθά ζπκθέξνληα κε εθείλα
ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ειιεληθήο θαηαγσγήο αξρεγφ
ηεο CIA Σέλεη κε θαηαγσγή απφ ηε Υηκάξα (Μηα αθφκε πεξίπησζε,σζηφζν,πνπ νη Ώιβαλνί
δέρνληαη φηη ε Υηκάξα είλαη ειιεληθή πεξηνρή (!))
ην πιεπξφ ησλ ζθιεξνππξεληθψλ ηνπ Μπεξίζηα είρε ζηαζεί ηξεηο κέξεο λσξίηεξα ν
Γεξκαλφο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Καξι Νηίηεξ πξάλγθεξ, πξνθαιψληαο ηελ
άκεζε θαη ζθιεξή αληίδξαζε ησλ ΔΠΏ 1
ια φζα φκσο ζέιεζε λα πεηχρεη ν Μπεξίζηα ζηελ νινκειή ζπλεδξίαζε ηεο ΐνπιήο
γθξεκίζηεθαλ απφ ηε γλσζηή δήισζε ηνπ βνπιεπηή ακπξί Γθφλην, εγέηε ηνπ
Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο, (κε εθδεισκέλεο εζληθηζηηθέο ζέζεηο) κέινο ηνπ ηππηθνχ
θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ ηνπ Α. Κφκκαηνο. Ο Γθφλην είπε φηη «ηα πην πξνζηαηεπκέλα
ζχλνξα ηεο ρψξαο είλαη απηά κε ηελ Βιιάδα, γηαηί είλαη ζχλνξα κε ηελ Βλσκέλε Βπξψπε.”

K ε θ α ι α η ν XVIII
H ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΖ ΑΤΛΧΝΑ - ΣΟ ΑΠΟΚΟΡΤΦΧΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΜΑΕΗ

Δ χπαξμε ησλ Βπηηξνπψλ ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζηηο
29.06.19972. κσο ε ζπλάληεζε ηεο Ώπιψλαο ζεκάδεςε ηαπηφρξνλα, ηελ αθκή θαη ηελ
παξαθκή ηεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Βπηηξνπψλ. Ώλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο
φηη δελ θαηάθεξε ηίπνηε γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη ζνβαξή νξγάλσζε ηνπο, απφρηεζε ηζηνξηθή
ζεκαζία.
ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΖΓΖΘΖΚΑΝ

Σεο ζπλάληεζεο ηεο Ώπιψλαο πξνεγήζεθαλ ηξία επεηζφδηα κε πάξα πνιιά ζχκαηα.
ε δχν απ‟ απηά πξσηαγσληζηεί ν Μπξηεδά Σζανχζη ή ν γλσζηφο Γάλη ηεο Ώπιψλαο.
Σν απφγεπκα ηεο 27εο Μαξηίνπ ην «ζπλδηθάην ησλ ηξαπεδψλ» ζπγθεληξψζεθε ζηελ
Ώπιψλα γηα λα «επηζθεθηεί» ηε λχρηα, ζχκθσλα κε πνιχ θνληηλνχο αλζξψπνπο ηνπ, ηελ
1

Σξεηο κέξεο λσξίηεξα από ηελ νινκειή ζπλεδξίαζε ηεο Αιβαληθήο Βνπιήο γηα ηνλ παξόλ ζέκα, ν Γεξκαλόο
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο εμαπέιπζε , κε δήισζή ηνπ, θαηεγνξίεο γηα αλάκημε ζηελ αιβαληθή θξίζε μέλσλ
κπζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη καθηόδηθσλ νκάδσλ.
Ζ ακεξηθαλίδα πξέζβεο ζηα Σίξαλα Μαξίδα Λίλν αληέδξαζε ζθιεξά ραξαθηεξίδνληαο ηηο θαηεγνξίεο σο
“θαληαζηώζεηο αλεύζπλσλ πνιηηηθώλ”
2
Μεξηθνί νπιαξρεγνί ζα επηκείλνπλ λα ζπλερηζηεί ε δξάζε ηνπο ππό άιιεο κνξθέο θαη κεηά από ην ζρεκαηηζκό
ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνύ ησλ ζνζηαιηζηώλ
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ηξάπεδα ζηελ πφιε ηνπ Φηέξη. ηελ Ώπιψλα ν Γάλη κε κεξηθά απηνθίλεηα, πνπ είραλ ζρέζε
κάιηζηα κε ηελ αζηπλνκία (δηνξηζκέλε απφ ηηο Βπηηξνπέο), θαηαδίσμε ηνπο «ζπλδηθαιηζηέο»,
πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηε κεηαμχ ηνπο πνιχσξε έλνπιε ζχγθξνπζε . Σν ζπλδηθάην έκεηλε
απφ πνιεκνθφδηα θαη απνθάζηζε ψζηε, πξηλ θζάζεη ζην Φίεξη, λα πεξάζεη ζην ρσξηφ
Λέβαλ γηα λα πξνκεζεπηεί «θνπθέηεο» 1 θαη λα παξαιάβεη πάλσ απφ 200 πηζηφιηα ππφ ηελ
θαηνρή ησλ αζίγγαλσλ ηνπ ρσξηνχ. 2 ην Λέβαλ φκσο έπεζε ζε ελέδξα. ΄Βλαο απφ ηνπο
δχν κάξηπξεο πνπ ζψζεθαλ , αλέθεξε φηη ε ελέδξα ήηαλ ζηεκέλε απφ ηνπο άλδξεο ηεο
αζηπλνκίαο ηνπ Φίεξη, αθφκα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Μπεξίζηα θαη φηη ηα 17 κέιε ηνπ
ζπλδηθάηνπ δνινθνλήζεθαλ, αθνχ πξψηα είραλ παξαδνζεί. Σν ζπλδηθάην είρε γίλεη
επηθίλδπλν εθφζνλ ηνικνχζε θαη έβγαηλε έμσ απφ ηελ εμεγεξκέλε πεξηνρή θαη έπξεπε λα
εμνλησζεί.
Σε λχρηα ηεο ίδηα κέξαο, μεκεξψλνληαο 28.03.1997, ζην θαλάιη ηνπ Οηξάλην βπζίζζεθε
ην πινίν « I katërti I Rades» κε 120 ζρεδφλ επηβάηεο νη νπνίνη έθεπγαλ απφ ηελ Ώιβαλία,
γηα λα ζσζνχλ απφ ην ράνο θαη ηνλ αξγφ ζάλαην. Σν πινίν , ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ ήηαλ κφλν
γηα 60 άηνκα, θνξηψζεθε κε ιαζξνκεηαλάζηεο απφ ηνλ Γάλη. Παξφια απηά δελ βπζίζηεθε
απφ ην ππεξθνξηίν. Υηππήζεθε εζθεκκέλα δχν θνξέο απφ ην πνιεκηθφ ηηαιηθφ πινίν
«Sibilio”. Δ εληνιή, φπσο πξνέθπςε ην Γελάξε ηνπ 2000, δφζεθε απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ
Εηαιηθνχ Ναπηηθνχ. 3 Ήηαλ θαηξφο πνπ ζηελ Εηαιία ε ζχειια θαηά ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ,
θπξίσο απφ ηελ Ώιβαλία, είρε ζαξψζεη ηα πάληα θαη αθνχγνληαλ κάιηζηα θπζηνινγηθέο νη
θσλέο λα «ξηρηνχλ ζηε ζάιαζζα». Δ ζχειια απηή έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ Εηαιηθή
θπβέξλεζε. Ίζσο, γηα λα απνθεχγνληαλ ε θξίζε,
ρξεηαδφηαλ ην επεηζφδην . Δ θξίζε
πξάγκαηη μεπεξάζηεθε . Μάιηζηα μεπεξάζηεθε θαη ε ζρεηηθή θξίζε ζηηο δηαθξαηηθέο κε ηελ
Ώιβαλία ζρέζεηο.
83 άηνκα φκσο έκεηλαλ ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ζεκεηψλνληαο έηζη κηα ηξαγσδία
ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία. Καη απηφ φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκάησλ, αιιά θαη επεηδή ην αιβαληθφ πινηάξην δηεκβνιίζηεθε απφ ην ηηαιηθφ πνιεκηθφ. Δ
δηνίθεζε ηνπ γλψξηδε φηη ζην αιβαληθφ πιενχκελν επέβαηλαλ γπλαηθφπαηδα. Οπδείο
δήηεζε ηνπιάρηζηνλ «ζπγλψκε» γηα ηελ ηξαγσδία. Δ αιβαληθή πιεπξά δε δήηεζε επίζεκα ηηο
επζχλεο απφ ηελ Εηαιία, αιιά κε ην ζχλδξνκν ηεο ππνηαγήο είπε ζ΄απηή «επραξηζηψ» γηα
ηελ απφθαζε πνπ έιαβε λα βγάιεη απφ ην βπζφ, πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα, κεξηθνχο
απφ ηνπο 83 πληγκέλνπο. Βίλαη γεγνλφο φηη ηφζν ηα Σίξαλα, φζν θαη ε Ρψκε ρξεηάδνληαλ
ηηο θαιέο ζρέζεηο πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλζξψπηλεο δσέο . Σν θξάηνο αδηαθφξεζε παληειψο
γηα ηελ ηχρε ησλ πνιηηψλ ηνπ γηα ραηίξη ηεο πνιηηηθήο.
Σελ ίδηα λχρηα ζηνλ Ώπρέλα ηνπ Πνηζηέκ, ζηνλ παιηφ δξφκν απφ Σεπειέλη πξνο
Ώπιψλα, δηεξξήρζεζαλ νη κεγάιεο απνζήθεο ησλ θξαηηθψλ απνζεκάησλ ελ θαηξψ
πνιέκνπ. Υηιηάδεο άλζξσπνη απφ Φίεξη, Ώπιψλα , Σεπειέλη, Μαιαθάζηξα, άξπαδαλ φ, ηη

2

3

ππξνκαρηθά
Σν εκπόξηό ηνπο ήηαλ αξθεηά θεξδνθόξν, εθόζνλ πνπιηόληαλ 100 ρηιηάδεο δξαρκέο ην θνκκάηη

3

Σν Γελάξε ηνπ 2 000 ε Ηηαιηθή Πξεζβεία ζηα Σίξαλα δελ έδσζε βίδεο ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ γηα λα
παξεπξεζνύλ ζηε δίθε, ελώ νη δύν δηθεγόξνη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ζπκάησλ κηα κέξα πξηλ από ηε δίθε ζθνηώζεθαλ ζε
έλα πεξίεξγν απηνθηλεηηζηηθό αηύρεκα
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κπνξνχζαλ θαη φπσο κπνξνχζαλ: απφ ζηηάξη θαη θαχζηκα πνπ δελ είραλ ηειεησκφ , κέρξη
θαη ζηξαηησηηθά αληίζθελα, πνιεκηθά θνξεία θαη φ,ηη άιιν κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο.
Κνπβαινχζαλ κε θνξηεγά, ΕΥ, δψα. Φνξηψλνληαλ νη ίδηνη ή ηα έθαλαλ ζσξνχο θαη κεηά ηα
κεηέθεξλαλ ζηγά – ζηγά.
6 άηνκα βξέζεθαλ ζθνησκέλα θαη ζακκέλα ζηηο απνζήθεο κε ζηηάξη. Ώπηφ φκσο δελ
ελνρινχζε θαλέλαλ . Μέζα ζ‟ απηή ηελ δίςα γηα αξπαγή , ήηαλ κάηαην λα ζθεθηφηαλ θαλείο
γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ Βπηηξνπψλ .
Σν ίδην ληψζακε θαη ην πξσί, φηαλ είδακε ιίγν έμσ απφ ην Ώξγπξφθαζηξν, δεκέλν πίζσ
απφ έλα εγθαηαιειεηκκέλν ηαλθ ην ρξεκαηνθηβψηην ηεο ηειεπηαίαο ιεζηεκέλεο ηξάπεδαο
ηεο πφιεο1
Ζ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΑΤΛΧΝΑ ΚΑΗ ΣΑ ΒΗΣΗΑ ΣΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ

Δ Βζληθή πλέιεπζε Λατθήο σηεξίαο, 2 ζπλήιζε ζηελ Ώπιψλα ζηηο 28.03.1997.
Πξναπνθαζίζηεθε επίζεο ε Ώπιψλα λα είλαη κφληκν θέληξν ζχγθιηζεο ηεο πλέιεπζεο.
Οη δηνξγαλσηέο κάιηζηα είραλ πξνεηνηκάζεη θαη ην έκβιεκα κε ην ζχκβνιν ηεο
Ώιβαληθήο ζεκαίαο. Τπήξραλ επίζεο ζε έλα θάθειν ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη άιια
πιηθά. ια θαηά πνιπηειή ηξφπν. Σα κέηξα αζθαιείαο ήηαλ ππνδεηγκαηηθά θαη θαλείο δελ
κπνξνχζε λα κπεη ζηνπο ρψξνπο ηεο ζπλεδξίαζεο ρσξίο ηελ πξφζθιεζε ή ηελ άδεηα ηνπ
νπιαξρεγνχ ηεο Ώπιψλαο, Ώικπέξη χηη. 3
Δ πλέιεπζε ηεο Ώπιψλαο ζεκαδεχηεθε θαη απφ άιια δχν αμηνζεκείσηα γεγνλφηα Γηα
πξψηε θνξά κεηείραλ ζε κηα ζπλάληεζε Βπηηξνπψλ εθπξφζσπνη κεξηθψλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ , φπσο ηνπ νζηαιηζηηθνχ, ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ, ηνπ Αεμηνχ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο, ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ , ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ
Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία ησλ ζπλδηθάησλ .
Μεηείραλ επίζεο εθπξφζσπνη απφ ηνπο βφξεηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο φπσο, Malesia e
Madhe, Kukësi, Bulqiza , Dibra, Gramshi.
Μφιηο φκσο άξρηζαλ νη εξγαζίεο, ηα πξάγκαηα πήξαλ άιιε ξνή. Σα πνιηηηθά θφκκαηα,
ζηα νπνία δφζεθε ν ιφγνο λα ραηξεηήζνπλ ηε πλέιεπζε, αιιά θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε
ζρέζε κε ηηο Βπηηξνπέο θαη ηε Λατθή Βμέγεξζε, εθκεηαιιεχηεθαλ ην βήκα γηα δηθή ηνπο
πξνπαγάλδα. Δ φξεμε άλνημε ηφζν πνιχ, πνπ ππήξμαλ θαη δεπηεξνινγίεο θαη έηζη ε
εκεξήζηα δηάηαμε ζπξξηθλψζεθε ζηνπο ραηξεηηζκνχο ησλ θνκκάησλ .
Σελ ξνή
ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ είδνπο επηδίσμε λα ζηακαηήζεη
ν γλσζηφο
δεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο αλαιπηήο Φξφθ Σζηνχπη . Ο Σζνχπη, θαηεγφξεζε ηα πνιηηηθά
1

Γηα ηε ιεζηεία απηή ν γλσζηόο Έιιελαο αζηπλνκηθόο ζπληάθηεο Πάλνο όκπνινο, ν νπνίνο θη ΄απηόο είρε έξζεη
λα θάκεη ξεπνξηάδ ζηελ Αιβαλία, είπε όηη «25 ρξόληα θάλσ αζηπλνκηθό ξεπνξηάδ ,αιιά ιεζηεία ηξάπεδαο κε ηαλθ δελ
έρσ δεη”. πσο θαη άιινη δελ έρνπλ μαλαδεί λα πνπιηέηαη κέρξη θαη εθαηό ρηιηάδεο δξαρκέο έλα ηαλθ ή ην ίδην ηαλθ λα
ρξεζηκεύεη σο γακήιην ΗΥ.
2

Έηζη βάπηηζαλ νη δηνξγαλσηέο ηεο πλάληεζεο ησλ επηηξνπώλ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1997 ζηελ Απιώλα, ηελ
Δζληθή Δπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο.
3

Ο Γθαδηληέληε δύν κέξεο πξηλ ηνλ θαηεγόξεζε ζηε Βνπιή όηη ήηαλ παξαθηλεηήο ηεο έπαξζεο ηεο ειιεληθήο
ζεκαίαο ζηελ Υηκάξα . Ο ύηη κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο πλέιεπζεο, θξάηεζε κηζή ώξα ιόγν κπξνζηά ζε 15
ρηιηάδεο ζπκπνιίηεο ηνπ γηα λα εμεγήζεη όηη δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη ήηαλ
εθεί σο ιαζξνκεηαλάζηεο θαη ήξζε ζηελ Αιβαλία κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ παξαηξαπεδώλ επεηδή είρε ρξήκαηα ζηε
Γθηαιίηζα θαη όηη από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ήηαλ επηθεθαιήο ησλ δηαδειώζεσλ ζηελ Απιώλα
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θφκκαηα γηα αδξάλεηα θαη δήηεζε ψζηε ε ζπλάληεζε «λα εμππεξεηήζεη ηελ αληίιεςε θαη
ηελ πξνζδνθία ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο γηα έλα πξαγκαηηθφ δεκνθξαηηθφ θξάηνο. Γηα ην ιφγν
απηφ, -είπε ν Σζηνχπη, - κε ηελ άκεζε ππνζηήξημε ησλ Βπηηξνπψλ σο εθθξαζηή ηεο Λατθήο
Βμέγεξζεο, πξέπεη λα αξρίζεη ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ θξαηηθψλ δνκψλ, πνπ, ή θαηαξγήζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ
απφ ηνπο θνκκαηηθνχο ηζχλνληέο ηνπο»
Με ην ζθεπηηθφ ηεο επίζπεπζεο ηεο ιχζεο ηεο θξίζεο , ν Σζηνχπη δήηεζε ε ΐνπιή,
ιφγσ ηεο ζχλζεζήο ηεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ αλέιαβε ε Κπβέξλεζε Βζληθήο πκθηιίσζεο, λα
ηεζεί πιήξσο ζηελ ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο, διδ, απιψο λα επηθπξψλεη ηηο απνθάζεηο ηεο.
Γήηεζε αθφκε απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα εθθξάζνπλ δεκνζίσο ηελ ζέζε ηνπο πξνο ηηο
Βπηηξνπέο θαη ην αιί Μπεξίζηα.
κσο νχηε ε παξέκβαζε απηή εκπφδηζε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ
λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο νκηιίεο γηα δηθφ ηνπο φθεινο . Δ εθπξφζσπνο ηνπ .
Κφκκαηνο κάιηζηα έθηαζε κέρξη ην ζεκείν λα πεη φηη « ηαλ εκείο βγαίλακε ζηνπο δξφκνπο
θαηά ηνπ Μπεξίζηα, ν ιαφο δε καο αθνινχζεζε».
Ο Νηανχη Γθνπκέλη (πξψελ θπιαθηζκέλνο θαη κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ενπλίνπ 1997,
ζχκβνπινο ηνπ πξνέδξνπ Μετληάλη), κηιψληαο εμ΄ νλφκαηνο ηνπ Φφξνπκ γηα ηε Αεκνθξαηία,
ζε κηα αίζνπζα πνπ είρε ράζεη εληειψο ηελ ππνκνλή, πεξηζζφηεξν έπιεθε εγθψκην ζην
πξφζσπφ ηνπ .
Ώμηνιφγεζα φηη ήηαλ θαθφ ζεκάδη ηφζν γηα ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ην
κέιινλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Κνκκάησλ θαη ησλ Βπηηξνπψλ . Αηέθνςα βίαηα ηνλ νκηιεηή
δεηψληαο ηνπ λα δειψζεη ηε ζέζε ηνπ Φφξνπκ ηφζν πξνο ηηο Βπηηξνπέο, φζν θαη πξνο ην
Μπεξίζηα. Ο Γθνπκέλη κάζεζε ηα ιφγηα ηνπ αιιά δελ έδσζε θακηά απάληεζε.
Οη ραηξεηηζκνί θαη νκηιίεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ λέσλ κειψλ απφ
ηνπο βφξεηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο, πξάγκαηη έθαγαλ φιν ην ρξφλν. αλ απνηέιεζκα ε
επηηπρία ηεο πλέιεπζεο θξίζεθε ζηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο δήισζεο, ε νπνία ήηαλ αξθεηά
δχζθνιε, ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ.
Ζ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΑΠΌ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑ – ΣΗΜΠΖΜΑ ΦΗΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΜΠΔΡΗΗΑ

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο θνηλήο δήισζεο δηνξίζηεθε ε 8κειήο επηηξνπή ηνπ Μπαιο, νη
εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ δηαλννπκέλσλ . Δ ζχλζεζε
ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ήηαλ εχθνιε . Σα πξνβιήκαηα φκσο ήηαλ απξνζπέιαζηα. Σα
πνιηηηθά θφκκαηα, ηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ φια ζε επίπεδν πξνέδξσλ, πιελ ηνπ
νζηαιηζηηθνχ θαη ηεο Αεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, δπζθνιεχνληαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζέζεο
ησλ Βπηηξνπψλ γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ζηελ Ώιβαλία θαη γηα ηελ ηχρε ηνπ Μπεξίζηα.
Βίραλ «θνιιήζεη» ζηελ εθδνρή ησλ εθινγψλ , γη΄ απηφ θαη δεηνχζαλ φινπο ηνπο κνρινχο
ησλ εμειίμεσλ ζηα ρέξηα ηνπο, ππνζρφκελα ηελ ηκεκαηηθή απνθαζήισζε ηεο «δηθηαηνξίαο
ηνπ αιί Μπεξίζηα». Δ πην ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γη΄απηνχο ήηαλ ην αίηεκα ησλ
Βπηηξνπψλ ζρεηηθά κε ηε ΐνπιή: λα είρε κφλν ηππηθφ λνκηθφ ιεηηνχξγεκα ζηελ ππεξεζία ηεο
Κπβέξλεζεο Βζληθήο πκθηιίσζεο.
Οη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ πξφηεηλαλ επίζεο ηελ χπαξμε δχν δειψζεσλ: κηαο
ησλ Βπηηξνπψλ θαη κηαο δηθήο ηνπο.
Υξεηάζηεθε ζζελαξή πίεζε απφ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Βπηηξνπψλ, ψζηε
λα ππνγξάςνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ κηα θνηλή δήισζε. Δ ζρεηηθή απφθαζε
ησλ Βπηηξνπψλ ζην Σεπειέλη δελ επέηξεπε παξαρσξήζεηο. Σα θφκκαηα ππέγξαςαλ. Αελ
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ππέγξαςαλ φκσο άκεζα ην θείκελν ηεο δήισζεο αιιά χζηεξα απφ έλα ζεκείν πνπ έιεγε
φηη θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζπκθσλνχζαλ κε ηελ δήισζε.
Παξά φκσο ηελ ππνγξαθή θνηλήο δήισζεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα νχηε έθαλαλ θάηη
γηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο δήισζεο, νχηε αλεθέξζεθαλ ζε απηή . Οχηε επίζεο νη
Βπηηξνπέο αληέδξαζαλ ζηελ απαηειή ζπκπεξηθνξά ησλ θνκκάησλ απέλαληί ηνπο .
Δ φιε ππφζεζε ήηαλ κηα θαιή ππεξεζία ζε φθεινο ηνπ Μπεξίζηα , ν νπνίνο ζηελ
αξρή θνβήζεθε απφ ηε ζχκπξαμε ησλ θνκκάησλ ζηελ ππνγξαθή ηεο θνηλήο δήισζεο.
ηαλ φκσο δηαπίζησζε φηη ε ζπλππνγξακκέλε δήισζε έκνηαδε κε ηα θχιια ην Φζηλφπσξν ,
δελ έραζε ηελ επθαηξία λα επσθειεζεί ν ίδηνο. Ο Μπεξίζηα επέξξηςε φιεο ηηο επζχλεο γηα
ηνπο θηλδχλνπο απνηπρίαο ησλ εθινγψλ ζηηο Βπηηξνπέο. πλέβεθε ζαλ ζηε ιατθή παξνηκία,
πνπ ν θιέθηεο θσλάδεη πηάζηε ηνλ θιέθηε.
Γηα φινπο ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ εμειίμεσλ ζηελ Ώιβαλία νη Βπηηξνπέο
απνηεινχζαλ πιένλ έλα Casus ΐeli γηα δηαθνξεηηθνχο φκσο ιφγνπο .
Ωζηφζν ην ζηλάθη ηνπ Μπεξίζηα αληέδξαζε ζθιεξά ζηελ θνηλή δήισζε ησλ
επηηξνπψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ . Ο Πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο Πηέηεξ Ώξκπλφξη ,
ραξαθηήξηζε ηε δήισζε «ζπληαγκαηηθφ πξαμηθφπεκα θαηά ηεο ΐνπιήο», πνπ «παξαβηάδεη
ηε ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ». χκθσλα κε ηνλ Ώξκπλφξη «ε δήισζε επηδηψθεη ηε ζηήξημε
ηεο θπβέξλεζεο ζε βάξνο ηεο ΐνπιήο» θαη απείιεζε φηη «εκείο ζα ππνζηεξίμνπκε ηελ
θπβέξλεζε κέρξη ην ζεκείν πνπ απηή ζα ζέβεηαη ηνπο ζπληαγκαηηθνχο λφκνπο» . Σηο ίδηεο
απεηιέο έθηφμεπζαλ θαη νη ππνπξγνί ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ θπβέξλεζε Φίλν. 1Σν
Αεκνθξαηηθφ Κφκκα ράξε ζηε βία θαη λνζεία θαηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Μαίνπ ηνπ
1996 ειεγρε ηελ πιεηνςεθία ηεο ΐνπιήο απφιπηα.

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΣΧΠΟ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ

Δ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρψξα θαηά ηνλ Ώπξίιε θαη ε αδπλακία ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα αληηκεησπίζεη πνιηηηθά ηνλ Μπεξίζηα, έθεξε μαλά ζην πξνζθήλην ηηο
Βπηηξνπέο.
ηηο 24 Ώπξηιίνπ, ελψ είρε κεζνιαβήζεη ζρεδφλ έλαο κήλαο ρσξίο θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζπλήιζε εθ΄ λένπ ε Βζληθή πλέιεπζε ησλ
Βπηηξνπψλ ζηελ Ώπιψλα. .Αελ πξνέθπςε φκσο ηίπνηε ην λέν, νχηε ε ζπλεζηζκέλε θνηλή
δήισζε.
ηηο 16 .05, εγηλε θαη κία αθφκε ζπλάληεζή ηνπο ζηελ Ώπιψλα . Δ ζχγθιεζε έγηλε κε
ηελ παξαθίλεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ηεο ΐνπιήο λα ςεθίζεη
ηνλ εθινγηθφ λφκν πνπ ζπλέθεξε ην θφκκα ηνπ Μπεξίζηα θαη φρη ην λφκν πνπ πξφηεηλε ε
θπβέξλεζε Φίλν. Σα θφκκαηα γλψξηδαλ πφζν ρακειά είραλ πέζεη νη κεηνρέο ησλ Βπηηξνπψλ
ζην ιαφ. κσο είραλ ηελ αλάγθε απηψλ δηφηη απνηεινχζαλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή ζην

1

Ζ Βνπιή απνηεινύζε γηα ην Γ. Κόκκα ην ζεζκηθό όξγαλν ειέγρνπ θαη εμνπδεηέξσζεο ηνπ ξόινπ ηεο
θπβέξλεζεο. Φάλεθε απηό ηδηαίηεξα ιίγεο βδνκάδεο αξγόηεξα , όηαλ ε Βνπιή κε απζαίξεην ηξόπν δελ ςήθηζε ηνλ
εθινγηθό λόκν πνπ πξόηεηλε ε θπβέξλεζε, αιιά ην λόκν πνπ πξόηεηλαλ νη βνπιεπηέο ηνπ Γ. Κόκκαηνο.
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μεζήθσκα ηνπ ιανχ ν νπνίνο έδεηρλε παλέηνηκνο ζε θάζε έθθιεζε θαηά ηνπ Μπεξίζηα,
αλεμάξηεηα απ΄ φπνπ πξνεξρφηαλ απηή.
ηελ λέα ζπλάληεζε κεηείραλ 15 Βπηηξνπέο, ελψ εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ ήηαλ
κφλν απφ ην . Κφκκα θαη έλαο ηνπηθφο παξάγνληαο απφ ηελ Α. πκκαρία. Σν δίιεκκα πνπ
ηέζεθε ήηαλ ή έλα λέν ηειεζίγξαθν θαηά ηνπ Μπεξίζηα ή
αλάιεςε βίαησλ ελεξγεηψλ
ελαληίνλ ηνπ ή αλάιεςε κέηξσλ γηα ην κπντθνηάξηζκα ησλ εθινγψλ . Ο εθπξφζσπνο ηνπ .
Κφκκαηνο, πξφηεηλε ψζηε γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε λα θαινχληαλ φιεο νη Βπηηξνπέο,
ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη πξνζσπηθφηεηεο απ΄ φιε ηε ρψξα . Δ πξφηαζε
έγηλε δεθηή
θαη ηαπηφρξνλα
απνθαζίζηεθε
ψζηε
νη Βπηηξνπέο
λα κείλνπλ
ζπγθεληξσκέλεο, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα, νη νπνίεο πξαγκαηηθά
εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ηεηακέλεο.
ηελ πξάμε φκσο νχηε νη πξφηαζε ηνπ . Κφκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε νχηε νη
επηηξνπέο έκεηλαλ ζπγθεληξσκέλεο . Πιεζίαδαλ νη εθινγέο θαη ε ζηάζε ησλ Βπηηξνπψλ ζε
ζρέζε κε απηέο πξνθαινχζε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο . Πνιιά απφ ηα κέιε ησλ
Βπηηξνπψλ έβιεπαλ ηψξα φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα
ζηηο θηινδνμίεο θαη ζηα ζπκθέξνληά ηνπο. Άιισζηε αξθεηά απ΄απηά εθηεινχζαλ απφ πξηλ
ρξέε ζηειε΄ρσλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
Σα πνιηηηθά θφκκαηα, θπξίσο ηα κηθξά αηζζάλνληαλ ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε λα
απνθηήζνπλ εθινγηθφ έδαθνο ζην Νφην. Σελ ίδηα πεξίνδν έλαο θίινο κνπ , κέινο ησλ
Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο θαη ηαπηφρξνλα κέινο ελφο κηθξνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο , δήηεζε
ξαληεβνχ γηα λα κνπ δείμεη κηα λέα πιαηθφξκα , πξνεξρφκελε απφ ηα Σίξαλα . Δ πιαηθφξκα
θαη ν θίινο κνπ , ν νπνίνο έπηαζε κηα δεζηή θαξέθια κεηά ηηο εθινγέο, δεηνχζαλ λα
θεξχζζνληαλ ην ίδην επηθίλδπλα ηα δχν κεγάια θφκκαηα: ην νζηαιηζηηθφ θαη ην Αεκνθξαηηθφ
θαη λα αλνίρζεί ν δξφκνο ζηα θφκκαηα ηνπ θέληξνπ. (!!)
Βπίζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηνδηάιπζεο ησλ Βπηηξνπψλ, ε Βπηηξνπή ηεο Ώπιψλαο ,
ε νπνία , γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο , δηαθξίλνληαλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη επηβνιή ηνπ
θχξνπο ηεο ζηελ πφιε, εξγάζηεθε γηα ηελ έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη θαηαζηαηηθνχ κε
ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ηεο δξάζεο ησλ Βπηηξνπψλ ζηεξηγκέλνπ
ζηελ εκπεηξία ηεο
Ώπιψλαο. Πεξηείρε 33 άξζξα ηα νπνία απνηεινχζαλ θαη ηα πέληε θεθάιαηά ηνπ.
ην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ επαλέξρνληαλ ε νλνκαζία «Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο
σηεξίαο» ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ν «ζπληνληζκφο ηεο ππεξάζπηζεο ησλ ιατθψλ θαη
παλεζληθψλ ζπκθεξφλησλ», Αηαθαηλφηαλ σζηφζν θαζαξά ε κεγαινκαλήο ηάζε ελφο
νξγάλνπ ππεξάλσ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη άιισλ θξαηηθψλ ζεζκψλ. Σνλίδνληαλ επίζεο
ηα «εηξεληθά θαη δεκνθξαηηθά κέζα» πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ. Έλα ηέηνην θαηαζηαηηθφ
θαη πξφγξακκα νχηε ζπδεηήζεθε, νχηε ςεθίζηεθε πνηέ. Παξ΄φια απηά απνηειεί απφδεημε
ηεο αλεζπρίαο γηα ηε ζχζηαζε ελφο πξαγκαηηθνχ ζεζκνχ ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο. Δ
αλαγθαηφηεηα απηή δελ ήηαλ απνηέιεζκα κφλν ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο ηζηνξηθήο
δηάζηαζεο , αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πνιηηηθά θφκκαηα έδεηρλαλ πσο ελδηαθέξνληαλ
απνθιεηζηηθά λα πάξνπλ ηελ εμνπζία θαη φρη λα αλαζπγθξαηνχζαλ ην θξάηνο.
Οη θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο ππαγφξεπαλ έηζη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηλήκαηνο κε
βάζε ηελ πξνζδνθία ηεο Λατθήο Βμέγεξζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, δχν θαηά ζεηξά θνξέο απφ ηηο 10 έσο ηηο 14 Ώπξίιε ,
ζπγθεληξσζήθακε ζην ζπίηη κνπ, εγψ, ν γλσζηφο λνκηθφο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε Λατθή
Βμέγεξζε, Ώξκπέλ Πάζην θαη ν πνιηηηθφο επηζηήκνλαο Φξφθ Σζνχπη. πδεηήζακε ηελ
πιαηθφξκα ηνπ λένπ απηνχ θηλήκαηνο. Καηαξηίζακε κάιηζηα θαη ηε ιίζηα ησλ αλζξψπσλ
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πνπ ζα κεηείραλ. Καζνξίζακε επηπιένλ θαη ηνπο ξφινπο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ εγψ θαη ν
Πάζην δελ κπνξνχζακε λα θαηεβνχκε ζηα Σίξαλα αλέιαβε ν Φξφθ ην ζπληνληζκφ ησλ
ελεξγεηψλ . «Βιάρηζηνο»ζηνρνο καο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ηδξχκαηνο πνπ ζα ζπγθέληξσλε
ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξηθή εξεπλα ηεο εμέγεξζεο ησλ αηηηψλ θαη ησλ θάζεσλ ηεο .
κσο χζηεξα απφ ιίγεο κέξεο ν Σζηνχπη καο εηδνπνίεζε φηη ιφγσ απεηιψλ πνπ
δέρηεθε, αλαγθάζηεθε λα θχγεη ζηελ Βιιάδα , απ΄φπνπ επέζηξεςε κφιηο άξρηζε ε
δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ππνςεθηνηήησλ γηα βνπιεπηέο .
Έηζη ινηπφλ απέηπρε θαη κηα λέα πξνζπάζεηα γηα ηε νξγάλσζε ελφο θηλήκαηνο κε
ηελ πξνζδνθία λα ζσζεί ην πλεχκα ηεο ήδε απνηπρεκέλεο θαη πξνδνκέλεο Λατθήο
Βμέγεξζεο θαη λα ππέξβεί ηα ζηάληαξη ησλ αιβαληθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
Σν θηλάιε ησλ Βπηηξνπψλ έηρε σο εμήο: Δ Λατθή Βμέγεξζε έκεηλε κνλνδηάζηαηε .
Λεηηνχξγεζε σο αληίπαινο ηνπ θαζεζηψηνο Μπεξίζηα κφλν κέρξη ηελ αλαηξνπή ηνπ. Μεγάιν
κέξνο ησλ κειψλ ησλ Βπηηξνπψλ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ ππξεηφ ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα
εμνπζία θαη έιεησζαλ κε ηνλ θαπηφ πφζν, λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έζησ θαη ιίγε απ΄απηή.
Ώπηνί γλψξηδαλ πνιχ θαιά φηη ε εμνπζία ήηαλ ην θαιχηεξν κέζν λα εμαζθάιηδαλ πεξηνπζίεο
θαη πινχηνη ζν πεξηζζφηεξν πιεζίαδε ην ηέινο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, ηφζν
πεξηζζφηεξν νη Βπηηξνπέο δηαιχνληαλ κπξνζηά ζηελ επηξξνή
ησλ θνκκάησλ ηεο
αληηπνιίηεπζεο πνπ πιεζίαδαλ ζην ζψθν ηεο εμνπζίαο. ε θάζε επίζθεςε αξρεγνχ
θφκκαηνο ηεο αληηπνιίηεπζεο ηα κέιε ησλ Βπηηξνπψλ κεηαηξέπνληαλ ζε ηκήκαηα ησλ
καθξνζθειψλ απηνθηλεηνπνκπψλ, αχμαλαλ θαηά εληππσζηαθφ ηξφπν ηηο γξακκέο ησλ
εζεινληψλ ζσκαηνθπιάθσλ
«ησλ αξρεγψλ», κε επηηξέπνληαο ζηνπο «αγαπεηνχο»
πξνέδξνπο ησλ θνκκάησλ λα έβιεπαλ πέξα απ΄απηνχο. ιν απηφ ην ζθεληθφ ήηαλ κηα θαθή
αληηγξαθή ηεο ηαρηηθήο πνπ αθνινπζνχζε ν Μπεξίζηα ζε πξνεγνχκελεο εθινγέο, γηα λα
θάλεη επίδεημε ηεο ηζρχνο ηνπ .
Οη αλεξρφκελνη πνιηηηθνί ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ εμνπζία απέδεηρλαλ θαη ηππηθά φηη
δεηνχζαλ απιψο λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ.
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ

Κεθάιαην

ΥΕΥ

ΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΚΑΣΑΣΡΔΦΔ

ΣΟ ΚΡΑΣΟ

Έλαο θίινο κνπ λνκηθφο, επηθαινχκελνο ηνπο ππαίηηνπο γηα ηελ παξάιπζε ηνπ
θξάηνπο θαη ζηα κέρξη ηψξα ππφινηπα ρξφληα κεηά απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1997 , ιέεη φηη είλαη ν
θνηλσληθφο παξάγνληαο πνπ νηθνδνκεί ή θαηαζηξέθεη ην θξάηνο. Ο παξάγνληαο πνιηηηθή
εγεζία είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε, νη παξάκεηξνη ηεο νπνίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηδξάζεηο
ηεο θνηλσλίαο. ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ην θίιν κνπ λνκηθφ, ν θαζνξηζηηθφο πνιηηηθφο
παξάγνληαο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο είλαη ν Μπεξίζηα θαη ην Α. Κφκκα
θαη κεηά ηηο εθινγέο ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε κε αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο είλαη ην .
Κφκκα. Σν απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ είλαη ην ίδην . Βίλαη αθφκα
πξντφλ ηεο θαηάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία έηζη ηπγράλεη άμηα ηεο ηχρεο ηεο.
ΟΗ ΑΛΒΑΝΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΕΖΣΟΤΝ ΓΤΝΑΜΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΞΔΝΟΤ
ΓΗΑ ΝΑ ΚΤΒΔΡΝΖΟΤΝ ΣΖ ΥΧΡΑ

Τπήξραλ εμσηεξηθνί παξαγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ Ώιβαληθνχ
θξαηνπο ;
Ο Φάηνο Νάλν, ν πξψηνο Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1997 , ζε
επίζθεςε ζην Λνλδίλν ιίγεο βδνκάδεο κεηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ενπλίνπ ηεο ίδηαο
ρξνληάο , είπε ζην BBC: «Δ Αηεζλήο Κνηλφηεηα μφδεςε εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα θηάζνπλ
ηα πξάγκαηα εδψ πνπ ήξζαλ , ψζηε ν Μπεξίζηα λα είλαη αληηπνιίηεπζε».
Αελ μέξνπκε ηη ζέιεζε λα πεηχρεη ν Νάλν κε ηελ ελ ΄ιφγσ δήισζε, αιιά απνθάιπςε
δχν ζηνηρεία. Πξψην , φηη ε Αχζε μφδεςε εθαηνκκχξηα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα θαη
δεχηεξν φηη ε Αχζε δελ ήζειε ηελ απνβνιή ηνπ απφ ηελ αιβαληθή πνιηηηθή ζθελή , αιιά ην
πέξαζκά ηνπ ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Ο Φάηνο Νάλν εκκέζσο πιελ ζαθψο, δελ δηζηάδεη λα νκνινγήζεη φηη έιαβε ην
κήλπκα. Γηα λα ραξείο γηα πνιχ θαηξφ ην ζψθν ηεο εμνπζίαο ζηελ Ώιβαλία πξέπεη λα είζαη
ππάθνπνο ζ‟ εθείλνπο πνπ ζε θέξλνπλ ζηελ εμνπζία, αθφκε θαη φηαλ ζε θαζαηξνχλ.
Έηζη επηβεβαηψλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη ηζηνξηθά ζηελ Ώιβαλία άηνκα πνπ
επηδηψθνπλ ην ζξφλν ηεο εμνπζίαο αλεβαίλνπλ ππνθιηλφκελνη ζηνπο
ηζρπξνχο ηνπ
Βμσηεξηθνχ. Ώκέζσο κεηά, κφιηο λνηψζνπλ ηζρπξνί θάησ απφ ην ζθήπηξν ηεο εμνπζίαο πνπ
ηνπο ραξίδνπλ, επηδηψθνπλ λα «δηνξζψζνπλ ην ιάζνο ηνπο» κε
δχν ηξφπνπο:ή
«ιεζκνλψληαο» ηηο ππνζρέζεηο θαη δεζκεχζεηο ή αληαπνθξηλφκελνη ζε λέεο, επλντθφηεξεο
θαη΄απηνχο πξνζθνξέο. ηνλ θαλφλα απηφ δελ απνηειεί εμαίξεζε νχηε ν Βλβέξ Υφηδα
Βπίζεο, ηα γεγνλφηα πνπ επαθνινχζεζαλ ηηο εθινγέο ηεο 26 εο
ΜαΎνπ 1996,
επηβεβαίσζαλ φηη, φηαλ νη αιβαλνί πνιηηηθνί αιιεινηξψγνληαη , βξίζθνπλ ζηέγε, γηα λα
βγάινπλ ηα απσζεκέλα ηνπο , ζηνπο μέλνπο, θπξίσο ζηηο μέλεο πξεζβείεο. ηνλ θαλφλα απηφ
δελ ππήξμε εμαίξεζε νχηε ν ζθιεξφο άληξαο θαη ν πην καθξφβηνο πξσζππνπξγφο ηεο
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ρψξαο, ν Μερκέη ηέρνπ. 1 (Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε δήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Ειίξ
Μέηα ακέζσο κεηά ηελ ππεξςήθηζε ηνπ ζην Γεληθφ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ . Κφκκαηνο
γηα λα εγεζεί ηεο λέαο θπβέξλεζεο ησλ ζνζηαιηζηψλ , ηέιε Ώπγνχζηνπ 2001, φηη «ήκνπλ
ζίγνπξνο γηα ηελ επαλεθινγή κνπ θαη βεβαίσζα ηνπο μέλνπο δηπισκάηεο λα θάλνπλ ήζπρνη
δηαθνπέο»)
Οη δχν απηνί θαλφλεο ζα ραξαθηεξίζνπλ εηδηθά ηηο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία ηελ
πεξίνδν κεηά ηηο ηαξαρέο ηνπ 1997, φπνπ νη ζνζηαιηζηέο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1999 ζα
αιιάμνπλ ηξεηο πξσζππνπξγνχο ή πην ζσζηά ηέζζεξηο θπβεξλήζεηο ζε δχν ρξφληα . Δ κφλε
δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ελψ, νη πνιηηηθνί εληζρχνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηνπο
παξαπάλσ θαλφλεο , νη απινί ςεθνθφξνη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνγνεηεχνπλ ηε Αχζε ζηελ
επίηεπμε ησλ πνζεηψλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ αλάδεημε εγεηψλ. Μηα πξψηε
ελδεηθηηθή γεχζε πήξε ε Αχζε ζηα ζπλέδξηα ησλ δχν κεγάισλ ζπγθξνπφκελσλ θνκκάησλ 2
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999. Οη δπν κεγάινη αληίπαινη, Μπεξίζηα θαη Νάλν, ςεθίζηεθαλ ζηελ
αξρεγία ησλ αληίζηνηρσλ θνκκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην αληίζεην πνπ επηδίσθε αλνηρηά ε
Αχζε.
ηαλ φκσο ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ, Απηηθψλ, Ώιβαλψλ πνιηηηθψλ,
αιβαληθήο θνηλσλίαο δελ ζπληαπηίδνληαη, ηφηε ν εγσθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αιβαλνχ πνπ
πεγαίλεη κέρξη απηνζπζία αλαηξέπεη θάζε εζσηεξηθή ηζνξξνπία.
ΥΑΡΑΣΗ ΛΟΓΧ ΣΖ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ …..
Πνηνη είλαη θαη πψο επέδξαζαλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ;
Ώπφ κηα νπηηθή γσλία ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ
ηζρπξφηεξσλ Απηηθψλ δπλάκεσλ γηα λα επηβάιινπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζην ππφινηπν ηκήκα
ηνπ γεσπνιηηηθνχ άμνλα ηζνξξνπηψλ Ώλαηνιήο-Αχζεο, ηε ΐαιθαληθή. Σν ππφινηπν ηκήκα
είλαη ε Νφηηα ΐαιθαληθή.
Δ ΔΠΏ ζην παηρλίδη ηεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο πξαρηηθά εκθαλίζηεθαλ σο
ζσηήξεο ηεο θαηάζηαζεο, φηαλ ε Βπξψπε είρε θνπξαζηεί απφ ηνλ πφιεκν, ρσξίο λα
κπνξέζεη λα αγγίμεη ηελ εηξήλεπζε. Σαπηφρξνλα ε Γεξαηά Ήπεηξνο γλψξηδε φηη ν πφιεκνο
ζηε ΐνζλία απνηεινχζε κηα γξνζηά ζην δηθφ ηεο ζηνκάρη θαη έλα βαξχ θφζηνο γηα ηελ δηθή
ηεο ηζέπε. Δ ζπκθσλία εηξήλεπζεο ήηαλ κηα ιχζε, παξά ην γεγνλφο φηη ε Βπξψπε παξάδηλε
ηα θιεηδηά ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ζην ΐφξεην ηκήκα ησλ ΐαιθαλίσλ ζηνπο αξρηηέθηνλεο ηνπ
Νηέηηνλ , ελψ είλαη γλσζηφ πσο παξαδνζηαθά ηα είρε αλ φρη ε Ώπζηξία, ε Γεξκαλία.
Σαπηφρξνλα ε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζην ΐνξεηνδπηηθφ ηεο ηκήκα απέδεημε φηη
ε επηβνιή ηεο επηξξνήο, κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ζε κηα πεξηνρή κε έζησ θαη
πελεληάρξνλε ζηαζεξφηεηα, επηηπγράλεηαη κέζσ έλνπιεο δηέλεμεο. Δ εκπεηξία ζηε ΐνζλία
νδεγνχζε ζην άιιν ζπκπέξαζκα, φηη ε πξνζπάζεηα πξνο ιχζε ίδησλ ζεκάησλ ζην Νφηην
ηκήκα ηεο ΐαιθαληθήο κε κεγαιχηεξε ίζσο γεσπνιηηηθή ζεκαζία θαη κεηά ην Νηέηηνλ, ζα
πξνππέζεηε ηα ίδηα κέζα ιχζεο, κε ηελ κφλε δηαθνξά, ηελ εληνλφηεξε αληηπαξάζεζε
ζπκθεξφλησλ.
1

Πξσζππνπξγόο από ην 1954 κέρξη ην 1981 όηαλ ν Δ.Υόηδα ηνλ εμνπδεηέξσζε .

2

ηελ αιβαληθή λννηξνπία ε πνιηηηθή ελλνείηαη σο κόληκνο ζηίβνο αληηπαξάζεζεο θαη ζύγθξνπζεο, θπξίσο
κεηαμύ ησλ δύν κεγάισλ θνκκάησλ. Γη΄απηό ην ιόγν ε Γύζε θαζηέξσζε ηνλ όξν «απνθαηάζηαζε δηαιόγνπ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο»
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Γηα ηνπο ακεξηθαλνχο ηα πξάγκαηα
θαίλνληαλ αξθεηά εχθνια. Σν Νηέηηνλ
κεηαηξάπεθε γη΄απηνχο ζε ρξπζή επθαηξία λα επηβάινπλ ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν πνιηηηθήο
παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα, βάδνληαο ζην Μηιφζηεβηηο ηελ θνξλίδα ηνπ
εηξνλναλζξψπνπ, ηνλ κεηέηξεςαλ ζε κέξνο ηνπ ακεξηθαληθνχ παηρληδηνχ ζηελ πεξηνρή.
Βπηπιένλ νη «εθινγέο» ζην Κνζζπθνπέδην, κεηά ην Νηέηηνλ , κε ηνλ ηξφπν πψο έγηλαλ
απέδεημαλ φηη ε ακεξηθάληθε πνιηηηθή έιεγρε πιήξσο ηνλ Εκπξαρίκ Ρνπγθφβα, ηνλ άλζξσπν,
πνπ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1998 έιεγρε θαη εθπξνζσπνχζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο
«κεηξηνπαζείο» εμειίμεηο ζην Κνζζπθνπέδην.
ηα θφπηα απφ ηελ πεξίνδν ησλ δπζκελψλ εμειίμεσλ ζηελ ΐνζλία είραλ αλαπηπρζεί
κεξηθέο δεθάδεο ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο. (!)
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά , ε λέα αξηζηεξή θπβέξλεζε ηνπ εκίηε ζηελ Βιιάδα, γηα ηελ
νπνία δηαδίδνληαλ φηη ζα αθνινπζνχζε κηα θηινγεξκαληθή πνιηηηθή, είλαη ελδεηθηηθφ φηη κεηά
ηελ θξίζε πνπ ε Σνπξθία πξνθάιεζε ζηηο βξαρνλεζίδεο Εκηα ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1996, είπε κε
ππφθιηζε «επραξηζηψ» ζηελ θπβέξλεζε Κιίληνλ , «γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ απνθπγή
πηζαλνχ ζεξκνχ επεηζνδίνπ κε ηελ Σνπξθία».(!)
ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ ε Ώιβαλία απνηεινχζε ην «θιεηδί» γηα ην Κνζζπθνπέδην
ελψ ην ίδην ην Κνζζπθνπέδην είλαη κηα απφ ζεκαληηθφηεξεο αξηεξίεο ηνπ ρξπζνχ ηξηγψλνπ,
ΦΤΡΟΜ, Κνζζπθνπέδην Ώιβαλία, ζηε δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη ινηπψλ ιαζξεκπνξίσλ.
Σε βάζε ηνπ ηξηγψλνπ απνηειεί ε Ώιβαλία. Έηζη ε αληηπαξάζεζε ησλ ηζρπξψλ γηα επηξξνή
ζ΄απηφ ην θνκκάηη ησλ ΐαιθαλίσλ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ εθθξαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο
βνχιεζεο ππέξ θαη θαηά ηεο αλαηξνπήο Μπεξίζηα.
Σν πξφβιεκα δελ εζηηάδεηαη απιψο ζην πξφζσπν ηνπ Μπεξίζηα. Τπάξρεη έλα
πιέγκα παξαγφλησλ. Ο Μπεξίζηα θαηφξζσζε ην ξφιν ηνπ σο παληνδχλακνπ λα ηνλ
κεηαηξέςεη ζε δξάκα ηνπ ιανχ ηνπ.
Υξνληθά βξηζθφκαζηε ζηελ πεξίνδν φπνπ ε λέα καθία ησλ Ώιβαλψλ ηνπ
Κνζζπθνπεδίνπ δεηάεη απηνδχλακν έιεγρν ζηε πνιπκνξθία ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζην
δηάδξνκν Κνζζπθνπέδην- Ώιβαλία- Απηηθή Βπξψπε. Αείρλεη αζπκβίβαζηε κε ηνπο νκνεζλείο
ηεο πνπ έπαηδαλ κε φξνπο παηρληδηνχ άιισλ.
Δ ηαρχξπζκε ελίζρπζε ηεο λέαο αιβαληθήο καθίαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είρε ηελ
πνιηηηθή θάιπςε ησλ πξψελ θνκκνπληζηψλ ζηελ Ώιβαλία θαη ησλ αληηπάισλ ηνπ Μπνπθφζη
ζην Κνζζπθνπέδην. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90 φηαλ ήηαλ ζε ζέζε κάρεο γηα λα
αληαγσληζηεί θαη επηβιεζεί ζηελ Ώιβαλία θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, βαζηθφ ζηήξηγκα
εθπαίδεπζεο γη΄απηή έγηλαλ νη εθαηνληάδεο αμησκαηηθνί ησλ θαθφθεκσλ πξψελ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ηνπο νπνίνπο ν Μπεξίζηα άθεζε απέληαξνπο
ζηνπο δξφκνπο. Ώπηνί φρη κφλν γλψξηδαλ θαιά ηε δνπιεηά, αιιά είραλ θαη δηαζπλδέζεηο κε
ηνλ ππφθνζκν ηνπ εμσηεξηθνχ. Σαπηφρξνλα, θξφληηζε λα απνρηήζεη ιατθή βάζε
επηθαινχκελε ηελ ζεσξία ησλ εζληθν-λαξθσηηθψλ, πνπ ζεκαίλεη θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ
εκπνξηθψλ ζθνπψλ κε εζληθφ καλδχα.
αλ απνηέιεζκα κεηαμχ Πξηζηίλαο θαη Σηξάλσλ ζρεκαηίζηεθαλ δπν παξάιιειεο
γξακκέο δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ. Δ κηα ζπλέδεε ην Μπεξίζηα κε ηνπο Ρνπγθφβα-Μπνπθφζη
θαη ε άιιε ηε Λατθή Έλσζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ηνπο πξψελ θνκκνπληζηέο ησλ Σηξάλσλ.1
1

Ζ Λατθή Έλσζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ξηδνζπαζηηθή αξηζηεξή θίλεζε. Ηδξύζεθε από θύθινπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πξίζηηλαο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε κέρξη ην 1985 από ην θνκκνπληζηή δηθηάηνξα ζηα Σίξαλα Δ. Υόηδα .
Ζ Λατθή Έλσζε κεηαιιάρηεθε θαηά ην 1997-98 ζε Απειεπζεξσηηθό ηξαηό ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (UCK), ηνπ νπνίνπ
εγήζεθε ν Υαζίκ Θάηζη (“The New York Times»,25.06.1999.αλαδεκνζηεύζε εθ. ΑLΒΑΝΗΑ , Σίξαλα εκεξ 26.06.1999)
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ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε θαζεκία πνιηηηθή παξάηαμε είρε ηελ αληίζηνηρε
ζηξαηησηηθή ππνδνκή, FARK,1 ε πξψηε, UCK, ε δεχηεξε. Καη νη δπν είραλ θέληξα εμάζθεζεο
ζην Ώιβαληθφ έδαθνο. ηε Μέζε Ώιβαλία ε πξψηε, ζην βνξξά ηεο Ώιβαλίαο ε δεχηεξε.
Μεηαμχ ησλ δχν παξαηάμεσλ, εηδηθά κε ηελ άλνδν ησλ ζνζηαιηζηψλ, πξψελ θνκκνπληζηψλ,
ζηελ θπβέξλεζε ζηα Σίξαλα, 1997, μέζπαζε ζθιεξφο αληαγσληζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
δηαθίλεζεο ησλ φπισλ απφ Ώιβαλία ζην Κνζζπθνπέδην θαη ησλ λαξθσηηθψλ απφ
Κνζζπθνπέδην πξνο Ώιβαλία 2. Ο UCK έπαηξλε ζπλερψο ην πάλσ ρέξη. Ο αιπηξσηηζκφο
έγηλε ην ιάβαξφ ηνπ γηα «ην άιπην εζληθφ δήηεκα ησλ Ώιβαλψλ», ην νπνίν ζα κνιχλεη ζηε
ζπλέρεηα κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο ην Ώιβαληθφ ζηνηρείν ζηε Νφηηα εξβία, θφπηα, κέρξη θαη
Μαπξνβνχλην, ή θαη αιινχ. Ο παξάγνληαο απηφο θαζφξηδε ηψξα θαη ηνλ θπξίαξρν ζηηο
εμειίμεηο ζην Κνζζπθνπέδην.
Σν δάξη είρε ήδε παηρηεί θαη ήηαλ ην αιπηξσηηθφ εζληθηζηηθφ θίλεκα. κσο αθφκα ήηαλ
ζε ηζρχ ε ηζνξξνπία Νηέηηνλ
Σν πξνβάδηζκα θαηά ην 1998, ηνπ UCK ζην Κνζζπθνπέδην επηδείλσζε ηελ
θαηάζηαζε ζηα Σίξαλα3 . Δ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη απνδίδεηαη ζηε θφξκνπια
Μπνπθφζη . «λα απειεπζεξψζνπκε ηελ Πξίζηηλα απειεπζεξψλνληαο ηα Σίξαλα». Δ αιβαληθή
πξσηεχνπζα ήηαλ θαηά νκνινγία φισλ ην βαζηθφ ζηήξηγκα ηνπ UCK
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πνιηηηθή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο ν αιί
Μπεξίζηα επηδίσμε λα κεηαηξέςεη ηελ Ώιβαλία ζε ρψξα- θιεηδί κεηαμχ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη
ηνπ κνπζνπικαληζκνχ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε αξρεγφ πνπ κπνξνχζε λα απνθαζίζεη γηα ηηο
ηχρεο ζηελ πεξηνρή. Σν 1992 θαηα απζαίξεην ηξφπν εληάζζεη ηελ Ώιβαλία ζηελ Εζιακηθή
Αηάζθεςε, θάλεη παξαρσξήζεηο ζηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο θαη παξέρεη δηεπθνιχλζεηο θαη
ζηέγε ζε ηζιακηζηέο θνληακεληαιηζηέο θαη ηξνκνθξάηεο.
Σαπηφρξνλα
άιιαμε
ηηο
ζπκπάζεηεο πξνο ηνπο Απηηθνχο «εηαίξνπο», εθκεηαιιεπφκελνο αθξηβψο ην ξφιν πνπ ηνπ
είραλ «εκπηζηεπηεί» γηα ην Κνζζπθνπέδην, ρσξίο λα πξνζέμεη φηη έραλε ζπλερψο έδαθνο
ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο,

1

Άλδξεο ηεο FARK από ηηο δπλάκεηο απηέο ζα ζπλαληήζνπκε όρη κόλν ζηα γεγνλόηα ηνπ 1997, αιιά θαη ηνλ
επηέκβξην ηνπ1998 ζηελ απόπεηξα πξαμηθνπήκαηνο, αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο θξίζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ , ην
Καινθαίξη ηνπ 1999, όηαλ επηδίσμαλ εθ΄λένπ λα πξνθαιέζνπλ ηαξαρέο ζηε ρώξα.
2
Σνλ Ώπξίιην ηνπ 1998 ζηελ Ώιβαληθή κεζφξην κε ην Κνζζπθνπέδην ζθνηψλεηαη, έλα άηνκν, ν
ππεχζπλνο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ κε φπια ηνπ UCK απφ ηελ Ώιβαλία. Μεηά απφ ηελ δνινθνλία απηή ε FARK
έρεη ειεχζεξν ρέξη ζηε δηαθίλεζε ησλ φπισλ. Ώλνίγεη έλαο θχθινο αίκαηνο ν νπνίνο ζε ιίγνπο κήλεο, ην
επηέκβξε ηνπ 1998, ζα ζπκπεξηιάβεη ηνλ ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ . Μπεξίζηα , βνπιεπηή Ώδέκ Υατληάξη, ηνλ
Τπνπξγφ Άκπλαο ηεο ππνηηζέκελεο θπβέξλεζεο Μπνπθφζη , Ώθξίκ Κξαζλίθη. Δ αιπζίδα εγθιεκάησλ, ζχκθσλα
κε ηνλ ππνπξγφ Αεκφζηα Σάμεο ζηελ θπβέξλεζε Νάλν 1998, ζηνίρηζε ηε δσή 120 αηφκσλ .

3

Σελ πεξίνδν Αύγνπζηνο - επηέκβξεο ηνπ 1998 ε θπβέξλεζε Νάλν θηλδπλεύεη άκεζα. Ζ θαηάζηαζε ζην
Βόξην-αλαηνιηθό ηκήκα ηεο ρώξαο είλαη εθηόο ειέγρνπ. Ζ δξάζε ησλ ηζιακηθώλ ηξνκνθξαηώλ νδεγνύλ ζε θιείζηκν ηελ
Ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα. (Οη ηζιακηζηέο κε άκεζν ξόιν ζην Κνζζπθνπέδην αλάπηπμαλ ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο
ζηελ Αιβαλία επί Μπεξίζηα θαη κε ηελ επινγία ησλ Ακεξηθαλώλ). Ζ θπβέξλεζε δηαπηζηώλεη όηη ν Μπεξίζηα εξρόηαλ
θαηά πάλσ ηεο. Γηα λα ζηακαηήζεη ηελ νξγή ηνπ θπιαθίδεη έμη πξώελ ζηειέρε ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο, κε ηελ
θαηεγνξία γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο ηελ πεξίνδν ησλ ηαξαρώλ ηνπ 1997. Ζ θαηάζηαζε νμύλεηαη
πεξηζζόηεξν. Ζ δνινθνλία ηνπ Υατληάξη ζηηο 12.09.1998 νδεγεί δπν κέξεο κεηά ζε απόπεηξα πξαμηθνπήκαηνο. Οη
δπλάκεηο ηεο FARK εγνύληαη ησλ νπαδώλ ηνπ Μπεξίζηα.
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Σν 1994 άξρηζε λα ραιέη ηηο ζρέζεηο ησλ Σηξάλσλ κε ηνπο Ώκεξηθαλνχο, γηα λα βξεη
απνθνχκπη ζηνπο Γεξκαλνχο. Δ Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ησλ ΔΠΏ ππνγξάκκηδε ην 1994 αλνηρηά
εθείλα πνπ κέρξη πξφηηλνο απνζησπνχζε : ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ,
ηνλ απηαξρηθφ ηξφπν θαζνδήγεζεο ηνπ θξάηνπο, ηνλ εθηξνρηαζκφ ηεο ρψξαο απφ ηελ
αλακελφκελε δεκνθξαηηθή πνξεία θαη ηηο νηθνλνκηθέο παγίδεο. ια απηά απνηεινχζαλ
ζθιεξή πξνεηδνπνίεζε γηα ηνλ Μπεξίζηα, φηη έκπαηλε ζηελ ηειηθή επζεία ηεο ζπγθξνπζεο γηα
ηελ εμνπζία .
Ο Μπεξίζηα φκσο πηζηεχνληαο ζηελ παληνδπλακία ηνπ, αθνινχζεζε άιιε ηαρηηθή.
πγθξνχζηεθε αλνηρηά κε ηνπο ακεξηθαλνχο παξαβηάδνληαο κάιηζηα ηνπο ζηνηρεηψδεηο
θαλφλεο ηεο δηπισκαηίαο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε πξνζσπηθφηεηεο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη αλνηρηέο θφληξεο κε ηνλ Πξέζβε Shifter, ηνλ ηφηε Τθππνπξγφ
Βμσηεξηθψλ γηα
Γεληθά Θέκαηα, Timothy Worth,
ηνλ βνπιεπηή Llandosh, έθαλαλ
ρεηξνπηαζηή ηελ «ςχρξα» κε ην Λεπθφ Οίθν.
Σν 1995 ε Ώκεξηθαληθή CIA, δεηάεη επηζήκσο απφ ηνλ Μπεξίζηα ηελ ζχιιεςε θαη
έθδνζε ηζιακηζηψλ ηξνκνθξαηψλ πνπ ε ίδηα είρε εληνπίζεη ζηελ Ώιβαληθή πξσηεχνπζα.
Καλείο δελ ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη νη ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ
Ώιβαλία κε ηελ επινγία ησλ Ώκεξηθαλψλ. κσο ηψξα ν Μπεξίζηα είρε θιείζεη ηα δπν απηηά
ζηα επαλεηιεκκέλα αηηήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ γηα θαηαπνιέκεζε ηεο ηζιακηθήο
ηξνκνθξαηίαο. Μάιηζηα ηνπο είρε πξνζθέξεη ζηέγε ζηνπο ηξνκνθξάηεο ζηηο θξαηηθέο νηθίεο
ζην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο.
Ο Μπεξίζηα ζα πξνζζέζεη αξγφηεξα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ
κε ηηο ΔΠΏ έλα επηρείξεκα, ην νπνίν κφλν ζηελ αιβαληθή θνηλή γλψκε κπνξνχζε λα έπηαλε.
χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ηεο γξακκήο ηνπ «ΏΛΐΏΝΕΏ» 1, νη ιφγνη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζην γεγνλφο φηη ν Μπεξίζηα «αξλήζεθε λα δψζεη ζηνπο Ώκεξηθαλνχο ην ζηξαηεγηθφ λεζί
άζσλα ζηελ Ώπιψλα». Ώληέδξαζε φκσο ε ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα, ε νπνία
δήισζε φηη «ήηαλ ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε ε νπνία δήηεζε ην Αεθέκβξε ηνπ 1995 απφ ηηο
ΔΠΏ λα πάξνπλ ην λεζί άζσλα»
Δ εθεκεξίδα «Koha Jonë»2 δεκνζίεπζε δήισζε ηνπ Μπεξίζηα έλα ρξφλν πξίλ , ην
1996, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη «πξνηείλεη ζηνπο Γεξκαλνχο λα εθιέμνπλ κηα δηθή ηνπο
βάζε ζηελ Ώιβαλία, φπσο έθαλαλ θαη νη Ώκεξηθαλνί»
Δ ζε πςειφ βαζκφ αράξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μπεξίζηα πξνο ηνπο «εηαίξνπο» πέξα
ηνπ σθεαλνχ, νη νπνίνη ηνλ έθεξαλ ζηελ εμνπζία, ζρνιηάδεηαη επίζεο θαη σο δείρηεο ηεο
αθνζίσζεο ζηηο λέεο ζρέζεηο κε ηνπο λένπο επξσπαίνπο εηαίξνπο , θπξίσο κε ηνπο
Γεξκαλνχο.
Μεηά απφ ηελ θαηαζηξνθηθή ήηηα πνπ δέρηεθε ν Μπεξίζηα ζην δεκνςήθηζκα γηα ην
χληαγκα ην 1994 θαη ζαλ ζπλέπεηα ηε δηεζλή απνκφλσζή ηνπ, ήηαλ ε επίζθεςε ηνπ
Γεξκαλνχ Πξνέδξνπ Herzog ζηα Σίξαλα πνπ ηνλ ζήθσζε απφ ηε ιάζπε , δεκηνπξγψληαο
ηνπ ηελ εληχπσζε φηη ζηεξηδφκελνο ζηηο πιάηεο ηεο Γεξκαλίαο ζα «ληθνχζε» ηνπο
Ώκεξηθαλνχο.
Σνλ Ενχλην ηνπ 1996 ζηε Ληζζαβφλα, ν Μπεξίζηα είρε ηδηαίηεξεο ζπλνκηιίεο κε ηνλ
Γεξκαλφ θαγθειάξην Κνι . Ώκέζσο κεηά ζα επηκείλεη ζε κηα πνιηηηθή ηεο Ώιβαλίαο «ππέξ ηεο
Βπξψπεο», ελψ ζα επηηεζεί ζθιεξά ζε Ώκεξηθαλνχο επηζήκνπο, πνπ ελεπιάθεζαλ,
ζχκθσλα κ΄απηφλ, ζηηο ηαξαγκέλεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηελ
Ώιβαλία έλα κήλα πξηλ.
1
2

Δθεκ “ΑLΒΑΝΗΑ», εκεξ 0.05.1997
Δθεκ. «Koha Jone» εκεξ 02.05.1997
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Δ πεξίνδνο ηνπ εηδπιίνπ ζηηο ζρέζεηο κε ηε Γεξκαλία, πξνήιζε θαη κεηά απφ ηηο
χπνπηεο ζπκθσλίεο ηνπ Μπεξίζηα κε γεξκαληθά ζπκθέξνληα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ ρξσκίνπ ζην ΐνξξά ηεο ρψξαο. Σν φθεινο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο απφ ηελ ζπκθσλία
είλαη γεινίν, εθηφο απφ ην πνιηηηθφ φθεινο ππέξ ηνπ Μπεξίζηα. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα
ζηνλ δπηηθφ ηχπν, ε γεξκαληθή βηνκεραλία πνιέκνπ εμαζθάιηδε κε ην αιβαληθφ ρξψκην
35ρξνλε αλεμαξηεζία.
Παξ΄φια απηά ε θηλεηνπνίεζε ηνπ Μπεξίζηα γηα ηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο
θαηάζηαζεο ζην Κνζζπθνπέδην, (κεηά ηελ ζπκθσλία ηνπ Νηέηηνλ θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ
έμαξζε ηεο γεληθήο θξίζεο ζηε ρψξα ην 1997) έζεζαλ ηνλ Ώιβαλφ πξφεδξν ζην επίθεληξν
ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ησλ Βπξσπαίσλ
(Γεξκαλψλ)
θαη ησλ
Ώκεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή. Οπζηαζηηθά ην Κνζζπθνπέδην ρξεζηκνπνηνχληαλ
ηψξα σο θιεηδί γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ αλαηξνπή ησλ ηζνξξνπηψλ επηξξνήο πνπ βάιζεθαλ
ζην Νηέηηνλ .
ε κηα ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ Τπνπξγψλ Βμσηεξηθψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ
ΝΏΣΟ , ζηηο αξρέο ηνπ 1997, ν Γεξκαλφο ΤΠΒΞ Κίλθει ζχκηζε ζηνλ Μπεξίζηα ην
Κνζζπθνπέδην δεκηνπξγψληαο ηνπ κάιηζηα ην πεξηβάιινλ λα θαλνχλ θπζηινγηθέο νη
ξηδνζπαζηηθέο δειψζεηο ηνπ Μπεξίζηα γηα ην ίδην ζέκα .
Ο Μπεξίζηα ζα πηάζεη θαιά ην κήλπκα. Σν Κνζζπθνπέδην απνηεινχζε ηαπηφρξνλα
ζσηήξηα ιέκβν γηα ηελ εμνπζία ηνπ. ηα ηέιε ηνπ 1996 θαη αξρέο ηνπ 1997, ν Ώιβαλφο
Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηνπο Κνζνβάξνπο λα μεζεθσζνχλ κε ηα δηθά ηνπο εζληθά αηηήκαηα
παξάιιεια κε ηελ αληηπνιίηεπζε ηνπ ΐνπθ Νηξάζθνβηηο θαηά ηνπ Μηιφζεβηηο, Ο Ρνπγθφβα
φκσο δελ ζα παίμεη ην παηρλίδη ηνπ Μπεξίζηα, 1 εθφζνλ ήηαλ κέξνο ησλ ηζνξξνπηψλ ηεο κεηά
Νηέηηνλ επνρήο. Βλψ ν UCK είρε ηα ζηεξίγκαηά ηνπ ζηνπο αληηπάινπο ηνπ Μπεξίζηα.
Σα γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ UCK ,17.05.1997, κέρξη
θαη ηελ επίζεκε δήισζή ηνπ 28,11.1997, έζεζαλ εθηφο ηνπ πξνζθελίνπ ηνλ κεηξηoπαζή
εγέηε ησλ Ώιβαλψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.2 (Ο Ρνπγθφβα είρε επαλεθιεγεί πξφεδξνο, ην
Μάξηε ηνπ 1998 ζε έλα θνξηηζκέλν εζληθηζηηθά θιίκα, κε ηελ βνήζεηα ησλ ακεξηθαλψλ θαη κε
ην ζχλζεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ) Ο Μπνπγηάξ Μπνπθφζη σο
πξσζππνπξγφο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ εθδήισλε ζρεδφλ δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο κε ην
Ρνπγθφβα. Οη θαηαζηάζεηο βνεζνχζαλ ηνπο ξηδνζπαζηηθνχο λα απνθηήζνπλ έδαθνο.
Οη ακεξηθαλνί ζα αιιάμνπλ ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην Κνζζπθνπέδην ην θζηλφπσξν ηνπ
1998,ηφηε διδ, πνπ ν UCK,πξφβαιε σο ν απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο εμειίμεηο ζην
Κνζζπθνπέδην. Μέρξη ηφηε , ν UÇK ζεσξνχληαλ απφ ηηο ΔΠΏ σο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ,
αιιά ζρεδφλ ελ κία λχθηη αλαθεξχρζεθε εζληθναπειεπζεξσηηθφ θίλεκα. Δ Οπάζηγθηνλ είρε
ήδε εηζέιζεη ζε ηξνρηά κεησπηθήο ζχγθξνπζεο κε ην θαζεζηψο Μηιφζεβηηο, απηφλ ηνλ ίδην
πνιηηηθφ πνπ ζην Νηέτηνλ είρε απνθαιέζεη εγγπεηή ηεο εηξήλεο.
Έηζη νη Ώκεξηθαλνί εθάξκνζαλ ηε γλσζηή ιατθή παξνηκία πνπ ιέεη «ην ρέξη πνπ δελ
κπνξείο λα ην δαγθψζεηο ην θηιάο». Θα πξνεγεζνχλ ινηπφλ ησλ ξηδνζπαζηηθψλ ζέζεσλ

1

Αθνινπζεί όκσο ν Αληέκ Νηεκάηζη. Μεηά από ηελ ηειεπηαία άθαξπε ζπλάληεζε Μπεξίζηα – Ρνπγθόβα, ζηα
Σίξαλα, ηέιε ηνπ 1996 θαη παξά ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ,, βξίζθεηαη νθηώ θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηα Σίξαλα, γηα λα
θσλάδεη ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.
2

Κπξίσο δελ είρε εθαξκνζηεί ππαγνξεπκέλε από ηνπο Ακεξηθαλνύο εθπαηδεπηηθή ζπκθσλία κε ηνλ Μηιόζεβηηο,
01.10.1996 .
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ζην Κνζζπθνπέδην, ζα αλαιάβνπλ θαη ζα θεξδίζνπλ ηνλ πφιεκν, γηα λα ράζεη ε Βπξψπε ηελ
εηξήλε θαη λα πιεξψζεη ην βαξχ ηίκεκα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο.

ΣΟ ΞΔΠΛΤΜΑ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΤΟ ΑΛΛΔ ΑΠΟΦΔΗ
ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Σνλ Ώπξίιην ηνπ 1997 ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Ώκεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ
επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ζηελ Ώιβαλία εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο εξσίλεο ηνλίδνληαο φηη νη
αιβαληθέο ρξεκαηηζηηθέο ππξακίδεο απνηεινχλ έλα θάιπκκα πνπ θξχβεη έλα καδηθφ μέπιπκα
λαξθσζπλαιιάγκαηνο.
Σν ρξήκα πνπ μεπιέλνληαλ είρε επίζεο ηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ φια ηα είδε
ιαζξεκπνξίνπ: ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη φπισλ , ηεο ιεπθήο ζάξθαο, ησλ ηζηγάξσλ,
ησλ θαπζίκσλ . ΐαζηθή πεγή ήηαλ ηζιακηθέο ρψξεο .Βπηδίσμε ήηαλ ε θαζηέξσζε ηεο
ηζιακηθήο αλσηεξφηεηαο ζ΄απηή ηελ επξσπατθή ρψξα, (πξάγκα ην νπνίν ν αιί Μπεξίζηα
επλννχζε θαηά πξνθιεηηθφ ηξφπν ζηα κάηηα ηεο Αχζεο) ηηο ίδηεο πεγέο πξνζζέηνληαλ ηα
παγθφζκηα δίθηπα καχξνπ
ρξήκαηνο ηα νπνία είραλ αλάγθε ην μέπιπκα. ΄απηά
ελζσκαηψλνληαλ ηα ζε ελειηθίσζε αιβαληθά θπθιψκαηα.
Δ Εηαιηθή εθεκεξίδα “Gazeta de Sud” ζηηο 21.03.1997 έγξαθε κεηαμχ ησλ άιισλ φηη “
ε “Cosa Nostra” καδί κε ηελ ηνπξθηθή θαη αιβαληθή καθία , κεηαηξέπνπλ ηελ Ώιβαλία ζε κηα
πξαγκαηηθή Κνινκβία” χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα , “ππνινγίδνληαη 50 ρηιηάδεο αιβαληθέο
αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο δνπλ ζηα βνπλά ηεο Ώιβαλίαο θαιιηεξγψληαο καξηρνπάλα.”
Καη ζπλερίδεη “ Καηά ηνλ πφιεκν πνπ θαηέζηξεςε ηε Γηνπγθνζιαβία , ην Ληκάλη ηεο Ώπιψλαο
ήηαλ ην θέληξν ηνπ ιαζξεκπνξίνπ πξνο ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο “ θαη φηη ζηελ Ώιβαλία
κπνξεί λα έρνπλ «μεπιπζεί δηζεθαηνκκχξηα ιηξέηεο πξνεξρφκελεο απφ εγθιεκαηηθά
εκπφξηα.”
Σν μέπιπκα ρξεκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Ώιβαλία γηλφηαλ κέζσ ηεο θπθινθνξίαο
ζηηο παξαηξάπεδεο ηνπ βξψκηθνπ θαη θαζαξνχ ρξήκαηνο πνπ θέξδηδαλ νη Ώιβαλνί πνιίηεο.
Έηζη ην ρξήκα άιιαδε ρέξηα θαη πεξλνχζε ζ΄ απηά ησλ μέλσλ αθεληηθψλ, φπσο θαη
ζπλέβεθε.1 Σν ηίκεκα ην πιήξσζαλ νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απινί Ώιβαλνί νη νπνίνη, γηα λα
πινπηίζνπλ γξήγνξα, πνχιεζαλ αθφκα θαη ηα ζπίηηα ηνπο.
Ώπφ ηελ άιιε ζηφρεπε ζηε κεηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε πεδίν δξάζεο καθηφδηθσλ
νκάδσλ αλψηεξεο νηθνλνκηθήο ηζρχο. Δ δξάζε θαη ε χπαξμή ηνπο δεκηνπξγνχζε
πξνυπνζέζεηο ψζηε ην εμαζζελεκέλν αιβαληθφ θξάηνο λα κπεί ππφ ηελ θπξηαξρία θαη ηνλ
έιεγρν ηεο καθία, κε ή ρσξίο πνιηηηθή θαη θνκκαηηθή ηαπηφηεηα.
Αεκηνπξγνχληαλ έηζη νη ζπλζήθεο εγθαζίδξπζεο κηαο δεκνθξαηίαο ηχπνπ Κνινκβίαο
κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ Ώιβαλία θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ζπκθέξνληα ησλ
θχθισλ παξάλνκνπ ρξήκαηνο ελψλνληαλ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ, Σν ζεκείν επαθήο
ήηαλ νη ππξακίδεο . Σν θέληξν φιεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο
θαη θπξίσο ζηε Ώπιψλα. ηα Σίξαλα είρε εγθαηαζηαζεί ν εγθέθαινο 2
1

ηελ δίθε θαηά ηνπ αθεληηθνύ ηεο εηαηξίαο ΒΔΦΑ, Βερκπί Αιηκνύηζηατ ην Ννέκβξε ηνπ 1999, εηπώζεθε
επηζήκσο όηη κόλν κηα θνξά κεηαθέξζεθαλ κε ειηθόπηεξν 28 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε μέλε ηξάπεδα Ο Αιηκνύηζηατ
θαηεγνξήζεθε γηα ζπγθξόηεζε ελόπισλ νκάδσλ θαη γηα νξγαλσκέλε απάηε ησλ πνιηηώλ ζε ρξεκαηηθό πνζό ύςνπο 350
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
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Κεθάιαην ΥΥ
Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΜΠΔΡΗΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΟΤ ΑΛΒΑΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΔΥΔΗ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΟΜΠΗ ΣΗ Ζ Π Α

Οη επίζεκεο πεγέο ηνπ θξάηνπο ππφ ηελ εγεζία ηνπ Μπεξίζηα θαη νη θχθινη γχξσ ηνπ,
επεδίσμαλ λα ρξεψζνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο θαηά ην πξψην εμάκελν
ηνπ 1997 ζηελ επεξεαζκέλε απφ ην Βιιεληθφ Λφκπη ακεξηθαληθή θπβέξλεζε .
χκθσλα κε ηε ινγηθή απηή νη ζρέζεηο ησλ Σηξάλσλ κε ηνπο Ώκεξηθαλνχο ράιαζαλ
ζαλ ζπλέπεηα ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ Μπεξίζηα θαηά κεξηθψλ Ώκεξηθαλψλ
δηπισκαηψλ θαη πνιηηηθψλ επεξεαζκέλσλ απφ ηνπο Έιιελεο ησλ ΔΠΏ.
Εζρπξίδνληαη ιφγνπ ράξε φηη κε ηνλ Shifter ν Μπεξίζηα δηέθνςε ηηο ζρέζεηο, δηφηη ην
1994 δε δέρηεθε, «ελ΄ νλφκαηη ηεο θπξηαξρίαο ηεο δηθαηνζχλεο» λα επεξεάζεη ην δηθαζηήξην
γηα ηελ απνθπιάθηζε ησλ « πέληε αιβαλψλ πνιηηψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο».1 Με ην
βνπιεπηή Llandosh δηφηη ηα Σίξαλα δελ επέηξεςαλ λα ζπλνδεχνληαλ απφ ηνλ Νίθνια
Γθέεηο ζε επίζθεςή ηνπ ζηελ Ώιβαλία ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ επίζθεςε Μπεξίζηα ζηηο ΔΠΏ. 2
Οη ίδηεο ηζηνξίεο ζα επαλαιεθηνχλ ζην δηάζηεκα απηφ θαη κε ηνλ πθππνπξγφ Βμσηεξηθψλ
Wirth θαη ηνπο γλσζηνχο Δollbrooke, Gillman, Porter, Tenend, θιπ, νη νπνίνη απνηεινχλ
ζχκθσλα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Μπεξίζηα «ηνλ πνιηηηθφ κεραληζκφ» ηνπ Βιιεληθνχ Λφκπη
ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε.
2

Ζ αδηακθηζβήηεηε ηζρύ ησλ αλζξώπσλ ησλ παξαηξαπεδώλ ζα θαλεί αξγόηεξα όηαλ δελ ζα ηνπο κπεη αγθάζη,
παξά ηηο δειώζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνύ ησλ ζνζηαιηζηώλ ελαληίνλ ηνπο. Ζ απνρώξεζε από ηελ Αιβαλία ησλ
δύν γλσζηώλ δπηηθώλ εηαηξηώλ πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ «δηαθάλεηα ησλ παξαηξαπεδώλ», έλαληη ηεο ακνηβήο ησλ 8
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ , ρσξίο λα βγάινπλ θαλέλα ζπκπέξαζκα θαη ε ζησπή ησλ αιβαληθώλ αξρώλ, ε δίθε -θάξζα
θαηά ηνπ Αιηκνύηζηατ, κηιάεη εύγισηηα ππέξ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνύ. Μάιηζηα, ν ηόηε πξσζππνπξγόο Φάηνο Νάλν
ρξέσζε αθξηβώο ζηε ΒΔΦΑ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πξσζππνπξγηθνύ ζώθνπ ηελ εκέξα απόπεηξαο πξαμηθνπήκαηνο, 14
επηεκβξίνπ 1998, πνπ νδήγεζε θαη ζηελ παξαίηεζή ηνπ ιίγεο κέξεο αξγόηεξα. Ζ δηαθάλεηα επίζεο νδεγεί ζηελ εμαγσγή
ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ παξαηξαπεδώλ γηα ην μέπιπκα ρξεκάησλ, θάηη πνπ δε ζπκθέξεη εθείλνπο πνπ
ζηεξίδνπλ ηελ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνύ ησλ ζνζηαιηζηώλ, ε νπνία όπσο θαη ν Μπεξίζηα βιέπεη ηηο παξαηξάπεδεο απιώο
σο ππξακηδνεηδή ζπζηήκαηα. Ζ αλαθάιπςε ζηα Σίξαλα ζηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ ην 2001, δηεζλνύο θπθιώκαηνο
μεπιύκαηνο εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πξνεξρόκελσλ από ηελ πώιεζε λαξθσηηθώλ ζηελ Διβεηία θαη ε άκεζε ππνηίκεζε
ηνπ αιβαληθνύ λνκίζκαηνο, είλαη αθόκα έλα ζηνηρείν γηα ην ξόιν πνπ παίδεη ην μέπιπκα ρξεκάησλ ζηελ Αιβαλία.
1
Ο Αιβαλόο Πξόεδξνο, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ πεγέο, δελ έιαβε ππόςε ηελ παξέκβαζε Wirth γηα ηελ
απνθπιάθηζε ησλ πέληε ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ , δελ έιαβε ππόςε κάιηζηα νύηε ηελ επηζηνιή Κιίληνλ ην Φζηλόπσξν 1994,
πνπ ηνλ «ζπκβνύιεπε» λα θάλεη ρξήζε ηεο αξκνδηόηεηαο ράξεηνο γηα ηνπο «πέληε». Ο Μπεξίζηα ζεσξεί ηελ
απνθπιάθηζε ησλ πέληε απνηέιεζκα κηαο ηπραίαο θαη πξνζσπηθήο απόθαζεο ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηνπ Αθπξσηηθνύ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Αιβαλίαο Εεθ Μπξόδη απόθαζεο «απαιιαγκέλεο από θάζε μέλε επηξξνή», όπσο ν Μπεξίζηα
ραξαθηεξίδεη. Μεηά από ηελ ελ΄ιόγσ απόθαζε ν Μπξόδη δηώρηεθε ζθιεξά από ηνλ Μπεξίζηα. Φπγαδεύηεθε από ηελ
Ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα ιίγνπο κήλεο κεηά θαη εγθαηαζηάζεθε ζηηο ΖΠΑ.
Ο Γθέεηο όιεο εθείλεο ηηο εκέξεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνθπιάθηζε ησλ πέληε βξηζθόηαλ ζηα Σίξαλα. Γεγνλόο
είλαη επίζεο όηη Γθεεηο θαη έλα απηνθίλεην ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, πήγαλ θαη πήξαλ ηνπο πέληε από ηελ
θπιαθή ην βξάδπ ηεο 8εο Φιεβάξε 1995. Μέρξη ηόηε, αιιά θαη κεηά, ν Γθέεηο έκπαηλε ζηελ Αιβαλία ζαλ ζην ζπίηη ηνπ.
Μάιηζηα από ην πεξηβάιινλ ηνπ δηέξξεπζε ε πιεξνθνξία όηη ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα εθείλε ηελ πεξίνδν, ν Γθελο
Πόιν, θάιεζε ζην ζπίηη ηνπ γηα γεύκα ηνλ Γθέεηο.
2

Ζ απαγόξεπζε αλαθνηλώζεθε, όηαλ νη Γθέεηο θαη Llandosh βξηζθόηαλ ζηελ Καθαβηά. Ο Ακεξηθαλόο
βνπιεπηήο ζα επηζθεθηεί κόλνο ηνπ ηελ Αιβαλία, ελώ ζην Λεζθνβίθη ζα δερηεί πξνθιήζεηο από ηελ αιβαληθή αζηπλνκία.
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χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ Μπεξίζηα , πίζσ απ‟ φιν ην ζθεληθφ βξίζθεηαη ν πξψελ
πξφεδξνο ηεο ΠΟΏΚΏ, Νίθνιαο Γθέεηο θαη άιινη ειιεληθνί θχθινη.
Oη εκπλεπζηέο ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ , ην νπνίν αλαπηχρζεθε θαη ζηελ αιβαληθή
ΐνπιή ζηηο 26 Μαξηίνπ 1997, ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη έλα ζρέδην απφ ην 1992 κε ηελ
θσδηθνπνηεκέλε νλνκαζία «Λσηφο». Ο Γθέεηο απφ θνηλνχ κε άιινπο Έιιελεο παξάγνληεο
ζηηο ΔΠΏ, θαηφξζσζαλ λα πείζνπλ , ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ Μπεξίζηα, ηελ θπβέξλεζε
Κιίληνλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Μπεξίζηα θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο,«γηα λα
πάξνπλ ην κηζφ ηεο Ώιβαλίαο» ή λα «επεθηείλνπλ ηα ζχλνξα ηεο Βιιάδαο κέρξη ηε Λέδηα».
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, αλαθέξνπλ ηα θαλάιηα ηνπ Μπεξίζηα, ν Νίθνιαο Γθέεηο
θαηφξζσζε λα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ζηνπο ζνζηαιηζηέο ηνπ Φάηνο Νάλν,
γεγνλφο πνπ ην θξίλεη εγθιεκαηηθφ γηα ηελ Ώιβαλία. Ο ίδηνο ν Μπεξίζηα θαηεγνξεί
πξνζσπηθά, φπσο ηζρπξίδεηαη, ηνλ Γθέεηο σο ηξνκνθξάηε θαη ρξεκαηνδφηε ηνπ επεηζνδίνπ
ηεο Βπηζθνπήο ηεο δεθάηεο Ώπξηιίνπ 1994.
Eλησκεηαμχ είλαη γεγνλφο φηη ν Νίθνιαο Γθέεηο αλαπνδνγχξηζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
επίζθεςεο Μπεξίζηα ζηηο ΔΠΏ ην επηέκβξε ηνπ 1995, κε απνθνξχθσκα ην επεηζφδην ζην
Παλεπηζηήκην
ηεο ΐνζηφλεο.1 Σν γεγνλφο έθαλε ηνλ Μπεξίζηα λα θεξχμεη ηνλ Γθέεηο
αλεπηζχκεην γηα ηελ Ώιβαλία πξφζσπν.
Ο Ώιβαλφο Πξφεδξνο είρε ιεζκνλήζεη φηη ε πεξίνδνο ράξηηνο απφ κέξνπο ησλ ΔΠΏ
φζνλ αθνξά ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ηνπ είρε πξν πνιινχ
ιήμεη. Έλα νξηζηηθφ ηέινο ζα κπεη κε ηηο εθινγέο ηηο 26 ΜαΎνπ 1996, φηαλ ην Κφκκα ηνπ αιί
Μπεξίζηα
κε βία θαη λνζεία θέξδηζε ηηο γεληθέο εθινγέο, ελψ ε αληηπνιίηεπζε ηηο
κπντθνηάξηζε ιίγν πξηλ θιείζνπλ νη θάιπεο. Ο Μπεξίζηα είρε θιείζεη εληειψο ηα απηηά αθνχ
νχηε ν πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Wirth νχηε ν πξψελ Ώκεξηθαλφο πξφεδξνο Μπνχο 2 ζα
πείζνπλ ηνλ Μπεξίζηα λα ππνρσξήζεη ζηε λνζεία πνπ είρε δηαπξάμεη.
Παξά ηαχηα ζηελ Βιιάδα ρξέσλαλ ηελ θξίζε ηα ηφηε επίζεκα Σίξαλα. (Πάληα φηαλ
ζηα Σίξαλα ρξεηάδεηαη έλαο ερζξφο, ε Βιιάδα ελζαξθψλεη
ζηελ Ώιβαλία ηελ έλλνηα
ερζξφηεηα)
« Δ πηζαλφηεξε εθδνρή,- αλαθέξεηαη ζε έλα απφ ηα βηβιία ησλ αλζξψπσλ θνληά ζην
Μπεξίζηα γηα ηελ θξίζε,- ήηαλ ζχκθσλα κε ηνλ παγθφζκην ηχπν νη επηδξάζεηο ησλ Βιιήλσλ
γεηηφλσλ ζην Νφηην ηκήκα ηεο Ώιβαλίαο κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο ιατθήο δπζαξέζθεηαο
κεηά ηελ πηψρεπζε ησλ παξαηξαπεδψλ» 3
Βπίζεο ηα απνθφκκαηα απφ ηνλ παγθφζκην ηχπν
πνπ ζπγθέληξσλαλ
σο
επηρεηξήκαηα νη άλζξσπνη ηνπ Μπεξίζηα, κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθεξφηαλ:

1

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Βνζηόλεο, ύζηεξα από παξέκβαζε ηνπ Γθέεηο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
δηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία ζπλέδεζε ηε βξάβεπζε ηνπ Αιβαλνύ Πξνέδξνπ κε ηε δέζκεπζή ηνπ
γηα ην ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο. Ο Μπεξίζηα αξλήζεθε λα δεζκεπηεί ηζρπξηδόκελνο όηη «ν
ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο ραίξεη ζηνλ ηνκέα απηό όισλ ησλ δηθαησκάησλ». αλ απνηέιεζκα δελ πήγε νύηε ζην
Παλεπηζηήκην. Ωζηόζν από ην 1993-94 κέρξη ην επηέκβξε ηνπ 1996, νη Διιελν – Αιβαληθέο ζρέζεηο είραλ εγθισβηζηεί
αθξηβώο ζην άλνηγκα ηξηώλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ ζηηο πόιεηο Αξγπξνθάζηξνπ, Γειβίλνπ θαη Αγίσλ αξάληα.
2

Ο πξώελ ακεξηθαλόο πξόεδξνο Μπνύο από θνηλνύ κε ηνλ πξώελ αξρεγό ηνπ Πεληάγώλνπ, Κόιηλ Πάνπει,
ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ άιη Μπεξίζηα, ηνλ Ηνύλην ηνπ 1996 ζηελ Απιώλα. ΄Έλα από ηα ζέκαηα νη εθινγέο ζηελ Αιβαλία.
Ο Μπνύο κεηέβε ζηελ Απιώλα κε θόηεξν ΄Έιιελα εθνπιηζηή.
3

Μέξν Μπάδε, «Αιβαλν-ακεξηθαληθέο πξαγκαηηθόηεηεο», Σίξαλα 1997, ζει 109.
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«ε αληαπφθξηζε απφ ηα Σίξαλα ην Ώπζηξηαθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ ΏΡΏ, ζηηο
19.03.97 αλαθέξεη φηη ηηο ηαξαρέο δηεπζχλνπλ απφζηξαηνη αμησκαηηθνί ππφ ηελ επηξξνή ηνπ
πξψελ Τπνπξγνχ Άκπλαο επί δηθηαηνξίαο, Κίηζην Μνπζηάθε , κέινο ηεο Βιιεληθήο
Μεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία» (!!)
Δ ηηαιηθή εθεκεξίδα «Koriera della Sera» ζηηο 12.03.1997, έγξαθε φηη ν γλσζηφο
Έιιελαο δηθεγφξνο, Ώιέμαλδξνο Λπθνπξέδνο, ζπληνλίδεη ηζρπξέο ηαξαρέο ζην Νφην ηεο
Ώιβαλίαο. Δ αλάκημε απηνχ ηνπ πξνζψπνπ ζηηο ηαξαρέο κπνξεί λα έρεη απξφβιεπηεο
ζπλέπεηεο γηα ηελ αιβαληθή θξίζε”.
Ώπφ ηελ δηθή ηεο πιεπξά ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα «Zaman», ζηηο,16.03.97 κηινχζε γηα
ειιεληθή ζπλσκνζία ζηελ Ώιβαλία . Γηα ηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα, ε νπνία επηθαινχληαλ
πεγέο ηεο ΜΕΣ, «200 πεξίπνπ Ώιβαλνί πνιίηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο , εθπαηδεχηεθαλ ζε
εηδηθά θξνληηζηήξηα ηεο Βιιεληθήο Μπζηηθήο Ώζηπλνκίαο
ζηελ Κχπξν . Οη „Βιιελεο,
θαηαιήγεη ε εθεκεξίδα, ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηα θαηάζηαζε κε εθείλε ζηελ
Κχπξν».
Σα Σίξαλα δελ ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ φηη ε Βιιάδα ήηαλ ε κφλε γεηηνληθή ρψξα ε
νπνία δελ είρε θαλέλα ζπκθέξνλ γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Ώιβαλία. Ώπηφ
δηφηη είλαη ρψξα κέινο ηεο Β. Έλσζε, έρεη ζηελ Ώιβαλία κηα δηθή ηεο Βζληθή Μεηνλφηεηα, ε
νπνία ππφ θαηαζηάζεηο πνιηηηθήο αζηάζεηαο δελ κπνξεί λα πξνθφςεη θαη ηξίην , ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη επηβεβαησζεί φηη ε νπνηαδήπνηε δπζκελήο εμέιημε ζηελ Ώιβαλία απνηειεί έλα
βαξχ ηίκεκα γηα ηελ Βιιάδα ζε αξθεηά επίπεδα.
ηελ πξάμε ε ζέζε ηεο επίζεκεο Ώζήλαο ζε ζρέζε κε ηελ Ώιβαληθή θξίζε έπξεπε λα
επηιερηεί κέζα απφ ην κπεξδεκέλν θνπβάξη ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ
πνπ επεξέαδαλ ζ΄απηή . Οη ρεηξηζκνί ηεο έρνπλ αξθεηά ηξσηά ζεκεία πνπ νθείινληαη ίζσο
ζ΄απηφ ην δπζεπίιπην πιέγκα ζπκθεξφλησλ θαη παξαγφλησλ ηα νπνία απάξηηδαλ ηελ
αιβαληθή θξίζε. Οθείινληαη επίζεο ζηελ ελεκέξσζε πνπ ε Ώζήλα είρε ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θξίζεο, θαζψο θαη ζηηο επηθπιάμεηο πνπ εθδήισζε ε Ώζήλα
φζνλ αθνξά ηηο θαρππνςίεο ηεο Ώιβαλίαο. ην ζχκπιεγκα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ απηνχ ε Β.
Β. Μεηνλφηεηα ήηαλ ν κεγάινο ρακέλνο.
ΣΟ ΦΛΔΡΣ ΑΘΖΝΑ - ΜΠΔΡΗΗΑ

Μεηά απφ ηελ απνθπιάθηζε ησλ πέληε ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ νη ζρέζεηο κεηαμχ Ώζήλαο
θαη Σηξάλσλ ζηαζεξνπνηνχληαη θαη βειηηψλνληαη, κέρξη κάιηζηα ηελ ππνγξαθή ζπκθψλνπ
θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ (Βπίζθεςε ηεθαλφπνπινπ ην Φζηλφπσξν
ηνπ 1995). ηε ζπλέρεηα θαηά ην 1996, ε Ώζήλα , ελψ έβιεπε φηη ε αληηπνιίηεπζε φρη κφλν
είρε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο λα θεξδίζεη ηηο εθινγέο, αιιά ήηαλ θαη πην θνληά ζηελ Βιιάδα 1 ,
βνήζεζε ην Μπεξίζηα λα θεξδίζεη ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Μάε 1996. 2 Ο Μπεξίζηα
θέξδηζε ηηο εθινγέο κε λνζεία θαη βία .Κέξδηζε ηαπηφρξνλα θαη ηελ δηεζλή θαηαθξαπγή κε
πξσηνπφξνπο ηηο ΔΠΏ. Δ Ώζήλα ζηψπεζε θαη πήξε σο αληάιιαγκα ην άλνηγκα ησλ ηξηψλ
ειιεληθψλ πξψησλ ηάμεσλ ζηηο πφιεηο Ώξγπξνθάζηξνπ, Αειβίλνπ θαη Ώγίσλ αξάληα.

1

Καηά ην 1993-95 κε ηελ θξίζε ζηηο ειιελν-αιβαληθέο ζρέζεηο ε αληηπνιίηεπζε ζπκπαξαζηάζεθε κε ηδηαίηεξν
ηξόπν ζηελ Διιάδα κε απνηέιεζκα λα ρξεσζεί ζθιεξέο θαηεγνξίεο σο πνπιεκέλε ζηελ Διιάδα
2

Γεο θεθάιαην Τ, ηκήκα «Μηα όαζε γηα ην Μπεξίζηα….»
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Βλησκεηαμχ ε Ώζήλα ζα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο ζηελ Ώιβαλία θαη φηαλ ηα ηξημίκαηα ζην ζάπην θαξάβη ηνπ Μπεξίζηα αθνχγνληαλ
απφ πνιχ καθξηά.
Μάιηζηα ε Ώζήλα, έθαλε ηφηε κηα δεχηεξε ζεακαηηθή θίλεζε ππέξ ηνπ Μπεξίζηα .
Μέζσ ηνπ Έιιελα Πξέζβε ζηα Σίξαλα παξέδσζε ζην αιί Μπεξίζηα, (22.02.1997)
πξφζθιεζε ηνπ Έιιελα Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο γηα επίζεκε επίζθεςε ζηελ Ώζήλα σο
αληαπφδνζε ηεο Βπίζθεςεο ηεθαλφπνπινπ ζηα Σίξαλα. 1 Καζνξίδεηαη, φπσο είλαη γλσζηφ
θαη ε εκεξνκελία. Βίλαη ε εκέξα πηψζεο ηνπ λαδηζκνχ, (09.05.1997). πξνθαιψληαο έηζη
αλνηρηά ηηο αληηδξάζεηο ηεο αιβαληθήο αληηπνιίηεπζεο. 2
Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη φηη ε Ώζήλα δελ κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ ηε ζέζε ηεο Αχζεο.
Δ Απζε δελ έβιεπε κε θαιφ κάηη ηελ αλεμέιεγθηε πνξεία ηεο εμέγεξζεο ζην Νφην ηεο
Ώιβαλίαο, ηελ νπνία θάπνηνη ζηηο δπηηθέο πξσηεχνπζεο ζεσξνχζαλ δάθηπιν ηεο Βιιάδαο.
Βίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε Ώζήλα ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ ζήκαλε ηνλ θψδσλα ηνπ
θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ θξίζε ζηελ Ώιβαλία θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα είρε ζηελ
πεξηνρή. Δ θσλή ηεο δελ εηζαθνχζηεθε σο αληαπφθξηζε ζηε δπλακηθή ησλ εμειίμεσλ ζηε
ρψξα, αιιά σο έθθιεζε γηά ζηήξημε ηνπ Μπεξίζηα.
Δ ζέζε ηεο επίζεκεο Ώζήλαο πξνο ηηο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία, επαλέθεξε ηφηε ζην
πξνζθήλην ηελ εζσηεξηθή αληηπαξάζεζε ζηελ θπβέξλεζε εκίηε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ
ππνπξγψλ.
Οη ππνπξγνί θνληά ζηνλ Άθε Σζνραηδφπνπιν, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ
Παπαλδξετθνί , θαίλεηαη φηη είραλ κηα πην ζσζηή ελεκέξσζε γηα ην ηη γηλφηαλε θαη
αλακελφηαλε ζηελ Ώιβαλία θαη δεηνχζαλ κηα αιιαγή ηεο πνιηηηθήο γξακκήο ζηηο ζρέζεηο κε
ηνλ Μπεξίζηα .
Ο Πξσζππνπξγφο καδί κε ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεξνχζαλ ζηάζε πνπ
ππφδεηρλαλ ηα ηειεγξαθήκαηα ηνπ πξέζβε ηεο Βιιάδαο ζηα Σίξαλα. Δ νκάδα ηνπ
Σζνραηδφπνπινπ κεηά απφ θάπνην ζεκείν θαηφξζσζε λα επηβιεζεί ηεο νκάδαο ηνπ
Πξσζππνπξγνχ. (Πεξηζζφηεξν φκσο αλάζηεκα θαη θχξνο ζηνπο θχθινπο ηνπ ΠΏΟΚ
απφθηεζε ν άλζξσπνο παξάγνληαο ηνπ . Κφκκαηνο Ώιβαλίαο, πνπ ήηαλ θνληά ζηνλ
Τπνπξγφ Άκπλαο ηεο Βιιάδαο θαη ηνλ θπιαθηζκέλν πξφεδξν ηνπ . Κφκκαηνο Ώιβαλίαο)
Βδψ ίζσο λα νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη νη πξνηάζεηο ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ Αχζε, γηα
ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο λα κελ ήηαλ πεηζηηθέο θαη απφ θνηλνχ κε άιινπο παξάγνληεο λα
άθελαλ ηελ Βιιάδα ζρεδφλ ζηελ νπξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζηελ Ώιβαλία,
αθήλνληαο πάληα ηελ πξσηνβνπιία ζηελ Εηαιία.
Ο ΠΡΔΒΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ
ΥΔΓΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΠΔΡΗΗΑ. ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΑΝΔΥΟΝΣΑΗ ΟΗ ΖΠΑ;
1

Γεο θεθάιαην Τ, ηκήκα «Μηα όαζε γηα ην Μπεξίζηα….»

2

Λίγεο κέξεο κεηά, ηέιε Φιεβάξε 1997, κε ην γλσζηό δεκνζηνγξάθν, Φξόθ Σζηνύπη, ν νπνίνο ήηαλ εθείλε ηελ
πεξίνδν έλαο από ηνπο δπζεύξεηνπο αλαιπηέο γηα ηνπο δπηηθνύο δηπισκάηεο θαη πνιηηηθνύο , επηζθεπηόκαζηε ηελ Αζήλα
λα επεξεάζνπκε όζν γίλεηαη δπλαηό ηελ αιιαγή ζέζεο ηεο Διιάδαο ζηα ηεο Αιβαλίαο. Πξαγκαηνπνηήζακε κάιηζηα κηα
ζπλάληεζε κε αλζξώπνπο ηνπ γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ.
Γπζηπρώο ε Αζήλα κέρξη θαη ηελ πξώηε βδνκάδα ηνπ Μάξηε ηνπ 1997 δελ θαηάιαβε όηη ν Μπεξίζηα είρε ράζεη
ην παηρλίδη ειέγρνπ ησλ εμειίμεσλ ζηε ρώξα. Οθείιεηαη απηό θπξίσο ζηελ επηκνλή ηνπ Έιιελα πξέζβε ζηα Σίξαλα γηα
πνιηηηθή ηεο Αζήλαο ππέξ ηνπ Μπεξίζηα. Μάιηζηα κέρξη ηόηε πνπ έκεηλε ζηα Σίξαλα, (Φιεβάξε1999), ζα αθνινπζήζεη
ηελ ίδηα γξακκή.
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ηηο αξρέο Μαξηίνπ 1997,φπσο πξνθχπηεη απφ ηειεγξάθεκα εηδηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ
Πξέζβε ηεο Βιιάδαο ζηα Σίξαλα, θ. Κσλζηαληίλνπ Πξεβεδνπξάθε (δεκνζηεπκέλν ζηνλ Σ.η.Σ
ηεο Κπξηαθήο 09.03.1997),αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα γεγνλφηα , ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε
δεηνχζε απφ ηελ Ώζήλα, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Οπάζηγθηνλ κηα ζησπεξή αλνρή ιίγσλ
εκεξψλ ψζηε λα θακθζεί ην
θξφλεκα ησλ εμεγεξκέλσλ ηνπ Νφηνπ , νη νπνίνη
αληηκεηψπηδαλ ζνβαξφ πξφβιεκα αλεθνδηαζκνχ ζε θαχζηκα θαη ηξφθηκα. Έηζη ζηηο
ζπλζήθεο θφπσζεο ησλ εμεγεξκέλσλ ν Μπεξίζηα ζα
αλαιάβαηλε ηελ επηρείξεζε
θαηαζηνιήο θαηά ηνπ εμεγεξκέλνπ Νφηνπ.
Δ αιβαληθή θπβέξλεζε εμέθξαδε ηαπηφρξνλα ηηο αλεζπρίεο ζηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε
«γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ νπινθφξσλ ηνπ Νφηνπ» ( απφ Βιιάδα) θαη γηα ην γεγνλφο φηη
«πνιινί απ΄απηνχο κηινχλ ειιεληθά».
΄Βλα επφκελν βήκα ηνπ ζρεδίνπ ΔΠΏ – Μπεξίζηα, πνπ απνθαιχπηεη ν Σ.η.Κ είλαη
κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπο «νη θπλεγεκέλνη εμεγεξκέλνη λα πξνσζνχληαλ πξνο Βιιάδα»(!!).
Ση ζπκβαίλεη ινηπφλ θαη γηαηί λα ππάξρεη ζρέδην Μπεξίζηα – ΔΠΏ ηε ζηηγκή πνπ νη
Ώκεξηθαλνί δεκνζίσο θαηαθεξαπλψλνπλ ηνλ Ώιβαλφ Πξφεδξν θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο
έρνπλ δείμεη φηη ζέινπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ εμνπζία, αλ φρη απφ ηελ πνιηηηθή;
Ο Μπεξίζηα είρε θαηνξζψζεη λα πείζεη ελ΄κέξεη ηε Αχζε, (ε νπνία είρε ράζεη
εληειψο ηηο επαθέο κε ην Νφην ηεο Ώιβαλίαο), φηη ε εμέγεξζε εθεί είλαη απνηέιεζκα ηεο
επίδξαζεο ησλ εζληθηζηηθψλ θχθισλ ηεο Βιιάδαο θαη θπξίσο ηνπ Βιιεληθνχ Λφκπη ζηηο
ΔΠΏ, θαη πνπ απνβιέπνπλ ζε «απφζρηζε ηνπ Νφηνπ» . (Βδψ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ν
Μπεξίζηα, φηαλ κηινχζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν, θαη΄απηφλ ζρέδην , ήηαλ πάληα πξνζεθηηθφο λα
εμαηξεί ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε).
Οη ΔΠΏ σζηφζν, δελ είλαη γλσζηφ σο πην ζεκείν δήηεζαλ απφ ηελ Ώζήλα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ Μπεξίζηα – Οπάζηγθηνλ, θαη αλ απηφ γηλφηαλ κε ζηφρν ηελ
αλαραίηηζε πηζαλψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εμέγεξζεο ηνπ Νφηνπ ζε
αιπηξσηηθέο επηδηψμεηο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο, ή αληίζηξνθα , γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο κεηνλφηεηαο ζε ηέηνηεο εμειίμεηο.
ην πιαίζην απηφ αζθαιψο πνπ θαη ε Ώζήλα είρε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο γηα δηάθνξεο
θηλήζεηο εθείλσλ πνπ ηηο ηδέεο ηνπο ηηο δήισλαλ σο πξαγκαηηθφηεηα. Γηα θείλνπο νη νπνίνη κε
θάπνηεο ίζσο ζπνξαδηθέο θηλήζεηο κέζα ζην Ώιβαληθφ ράνο πξνζπαζνχζαλ λα
δηθαηνινγήζνπλ ηνλ «παηξησηηζκφ» ηνπο θαη ηνλ αδξά πιεξσκέλν «εξσηζκφ» ηνπο,
γεκίδνληαο κε απνδείμεηο θάπνην θάθειν, ή ηηο ζειίδεο θάπνηνπ πεξηνδηθνχ , «πεξί ηνπο
πξαγκαηηθνχο απηνπξγνχο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Νφηνπ», «πνπ έδσζαλ ηε ΐφξεην Ήπεηξν ζην
πηάην, αιιά ηηκσξήζεθαλ γη΄απηφ» (!!)
Δ πξαγκαηηθφηεηα απηή έβαδε ηελ Ώζήλα ζε δχζθνιε ζέζε, δηφηη απφ ηε κηα κεξηά γηα
ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε δελ αθνπγφηαλ θαιά απηά ηα θνπδνχληα, ελψ απφ ηελ άιιε δελ
είρε θαηαιάβεη φηη ν Μπεξίζηα είρε ράζεη αλεπηζηξεπηί ην παηρλίδη ηεο εμνπζίαο .
Οη ΔΠΏ απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, ελψ είραλ ζην ζαθί ηνλ Μπεξίζηα, θνβφληνπζαλ
κήπσο έβγαηλε ζηξαβά απηή ε δνπιεηά κε ην Νφην, διδ κήπσο απζφξκεηα μέθεπγε ην
πξάγκα ζε αιπηξσηηθέο ξάγεο Φαίλεηαη κάιηζηα φηη νη ΔΠΏ κε ηελ πξφηαζε λα δψζεη ε
Βιιάδα αζπιία ζηνπο θπλεγεκέλνπο απφ ηνλ Μπεξίζηα εμεγεξζέληεο, ίζσο λα ήζειαλ ηελ
ελνρνπνίεζε ηεο Βιιάδαο αθξηβψο ζ΄απηφ πνπ ε ίδηα δελ ήζειε λα ζπκβεί.
Βλησκεηαμχ « έπαηδε» θαη ην ζελάξην φηη ε εθθαζάξηζε ηνπ Νφηνπ απφ ηνπο
εμεγεξκέλνπο, αλαπφθεπθην είλαη θαη απφ ην ειιεληθφ ζηνηρείν, λα ρξεζίκεπε γηα ηε
δεκηνπξγία θελψλ δεκνγξαθηθά πεξηνρψλ ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο, έηνηκεο λα ππνδερηνχλ
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δησγκέλνπο πιεζπζκνχο, απφ άιιεο πεξηνρέο Σν ζελάξην
απηφ δεκηνπξγνχζε ηηο
πξνυπφζεζεηο αληηκεηψπηζεο κε ιηγφηεξα ηξαχκαηα
νπνηαζδήπνηε άιιεο δξακαηηθήο
εμέιημεο ζηελ πεξηνρή. 1 ΄Έλαο ινηπφλ ιφγνο παξαπάλσ πνπ έθαλε αλερηηθέο ηηο ΔΠΏ
πξνο ηνλ Μπεξίζηα.
Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΣΗΜΟΝΗΟΤ ΣΖ ΑΘΖΝΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΡΗΖ.

Δ Ώζήλα, αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηεγνξίεο, κάιηζηα θαη απφ ηηο παγίδεο πνπ κπνξεί λα
ήηαλ ζηεκέλεο ελαληίνλ ηεο, δελ κπνξνχζε λα πάεη θφληξα ζηηο παξαδνζηαθέο ζρέζεηο κε ηελ
Ώιβαλία, εηδηθφηεξα κε ην Νφην. Αελ κπνξνχζε πιένλ λα πάεη νχηε θφληξα ζηελ
αληηπνιίηεπζε ζηελ Ώιβαλία γηα ραηίξη ηνπ Μπεξίζηα ην κέιινλ ηνπ νπνίνπ είρε πιένλ θξηζεί.
Πάλησο ε Βιιάδα φλησο θξάηεζε θιεηζηέο ηηο πφξηεο ζηελ Καθαβηά, βαζηθή πχιε
αλεθνδηαζκνχ, φρη κφλν ηνπ Νφην ηεο Ώιβαλίαο, απφ ηηο 08 κέρξη ηεο 10-11 Μάξηε. (Έηζη
εμεγείηαη ίζσο θαη ην «ιηγνήκεξν εκπάξγθν» θαηά ησλ εμεγεξζέλησλ, πνπ δεηνχζε ν
Μπεξίζηα, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απνθαιχςεηο ηνπ Σ.η.Κ) 2
Ώθνινχζεζε ε έληνλε δηακαξηπξία ησλ νπιαξρεγψλ ηνπ Νφηνπ πξνο Ώζήλα πνπ
ζεσξνχλ ην θιείζηκν ηνπ ηεισλείνπ ηεο Καθαβηάο, αλνηρηή ππνζηήξημε ηεο Βιιεληθήο
Κπβέξλεζεο πξνο ην θαζεζηψο Μπεξίζηα .
Δ Ώζήλα ήξε ην άηππν «εκπάξγθν» ζηελ Καθαβηά ζε ηξφθηκα θαη θαχζηκα ηελ κέξα
πνπ ν θ. Κξαληδηψηεο βξηζθφηαλ ζηα Σίξαλα. ηε ζπλέρεηα ζα θάλεη ην ίδην γηα ηα νηθνδνκηθά
πιηθά. (ρη φκσο ζηα εππαζή πξντφληα πνηά, ηζηγάξα, θαθέ, ηα νπνία απνηεινχλ κηα άιιε
ηζηνξία θαη ζα ηε δνχκε ζηε ζπλέρεηα).
Βδψ αξρίδεη νπζηαζηηθά ε αιιαγή ζέζεο ηεο Βιιάδαο πξνο ηηο εμειίμεηο ζηελ
Ώιβαλία, ζηξνθή ε νπνία ζρεηίδεηαη, πάλσ απ΄φια κε ην άδνμν ηέινο ηεο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο ηνπ Μπεξίζηα θαηά ηνπ Νφηνπ.
Μεηά απφ ηελ άξζε ηνπ «εκπάξγθν» ζηελ Καθαβηά, ε Ώζήλα αλέιαβε ηελ απνζηνιή
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο γηα ηηο εμεγεξκέλεο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ. ηηο 14 Μαξηίνπ έλα
ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ πινίν κεηέθεξε ζηνπο Ώγίνπο αξάληα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα γηα ην
Αέιβηλν θαη ηνπο Ώγίνπο αξάληα. Σελ βνήζεηα παξέιαβαλ νη Βπηηξνπέο ησλ λνκψλ
απηψλ θαη ε ππάξρνπζα δνκή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ( Σν πινίν δεηνχζε ζπλερψο
εγγπήζεηο, γηα λα αγθπξνβνιήζεη ζηελ πξνβιήηα. Καη πξάγκαηη, πσο κπνξνχζε λα θζάζεη
ζε έλα αιβαληθφ ιηκάλη κε πεξηζζφηεξα θαιάζληθνθ απφ αλζξψπνπο , έλα ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ πινίν, αλεμάξηεηα απφ ην ηη κεηέθεξεο;)
Ώλζξσπηζηηθή βνήζεηα
πξνψζεζε ε Βιιάδα θαη ζηελ πφιε ηεο Πξεκεηήο. Σα
ειιεληθά ΜΜΒ δηνξγάλσζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν έλα πνιχσξν ξαδηνκαξαζψλην γηα ηε
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. πγθεληξψζεθαλ κέζα ζηηο ψξεο
1

Παξά ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ Νόηνπ γηα λα έξζεη ζηελ εμνπζία ε αληηπνιίηεπζε, νη πεξηνρέο ηνπ Νόηνπ
εμαθνινύζεζαλ λα είλαη «θακέλε γε» θαη κεηεθινγηθά κε έληνλν ην θαηλόκελν απνκάθξπλζεο ησλ θαηνίθσλ ηόζν πξνο
ηα Σίξαλα όζν θαη πξνο ηελ Διιάδα. Σαπηόρξνλα ην γεγνλόο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο κάρεο πνπ έδσζε ε Διιάδα θαη ε Δ.
Δ. Μεηνλόηεηα γηα λα κε πξνσζεζνύλ πξνο ην Νόην ηεο Αιβαλία νη πξόζθπγεο Κνζνβάξνη θαηά ηελ θξίζε ζην
Κνζζπθνπέδην (1999), ππό ην ζθεπηηθό λα κελ εγθαηαζηαζνύλ κνλίκσο εθεί, αθήλνληαο έηζη πεξηζώξηα ηζρύο αθήλεη
ελόο ηέηνηνπ ζελαξίνπ δεκηνπξγίαο θελώλ δεκνγξαθηθώλ δσλώλ από ην 1997.
2

Tν θιείζηκν ηνπ ειιεληθνύ ηεισλείνπ ηεο Καθαβηάο, θάλεθε σο απόθαζε ησλ ίδησλ ησλ ηεισλεηαθώλ ππό
ην ζθεπηηθό όηη θηλδύλεπε ε δσή ηνπο, ύζηεξα από επίζεζε θαθνπνηώλ ζηνηρείσλ ζην αιβαληθό ηεισλείν (!)
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ηεο δηαξθνχο δσληαλήο εθπνκπήο 80 εθαηνκκχξηα
δξαρκέο θαη
αλππνιφγηζηε
αλζξσπηζηηθή
βνήζεηα, ε νπνία πξνσζήζεθε ζηελ Ώιβαλία κέζσ ηνπ Καξαβαληνχ
Ώιιειεγγχεο θαη ηελ άκεζε βνήζεηα ησλ Βπηηξνπψλ Λατθήο σηεξίαο.
Σαπηφρξνλα ε Βιιάδα δηεπθφιπλε απεξηφξηζηα ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
αζζελψλ θαη θπξίσο ησλ ηξαπκαηηψλ ζηα λνζνθνκεία ησλ Εσαλλίλσλ. Σν χςνο ηνπ πνζνχ
πνπ δαπάλεζε ε Βιιάδα γηα ηνπο Ώιβαλνχο αζζελείο θαη ηξαπκαηίεο μεπεξλάεη ηα ηέζζεξα
δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη ηα νθέιε ηεο είλαη απιψο ε άθζνλε εκπεηξία ησλ γηαηξψλ ζηα
ηξαχκαηα... πνιέκνπ.1
Οη Εηαιηθέο αξρέο, θαηά ηηο επαθέο πνπ νη ηνπηθνί παξάγνληεο ηεο Ώπιψλαο είραλ
καδί ηνπο, φπσο θαη κε ηνλ Εηαιφ Πξέζβε Πάνπιην Φνξέζηη , ππνζρέζεθαλ ηε δσξεάλ
λνζειεία ησλ ηξαπκαηηψλ, φπσο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο πφιεο κε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα.
Απζηπρψο φκσο δε ζπλέβεθε νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. ΄Βηζη θαη νη ηξαπκαηίεο απφ ηελ
Ώπιψλα, φπσο φινη θάησ απφ ην Φίεξη, κεηαθέξνληαλ ζηελ Βιιάδα
ην πιαίζην απηφ ε επίζθεςε Κξαληδηψηε ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη Ώγίνπο αξάληα ,
(18-19 Μάξηε), ζεκάδεςε θαη ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ αληηπνιίηεπζε. Δ
αιιαγή ζηάζεο ηεο Ώζήλαο ζπλέβαιε ζηελ αθχπληζε ηεο ερζξφηεηαο ηνπ Μπεξίζηα θαηά ηεο
Βιιάδαο.
Μηα ζρεδφλ βδνκάδα αξγφηεξα ην ίδην ηαμίδη, κε ην ίδην πξσηφθνιιν πξαγκαηνπνίεζε
θαη ν Μηιηηάδεο Έβεξη. Ο Έβεξη, δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Κξαληδηψηε, δε ζηακάηεζε ζηε
Αεξβηηζηάλε, αιιά ζην Μεζνπφηακν. Αίπια ηνπ, απφ ηνπο έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο, θάζνληαλ
εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε δεμηά ζηελ Βιιάδα ζθέθηεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ Β. Β.
Μεηνλφηεηα.2
Βλησκεηαμχ, ελψ ζηελ Καθαβηά ε ξάκπα ηνπ «εκπάξγθν» θαηά ηνπ Νφηνπ έπεζε θαη
νη Ώιβαλνί έκπνξνη, φπνηνη είραλ ηα θφηζηα, άξρηζαλ λα εηζαγάγνπλ ρσξίο αιβαληθφ ηεισλείν,
επηζθέπηεηαη ηα Σίξαλα ειιεληθή αληηπξνζσπεία ηεο ππεξεζίαο δίσμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο «γηα ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο αιβαληθέο δνκέο». (!)
«Ώπνηέιεζκα» απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ίζσο ν έιεγρνο απφ ειιεληθήο πιεπξάο
ηεο εμαγσγήο ζηελ Ώιβαλία ησλ επαίζζεησλ ηεισλεηαθά πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα ηζηγάξα,
ν θαθέο, ηα θαχζηκα, ηα πνηά, ην νηλφπλεπκα. Γηα λα εηζαρζνχλ ζηελ Ώιβαλία ηα πξντφληα
απηά ρξεηάδνληαλ εηδηθή άδεηα απφ αξκφδηα Τπεξεζία ζηελ Ώζήλα. Έηζη ζην ηεισλείν ηεο
Καθαβηάο δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη άδεηα γηα ηέηνηα πξντφληα φπνηνο θαη φπνηνο.
Κάπνηα ζηηγκή γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ζηακάηεζε ε εηζαγσγή
ησλ ίδησλ
εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Καθαβηά, γηα λα πξνσζεζνχλ ζηελ Ώιβαλία κε ηα θαξάβηα. Σα
πάληα ήηαλ πιένλ ζπγθεληξσκέλα ζηα ρέξηα κεξηθψλ ηζρπξψλ Ώιβαλψλ εκπφξσλ. Ήηαλ
μαλά άλζξσπνη ηνπ Μπεξίζηα, αιιά θαη ηεο αλεξρφκελεο ζηελ εμνπζία λνκελθιαηνχξαο.

1

Σα λνζνθνκεία ησλ Ησαλλίλσλ ήηαλ γεκάηα θαη ζηνπο δηαδξόκνπο κε Αιβαλνύο ηξαπκαηίεο. Σύραηλε κάιηζηα
ηα ζύκαηα από ζπγθξνύζεηο αληίπαισλ ζπκκνξηώλ λα λνζειεύνληαη ζηνλ ίδην ζάιακν, όπνπ κεξηθνί θαηαιάβαηλαλ θαη
κεξηθνί όρη ην ιάζνο πνπ είραλ θάλεη.
2

Καη γηα ηηο δύν επηζθέςεηο ήηαλ ηδηαίηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ γεληθνύ Πξνμέλνπ ηεο Διιάδαο ζην
Αξγπξόθαζηξν γηα ζπλάληεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηηθώλ κε ηνπο νπιαξρεγνύο. Τπάξρεη όκσο κηα δηαθνξά .Καηά ηελ
επίζθεςε Κξαληδηώηε ήηαλ νη Δπηηξνπέο πνπ δήηεζαλ ζπλάληεζε καδί ηνπ, ελώ θαηά ηελ επίζθεςε „Δβεξη επέκεηλε
ηδηαίηεξα ν ίδηνο ν Γεληθόο Πξόμελνο.
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Καλείο δελ θαηάιαβε σζηφζν γηαηί ε Βιιάδα ρξεηάδνληαλ λα
ειέγμεη ηφζν
«αζθπρηηθά» ηελ εμαγσγή ησλ ζθιεξψλ εκπνξεπκάησλ έζησ θαη αλ γλψξηδε φηη απηά δελ
πήγαηλαλ ζηελ Ώιβαλία αιιά ζε άιιεο ρψξεο.
Σαπηφρξνλα ην ίδην παηγλίδη παίδνληαλ, αιιά κε επλντθφηεξνπο φξνπο απφ ηελ ηηαιηθή
πιεπξά δίδνληαο αηζζεηφ πξνβάδηζκα ζηα ηηαιηθά πξντφληα ζηελ Ώιβαλία. Ωζηφζν ν
ζφξπβνο πνπ ε ίδηα ε Βιιάδα έθαλε γηα ην δήζελ ιαζξεκπφξην απφ ηελ Καθαβηά
δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ Καθαβηά δελ ζα επηηξέπνληαλ
ιαζξεκπφξην, ηφηε ε Ώιβαλία ζα απαιιάζζνληαλ απφ ηελ βαξηά απηή αζζέλεηα. Τπφ ην
πξφζρεκα απηφ πξηλ αθφκα θαιά θαιά ε θπβέξλεζε Νάλν αξρίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηα
Σίξαλα, αλέιαβαλ ηελ επίβιεςε ηνπ ηεισλείνπ ηεο Καθαβηάο , Εηαινί παξάγνληεο. Ώπφ ηελ
ζηηγκή φκσο πνπ ηα κέηξα απηά εθαξκφζηεθαλ κφλν ζηελ Καθαβηά (έγηλε ζχκβνιν απφ ηνπο
πάληεο γηα ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηελ Ώιβαλία), ελψ ζη΄ άιια ηεισλεία αλζνχζε
ην ιαζξεκπφξην, ε Καθαβηά έραζε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηηο εηζαγσγέο ζηελ Ώιβαλία. ηελ
πξάμε έθιεηζε. Δ εμαγσγή ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δέρηεθε ζνβαξφ πιήγκα. Σν ίδην
πιήγκα δέρηεθαλ θαη νη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο έκπνξνη, νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα
αληέμνπλ ηνλ άληζν αληαγσληζκφ πνπ επέβαιαλ ηα ρσξίο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο πξντφληα
πξνεξρφκελα θπξίσο απφ Εηαιία.
ΟΗ ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΚΖ ΚΡΗΖ

Δ αληηκεηψπηζε ηεο αιβαληθήο θξίζεο ηεο Άλνημεο 1997 απφ κέξνπο ηεο
Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο δελ ήηαλ κηα εχθνιε ππφζεζε. Σν δχζθνιν δελ νθείιεηαη απιά θαη
κφλν ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έθζαλαλ απφ πνιιέο θαηεπζχλζεηο, γηα δάρηπιν ηεο Βιιάδαο
ζηηο ηαξαρέο ζηελ Ώιβαλία, αιιά θαη ζηηο εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο γηα ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ζην ζχλνιφ ηεο θαη εηδηθά γηα ηελ ηχρε ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο ε κεξίδα ηνπ εζληθηζηηθνχ θιίκαηνο ζηελ
Βιιάδα ζέιεζε λα επσθειεζεί ηεο επθαηξίαο, γηα λα αλαδεηρηεί ππέξκαρνο ηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο ηζηνξίαο. Οη φιεο θηλήζεηο ηνπο φκσο απέδεημαλ φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη πεξηζζφηεξν δεηνχζαλ λα κπιέμνπλ ηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε
κε ηελ ηαρηηθή ηνπ ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο. Μηα ηέηνηα ινγηθή φκσο πέξα απφ ηηο ζπλέπεηεο
ζην εζσηεξηθφ ηεο Βιιάδαο θαη εηδηθά γηα ηελ Κπβέξλεζε, ήηαλ επηθίλδπλεο γηα ηελ ίδηα ηελ
Β. Β. Μεηνλφηεηα ε νπνία δελ είρε θαηαθέξεη λα είρε έλα κπνχζνπια ζηηο εμειίμεηο απηέο.
Έηζη ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε, παξά ηελ αλαγθαηφηεηα
πξνζηαζίαο ηεο Β.Β.
Μεηνλφηεηαο, «αληηζηάζεθε» κε ζησηθφηεηα ζηηο εζσηεξηθέο πηέζεηο, κάιηζηα θαη ηεο ίδηαο
ηεο Μεηνλφηεηαο, γηα λα ζηείιεη ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο ειιεληθή δχλακε ζην πιαίζην ησλ
πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ .
Σα αίηηα ηα νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ, εκκέζσο πιελ ζαθψο αλαθέξζεθαλ δεκνζίσο,
ήηαλ ν θφβνο ηεο Βιιάδαο γηα πηζαλέο πξνβνθάηζηεο φηαλ είλαη γλσζηφ ηη ζεκαίλεη
πξνβνθάηζηα ζην ζηξαηφ. ηηο 09.04.97 ιφγνπ ράξε, ν γλσζηφο δεκνζηνγξάθνο
Παλαγησηφπνπινο δηεχζπλε κηα δσληαλή εθπνκπή ζην θαλάιη θατ , κε ζέκα αθξηβψο «ηελ
πξνζηαζία ηεο Β.Β. Μεηνλφηεηαο» κέζσ ηεο αλάπηπμεο ειιεληθψλ δπλάκεσλ ζην Νφην ηεο
Ώιβαλίαο. Πξνζθεθιεκέλνη ηνπ ήηαλ θαη εθπξφζσπνη ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο, (πξφεδξνο ηεο
ΟΜΟΝΟΕΏ θαη έλαο βνπιεπηήο) . Κάπνηα ζηηγκή, ελψ ήηαλ ζην παξάζπξν ν γλσζηφο
δηθεγφξνο Ώ. Λπθνπξέδνο ππνζηεξίδνληαο θινγεξά ηελ ηδέα αλάπηπμεο ειιεληθήο δχλακεο
ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο, δεηήζεθε ε παξέκβαζε ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, ηφηε Ώλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ. Ο θ. Παπαλδξένπ, κφιηο είρε επηζηξέςεη απφ ην εμσηεξηθφ.
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Απζθνιεχηεθε λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, αιιά είπε φηη ε ειιεληθή Κπβέξλεζε
θνβάηαη ηηο πξνβνθάηζηεο.
Σα ίδηα ζρεδφλ πξάγκαηα είρε πεη θαη ν Πξσζππνπξγφο, φπσο θαη ν Τπνπξγφο
Άκπλαο, αλαθέξνληαο κάιηζηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο Έιιελα θαληάξνπ. Δ ζπάληα
νκνθσλία ησλ Βιιήλσλ θπβεξλεηηθψλ ζε ηέηνηα ζέκαηα, πείζεη φηη ππήξραλ ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο. (!)
Βπίζεο ε επίζεκε Ώζήλα έδεημε πέξα ησλ νξίσλ απηνζπγθξάηεζε θαη ςπρξαηκία ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζίρηεθαλ ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηελ Ώιβαλία. Απν λεθξνί εληφο ηνπ
ρψξνπ ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ θαη ηεο πξνμεληθήο θαηνηθίαο, έμη έλνπιεο επηζέζεηο ,
αληίζηνηρα απφ ηξεηο ζην Πξνμελείν θαη ζηελ πξνμεληθή θαηνηθία κέζα ζε έλα κήλα, νη έμη
ζθνησκέλνη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο απφ Ώιβαλνχο, νη δεθάδεο ηξαπκαηίεο, ιεζηείεο θαη
ιεειαζίεο, βηαζκνί θαη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κε ακηγέο ειιεληθφ
ζηνηρείν, ήηαλ αξθεηά γηα λα δεηήζεη κηα ρψξα απν ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηελ πξνζηαζία ησλ
άκεζσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζε κηα άιιε ρψξα. Αελ ην έθαλε. Δ Ώζήλα πξνηίκεζε λα
θαηεγνξεζεί φηη εγθαηάιεηςε ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα, παξά λα βξεζεί θαηεγνξνχκελε πξνο ζ‟
άιιεο θαηεπζχλζεηο. 1
ην πιαίζην απηφ ζπκνχκαη πνιχ θαιά ηελ 19 ε ΜαΎνπ 97, φηαλ ζην Γεληθφ Πξνμελείν
ζθνηψζεθε ελ ππεξεζία ν δηνηθεηήο ηνπ ζψκαηνο αζθαιείαο ηνπ Πξνμελείνπ Νίθνο
Μαξθάθεο. Οη ζπλάδειθνί ηνπ αζηπλνκηθνί, μεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη έπεζε θνληά
ζην παξάζπξν θαη φηη είρε κφλν έλα ηξαχκα εηζφδνπ θνληά ζην δεμί θξχδη, καο είπαλ ζηελ
Καθαβηά φηη ζθνηψζεθε απ΄ έμσ κε ππεξζχγρξνλν φπιν. Πξηλ κεηαδψζνπκε ηελ είδεζε , ηα
βιέκκαηά καο δηαζηαπξψζεθαλ κε εθείλα ησλ Ώιβαλψλ αζηπλνκηθψλ ζην ηεισλείν ηεο
Καθαβηάο . Πέξα απφ ηελ επαγγεικαηηθή δηεξεχλεζε θαηαιάβακε φηη νχηε απηνί, νχηε εκείο
ζέιακε λα είρε ζπκβεί εθείλν πνπ θνβφκαζηαλ .
Μεηαδψζακε
κε βηαζχλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξάζε, « χκθσλα κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ ζχκαηνο ….» θαη πεξηκέλακε ηηο αληηδξάζεηο ηεο Ώζήλαο. ε ρξφλν ξεθφξ
ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ θαη εθείλν Αεκφζηαο Σάμεο, απέθιεηαλ πξψηα απφ φια επίζεζε
απ΄ έμσ. (αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηελ πξψηε θάζε
γηα λα δηαςεχζνπλ ηελ επίζεζε απ΄΄εμσ, δελ επζηαζνχζαλ ).
Δ ειιεληθή πιεπξά έζηεηιε επίζεο ακέζσο κεηά απφ κεξηθέο ψξεο εκπεηξνγλψκνλεο
γηα ηελ αλάθξηζε ηεο ππφζεζεο κε επηθεθαιήο ηνλ επηζεσξεηή Δπείξνπ. Πξνέθπςε
πξάγκαηη φηη ε δνινθνλία ηνπ Μαξθάθε έγηλε απφ πθηζηάκελφ ηνπ ΒΚΏΜ-ίηε.2

1

Σελ ίδηα ζηηγκή νη αιβαληθέο αξρέο, αλεζύρεζαλ γηα ην γεγνλόο όηη ν ηόηε Έιιελαο Τπνπξγόο
Δμσηεξηθώλ Θ. Πάγθαινο, κεηέθεξε, ζύκθσλα κε ηα Σίξαλα, ηηο αλεζπρίεο ηεο Αζήλαο ζηελ Τπνπξγό
Δμσηεξηθώλ ησλ ΖΠΑ Οικπξάηη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε Δ. Δ. Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία.
(Δλλνείηαη όηη ην ελδηαθέξνλ κόλν ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνύ πξνο ηελ Ακεξηθαλίδα Τπνπξγό ήηαλ πξαγκαηηθά
ιίγν)
2

Παξά ηε δίθε πνπ ηνπ έγηλε ζηελ Αζήλα θαη ηελ ειάρηζηε πνηλή πνπ εθηίεη, ε πόιε ηνπ
Αξγπξόθαζηξνπ, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα κηα ζπιινγηθή κεηαθπζηθή ζπκπεξηθνξά ζε ηέηνηα ζπάληα αιιά
ζεκαληηθά γεγνλόηα δελ εζπράδεη. Μηιάεη γηα αλνηρηό θύθιν αίκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξνμελείν θαη κεηά από
ην 1998. Σν πεξίεξγν είλαη όηη ζνπ ηα ιέλε όια θαη κεηά ζε ζπκβνπιεύνπλ κε ηνλ ίδην κεηαθπζηθό ηξόπν όηη
«ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο θαιά είλαη λα κελ μέξεηο πνιιά» θαη έηζη ζνπ αθαηξνύλ θάζε δηθαίσκα θαη λα
εξεπλήζεηο θαη λα πηζηέςεηο θαη λα πεηο ηίπνηε.

156

Βίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε Ώζήλα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα αθήζεη ηελ Β. Β.
Μεηνλφηεηα καθξηά απφ ηηο ηαξαρέο θαη ηελ εμέγεξζε, δελ κπνξνχζε λα κε δηαπηζηψζεη φηη
άιινη, αιβαληθνί θαη έμσαιβαληθνί παξάγνληεο επεδίσθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα
αληηπαξάζεζεο φζν ζε ζρέζε κε ηελ Β.Β. Μεηνλφηεηα θαη ηελ Βιιάδα. Δ Βιιάδα
δηαηζζάλνληαλ φηη ην κέησπν απηφ ρξεηάδνληαλ λα κεηαθεξζεί καθξηά απφ ηελ γξακκή
άκεζσλ ζπκθεξφλησλ ηεο , γη΄απηφ θαη αλέρηεθε ζησπειά ηνπο παξάγνληεο πνπ ην
επεδίσμαλ.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ζην αιαινχκ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Ώιβαλία θαη ζηηο
πξννπηηθέο πνπ ζθηαγξαθνχληαλ ζηελ πεξηνρή κε αθνξκή απηέο ηηο εμειίμεηο, ζα ήηαλ ιάζνο
λα απέθιεηε θηλήζεηο άκεζεο πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, έζησ θαη ηζηνξηθψλ
ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο . Θα ήηαλ νκσο ιάζνο λα κε θαηεγνξήζεη θαλείο ηελ
αλαγσγή ηεηνησλ πξνζπαζεηψλ ζε απηνζθνπφ γηα ιφγνπο ηδενινγηθνχο ε πξνζσπηθήο
πξνβνιήο.ε ηειηθή αλάιπζε ζηξέθνληαλ ζε βάξνο ηεο ίδηαο ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο, φπσο
θαη ζε βάξνο ηεο Βιιάδαο. Ώζθαιψο, ππήξρε πεξηζψξην γηα ζπληνληζκφ. Βπηθξάηεζε ζηελ
πξάμε ην αληίζεην. αλ απνηέιεζκα ν θαζέλαο κπνξεί λα θαληαζηεί φηη ε επίζεκε Ώζήλα
απέθιεηε θαηεγνξεκαηηθά ηέηνηεο ελέξγεηεο. Οκσο ζπγθεθξηκέλνη θχθινη κε ηηο θηλήζεηο ηνπο
δελ επέηξεπαλ ζηελ Ώζήλα λα ρεηξηζηεί ηελ θξίζε ζηελ Ώιβαλία πέξαλ απφ θάζε θαρππνςία
θαη επηθχιαμε ησλ Ώιβαλψλ.
Δ επίζεκε Ώζήλα γλψξηδε φηη κηα πνιηηηθή πξνζάξηεζεο πξνο ηελ Ώιβαλία ήηαλ
αδχλαηε φρη κφλν
ιφγσ
ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Βιιάδαο ζηνπο Βπξσπατθνχο
Οξγαληζκνχο , αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη ακέζσο κεηά άλνηγε ην παηγλίδη ηεο αξρήο ηνπ
αηψλα πεξί ζπλφξσλ φπνπ ε Βιιάδα είρε θάλεη , ή ηεο είραλ επηβάιεη, θαιψο ή θαθψο κηα
επηινγή. Δ Ώζήλα δελ ηνικνχζε θαλ λα θάλεη ηέηνηεο ζθέςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ίζρπε ε
δήισζε ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ ΐνπιεπηή ακπξί Γθφλην ζηελ Ώιβαληθή ΐνπιή , φηη ε
Βιιάδα, « απνηεινχζε ηνλ εγγπεηή παξάγνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο
ηεο Ώιβαλίαο θαη ηελ απνηξνπή ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή»
Δ Ώζήλα επίζεο δηα ζηφκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Βμσηεξηθψλ ζα δειψζεη δχν
θνξέο φηη, αλεμάξηεηα απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία, ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε αθνινπζεί
ηελ πνιηηηθή κε αιιαγήο ησλ ζπλφξσλ . ηελ επίζθεςή ηνπ ζηα Σίξαλα , 03.06.97, ζα
δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά: “ Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζηήξημε ηεο Ώιβαλίαο ζ΄απηέο ηεο
δχζθνιεο ζηηγκέο , δελ απνηειεί δηπισκαηηθέο δειψζεηο, αιιά κηα δσηηθή ππφζεζε πνπ
ζθνπφ έρεη ηελ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Ώιβαλίαο , ηελ απνθαηάζηαζε
ελφο δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηα αλάπηπμε κε πξννπηηθή ηεο ρψξαο”
ηηο ζπλζήθεο φκσο παληεινχο αλππαξμίαο θξάηνπο θαη απεηιψλ , δησγκψλ θαη
νιφπιεπξσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ππέζηε ε Β. Β. Μεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία, ε
Βιιάδα είρε θάζε λφκηκν θαη εζηθφ δηθαίσκα θαη εζληθφ ρξένο λα ππεξαζπηδφηαλ ηνπο
Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο πέξα απφ ινγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνζάξηεζεο

Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΓΔΝ ΠΔΘΑΗΝΔΗ, ΓΗΟΣΗ ΓΝΧΡΗΕΔΗ
ΠΧ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΠΟΗΟ ΝΑ ΣΖΝ ΚΖΓΔΦΔΗ

14.03.1997. Αελ είρε ζπκπιεξσζεί αθφκα ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Μάξηε θαη
νχηε είρε θαιφ αξρίζεη απφ δνπιεηά ν ζνζηαιηζηήο Πξσζππνπξγφο Μπαζθίκ Φίλν. Σξεηο ηέζζεξηο Λαδαξαηηλνί κε έλα θνξηεγφ ζπλνδεπφκελν απφ έλα ΕΥ πήγαλ ζε θνχξλν Έιιελα
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ηδηνθηήηε ζηα ΐξπζεξά, ρσξηφ δίπια ζηα ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα. Φφξησζαλ κε ηε γλσζηή
ηνπο κέζνδν αιεχξη. ε θάπνηα άιιε θνληηλή απνζήθε είραλ θνξηψζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν
θαθέ θαη βαξηά πνηά.
Καηά ηελ επηζηξνθή θνληά ζην ρσξηφ δέρηεθαλ ππξά θαη αλαγθάζηεθαλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηε ιεία ζην θνξηεγφ θαη εμαθαλίζηεθαλ κε ην ΕΥ. Αέθα ρηιηφκεηξα πην θάησ ,
ζην επίζεο ειιεληθφ ρσξηφ Γεσξγνπηζάηεο, βξήθαλ ην δξφκν κπινθαξηζκέλν κε πέηξεο.
ηαλ έλαο απφ ηνπο ιεζηέο θαηέβεθε λα αλνίμεη ην δξφκν, επαλαιήθζεθαλ ηα ππξά. (θαλείο
δελ αλέιαβε θαη πνηέ δελ έγηλε γλσζηφ πνηνο άλνημε πχξ). Ο λεαξφο Λαδαξαηηλφο
ηξαπκαηίζηεθε ζην πφδη. Έηζη ηξαπκαηίαο έζπεπζε λα κπεη ζην απηνθίλεην ην νπνίν είρε
βάιεη κπξνο. αλ απνηέιεζκα ηνλ ηζαιαπάηεζε. Οη ζπρσξηαλνί ηνπ κε ηνπο νπνίνπο ήηαλ
καδί ζηε ιεζηεία ηνλ εγθαηέιεηςαλ. Μεηέθεξαλ φκσο ηξαπκαηηζκέλν έλα άιιν κέινο ηεο
ζπκκνξίαο ζην λνζνθνκείν Ώξγπξνθάζηξνπ.
ηηο 9 ε ψξα πεξίπνπ ην βξάδπ πήγα καδί κε δπν άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην
λνζνθνκείν λα δσ ηη ζπκβαίλεη. Βθεί είραλ ζπγθεληξσζεί πεξηζζφηεξνη απφ 300 ζπρσξηαλνί
ηνπ ζχκαηνο. „πνηνο άθνπγε ηα χςε ηνπ κίζνπο θαηά ησλ Βιιήλσλ, ζίγνπξα έλνησζε φηη ε
Β. Μεηνλφηεηα ζα γηλφηαλ αλά πάζα ζηηγκή θχιιν θαη θηεξφ. Βηνηκάδνληαλ γηα επηδξνκή
ζηα ρσξηά ηεο Β. Β.Μεηνλφηεηαο. Οη ζπλάδειθνη δεκνζηνγξάθνη ήξζαλ ακέζσο λα κε
θπγαδέςνπλ θνβνχκελνη κήπσο γίλσ ζηφρνο ηνπο. Αελ έθπγα. Καηάιαβα φηη έπξεπε λα
θάλσ θάηη ψζηε λα απνθεχγνληαλ ,γηα ην θαιφ ησλ δχν πιεπξψλ, νη ζπλέπεηεο απφ
νπνηαδήπνηε επηδξνκή. ΐξήθα κεξηθνχο γλσζηνχο απφ ην ρσξηφ απηφ θαη ηνπο είπα. «,ηη
έγηλε , έγηλε. ΐξείηε πνηνο θηαίεη θαη κεηά εθδηθεζείηε, αιιά απηφ πνπ εηνηκάδεζηε λα θάλεηε
είλαη πνιχ βαξχ θαη ζα ζαο θνζηίζεη αθξηβά Σα πξάγκαηα κπνξεί λα νδεγεζνχλ εθεί πνπ
δε θαληάδεζηε». Ώκέζσο κεηά έθπγα. Οη ζπλάδειθνη δεκνζηνγξάθνη κνπ είπαλ φηη είκαη
ηξειφο. Βγψ απιψο έηξεκα . Δζχραζα χζηεξα απφ δπν ψξεο φηαλ έκαζα φηη έλαο απφ ηνπο
αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο κίιεζα είρε ζηακαηήζεη ηνπο εμαγξησκέλνπο Λαδαξαηηλνχο
αθξηβψο ζηα ζχλνξα ηνπ ρσξηνχ ηνπ ιέγνληάο ηνπο: «Μφλν πάλσ απφ ην ζψκα κνπ ζα
πεξάζεηε γηα ηε Αεξφπνιε».
Σελ επνκέλε, φηαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ έκαζαλ φηη ην ζχκα ζθνηψζεθε γηαηί πήγε
λα θιέςεη, δελ πήγαλ ζηελ θεδεία ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ είρε θάλεη
εθαηνκκχξηα δξαρκέο ζηελ Βιιάδα.
Σελ ίδηα κέξα ε Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Σεπειεληνχ , καδί κε
ηνλ Γεληθφ Πξφμελν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν, πήγακε ζηνπο Γεσξγνπηζάηεο γηα λα
ελζαξξχλνπκε ηνλ θφζκν. Πνηνλ θφζκν φκσο; Σν ρσξηφ ήηαλ έξεκν. Βλψ απφ ην κηθξφ
ρσξηφ ησλ ΐξπζεξψλ 20 νηθνγέλεηεο ηελ ίδηα λχρηα είραλ θχγεη γηα ηελ Βιιάδα……
Ήηαλ κία απφ ηηο απεηιεηηθέο ζηηγκέο γηα ηελ Β.Β. Μεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία.
Καηαγξάθεθε σο πξνζπάζεηα
λα έξζεη ζε
αλνηρηή ζχζγθξνπζε κε ην αιβαληθφ
ζθιεξνππξεληθφ ζηνηρείν θαη εμαγσγή ηεο θξίζεο πξνο Βιιάδα.
Ωζηφζν θαη κφλν ε ειιεληθή εζληθή ηδηαηηεξφηεηα έθαλε ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα λα είλαη
ζην κηθξνζθφπην θαη άιισλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ζηηο νπνίεο ηα Σίξαλα ή είραλ επηηξέςεη λα
απνθαινχλ ηνλ αιβαληθφ ιαφ αδεξθφ νπσο ε Σνπξθία θαη ε Εηαιία .
Βλησκεηαμχ, ελλνείηαη φηη ε Β.Β. Μεηνλφηεηα απνηεινχζε ηνλ ηζηνξηθφ θξίθν πνπ ζα
κπνξνχζε λα αλνίμεη ην ληφκηλν αιιαγψλ ζε φιν ην ράξηε ηεο ΐαιθαληθήο. Πνιχ
πεξηζζφηεξν ζε πεξίπησζε πνπ έλα παξφκνην βήκα επηρεηξνχληαλ λα γίλεη ζε φθεινο ελφο
άιινπ ηκήκαηνο ή έζλνπο ζηε ΐαιθαληθή. Σαπηφρξνλα , ε ηχρε ηεο Β.Β.Μεηνλφηεηαο έκπαδε
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ή άθελε απ΄έμσ ηελ Βιιάδα, (σο ε κφλε Βπξσπατθή ρψξα θαη πξαγκαηηθφο παξάγνληαο
ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή) ζε κηα θξίζε ηελ έθβαζε ηεο νπνίαο θαλείο δελ κπνξνχζε λα
εγγπεζεί.

ηα ρηππήκαηα
Σε λχρηα ηεο επηβνιήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζηε ρψξα ζην Ώξγπξφθαζηξν
ιεειαηήζεθαλ ηδηαίηεξα ηα θαηαζηήκαηα θαη νη πεξηνπζίεο ησλ Βιιήλσλ . Σελ ίδηα λχρηα
δέρηεθαλ επηζέζεηο κε θαζαξά πνιηηηθνχο ζηφρνπο νη θάηνηθνη ηνπ Γεσξγνπηζαηηνχ θαη ησλ
ΐξπζεξψλ ζην λνκφ Ώξγπξνθάζηξνπ, φπσο θαη ηεο Ληβαδεηάο θαη ηεο Σζνχθαο ζηνπο
Ώγίνπο αξάληα θαη εθείλνη ηνπ Αειβίλνπ. Σν βξάδπ ηεο 4 εο μεκεξψλνληαο ε 5ε Μαξηίνπ
1997, πξαγκαηνπνηείηαη λέα επίζεζε
ζηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο ησλ Βιιήλσλ ζηνπο
1
Γεσξγνπηζάηεο.
Σα κεζάλπρηα ηεο ίδηαο εκέξαο ζεκεηψζεθε επίζεζε ζην εξγνζηάζην εκθηάισζεο
αλαςπθηηθψλ FRESH ζην ρσξηφ Φξαζηαλή κε ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Οη επίζεζε έγηλε
απφ θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Λαδαξάηη. Οη Έιιελεο ηδηνθηήηεο ηεο FRESH αληαπάληεζαλ ζηα
ππξά κε ππξά. Οη θαθνπνηνί άθεζαλ εθεί δχν ηξαπκαηίεο , έλα απηνθίλεην ΕΥ θαη έλα 20
ιίηξν δνρείν γεκάην βελδίλε. Λίγα ιεπηά κεηά ηελ επίζεζε εθζαζε εθεί θαη ν Γεληθφο
Πξφμελνο ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν Νίθνο Καλέιινο.
Λίγεο κέξεο κεηά ε ίδηα επηρείξεζε δέρηεθε επίζεζε κε αληηαξκαηηθή ξνπθέηα .
Έλνπιεο επηζέζεηο δέρηεθαλ επίζεο νη εκπνξηθέο εηαηξίεο ζηνπο Γεσξγνπηζάηεο, ηελ Γιχλα,
ην Ώξγπξφθαζηξν, νη νηθνδνκεηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μεζνπφηακν θαη ηνπο Ώγίνπο αξάληα.
ιεο νη ελέξγεηεο ζε βάξνο ηεο Β.Β. Μεηνλφηεηαο είραλ κηα εγξήγνξζε ηηο πξψηεο
κέξεο κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, γηα λα εμαζζελίζνπλ κε ηελ πηψζε ηνπ
Ώξγπξνθάζηξνπ, πνπ ζεκείσζε de facto θαη ηελ πηψζε ηνπ Μπεξίζηα θαη νδήγεζε ζηε
ζπκθσλία ηεο 9εο Μαξηίνπ. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ νη έλνπιεο νκάδεο
Ώιβαλψλ ζα εγθαηαιείςνπλ ηα ζηέθηα ηνπο, φπσο πρ ζηνπο Γεσξγνπηζάηεο. Βχθνινο
ινηπφλ ν παξαιιειηζκφο.
Δ Β.Β. Μεηνλφηεηα σζηφζν δελ ζα απαιιαγή απφ ηηο εγθιεκαηηθέο επηζέζεηο. Σα
ρσξηά ηεο, ηα κέιε ηεο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο είλαη ν άκεζνο ζηφρνο . πλερίδεηαη ην θχκα
έλνπισλ ιεζηεηψλ θαη επηζέζεσλ ζε βάξνο ησλ Βιιήλσλ ζε ζπίηηα, ζε επηρεηξήζεηο , ζε
δψα, ζε απηνθίλεηα θαη ζε ν,ηη άιιν ζα κπνξνχζε λα θιαπεί.
Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο εηαηξίεο, θπξίσο ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηε Αεξφπνιεο,
πξνζεγγίδνπλ έλαληη παρπιψλ ακνηβψλ, Ώιβαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο . Δ πξνζπάζεηα
φρη πάληνηε είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Βθηφο απηνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνςίισζεο ηνπ
ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, δεκηνπξγνχληαλ ζπλζήθεο κφληκεο θαηνίθεζεο εδψ ησλ ίδησλ ησλ
Ώιβαλψλ πξνζηαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
ηελ πεξηνρή θπθινθνξνχζαλ θήκεο φηη νξγαλψλνληαλ έλαληη πιεξσκήο , νκάδεο
απηνάκπλαο. Αηνξγαλσηέο ησλ δήζελ νκάδσλ άκπλαο, 2 ήηαλ άηνκα πνπ δηαηεξνχζαλ
ζρέζεηο κε θχθινπο αθξαίσλ ιχζεσλ , φπσο θαη κε επίζεκα πξφζσπα ηεο Βιιάδαο ζην
ρψξν. ηηο «νκάδεο» απηνάκπλαο εληάρηεθαλ κάιηζηα θαη κεξηθνί λένη νη νπνίνη επέζηξεςαλ
1

Πξώηε θαη ηειεπηαία θνπβέληα πνπ ιέγνληαλ ζηνπο Έιιελεο ήηαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο κε ην

θαιό.(!)
2

Λέκε «δήζελ» δηόηη ζε θακηά πεξίπησζε δε δηαπηζηώζεθε ε πξνζηαζία ηνπ ειιεληζκνύ από ηηο νκάδεο απηέο.
Γελ απνθιείνπκε όκσο ηε δξάζε απηώλ πξνο άιιεο θαηεπζύλζεηο, νη νπνίεο γηαηί όρη είραλ ,κεξηθέο θνξέο ηα δηθά ηνπο
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
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απφ ηελ Βιιάδα «γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ ηφπν ηνπο». Ώπηνί πιεξνθνξήζεθαλ φηη ζηνπο
νξγαλσηέο ησλ νκάδσλ δίδνληαλ ρξήκαηα. Ώπνγνεηεχηεθαλ φκσο επεηδή δέλ επαηξλαλ
ρξήκαηα θαη έθπγαλ .
Ώπφ ηηο 15 Ώπξίιε κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ Μάε κεξηθνί Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο , παξά
ην γεγνλφο νηη δνχζαλ ζηελ Βιιάδα , πιήξσζαλ κεξηθνχο Έιιελεο θαη Ώιβαλνχο θαη
έθηηαμαλ έλα κπιφθν ζην ρσξηφ Γεσξγνπηζάηεο ην νπνίν ηελ πεξίνδν απηή εκπφδηζε αξθεηά
ηνπο ιεζηνζπκκνξίηεο λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη θαη αλελφριεηνη. Σαπηφρξνλα ηνπο
αλάγθαζε λα απνκαθξχλνπλ ηα ηξία δηθά ηνπο κπιφθα πνπ είραλ ζηήζεη απφ ηελ Καθαβηά
κέρξη ηνπο Γενπξγνπηζάηεο, γηα λα ιεζηεχνπλ φ,ηη θηλνχληαλ θαη δελ θηλνχληαλ
Σα ρσξηά επίζεο είραλ νξγαλψζεη δηθέο ηνπο απηνάκπλεο, φκσο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ
κφλν ηε λχρηα. Γη΄απηφ θαη νη κέξεο ήηαλ πην επηθίλδπλεο απφ ηηο λχρηεο Οη έλνπιεο
ζπκκνξίεο ηνικνχζαλ θαη έκπαηλαλ ζηα ρσξηά κέξα κεζεκέξη θαη δεηνχζαλ λα πάξνπλ ν, ηη
είρε αμία.
πλέπεηα κηαο ηέηνηαο επίζεζεο είλαη θαη ε δνινθνλία ηνπ λεαξνχ αμησκαηηθνχ Γηάλλε
Σζφλε απφ ην ρσξηφ ΐξαρνγνξαληδή. Ο 27ρξνλνο αμησκαηηθφο επέζηξεθε απφ ηελ Βιιάδα .
ηα έκπα ηνπ ρσξηνχ θαη κέξα κεζεκέξη αληίθξηζε ηξεηο έλνπινπο λα ιεζηεχνπλ ηα ζπίηηα
ηνπ ρσξηνχ. Σνπο βξήθε ζην ζπίηη ηνπ παππνχ ηνπ. Ο λεαξφο, παξά ηελ παξάθιεζε ηνπ
παππνχ ηνπ λα κελ αληηδξάζεη, φξκεζε πάλσ ζε έλαλ απφ ηνπο ιεζηέο. Βλαο απν ηνπο
ιεζηέο φκσο ηνπ άδεηαζε εμ‟ επαθήο ην θαιάζληθνθ.
Οη ιεζηνζπκκνξίεο, ιφγσ ηνπ φηη ήζειαλ ειεχζεξν πεδίν δξάζεο επεδίσθαλ λα
εμνπδεηεξψζνπλ θάζε αληίζηαζε. Έηζη ε πίεζή ηνπο νδήγεζε ζην ζπάζηκν ηνπ κπιφθνπ
ζηνπο Γεσξγνπηζάηεο.
Ο Υξηζηάθεο Θάλνο, έλα 25ρξνλν παιηθάξη απφ ην Μεζνπφηακν είρε αλαιάβεη ηελ
πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη απφ ηελ
πεξηνρή ζηελ Καθαβηά. Ώπηφ αλεζχρεζε πνιχ ηνπο έλνπινπο ιεζηνζπκκνξίηεο, γη΄απηφ θαη
απνθάζηζαλ λα ηνλ εμνπδεηεξψζνπλ. Καηφξζσζαλ φκσο κφλν ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ . Ο
Θάλνο κε ηέζζεξα ηξαχκαηα ζην ζψκα, νδήγεζε απφ ηε Μνπδίλα κέρξη ηνπο
Γενπξγνπηζάηεο, επί δέθα ρηιηφκεηξα ην ακάμη ηνπ θνξησκέλν κε επηβάηεο. Ώπ΄εδψ
κεηαθέξζεθε ζηα Εσάλληλα
πλνιηθά έμη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ έλνπιεο επηζέζεηο
Ώιβαλψλ. 15 άιια άηνκα ηξαπκαηίζηεθαλ επίζεο απφ επηζέζεηο Ώιβαλψλ. εκεηψζεθαλ
ηέζζεξηο απαγσγέο Βιιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, δπν καδηθνί βηαζκνί ζε λεαξέο Βιιελίδεο. 143
ζπίηηα Βιιήλσλ ζηηο πφιεηο Ώγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ, δηαξξήρηεθαλ θαη ιεζηεχηεθαλ ή
θαηνηθήζεθαλ απφ Ώιβαλνχο. Σελ ίδηα ηχρε είραλ 40 ζπίηηα κφλν ζηελ Σζνχθα, ρσξηφ δίπια
ζηελ πφιε ησλ Ώγίσλ αξάληα, φια ηα ζπίηηα ζην ρσξηφ Ανχβηαλε, θιπ. Ο αξηζκφο ησλ
Βιιήλσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη έθπγαλ ζηελ Βιιάδα ηελ πεξίνδν απηή
αλέξρεηαη ζε 3.5 – 4 ρηιηάδεο Ο αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ θιάπεθαλ αγγίδεη ηηο δχν ρηιηάδεο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ΟΜΟΝΟΕΏ ε Β.Β. Μεηνλφηεηα ππέζηε δεκηέο
πνπ θζάλνπλ ηα 4 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο .
Ώπηά είλαη ιίγα απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα νλφκαηα ηεο ηαξαγκέλεο εθείλεο πεξηφδνπ,
ρσξίο αζθαιψο λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ κεγαιχηεξν ερζξφ εθείλσλ
ησλ εκεξψλ: ην θφβν θαη ηνλ θίλδπλν ησλ φπισλ.

Ζ ΔΔΜ δέλ είλαη ν κόλνο ζηόρνο
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Δ Β.Β. Μεηνλφηεηα δελ ήηαλ κφλν ν άκεζνο ζηφρνο ησλ θαθνπνηψλ θαη
ιεζηνζπκκνξηψλ . Ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη έκκεζνο ζηφρνο. Οη πεξηνρέο ηεο Β. Μεηνλφηεηαο
δηαζρίδνληαη απφ θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο, πνπ ζε νδεγνχλ πξνο Βιιάδα θαη απφ Άγηνπο
αξάληα θαη Καθαβηά πξνο ην ΐνξξά ηεο ρψξαο. Οη νδηθνί άμνλεο, θπξίσο απηνί πνπ ζε
πήγαηλαλ ζηελ Βιιάδα, ήηαλ θαη ην βαζηθφ πεδίν δξάζεο ησλ έλνπισλ ιεζηνζπκκνξηψλ.
΄Έηζη κφλν ζε κηα κέξα ζηελ Καθαβηά πεξηζζφηεξα απφ 400 άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ην
θχιν, πέξαζαλ «ππφ ηνλ έιεγρν» ησλ καζθνθφξσλ σο ην δέξκα . Βθηά άηνκα ζθνηψζεθαλ
ζε δηάξθεηα 48 σξψλ, απφ ηηο 9-10 Ενπλίνπ, ζε απφζηαζε ιηγφηεξε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ ζηηο
ειιεληθέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα απφ ηελ Μπίζηξηζζα κέρξη ην γεθχξη ηεο Γιχλαο.
ηνλ Ξεξνπφηακν, ιίγν πην πάλσ απφ ηα ΐξπζζεξά, νη ιεζηνζπκκνξίηεο είραλ φρη
κφλν ην ζηέθη ηνπο , αιιά θαη ηηο «απνζήθεο» κε θινπηκαία: απφ κηθξνπξάγκαηα κέρξη
πνιπηειή απηνθίλεηα.
Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξηψλ ,
αθφκα θαη ζηε Αεξφπνιε φπνπ ηα ρσξηά είλαη πιάηε κε πιάηε, λα είλαη θαζεισκέλε ζην
κεδέλ. Οη γάκνη ήηαλ αδηαλφεηνη , αιιά θαη ζηνπο θεδείεο δελ κπνξνχζε θαλείο λα ξηζθάξεη
λα πάεη, θάηη πξσηνθαλέο γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο.
Αχν ηξεηο θνξέο πνπ ηαμηδέςακε ζηελ πεξηνρή, απφ Ώξγπξφθαζηξν κέρξη ηα ρσξηά
ηνπ Αειβίλνπ θαη ησλ Ώγίσλ αξάληα, δε ζπλαληήζακε πνπζελά απηνθίλεην ή άλζξσπν.
Ώπφ ηελ πηάηζα είραλ ραζεί θαη νη δεκνζηνγξάθνη. Δ θαηάζηαζε δελ άιιαμε θαη κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ζην Ώξγπξφθαζηξν ηεο πνιπεζληθήο δχλακεο , απνηεινχκελεο απφ
πεληαθφζηνπο πεξίπνπ Ρνπκάλνπο.

ε Δ.Δ. Μεηνλόηεηα αθέθαιε θαη απξνζηάηεπηε
Δ Β. Β. Μεηνλφηεηα έλησζε πηεζκέλε απφ θάζε θαηεχζπλζε. Δ επίζεκε Ώζήλα πίεδε
ψζηε ε Β.Β.Μ λα κείλεη καθξηά απφ ηηο εμειίμεηο, γηα λα κελ θαηεγνξεζεί ε ίδηα γηα αλάκημε.
Οη Ώιβαλνί, νξγαλσκέλα ή κε, πίεδαλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ηελ Βζληθή Βιιεληθή
Μεηνλφηεηα. Πίεζε έλνησζε ε Β. Β. Μεηνλφηεηα θαη απφ θχθινπο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηελ
θαηάζηαζε ζηε ρψξα θαηάιιειε γηα αιιαγή ζηάηνπο θβν , φπσο θαη απφ θχθινπο νη νπνίνη
δελ ήζειαλ ηελ Β. Μεηνλφηεηα νπδέηεξε ζηηο εμειίμεηο ηεο ρψξαο, αιιά δεηνχζαλ ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζην πιεπξφ ησλ ζίγνπξσλ ληθεηψλ, γηα λα κε έραλε αξγφηεξα ην
δηθαίσκα δηεθδίθεζεο .
Δ επίζεκε Ώζήλα, γηα λα απνθχγεη θάζε εθδήισζε επηθχιαμεο απφ αιβαληθήο
πιεπξάο γηα δήζελ αλάκημε ηεο Βιιάδαο ζηηο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία (φπσο θαη πηζαλέο
πξνβνθάηζηεο, πνπ ζα ηελ νδεγνχζαλ ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε), αδηαθφξεζε γηα ηελ
ηχρε ηεο Β.Β. Μεηνλφηεηαο, φηαλ απηή δερφηαλ ζηελ πξάμε ηε ραξηζηηθή βνιή. Δ
αληηπνιίηεπζε θαη η΄άιια ειιεληθά θφκκαηα βξήθαλ θνηλή γιψζζα κε ηελ θπβέξλεζε.
Κπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε αδηαθφξεζαλ ηφζν γηα ην νγθνχκελν θχκα θπγήο ησλ
Βιιήλσλ πξνο Βιιάδα, φζν αζθαιψο θαη γηα ηελ ηχρε ηεο δσήο ησλ Βιιήλσλ πνπ έκελαλ
ζηελ Ώιβαλία θαη αθφκα θαη γηα ηελ ηχρε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα θαη θαηά ηε λέα
απηή θπγή, απφ ηηο κεγαιχηεξεο απφ ην 1990-91, δηαπηζηψζεθε έληνλα φηη νη Έιιελεο ηεο
Ώιβαλίαο ζηελ Βιιάδα, ζα επέιεγαλ κφλνη ηελ ηχρε ηνπο ζην αλψλπκν πιήζνο.
Δ εγεζία ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ, φπσο επίζεο θαη νη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ήηαλ αθαλείο. Ώζθαιψο ήηαλ θη απηνί άλζξσπνη επάισηνη ζην θαθφ θαη ηα
ελλέα γξακκάξηα κνιχβη. Σν δπζάξεζην φκσο είλαη φηη δε κπφξεζαλ λα ζεθψζνπλ θσλή
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αληίζηαζεο κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή θαη γξακκή. Αελ εθδήισλαλ άπνςε. Ώπιψο
πξνζπαζνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο, ελψ, γηα λα εμαζθάιηδαλ ηελ
πνιηηηθή επηβίσζή ηνπο, ζπκκεξίδνληαλ ηε ζέζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο.
Ώλήκεξα ηεο Βζληθήο ενξηήο ηεο Βιιάδαο ζπλήιζε απνδεθαηηζκέλν ην Γεληθφ
πκβνχιην ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ . Ο πξφεδξνο ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ Γηψξγνο Λακπνβηηηάδεο ζα
δηαπηζηψζεη φηη «ε θαηάζηαζε ζην ρψξν είλαη απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο αλαζθάιεηαο
θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ θχθισλ πνπ ηξνκνθξαηνχλ κε κνλαδηθφ ζηφρν λα
πξνθαιέζνπλ ηε θπγή ησλ Βιιήλσλ» Αηαπηζηψλεη επίζεο φηη νη Βπηηξνπέο Λατθήο
σηεξίαο, επηδηψθνπλ ηε δηρνηφκεζε ηεο Ώιβαλίαο ζην Γελνχζν πνηακφ (!!) θαη δεηάεη ηε
ιήςε κέηξσλ απηνάκπλαο θαη απνθπγή πξνβνθάηζηαο. ΐξίζθεη επηπιένλ ηελ πην αθαηάιιειε
ζηηγκή, γηα λα απεηιήζεη ηνπο πάληεο κε ηνπο θαθέινπο πνπ ε SHIK πέηαμε ζηνπο δξφκνπο
ηελ εκέξα «θαηαζηξνθήο» ηεο, δείρλνληαο έηζη φηη είραλ πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπο .
Οη βνπιεπηέο Μήηζηνο. Θ θαη Νηνχιεο. ΐ, ζε αληίζεζε κε φινλ ηνλ Ώιβαληθφ ιαφ
επηζεκαίλνπλ φηη ε ΟΜΟΝΟΕΏ δε δήηεζε ηελ παξαίηεζε Μπεξίζηα (!)1
Ο Θ. Μήηζηνο ζεψξεζε ζσζηή ηε ζέζε απηή ηελ νπνία «ηήξεζαλ νη δχν βνπιεπηέο,
εθθξάδνληαο κέζσ ηνπ Κφκκαηνο ΄Βλσζεο Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηε βνχιεζε ησλ
Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο”. Ώζθαιψο κηα ηέηνηα ζέζε ελνρνπνηνχζε ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα ζε
ζρέζε κε ηε ζηάζε ηνπ αιβαληθνχ ιανχ , θπξίσο ηνπ Νφηνπ , πξνο ην αιί Μπεξίζηα.
Σελ επνκέλε
κε
πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ηεο Βιιάδαο ζην
Ώξγπξφθαζηξν, Νίθνπ Καλέιινπ νη Έιιελεο ηνικνχλ λα γηνξηάζνπλ ηελ Βζληθή Γηνξηή ηεο
Βιιάδαο. ην θεθαινρψξη ηεο Αξφπνιεο ζηε Αεξβηηζάλε, γίλεηαη ηξηθνχβεξην γιέληη. Σν
κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε κεηαμχ ησλ „Βιιήλσλ ηεο
Ώιβαλίαο, πνπ απεηινχληαη ελψ ηαπηφρξνλα θηινχλ Θεξκνπχιεο. Μελχκαηα αληίζηαζεο,
κάιηζηα ζε πςεινχο ηφλνπο δηαβηβάδεη θαη ν Γεληθφο Πξφμελνο. ηε γηνξηή ησλ Βιιήλσλ
έξρνληαη θαη νπιαξρεγνί ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, Σεπειελίνπ θαη Πξεκεηήο.
Σν ηζηνξηθφ φκσο ηεο εκέξαο ακαπξψλεηαη φηαλ εγεηηθά ζηειέρε ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ
απνβάινπλ δηα ηεο βίαο ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ αξρηζπληάθηε
ηεο εθεκεξίδαο ηεο
Οξγάλσζεο.

Οη Έιιελεο, δεηνύλ θαξέθια κε ηα όπια
Ο Αξρηεπίζθνπνο – “κηα αληίζηαζε ζην θύκα θόβνπ”
Οη επφκελεο κέξεο ζα έρνπλ ηα ίδηα κνπληά ρξψκαηα γηα ηνλ ειιεληζκφ ηεο Ώιβαλίαο.
ρεδφλ θαζεκεξηλά ζεκεηψλνληαη έλνπια επεηζφδηα ζην Πξνμελείν κε απνηέιεζκα ν
ειιεληζκφο ηεο Ώιβαλίαο λα ράλεη ηελ ζηγνπξηά πξνζηαζίαο ζ΄ απηφ πνπ ζεσξνχζε ηελ
ηειεπηαία αζπίδα. Ο Γεληθφο Πξφμελνο, παξά ην φηη εκθαλίδεηαη ζε θσηνγξαθίεο
πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ νπινθφξνπο, δείρλνληαο θηλήζεηο θαη ζρέδηα ζε ράξηεο , δελ κπνξεί
λα θζάζεη θαη λα πεξάζεη κελχκαηα ζην ιαφ. Οη δχν δνινθνλίεο αλζξψπσλ ηνπ πξνμελείνπ
θαη ν κχζνο ηεο βίδαο κεηέηξεςαλ ην Γεληθφ Πξνμελείν ζε θάηη πνπ έκνηαδε κε νίθν θφβνπ.
Ώθξηβψο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο, ζηα κέζα ηνπ Ώπξίιε επηζθέπηεηαη ην
Ώξγπξφθαζηξν , ν Ώξρηεπίζθνπνο Σηξάλσλ θαη πάζεο Ώιβαλίαο θ.θ. Ώλαζηάζηνο θαη ζεσξεί
ηελ επίζθεςε «κηα αληίζηαζε ζην θχκα θφβνπ , θπγήο θαη απφγλσζεο θαη ζπλέρεηα ζηε
1

Σελ ίδηα ζέζε ηεξνύζε ν Έιιελαο Πξέζβεο ζηα Σίξαλα . Ζ επίζεκε Αζήλα αδηαθνξνύζε, ελώ δηαθσλνύζε ν
Γεληθόο Πξόμελνο ηεο Διιάδαο ζην Αξγπξόθαζηξν.
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δεκηνπξγηθή δνπιεηά κε πίζηε αγάπε θαη ειπίδα» Θεκειηψλεη λέν λαφ ζην ρσξηφ Καθαβηά
πάλσ ζηα ζχλνξα . Υεηξνηνλεί έλαλ ηεξέα θαη εγθαηληάδεη ην «νξζφδνμν πλεπκαηηθφ θέληξν
αγάπεο» ζην Ώξγπξφθαζηξν.
ε ζρεηηθή δήισζε αλαθέξεη : « Ννκίδσ φηη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζήκεξα
ζα πξέπεη πάξα πνιχ ζνβαξά λα ιακβάλεηαη ππφςε ε άπνςε ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ
εδψ θαη είλαη απνθαζηζκέλνη λα πεζάλνπλ εδψ»
Αχν κέξεο αξγφηεξα ζθνηψλνληαη ζην Ώξγπξφθαζηξν δχν λεαξνί Έιιελεο κε
θαηαγσγή απφ ηε Αεξβηηζάλε.
ηηο 20 Ώπξηιίνπ ν Ώξρηεπίζθνπνο αλαγθάδεηαη, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ, λα αιιάμεη ην
σξάξην ησλ ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ επθαηξία ηνπ Πάζρα. Δ Ώλάζηαζε δελ ζα
γίλεη ηα κεζάλπρηα ηνπ Μεγαινζάββαηνπ, αιιά ηελ Κπξηαθή ηεο Λακπξήο, ζηηο 8 ε ψξα ην
πξσί.
Οη Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο σζηφζν, επέιεμαλ ηελ εκέξα ηεο Λακπξήο, γηα λα
εγθαηαιείςνπλ πεξηζζφηεξνη ηνλ ηφπν ηνπο πξνο Βιιάδα. ΄απηφ σθέιεζε θαη ην γεγνλφο
φηη ηα ζρνιεία ζηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα μαλάλνημαλ ηηο πφξηεο ηνπο πνιχ αξγφηεξα απφ θάζε
άιιε πεξηνρή ζηελ Ώιβαλία
Σν Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ ζα ζπλέιζεη εθ΄λένπ ζηα ηέιε ηνπ Μάε, γηα λα
θαζνξίζεη ηηο ππνςεθηφηεηεο γηα βνπιεπηέο . Οη δηεξγαζίεο αλάδεημεο ησλ ππνςεθηνηήησλ,
φπσο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη εμειίμεηο γηα ηελ εθινγή απηψλ, απνηεινχλ κηα ζθιεξή
καξηπξία φηη ε ζπλνρή ιεηηνπξγίαο σο θνηλφηεηα κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ είρε μεραζηεί απφ
ηελ ίδηα ηελ θεθαιή ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο. Πξνεγνχληαη νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη
ζπκθέξνληα. ηελ έδξα ηεο Αεξφπνιεο ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ „Βιιελα εθπξνζψπνπ ηεο
ΒΏΑ θαη εθείλνπ ηνπ . Κφκκαηνο, αγγίδεη ηα φξηα ησλ φπισλ . Καη νη δχν παξαηάμεηο έρνπλ
ζηηο ηάμεηο ηνπο Ώιβαλνχο νπινθφξνπο. Δ λνζεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο πξνθαιεί
ξεβάλο κε νπιηζκέλνπο Ώιβαλνχο, πνπ δεηνχλ ηελ ςήθν απφ Έιιελεο ςεθνθφξνπο γηα
Έιιελεο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο. Δ πνιηηηθή θζνξά ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ θαη ε θηινκπεξηζηθέο
ζέζεηο ηεο ΒΏΑ, θάλεη ηνπο Έιιελεο λα ςεθίζνπλ .Κφκκα1
ηνπο Άγηνπο αξάληα δχν Έιιελεο, ζε εθινγηθή πεξηθέξεηα απαιιαγκέλε απφ
ππνςήθηνπο αιβαληθψλ θνκκάησλ , ρσξίδνπλ ηνπο Έιιελεο ζηα δχν. Σν θαηνξζψλνπλ απηφ
κε ηελ άκεζε ππνζηήξημε Ώιβαλψλ «παιηθαξηψλ» .(!!)2
ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ –
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΗΡΑΝΑ

Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν ελεπιάθε ζηελ θξίζε επεηδή δέλ
ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη δηαθνξεηηθά .3
1

Πξόθεηηαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο Βαγγέιε Νηνύιε θαη Βαγγέιε Σάβν , αληίζηνηρα ηνπ Κόκκαηνο
Έλσζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ΚΔΑΓ θαη νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο. Νηθεηήο αλαδείρηεθε ν Σάβνο. Ζ ζθιεξή
δηακάρε κεηαμύ ηνπο ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2001.
2

Πξόθεηηαη γηα ησλ ππνςήθην ηνπ ΚΔΑΓ Εήζε Λνύηζε θαη ηνλ αλεμάξηεην Θσκά Μήηζην. Κέξδηζε ν πξώηνο

3

Σν Γεληθό Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Αξγπξόθαζηξν άλνημε ην Ννέκβξε ηνπ 1992 θαη άξρηζε ηελ
ηαρηηθή ιεηηνπξγία ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μάξηε ηνπ 1993
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Βπηθεθαιήο ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν ζηελ πεξίνδν
ιίγν πξηλ αξρίζεη κέρξη ιίγν πξηλ ηειεηψζεη ε θξίζε, ηέιε Ενπλίνπ 1996 – αξρέο Ενπλίνπ 1997,
ήηαλ ν Νίθνο Καλέιινο.1
Ο δηνξηζκφο ηνπ
θπξίνπ Καλέιινπ ζην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ζην
Ώξγπξφθαζηξν ραηξεηίζηεθε απ΄φιεο ηηο πιεπξέο , ηφζν ζηελ Β. Βιιεληθή Μεηνλφηεηα θαη
ζηελ Βιιάδα φζν θαη απφ ηνπο Ώιβαλνχο. Υαηξεηίδνληαλ σο γλψζηεο ηεο Ώιβαλίαο κε
ηδηαίηεξε πξνζθνξά ζηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ θφκκαηνο ζηε ρψξα, ηα
ηέιε ηνπ 1990
Μφιηο έθζαζε ζην Ώξγπξφθαζηξν , ν Νίθνο Καλέιινο πξνζπάζεζε λα δψζεη ηελ
εληχπσζε φηη ην Γεληθφ Πξνμελείν ζα απνθηήζεη δχλακε θαη θηεξά. Ώπφ ηελ πξψηε θηφιαο
ζηηγκή κεηαθνκίδεη ηελ πξνμεληθή θαηνηθία θαη ηα γξαθεία ηνπ πξνμέλνπ απφ ην ζάπην
μελνδνρείν (φπνπ ηα πνληίθηα είραλ... ηνικήζεη λα... δαγθψζνπλ ζη΄ αθηί ηνλ πξφμελν
Μπνξλφβα), ζε κηα βίια ηελ νπνία θάλεθε φηη ηελ γλψξηδε απφ πξηλ
Καιιηεξγεί θιίκα θηέζηαο ζηελ Β. Β.Μεηνλφηεηα, δίλνληαο δεμηψζεηο, θαιψληαο
Έιιελεο ηξαγνπδηζηέο. Πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη λένπο ζεζκνχο, φπσο ην ηακείν
αιιειεγγχεο, ην ζχιινγν γπλαηθψλ θαη ηελ εζηία απξνζηάηεπησλ αηφκσλ. ΐξίζθεηαη
ζπλερψο ζε θίλεζε θαη παληνχ ππφζρεηαη έξγα θαη ζεακαηηθέο αιιαγέο αξρίδνληαο απφ ην
Πξνμελείν θαη ηηο επαθέο κε ηνπο ΄Βιιελεο, ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο βίδαο, θιπ 2
ην φλνκα ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ αλαβαζκίδεη πξφζσπα ηα νπνία ιφγν θιίκαηνο
πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο είραλ απνκνλσζεί θαη ζηγά ζηγά
ιεζκνλνχληαλ. Ώπνρηνχλ γεξή πξφζβαζε ζην Πξνμελείν θαη αλαξξηρνχληαη ζηελ εγεζία ηεο
νξγάλσζεο ησλ Βιιήλσλ, ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ.
1

Ο Ν. Καλέιινο, , γλσζηόο σο έκπεηξνο θαη δπλακηθόο δηπισκάηεο θπξίσο γηα ην αιβαληθό. Από ηελ
Αιβαλία είρε απνκαθξπλζεί ην 1993, σο Γξακκαηέαο Α‟ ζηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα. Δπέζηξεςε
από ην Υηνύζηνλ ζην Αξγπξόθαζηξν, ζην Γεληθό Πξνμελείν, σο Γεληθόο Πξόμελνο ην 1996. πσο ν ίδηνο
νκνινγνύζε ε απόθαζε ήηαλ απνηέιεζκα επεξεαζκνύ ησλ ειιελν-ακεξηθαλώλ πξνο ηνλ ηόηε Τπνπξγό
Δμσηεξηθώλ. Σν πεξίεξγν είλαη όηη επηηξάπεθε λα επηζηξέςεη ζηελ Αιβαλία κέζα ζε ηξία ρξόληα.
Γηαδέρηεθε ηνλ Βαζίιε Μπνξλόβα, ηνλ πην καθξόβην πξόμελν ζην Αξγπξόθαζηξν. Ο Βαζίιεο
Μπνξλόβαο δηάλπζε επίζεο κηα δύζθνιε πεξίνδν αιβαλν-ειιεληθήο ζύγθξνπζεο κε ζθιεξή πίεζε πξνο ηελ Δ.
Δ. Μεηνλόηεηα, αιιά κπόξεζε λα θξαηήζεη ηζνξξνπίεο, θπξίσο κεηαμύ ηνπ αιβαληθνύ θξάηνπο θαη ησλ
Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο. Ηζνξξνπίεο ηήξεζε ηαπηόρξνλα θαη ζε όηη αθνξά ηελ απνηξνπή ηεο πξνζπάζεηαο
δεκηνπξγίαο θιίκαηνο αληηπαξάζεζεο κεηαμύ Διιήλσλ θαη Αιβαλώλ.
Οπζηαζηηθά ν Νίθνο Καλέιινο δε δηαδέρηεθε ην θ. Μπνξλόβα, δηόηη ν δεύηεξνο δελ ήηαλ Γεληθόο
Πξόμελνο. Γηαδέρηεθε ην Υξίζην Ηαθώβνπ , ν νπνίνο ήηαλ ν πξώηνο Γεληθόο Πξόμελνο ηεο Διιάδαο ζην
Αξγπξόθαζηξν κεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Ο θ. Ηαθώβνπ όκσο απειάζεθε από ηηο Αιβαληθέο αξρέο
σο αλεπηζύκεην πξόζσπν ιίγεο κέξεο κεηά από ην επεηζόδην ηεο Δπηζθνπήο, ζηηο 10.04.1994.
Μέρξη ηελ άθημε ηνπ θπξίνπ Καλέιινπ δελ είρε αληηθαηαζηαζεί, όπσο ζηε ζπλέρεηα δελ
αληηθαηαζηάζεθε ν θ. Βαζίιεο Μπνξλόβαο. Γιδ ην Γεληθό Πξνμελείν ζην Αξγπξόθαζηξν μεθίλεζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ κε δύν δηπισκάηεο, όπσο πξνπνιεκηθά, θαη κεηά από δεθαπέληε κήλεο ζα ιεηηνπξγήζεη κε
έλαλ.
ηελ αιιαγή θξνπξάο ζην Γεληθό Πξνμελείν, άιιε νκάδα Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο, θπξίσο ζηειέρε,
μεπξνβόδεζε ηνλ θ. Μπνξλόβα ζηελ Καθαβηά θαη άιιε δηαδέρηεθε ηνλ θ. Καλέιιν.
Ζ πξώηε πξνζπάζεηα ειεύζεξεο εηζόδνπ γηα βίδα όκσο ζπγθέληξσζε έμσ από ην πξνμελείν ηέζζεξηο
ρηιηάδεο άηνκα πξνθαιώληαο ζνβαξά επεηζόδηα
1
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Ώλαπηχζζεη θνληηλέο ζρέζεηο κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο επηδηψθνληαο ηε ζπλερή
πξνβνιή θαη απαηηψληαο λα θαίλεηαη φηη πίζσ απφ θάζε θίλεζε ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ είλαη
ν ίδηνο ν Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ.

Ο Γεληθόο Πξόμελνο θαη ην δηθό ηνπ κπατξάθη.
Ο λένο Γεληθφο Πξφμελνο ζην Ώξγπξφθαζηξν καδί κε ηελ πξνζπάζεηα λα αιιάμεη ην
ξφιν ηνπ Πξνμελείνπ, επηδηψθεη λα πςψζεη δηθφ ηνπ κπατξάθη, αλεμάξηεην απφ απηφ ηεο
πξεζβείαο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ δηπνιηζκφ ζηηο δηπισκαηηθέο αξρέο ηεο Βιιάδαο ζηελ
Ώιβαλία.
Ο δηπνιηζκφο απνθηάεη ζάξθα θαη νζηά ζηα ηέιε ηνπ Ώπγνχζηνπ 1996, κε ηελ
επίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Θ. Πάγθαινπ, ζην Ώξγπξφθαζηξν. Δ επίζθεςε δελ
είρε θάπνην νπζηαζηηθφ ζηφρν, ηφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ έκελε έμσ απφ ηελ αηδέληα ε Β.
Β. Μεηνλφηεηα. (ηελ λέα ινγηθή πξαγκάησλ θαίλεηαη φηη ππεχζπλνο γηα ηηο ηχρεο ηεο ζα
ήηαλ ην Γεληθφ Πξνμελείν) Δ αηδέληα ηεο επίζθεςεο άιιαδε ζπλερψο κέρξη κάιηζηα θαη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή.1
Βθείλν φκσο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ «αλεμαξηεζία» ηνπ ξφινπ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ζην Ώξγπξφθαζηξν είλαη ην γεγνλφο φηη ν θ. Πάγθαινο πξαγκαηνπνίεζε εδψ
γεχκα εξγαζίαο κε ηνλ Ώιβαλφ νκφινγφ ηνπ Σξηηάλ ηέρνπ, γηα λα ζπλαληεζεί ζηε ζπλέρεηα
ζηελ Ώπιψλα κε ηνλ αιί Μπεξίζηα. (Βλάκηζη κήλα πξηλ ζην ίδην κέξνο ζπλαληήζεθε θαη ν
πξψελ Ώκεξηθαλφο Πξφεδξνο Μπνχο κε ηνλ Μπεξίζηα)
Βπίζεο θαηά ηελ επίζθεςε Πάγθαινπ ζην Ώξγπξφθαζηξνπ έθαλε εληχπσζε ε
παξνπζία πξνζψπσλ απφ ηελ Βιιάδα ηα νπνία είραλ ραζεί απφ ηελ επηθαηξφηεηα ηεο Β.
Β. Μεηνλφηεηαο απφ ην 1994 κε ην ζέκα ησλ πέληε. Αηαθέξεη ν δηθεγφξνο Ώ. Λπθνπξέδνο ν
νπνίνο επηζθέπηνληαλ ηαρηηθά ην Νφην ηεο Ώιβαλίαο . Ώθφκα θαη θαηά ηηο ηαξαρέο ηνπ 1997
ήηαλ ζηνπο Ώγίνπο αξάληα
Οη ζπλνδνί ηνπ θΠάγθαινπ αλέδεημαλ ζην πξνζθήλην ηεο ΒΒΜεηνλφηεηαο πξφζσπα
πνπ εκνηαδαλ λα έρνπλ ραζεί γηα πάληα .
Σαπηφρξνλα ν Γεληθφο Πξφμελνο ζην Ώξγπξφθαζηξν, γηα λα επηβιεζεί ηεο Πξεζβείαο
ζηα Σίξαλα, αμηνπνίεζε ηηο παιηέο ηνπ ζρέζεηο ζηελ πξσηεχνπζα νη νπνίεο ηνπ
εμαζθάιηδαλ
έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηα φζα ζπλέβαηλαλ ζηα Σίξαλα θαη γηα ηελ
πξννπηηθή ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα. Δ παξνπζία ηνπ φκσο ζην Ώξγπξφθαζηξν, είρε
πξνθαιέζεη ηελ νξγή ηνπ Α. Κφκκαηνο ηνπ . Μπεξίζηα 2
Δπίζεκα ν θ. Πάγθαινο ζα επηζθέπηνληαλ ην Αξγπξόθαζηξν γηα λα εγθαηληάζεη ην Γεληθό
Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Αξγπξόθαζηξν, ην νπνίν είρε ηξία ρξόληα πνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ηελ πξνμεληθή
θαηνηθία, ε νπνία
ήηαλ κηα ελνηθηαζκέλε βίια, όπσο θαη ην θηίξην ηνπ πξνμελείνπ. Ούηε ην έλα έγηλε νύηε ην άιιν. Ζ αλαβνιή
απηή δελ έθεξε θαη ηόζν πνλνθέθαιν όζν ε άξλεζε ηνπ θπξίνπ Πάγθαινπ λα επηζθεθηεί ηνλ Αξρηεπίζθνπν
Αλαζηάζην ζηελ Μεηξόπνιε.
2

2

Θα δερηεί ζθιεξέο επηζέζεηο από ηνπο πξώελ ζηελνύο ηνπ θίινπο ζην Γεκνθξαηηθό Κόκκα. Ο Αδέκ
Υατληάξη, ζηνλ νπνίν ν Καλέιινο κάζαηλε ηελ άιθα-βήηα ηεο πνιηηηθήο, ηνλ θαηεγνξνύζε σο «πξάθηνξα ησλ
Ακεξηθαλώλ», ελώ ν αιί Μπεξίζηα όηαλ είδε ηνλ Καλέιιν ζην θιεηζηό ζηάδην ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ,
26.02.97, έηξημε ηα δόληηα ιέγνληαο «αθόκα εδώ είλαη απηό ην ζθπιί» Ο θ. Καλέιινο γλώξηδε σζηόζν ζρεδόλ
έλα ρξόλν πξηλ ηη επηθύιαζζε ε ηύρε ζηνλ Μπεξίζηα
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Γηα λα θξαηήζεη ηελ αλνηρηή γξακκή κε φια ζρεδφλ ηα αλψηαηα ζηειέρε ζηα Σίξαλα, ν
Καλέιινο ρξεζηκνπνίεζε ην κέζν ησλ εμππεξεηήζεσλ εληφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμέλνπ: - ηε βίδα. Σν ίδην κέζσ φκσο άξρηζε λα αμηνπνηεί ζε πιαηηά θιίκαθα θαη ε
Πξεζβεία. Έηζη θάπνηνη Ώιβαλνί “παξάγνληεο» κεηαηξάπεθαλ ζε πξαγκαηηθνί ηδφθεξ ελφο
επθνινλφεηνπ θεξδνθφξνπ παηρληδηνχ, εθκεηαιιεπφκελνη αθξηβψο ηελ «αληηπαιφηεηα»
κεηαμχ ησλ Βιιεληθψλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ ζηελ Ώιβαλία.

Ζ «αληηπαιόηεηα» Πξέζβε – Γεληθνύ, βάδεη ζε λέα βάζε ηηο αληηζέζεηο κεηαμύ
παξαγόλησλ ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Αιβαλίαο
Δ δηπισκαηηθή αληηπαιφηεηα κεηαμχ πξεζβείαο θαη πξνμελείνπ νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα
ζηελ ακνηβαία ζπγθέληξσζε ππνζηεξηρηψλ απφ ηηο γξακκέο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Β. Β.
Μεηνλφηεηαο. Οη ππνζηεξηρηέο ηεο Πξεζβείαο θαη ηνπ Πξνμελείνπ κνηξάδνληαλ νπζηαζηηθά κε
βάζε ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ΟΜΟΝΟΕΏ θαη Κφκκαηνο Έλσζεο Ώλζξσπίλσλ
Αηθαησκάησλ.1
Δ «πςειή» εγεζία ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ, σο εθθξαζηήο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο,
πνπ θαηνηθεί θπξίσο ζην Νφην (πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ), ηάρηεθε
άκεζα θαη δπλακηθά ζην πιεπξφ ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ. Δ εγεζία ηνπ Κφκκαηνο Έλσζε
Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ ηάρηεθε ζην πιεπξφ ηνπ Πξέζβε ζηα Σίξαλα. Βπίζεο φινη νη
αληίπαινη ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ βξήθαλ θαηαθχγην θάησ απφ ηηο θηεξνχγεο ηεο ΒΏΑ θαη γχξσ
απφ ηνλ πξέζβε Πξεβεδνπξάθε. Έηζη ζηγά ζηγά , θαιιηεξγνχληαλ ε εληχπσζε φηη ε
Πξεζβεία ζηα Σίξαλα ηάζζνληαλ θαηά ηεο εγεζίαο ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ θαη θαη΄επέθηηαζε θαηά
ηεο Β. Β.Μεηνλφηεηαο. πλέβαιαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη νη θαιέο ζρέζεηο ηφζν ηνπ
πξνέδξνπ ηεο ΒΏΑ φζν θαη ηνπ πξέζβε Πξεβεδνπξάθε κε ην αιί Μπεξίζηα, αιιά θαη νη
ζθιεξέο επηζέζεηο ηεο εγεζίαο ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ θαηά ηεο Πξεζβείαο, επηζέζεηο νη νπνίεο
εζηηάζηεθαλ κάιηζηα θαη ζε πξσηνζέιηδα
ηεο εθεκεξίδαο ηεο ΟΜΟΝΟΕΏ
κε
αλεπίηξεπηνπο ηίηινπο.
ηελ πξάμε φκσο είρε δεκηνπξγεζεί έλα πεξίεξγν κίγκα αληηπάισλ . ην πιεπξφ ηνπ
ηδενινγηθά θνληά ζηε δεμηά παξάηαμε, πξνέδξνπ ηεο ΒΏΑ, είραλ πξνζθνιιήζεη νη Έιιελεο
ζνζηαιηζηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ νπζηαζηηθφ αληίπαιν ηελ ΟΜΟΝΟΕΏ. ΐξήθαλ θαηαθχγην
ζην Κφκκα ηεο ΒΏΑ φρη απιά ππφ ην ζθεπηηθφ ηεο αξρήο « ν αληίπαινο ηνπ αληηπάινπ κνπ ,
είλαη θίινο κνπ», αιιά θαη δηφηη κέζσ ηεο ΒΏΑ νηθεηνπνηνχληαλ ηηο ίδηεο ηηο δνκέο ηεο
ΟΜΟΝΟΕΏ, γηα λα ηελ αληηπνιηηεπζνχλ. Ωζηφζν ε Πξεζβεία ζηήξημε ηελ αλίεξε απηή
ζπκκαρία ππφ ην πξφζρεκα ηεο αξθεηά πξνρσξεκέλεο ζθέςεο ζηελ Ώζήλα φηη νη Έιιελεο
ηεο Ώιβαλίαο ζα πξέπεη λα πξνζρσξήζνπλ ζηα αιβαληθά θφκκαηα.
Ο Γεληθφο Πξφμελνο ζην Ώξγπξφθαζηξν, απφ ηε κία επεδίσθε λα θξαηήζεη θνληά ηνπ
ζηειέρε ηα νπνία είραλ απσζεζεί απφ ηελ ΟΜΟΝΟΕΏ γηα λα κείλνπλ ζηελ επηθαηξφηεηα,
αιιά θαη λα εθδηθεζνχλ πνιηηηθά εθείλνπο πνπ είραλ βξεη θαηαθχγην ζηελ ΒΏΑ ,(γη΄απηφ ηα
ζηήξηδε θαη ν πξφεδξνο Μέιην). Ώπφ ηελ άιιε , ππφ ην ζθεπηηθφ φηη ε εγεζία ηεο ΒΏΑ
1

ηαλ ην 1992 ε πνιηηηθή νξγάλσζε ΟΜΟΝΟΗΑ, σο θόκκα ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο απνθιείζηεθε κε ην
λόκν από ηελ αιβαληθή Βνπιή γηα λα είλαη εθινγηθό ππνθείκελν, νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο βξήθαλ δηέμνδν, ηελ ίδξπζε
ηνπ Κόκκαηνο Έλσζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο ην άιιν πξόζσπν ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ
όκσο ην Κόκκα ηεο ΔΑΓ άξρηζε λα¨ «θάλεη λεξά» σο πξνο ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Αιβαλίαο. Ηδηαίηεξα
αλεζπρεηηθό ήηαλ ην θιεξη ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΑΓ Βαζίιε Μέιηνπ κε ην Κόκκα ηνπ αιί Μπεξίζηα.
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πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ θπζηνινγηθή ηεο εθινγηθή βάζε, πξνσζνχζε ζρέδηα αλάδεημεο
πξνέδξνπ ηεο ΒΏΑ , δειθίλσλ πνιχ θνληά ηνπ. ην πιαίζην απηφ πίεδε θαηαζηάζεηο γηα ηε
δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Κφκκαηνο ηεο ΒΏΑ , ην νπνίν θαζπζηεξνχζε κήλεο.
Γεγνλφο είλαη φηη ε άπνςε απηή, ιφγσ ησλ ζέζεσλ ηεο ΒΏΑ πξνο ηελ Β. Β.
Μεηνλφηεηα , είρε αξθεηή ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ, αιιά ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο δηαθαίλνληαλ μεθάζαξα ηα πξνζσπηθά θαη ηδηνηειή ζπκθέξνληα αληί γηα ηνπο
ζπιινγηθνχο ζηφρνπο .

Πέξα από ηελ δηάζηαζε απόςεσλ γηα ηελ θξίζε.
Δ δηάζηαζε κεηαμχ Σηξάλσλ θαη Ώξγπξνθάζηξνπ εληείλεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ θξίζε
θαη ηελ εμέγεξζε ζηελ Ώιβαλία ην 1997. Σα δχν δηπισκαηηθά θέληξα ζηε ρψξα έρνπλ
εληειψο δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο γηα ηα γεγνλφηα, ηηο εμειίμεηο θαη ηελ έθβαζε απηψλ.
Ο πξέζβεο θ. Πξεβεδνπξάθεο , πίζηεπε φηη ν Μπεξίζηα έιεγρε ηελ θαηάζηαζε θαη ζα
μεπεξλνχζε ηελ θξίζε. Ανχιεπε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη βνεζνχζε ηνλ Μπεξίζηα,
πείζνληαο ηελ Ώζήλα γηα ηελ αλάγθε ζηήξημήο ηνπ .
Ο Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν φρη κφλν έδεηρλε φηη πξφβιεπε
ζσζηά ηηο εμειίμεηο κε ηηο παξαηξάπεδεο θαη
ην ηέινο ηνπ Μπεξίζηα, αιιά θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ππέξ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηελ
Κπβέξλεζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. (Ώζθαιψο δελ πξφθεηηαη απιά γηα ηελ
αληηπνιίηεπζε. Ο θ. Καλέιινο πξνζπαζνχζε λα βξεζεί θνληά ζηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα,
ζπκπαξαζηάζεθε ζηελ απεξγία πείλαο ησλ θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ.
Ώκέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ βνήζεζε άκεζα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη φζνπο θηλδχλεπαλ απφ ην θαζεζηψο Μπεξίζηα λα θχγνπλ ζηελ Βιιάδα.
πλέβαιε άκεζα ζηε κεηαθνξά θαη λνζειεία ησλ ηξαπκαηηψλ ζηελ Βιιάδα, εηδηθά απηνχο
πνπ ζπληζηνχζαλ νη νπιαξρεγνί .)
Ο Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν βξηζθφηαλ ζπλερψο ζε θίλεζε
κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα δείρλεη νηη εηαλ αλαληηθαηάζηαηνο ..
Βίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ν θ. Καλέιινο είρε ζρέζεηο ζρεδφλ κε φινπο ηνπο
νπιαξρεγνχο ηνπ Νφηνπ, αλεμάξηεηα αλ απηνί ήηαλ κέιε ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Λατθήο
ζσηεξίαο ή φρη. Με κεξηθνχο απφ ηνπο νπιαξρεγνχο, νη νπνίνη ηχραηλε λα είραλ επαθέο θαη
γλσξηκίεο θαη κε άιινπο αλεπίζεκνπο παξάγνληεο απφ ηελ Βιιάδα, νη ζρέζεηο ήηαλ ζε
θαιχηεξν επίπεδν θαη ζπλεπψο θαη ε «κεηαρείξεζή»ηνπο . Μαδί ηνπο , ν θ. Καλέιινο
πήγαηλε ζηα ρσξηά ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο, πφηε γηα λα ελεζάξξπλε εθεί ηνπο Έιιελεο θαη
πφηε , φπσο ν Εηαιφο πξσζππνπξγφο Ρ.Πξφληη ζηελ Ώπιψλα, ηνπο ρξεζηκνπνηνχζε σο
«θξνπξά» ηνπ.
Αελ κπνξεί θαλείο λα αγλνήζεη ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ ηεο Ώιβαλίαο,
ππήξραλ άηνκα πνπ εθπξνζσπνχζαλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη ρψξεο. Μεηαμχ απηψλ
ππήξραλ θαη Έιιελεο, νη νπνίνη είραλ θαηνξζψζεη, λα απνθηήζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο
νπιαξρεγνχο ή κε άιια άηνκα πνπ θαίλνληαλ φηη επεξέαδαλ ηα πξάγκαηα ζηελ Ώιβαλία.
Ώπηφ ήηαλ θπζηνινγηθφ λα ζπλέβαηλε εθφζνλ νη νπιαξρεγνί ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα
πξφζσπα ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ηεο πεξηφδνπ.
Καη ηα άηνκα πνπ δξνχζαλ ελ΄ νλφκαηη πξαγκαηηθψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ή πνπ
ζηφρν είραλ λα κπιέμνπλ ηελ Βιιάδα ζηελ Ώιβαληθή θξίζε, απνζπνχζαλ απφ «ηνπο
πξψηνπο πνιίηεο» ηεο πεξηφδνπ ζην Νφην, εληφο θαη εθηφο ησλ Βπηηξνπψλ, ίζσο θαη
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ππνζρέζεηο γηα εηδηθνχο ξφινπο, έδηλαλ ζ΄απηνχο “νδεγίεο»
θαη εκπηζηεχνληαλ
«απνζηνιέο». Σα πάληα φκσο έκελαλ ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ. Έηζη ζηηο ζπιινγηθέο
απνθάζεηο ησλ Βπηηξνπψλ θαη νπιαξρεγψλ, φπσο θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε,
θαλέλαο ηνπο δε δήηεζε θάηη πνπ λα ήηαλ εθηφο απ΄ φ,ηη ζεσξνχληαλ πιαίζην ησλ εζληθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Ώιβαλίαο. Ο,ηη έθαλαλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ «εηδηθψλ» ππνζρέζεσλ,
δελ μεπεξλνχζε ηε γεληθφηεξε αληηθαζεζησηηθή ινγηθή .Σα άηνκα απηά
γλψξηδαλ φηη νη
ππνζρέζεηο ηνπ είδνπο αληακείβνληαλ κε ην θαζεζηψο ησλ ζπλζεθψλ πνιέκνπ, γη΄απηφ θαη
δελ έραλαλ ηελ επθαηξία. Μάιηζηα δελ έραλαλ θακηά επθαηξία επίδεημεο αθνζίσζεο. Ήηαλ
έλαο ηξφπνο λα γηλφηαλ πινχζηνη.
Θπκάκαη φηη κηα κέξα πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο Μ.
Έβεξη ζηελ πεξηνρή, θαηά ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Μάξηε, ν θ. Καλέιινο, παξνπζία ηξίηνπ,
κνπ δήηεζε λα κεζνιαβήζσ ψζηε νη νπιαξρεγνί λα ζπλαληήζνπλ ηνλ θ. Έβεξη. Αηαθψλεζα
θαη καδί κνπ θαη ην ηξίην πξφζσπν.Τπνζηεξίδακε νηη δέλ επξεπε λα θαλεί πσο νη
νπιαξρεγνί ρεηξαγσγνχληαλ απφ ηελ Βιιάδα, δηφηη ζα εηαλ ζε βάξνο θαη ησλ δχν πιεπξψλ.
Πάλησο κεηέθεξα ηελ πξφζθιεζε κφλν ζηνλ νπιαξρεγφ Ώξγπξνθάζηξνπ ρσξίο ζρφιηα.
Μνπ δεηήζεθε ε δηθηά κνπ άπνςε, ε νπνία ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηζνδπλακνχζε κε
απφθαζε. Βίπα «ρη». Σελ επνκέλε φκσο απφξεζα φηαλ ηνπο είδα φινπο ηνπο
νπιαξρεγνχο ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ ΄Ββεξη .
ε κηα άιιε πεξίπησζε έλα απ΄ηα πξφζσπα θνληά ζην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα κε ην
νπνίν είρε ζηελέο ζρέζεηο ν Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Βιιάδαο, γηα λα εθδηθεζεί έλαλ
νπιαξρεγφ, κε ηνλ νπνίν ν Γεληθφο Πξφμελνο είρε επίζεο πάξε δψζε, ηζρπξίζηεθε ζηελ
θξαηηθή αιβαληθή ηειεφξαζε, φηη ν νπιαξρεγφο πήξε απφ ηελ Βιιάδα
ηξηαθφζηα
εθαηνκκχξηα δξαρκέο γηα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Νφηνπ ηεο ρψξαο.
Βπίζεο αξθεηνί απφ ηνπο «πξψηνπο πνιίηεο» ηεο πεξηφδνπ έπαηδαλ δηπιφ θαη ηξηπιφ
παηρλίδη. Έηζη κεξηθνί είραλ έξζεη απφ Βιιάδα, κάιηζηα σο δξαπέηεο θπιαθψλ. κσο πξηλ
πάλε ζηελ Βιιάδα, ήηαλ ζηελ Σνπξθία. Δ αδεξθή ηνπ ζηελνχ ζπλεξγάηε ηνπ πεξίθεκνπ Γάλη
Σζηανχζη, αλέθεξε ζηνλ αιβαληθφ ηχπν, (ιίγν κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ, ην 1998 ζηελ
Ώπιψλα), φηη ν αδεξθφο ηεο αθνχ εθπαηδεχηεθε ζε θάπνηα ζηξαηφπεδα ζηελ Σνπξθία, πήγε
ζηελ Βιιάδα. Βθεί γλψξηζε ην Γάλη, ν νπνίνο θη απηφο είρε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία. ηηο αξρέο
ηνπ 1997 ήξζαλ καδί ζηελ Ώπιψλα.
Βηδηθνχ επηπέδνπ ήηαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ θ. Καλέιινπ γηα ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο
ηεο Ώζήλαο πξνο ηελ Ώιβαληθή θξίζε θαη ηελ επίηεπμε εληνλφηεξεο παξνπζίαο ηεο Βιιάδαο
ζηελ Ώιβαλία, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Β. Β.Μεηνλφηεηαο φζν θαη γηα ηηο γεληθφηεξεο
εμειίμεηο ζηε ρψξα. Αηαθξίλνληαλ επίζεο ζηελ νκάδα ππνζηεξηθηψλ φζνλ αθνξά ηελ
αλαγθαηφηεηα παξνπζίαο
ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο θαη
θνληά ζηελ Β.Β. Μεηνλφηεηα.
Δ άθημε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ θαξαβηνχ κε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνπο
Ώγίνπο αξάληα (14.03.1997),εληζρπζε ηε ζέζε ηνπ θ. Καλέιινπ. Οη επηζθέςεηο Κξαληδηψηε
θαη Έβεξη ζηηο ακέζσο δέθα επφκελεο κέξεο, αλέβαζαλ ην θχξνο ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ζηα
κάηηα ηνπ ιανχ ηνπ Νφηνπ σο πξνο ην ξφιν ηεο Βιιάδαο ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή. Τπήξρε
κηα ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε κφληκε βάζε. Δ εμππεξέηεζε κε ηε βίδα πξνο Βιιάδα
θαη ε δσξεά εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ.
ην ίδην πιαίζην θαίλεηαη φηη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο γηα λα ήηαλ πην απνδεθηνί θαη
απνηειεζκαηηθνί ζηα ζρέδηά ηνπο, έβιεπαλ ζην Γεληθφ Πξνμελείν ην ζεκείν ζχδεπμεο ηεο
δηθήο ηνπο δξάζεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο επίζεκεο Ώζήλαο, ε νπνία δελ είρε θάηη λα θξχςεη.
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Ο Γεληθόο Πξόμελνο πεδηθιώλεηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ
Με ην Γεληθφ Πξνμελείν ζην Ώξγπξφθαζηξν είραλ επίζεο ζηελέο επαθέο ζρεδφλ φινη νη
ελαπνκείλαληεο εθπξφζσπνη ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο. Μεξηθνί απ΄απηνχο γηα ιφγνπο
αζθαιείαο έκελαλ ζηελ πξνμεληθή θαηνηθία.
ηηο ζρέζεηο ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ κε ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο
ππήξρε κηα ηεξάξρεζε. Τπήξρε πάλσ απ΄φινπο ε νκάδα πςειήο εκπηζηνζχλεο ηνπ Γεληθνχ
Πξνμέλνπ. Σελ νκάδα απνηεινχζαλ πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο θνξπθήο ηεο ππξακίδαο ζηελ
ΟΜΟΝΟΕΏ, βνπιεπηέο ηεο, ην άηνκν πνπ ππέγξαςε ην ραξηί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ ζηηο 8 Μάξηε ζην Ώξγπξφθαζηξν, θιπ. Πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο
αμηνπνηνχκε κε θάζε επηθχιαμε, αλαθέξνπλ φηη ε νκάδα ζπδεηνχζε γηα δηάθνξα «ζρέδηα»,
ηα νπνία πηζαλφλ λα ελνρινχζαλ ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηεο Ώζήλαο. Οπσο αλαθέξνπλ νη
ίδηεο πιεξνθνξίεο, ηα ζρέδηα απηά κφιηο έπεζαλ , (κάιηζηα, αλαθέξνπλ, ερνγξαθεκέλα),
ζηα ρέξηα ηνπ θπξίνπ πξέζβε, ηα κεηέθεξε θαηεπζείαλ ζηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ. Φάλεθε
ακέζσο φηη κεηά απ΄απηφ πφλεζαλ ηδηαίηεξα ηα αθηηά ηνπ θπξίνπ Καλέιινπ. ηη θάηη είρε
ζηξαβψζεη ζηελ νκάδα πςειήο εκπηζηνζχλεο ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ, θάλεθε θαη απφ ην
γεγνλφο φηη ηελ ίδηα πεξίνδν, ( ηέιε Ώπξηιίνπ αξρέο ΜαΎνπ) ν θ. Καλέιινο πξνζπάζεζε λα
επεξεάζεη αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα πξνσζνχληαλ , φρη κφλν ζηηο
γεληθέο εθινγέο, αιιά θαη γεληθά ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο. ΄Δηαλ έλαο
ηξφπνο εθδίθεζεο γηα εθείλνπο πνπ ηνλ πνχιεζαλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ είρε ιφγν λα αληηδξά
ε Ώζήλα.
Οη ίδηεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ην επεηζφδην απηφ ήηαλ έλα απφ εθφδηα ηνπ θ.
Πξεβεδνπξάθε ζηε δηπισκαηηθή ηνπ λίθε θαηά ηνπ Καλέιινπ.

Μεο΄ ζην ράνο ηεο ιεηηνπξγίαο…..
Βλησκεηαμχ ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο δελ δηέθνςε ζρεδφλ πνηέ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ.(Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηε βαζηθή έλλνηα ιεηηνπξγίαο γηα ηα αιβαληθά δεδνκέλα, πνπ είλαη
ε ρνξήγεζε βίδαο.) Θα ζεσξνχληαλ εζληθά εζθαικέλε, ηφζν γηα ηελ Βιιάδα φζν θαη γηα ηελ
Β. Β. Μεηνλφηεηα, ε αλαζηνιή ηεο γεληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ καο ζην
Ώξγπξφθαζηξν
Ώπφ ηελ κηα πιεπξά σο ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο
Βιιάδαο δηθαηνινγεκέλα λα ιεηηνπξγνχζε θαη γηα ηε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ. κσο ήηαλ ην
κφλν ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε έλα αλχπαξθην θξάηνο ζην λφην ηεο ρψξαο . Βληνχηνηο ε
ρνξήγεζε βίδαο είρε άκεζε ζρέζε κε ηηο αιβαληθέο αξρέο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ αζθάιεηα
ηνπ πξνμελείνπ, φζν θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ αηηνχλησλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά. Σφηε
επαλέξρεηαη ην εξψηεκα εθείλσλ ησλ εκεξψλ, «γηαηί ην Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο δελ δηέθνςε
ηε ρνξήγεζε ηεο βίδαο;».
Σν εξψηεκα γίλεηαη πην επίκνλν, αλ έρεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο βίδαο, αληηθεηκεληθά είραλ ραιαξψζεη. Βπίζεο ε αχμεζε ηνπ θχκαηνο θπγήο,
ιφγσ θφβνπ, νδεγνχζε ζηελ αχμεζε ηεο πίεζεο γηα ειιεληθή βίδα. ηε ινγηθή απηή ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ εθηφο πεξηθέξεηαο ηνπ πξνμελείνπ, γηα λα πξνκεζεπηνχλ κε εζληθή
ειιεληθή βίδα, απμαλφηαλ θαζεκεξηλά. ¨πσο επίζεο απμαλφηαλ θαζεκεξηλά θαη νη θήκεο
γηα ιεηηνπξγία θπθισκάησλ αγνξνπσιεζίαο βίδαο, ε ηηκή ηεο νπνίαο θπκαίλνληαλ απφ 130
ρηιηάδεο δξαρκέο ε ηξίκελε, ή ε ηεηξάκελε, κέρξη 250 –300 ρηιηάδεο δξαρκέο ε εηήζηα θαη
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400 -500 ρηιηάδεο ε πεληαεηή. Καζεκεξηλά έβγαηλαλ πάλσ απφ 300 ζεσξήζεηο. ηηο θήκεο
δελ ππήξρε ζπλνρή φζνλ αθνξά ηελ ηηκή πψιεζεο, ην πνζφ ησλ ζεσξήζεσλ πνπ
πνπιηφληαλ θαη πσο γηλφηαλ ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξνχληαλ
«αθνξνιφγεηε». Σν γεγνλφο φηη ζηελ ηζηνξία απηή δελ βξέζεθε πνηέ άθξε ζε ππνρξεψλεη
λα πηζηεχεηο φηη πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα θήκεο , εθδνρή ε νπνία ζην Ώξγπξφθαζηξν φκσο
ειάρηζηα πνζνζηά θεξδίδεη. Αηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα γίλεη απνδερηή ε άπνςε φηη ζηελ
ππφζεζε κπιέθνληαη ζπκθέξνληα ηζρπξψλ θαη ζθιεξψλ αλζξψπσλ κέρξη ηελ Ώζήλα
Ωζηφζν ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο βίδαο,
έβαδαλ ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ππφ ηε δνθηκαζία ησλ επηζέζεσλ ησλ αλζξψπσλ
πνπ πίζηεπαλ φηη λφκνο ήηαλ ε δχλακή ηνπο θαη φ,ηη ηνπο ρξεηάδνληαλ κπνξνχζαλ λα ην
δηεθδηθήζνπλ θαη λα ην πεηχρνπλ.
Έμη ηέηνηεο επηζέζεηο δέρηεθε, αληίζηνηρα απφ ηξεηο ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο
θαη ε πξνμεληθή θαηνηθία, απφ ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Μάξηε θαη θαηά ηνλ Ώπξίιε 1.
Βθείλν πνπ επηζχξεη ηελ πξνζνρή είλαη ε ππνκνλή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Πξνμελείνπ
λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ππφ ζπλζήθεο ηέηνησλ απεηιψλ θαη λα δνπλ ζε κηα πφιε φπνπ
ν θίλδπλνο θαξαδνθνχζε απφ θάζε γσλία θαη θάζε ζηηγκή. Μπνξεί θαλείο λα ηνπο
ραξαθηεξίζεη σο ππφδεηγκα ζεβαζκνχ ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηνπ θξάηνπο ηνπο, παξά ην
γεγνλφο φηη εξγάδνληαλ ζε έλα πξνμελείν, ε αμηνπξέπεηα θαη ε ππφζηαζε ηνπ νπνίνπ είρε
επηηξαπεί λα θειηδσζεί ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ
πεξηνρή.
ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Γεληθφ Πξνμελείν
δαλίζηεθε ηηο πξαρηηθέο ηεο ηζρχνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ ν λφκνο αλήθεη ζηνπο
ηζρπξνχο, ζ΄απηνχο πνπ ε δσή ηνπο ζήκαηλε ζάλαην ηνπ αληηπάινπ. Έηζη ζηηο πχιεο ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Βιιάδαο, σο πξνζηάηεο ηνπο εκθαλίζηεθαλ άηνκα απφ ηελ ηάμε ησλ
«πξψησλ πνιηηψλ» ηεο πεξηφδνπ.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο ην ίδην άξρηζαλ λα θάλνπλ θαη
κεξηθνί ππάιιεινη ηνπ πξνμελείνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηθφλα ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ
ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν πήξε πάλσ ηεο ιάζπε θαη ην θνηλφ ην έβιεπε κε θαρππνςία
θαη επηθπιάμεηο.

Γπν ζύκαηα κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν κε ηελ έλαξμε ησλ ηαξαρψλ
ζηελ Ώιβαλία έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. ην ειάρηζην πξνζσπηθφ
αζθάιεηαο απφ ην ζψκα ηεο αζηπλνκίαο πξνζηέζεθε θαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ΒΚΏΜίησλ. ηε ζπλέρεηα φκσο ζα πξνζηεζνχλ θαη άιινη «εζεινληέο». ηνπο Ώιβαλνχο εζεινληέο
πξνζηέζεθαλ θαη Έιιελεο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ Ώιβαλία σο «επηρεηξεκαηίεο». (Πνηέ
1

Αλαθέξνπκε ζπγθεθξηκέλα από ηηο ζεκεηώζεηο καο: «27.03. Έλνπιε επίζεζε ζην Πξνμελείν.
Καθνπνηά ζηνηρεία ύζηεξα από ππξνβνιηζκνύο έζπαζαλ ηελ θεληξηθή πόξηα ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ θαη
εηζέβαιαλ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο απαηηώληαο όρη απιά βίδα αιιά θαη ηνπο εμνπιηζκνύο γηα ηε ρνξήγεζή
ηεο. Υξεηάζηεθαλ δύν ώξεο ζθιεξέο ινγνκαρίεο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα λα απνθαηαζηαζεί ε νκαιόηεηα».
«31.03. Έλνπιε επίζεζε θαηά ηεο πξνμεληθήο θαηνηθίαο, ε ηξίηε κέζα ζε ιίγεο κέξεο. Γελ ππήξμαλ ζύκαηα
εθηόο από ζθελσκέλεο ζθαίξεο ζηνπο ηνίρνπο. Σν Πξνμελείν ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ». «03.04. Έλνπινη
κπαίλνπλ ζην Πξνμελείν ύζηεξα από ππξνβνιηζκνύο θαη ζπάζηκν ηεο ππνηππώδνπο αληίζηαζεο ηεο
αζηπλνκίαο».
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φκσο δελ εμήγεζαλ ηνπο ιφγνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην Γεληθφ Πξνμελείν
εγθαηαιείπνληαο ηηο δνπιεηέο ηνπο.)
ηνπο ρψξνπο ηνπ Πξνμελείνπ απμάλνληαλ επίζεο θαη ν νπιηζκφο ε ρξήζε ηνπ
νπνίνπ είρε κεηαηξαπεί ζε αξξψζηηα.
Δ πξψηε δνινθνλία έγηλε ζηηο 19 ΜαΎνπ 19971. Θχκα ν αξρεγφο ηνπ ζψκαηνο
αζθαιείαο ηνπ Πξνμελείνπ Ώζηπλνκηθφο Νίθνο Μαξθάθεο. Αξάζηεο ν ΒΏΚΜ-ίηεο Αεκήηξεο
Σδαβέιαο. Ο Σδαβέιαο κπήθε ζην δσκάηην ππεξεζίαο ηνπ αξρεγνχ ηνπ ηελ ζηηγκή πνπ ν
Μαξθάθεο πεξηεξγαδφηαλ ην λέν ηνπ φπιν. Ο Σδαβέιαο ηνπ απεχζπλε ην ππεξεζηαθφ
πεξίζηξνθν θαη αθνχ ηνπ είπε ,« έηζη ζεκαδεχνπλ νη ΒΚΏΜ-ίηεο», ηξάβεμε ζθαλδάιε. Δ
ζθαίξα ζθελψζεθε ιίγν πην πάλσ απφ ην δεμηφ θξχδη ηνπ άηπρνπ Μαξθάθε . Ο Σδαβέιαο
ηφηε είδε φηη ζην δσκάηην ήηαλ θαη έλαο άιινο ππάιιεινο ηνπ Πξνμελείνπ, Έιιελαο ηεο
Ώιβαλίαο. Πάεη πξνο ζ΄απηφλ. Θέιεζε λα ηνπ αθήζεη ην πεξίζηξνθν. Μεηά ηνλ απείιεζε θαη
ρσξίο λα δείρλεη θαλ ηχςεηο , έθπγε . Καηέβεθε ζην ηζφγεην, δηέζρηζε φιν ην δηάδξνκν κε
γξαθεία θαη βγήθε έμσ απφ ην θηίξην ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ θαη άξρηζε λα ξσηάεη ην πιήζνο
γηα ην πνηνο ππξνβφιεζε. Μέρξη ηελ ζηηγκή απηή νη ππφινηπνη ππάιιεινη δελ είραλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ζπκβάλ .
Δ εθδνρή ηνπ ππξνβνιηζκνχ απ΄ έμσ ζα απνξξηθζεί επίζεκα, φηαλ δεηήζεθε απφ
ηελ αιβαληθή πιεπξά λα ππνρσξήζεη απφ ηηο αλαθξίζεηο, πνπ ζήκαηλε φηη πξφθεηηαη γηα
εζσηεξηθή ππφζεζε ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν.2
Ο Γεληθφο Πξφμελνο απνπζίαδε κε άδεηα. Θα θζάζεη ζην Ώξγπξφθαζηξν ιίγν κεηά
ηελ αλαθξηηηθή επηηξνπή.
Ο Σδαβέιαο ιχγηζε ην βξάδπ ηεο δεχηεξεο εκέξαο. Ο Γεληθφο Πξφμελνο ηνλ είρε
αθήζεη κε ππεξεζία ζην Γεληθφ Πξνμελείν, ελψ φιν ζρεδφλ ην άιιν πξνζσπηθφ είρε
κεηαθεξζεί ζηελ θεδεία ηνπ Μαξθάθε.
Μεηά ηελ θεδεία απφ ηα Εσάλληλα ν Γεληθφο Πξφμελνο δήηεζε απφ ηνλ Σδαβέια λα
κεηαβεί ζηελ Καθαβηά, γηα λα πξνζηεζεί ζηελ αζθάιεηα θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Πξνμελείνπ απφ Εσάλληλα ζηελ Ώιβαλία. Βθεί ν Σδαβέιαο έζπαζε θαη
νκνιφγεζε πξηλ ηνλ ζπιιάβνπλ. ινη γλψξηδαλ απφ ην γεχκα ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο
φηη απηφο ήηαλ ν δξάζηεο.
Ο Γεληθφο Πξφμελνο χζηεξα απφ ιίγεο κέξεο εθιήζε ζηελ Ώζήλα γηα λα κελ
επηζηξέςεη μαλά ζην Ώξγπξφθαζηξν.3
Γηα ηελ ππφζεζε απηή απνθάλζεθε ε Βιιεληθή Αηθαηνζχλε. 4
1

Σελ ίδηα κέξα ε εγεζία ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ εηνηκαδόηαλ λα αλαδείμεη ηηο ππνςεθηόηεηεο γηα ηηο επηθείκελεο
βνπιεπηηθέο εθινγέο
2

Γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο επίζεκεο Αζήλαο βιέπε θεθάιαην ΥΗΥ

3

Μεηαηέζεθε κε ηνπο θαηλνύξγηνπο δηνξηζκνύο ηεο ίδηαο ρξνληάο ζην λέν Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηελ
Βαξθειώλε. Σν Διιεληθό Πξνμελείν ζηελ Ηζπαλία ιεηηνύξγεζε γηα λα δηνξηζηεί ν Καλέιινο.
4

Σν εθεηείν Αζελώλ ζηα ηέιε 1999 ηνλ ηηκώξεζε κε πέληε ρξόληα θάζεηξμε κε ηελ θαηεγνξία
αλζξσπνθηνλία από ακέιεηα Γύν από ηνπο εθηά δηθαζηέο δελ πείζζεθαλ όηη πξόθεηηαη γηα δνινθνλία από
ακέιεηα Γεκνζηνγξάθνο κεγάινπ ειιεληθνύ θαλαιηνύ δηεξσηνύκελε γηα ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο δνινθνλίαο
είπε όηη απηά ίζσο λα ηα μέξεη ν ίδηνο ν Σδαβέιαο θαη ζπκεζεί λα αλαδεηήζεη ηελ αιήζεηα ε κηθξή θόξε ηνπ
Μαξθάθε. Ζ δεκνζηνγξάθνο ζπκήζεθε ηελ θόξε ηνπ Μαξθάθε δηόηη ν παηέξαο ηνπ είρε δειώζεη όηη είρε
ζηνηρεία γηα κεγάιεο αιήζεηεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζάλαην ηνπ γηνπ ηνπ θαη ζα ηα θαηέζεηε ζηε δίθε ηνπ
εθεηείνπ, αιιά δελ ην έθαλε.
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Δ δεχηεξε δνινθνλία έγηλε ζηηο 28 Ενπλίνπ 1997. Θχκα ήηαλ ν 29ρξνλνο
ΐνξεηνεπεηξψηεο Υξήζηνο Κνιιάο απφ ηε Αεξβηηζηάλε. Ο Κνιιάο ήηαλ έκπηζην άηνκν ηνπ
Γεληθνχ Πξνμέλνπ. Σελ ηειεπηαία ππεξεζία πξνζέθεξε ζ‟απηφλ δέθα εκέξεο πξηλ ράζεη ηε
δσή ηνπ φηαλ κεηέθεξε ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ζηα Εσάλληλα. 1
Σαπηφρξνλα, φζν πεξηζζφηεξν πεξλνχζαλ νη κέξεο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξθάθε, ηφζν ν
Κνιιάο έιεγε ζε γλσζηνχο ηνπ φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ηα έιεγε φια . .Αελ εμεγνχζε φκσο
πνηα απ΄φια. ινη γλψξηδαλ φηη ν Κνιιάο γλψξηδε πάξα πνιιά απφ ηε πίζσ απιή ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ.
Ο Υξήζηνο Κνιιάο ήηαλ κε ππεξεζία ζηελ πξνμεληθή θαηνηθία ην βξάδπ ηεο 28 εο
Ενπλίνπ, παξακνλή ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηελ Ώιβαλία. Καηά ηηο έληεθα ε ψξα
αθνχζηεθαλ ππξνβνιηζκνί ελαληίνλ ηεο πξνμεληθήο θαηνηθίαο. Αχν
ππάιιεινη ηνπ
Πξνμελείνπ βγήθαλ έμσ θαη δήηεζαλ ζην ζθνηάδη λα ζηακαηήζνπλ νη άγλσζηνη ηα ππξξά.
Έηξεμε έμσ θαη ν Κνιιάο θαη, κφιηο άθνπζε φηη πξφθεηηαη γηα ππξνβνιηζκνχο, γχξηζε λα
πάξεη φπιν. Ώθνχζηεθε ηφηε αθφκε έλαο ππξνβνιηζκφο ελψ, φπσο ελλνείηαη, κεζνιάβεζε
αξθεηφο ρξφλνο απφ ηνπο ηξεηο ηέζζεξηο πξψηνπο. Δ ζθαίξα πέηπρε ηνλ Κνιιά ζηνλ ψκν
θαη βγήθε ζην χςνο ησλ λεθξψλ.
Αελ απνδεηθλχεηαη αιιά είλαη βέβαην φηη νη πξψηνη ππξνβνιηζκνί πνπ ήξζαλ απ΄έμσ
θαη εθείλνο ιίγν αξγφηεξα απνηεινχλ ηελ εληαία εηθφλα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Κνιιά. Ώλ
ήζειαλ λα ζθφησλαλ έλαλ νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ηνπ Πξνμελείνπ, ηελ πξψηε ζηηγκή
είραλ κπξνζηά ηνπο δχν. Βπίζεο ε ζθαίξα βξήθε ηνλ Κνιιά ζε έλα ηέηνην ζεκείν πνπ νη
αλαθξηηέο δελ βξίζθνπλ έλα ζεκείν έμσ απφ ηελ πξνμεληθή θαηνηθία απ΄ φπνπ ζα κπνξνχζε
λα έρεη ππξνβνιήζεη ν δξάζηεο.
Δ είδεζε αξθεηά βαξηά κε γεληθφηεξεο κάιηζηα ζπλέπεηεο. Ο ππνςήθηνο βνπιεπηήο
ηεο ΒΏΑ, ΐαγγέιεο Νηνχιεο δήηεζε κεξηθέο θνξέο λα απνζχξεη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ.
Γη΄απηφλ ήηαλ κηα εξσηθή έμνδνο, δηφηη νη πηζαλφηεηεο εθινγήο ήηαλ ειάρηζηεο. Σαπηφρξνλα
φκσο ηκήκα Αεξβηηζσηψλ, σο έλδεημε δηακαξηπξίαο, ζέιεζαλ λα ππνθηλήζνπλ ζηελ
Αεξβηηζάλε θαη θαη‟ επέθηαζε ζ΄φιε ηελ Αεξφπνιε, ην κπντθνηάξηζκα ησλ εθινγψλ. Αελ
ππήξρε φκσο ινγηθή δηφηη ν Κνιιάο δνινθνλήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ.
Απλακηθή ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ε παξέκβαζε ηεο Βιιάδαο γηα ηελ αλαραίηηζε ηέηνησλ
ελεξγεηψλ. 2
Ο ζάλαηνο ηνπ Κνιιά ήηαλ έλα βαξχ πιήγκα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηνλ
ζπληεηξηκκέλν Βιιεληζκφ ηεο Ώιβαλίαο. Βίραλ έλα αθφκα ζχκα-ζπζία, απηή ηε θνξά
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν.
Αελ ρεηξαγσγήζεθε φκσο σο κέζσ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. ια θχιεζαλ νκαιά.
Σελ ίδηα κέξα , πξηλ αξρίζνπλ νη αλαθξίζεηο , απφ ην Γεληθφ Πξνμελείν είραλ θχγεη
ζρεδφλ άηαρηα κεξηθνί ππάιιεινη: Ώιβαλνί θαη Έιιελεο ππήθννη. Βπίζεο νη αλαθξίζεηο γηα
ηελ ππφζεζε Κνιιά, άξρηζαλ έγθαηξα, αιιά δελ ηειείσζαλ πνηέ.
1

Ο Γεληθόο Πξόμελνο ίζσο επεηδή δελ ήζειε λα ηνλ βιέπνπλ πνπ θεύγεη άδνμα, ίζσο επεηδή θάπνηα πξάγκαηά
ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ ηελ εκέξα , ηα έβγαιε ηε λύρηα από ηελ πξνμεληθή θαηνηθία θαη λα ηα κεηέθεξε
επίζεο λύρηα πξνο Ησάλληλ, ζηηο 17.06.1997.
2

πλέβαηλε θάηη ην αληίζεην κε έλα ίδην πεξηζηαηηθό ηελ παξακνλή ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηνπ
1992. Σόηε Αιβαλνί αζηπλνκηθνί ηξαπκάηηζαλ ζνβαξά έλα λεαξό από ηελ Γεξβηηζάλε. Σν γεγνλόο
κεηαηξάπεθε ζε ζύκβνιν ζπζπείξσζεο θαη ελόηεηαο όισλ ησλ Διιήλσλ θαη νδήγεζε ζε άλεηε λίθε ηνπ
ππνςήθηνπ βνπιεπηή ηεο ΔΑΓ.
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ην Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Βιιάδαο ζην Ώξγπξφθαζηξν είρε θζάζεη αζφξπβα ν λένο
Γεληθφο Πξφμελνο , ν ηξίηνο ζηε ζεηξά, ν Κψζηαο Καθηνχζεο, ζηνλ νπνίν ρξεηάζηεθε λα
δνπιέςεη αζφξπβα πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα ζε κηα πξνζπάζεηα λα θξαηήζεη ην
Πξνμελείν ππέξ άλσ ηεο ζπλερηδφκελεο αλαζθάιεηαο, ησλ ηαξαρψλ, γηα λα κελ παξαζπξζεί
απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ δερφηαλ ε Β. Β. Μεηνλφηεηα θαη νχηε απφ ηελ άξξσζηε θνηλσλία ηεο‟
γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ εμέιημε κε ην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ απφ ην Κνζζπθνπέδην, γηα λα
θξαηήζεη ηηο ίδηεο απνζηάζεηο. Άιιν ην ζέκα πφζν ηα θαηάθεξε. Δ Ώζήλα σζηφζν είρε
αιιάμεη κφλν ην Γεληθφ Πξφμελν ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη φρη ηνλ Πξέζβε ζηα Σίξαλα

Αλαπάληεην εξώηεκα
Δ εξψηεζε αθνξά ην γεγνλφο φηη γηαηί ε Ώζήλα αλαθάιεζε ην Γεληθφ Πξφμελν θαη φρη
ηνλ Πξέζβε απφ ηα Σίξαλα, ή ηνπιάρηζηνλ γηαηί δελ αλαθάιεζε θαη ηνπο δχν καδί. Φαίλεηαη
φκσο φηη ζηνλ Πξέζβε, θ. Πξεβεδνπξάθε απνδφζεθαλ κφλν επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ
δηπισκαηηθή αληθαλφηεηα, διδ φηη δελ γλψξηδε θαιά ηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
παξαπιάλεζε σο έλα ζεκείν ηελ Ώζήλα, γη΄απηφ θαη ζπλέρηζε ηελ απνζηνιή ηνπ κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ 1999. Αελ κπνξνχζε φκσο λα ζπλέβαηλε θαη δηαθνξεηηθά. Ο θ. Πξεβεδνπξάθεο
είρε ζηα ρέξηα ηνπ πάξα πνιιά ζηνηρεία θαη αλ αλαγθάδνληαλ λα άλνηγε ηα ραξηηά ηνπ, ηφηε
ζηελ Ώζήλα ζα έπεθηαλ θεθάιηα. Ώιιά ν θ. Πξεβεδνπξάθεο ήηαλ δηπισκάηεο θαξηέξαο θαη
γλψξηδε κέρξη πην ζεκείν έπξεπε λα ηξαβνχζε ην ζρνηλί .
Βλαληίνλ ηνπ Καλέιινπ πάλησο ζπλέρηζε λα ην ηξαβάεη θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ
απφ ην Ώξγπξφθαζηξν. Βπηδίσμε λα ηνλ εθδηθεζεί αλαγθάδνληαο ηνλ δηάδνρφ ηνπ ζην
Ώξγπξφθαζηξν θαη ηαπηφρξνλα πθηζηάκελφ ηνπ λα βγάιεη ζηε δεκνζηφηεηα επηβαξπληηθά
ζηνηρεία θαηά ηνπ Καλέιινπ. Βθείλνο αληηζηάζεθε φρη απιψο δηφηη πξφθεηηαη γηα ζπλάδειθν,
αιιά θαη δηφηη νη θαηαζηάζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ήηαλ ηέηνηα πνπ αλ ρξεηάδνληαλ λα θιείζεηο
ην ζηφκα, πάληα ππήξραλ ελλέα γξακκάξηα κνιχβη αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο ήζνπλ.
Οη πηέζεηο γηα λα κηιήζεη ν λένο πξφμελνο απφ ηελ κία θαη νη πξνζπάζεηεο εθηφπηζεο
ηεο πξνζνρήο απφ ηελ ζθνηεηλή πεξίνδν ηνπ 1997, απφ ηελ άιιε, έθεξαλ ζην
Ώξγπξφθαζηξν ην1998 ηνλ εηζαγγειέα απφ ηελ Ώζήλα.
Σαπηφρξνλα νη επεκβάζεηο ζηελ εζσηεξηθή δσή ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο κεηαηξάπεθαλ
ζε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαξηέξα ησλ Βιιήλσλ δηπισκαηψλ ζηελ Ώιβαλία θαη ζηελ πεξίνδν
κεηά ηνλ Πξεβεδνπξάθε. εκαζία γη΄απηνχο είρε λα δηαηεξνχληαλ θάπνηνη ζπζρεηηζκνί , ιρ ν
αξηζκφο ησλ Βιιήλσλ βνπιεπηψλ ζηελ Ώιβαληθή ΐνπιή, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Β. Β.
Μεηνλφηεηαο ζηελ θπβέξλεζε ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βάξνπο ηεο Β. Β. Μεηνλφηεηαο ζηηο
ζρέζεηο Ώζήλα – Σίξαλα, Σίξαλα Αχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ πέξα ησλ
πξαγκαηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ηεο Βιιεληθήο θνηλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία.
Εδηαίηεξα πξνθιεηηθή κε έληνλεο δηαζπαζηηθέο δφζεηο ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
δίδπκνπ Α. Διηφπνπινπ θαη Ε Πεδηψηε , αληίζηνηρα Πξέζβε ζηα Σίξαλα θαη Γεληθφ Πξφμελν
ζην Ώξγπξφθαζηξν θαηά ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ζηηο γεληθέο εθινγέο ζηελ Ώιβαλία ηνπ
2001. Πήγαηλαλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ζηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα ζε
ππνζηήξημε ησλ ππνςεθίσλ ηεο κηα παξάηαμεο ζε βάξνο ηεο άιιεο, ηηο νπνίεο παξαηάμεηο
κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ίδξπζαλ. Παξάβιεπαλ ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, έηαδαλ
δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο επελδχζεηο, έδσζαλ ρηιηάδεο βίδεο. ην ηέινο φκσο θαλέλαο απφ
ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζηήξημαλ δελ θέξδηζε.
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Απζηπρψο δελ έιαβαλ ην κήλπκα θαη αμηνπνίεζαλ φιν ην θχξνο ηεο Βιιάδαο ζηα
Σίξαλα γηα λα κπάζνπλ ζηε βνπιή απφ ην παξάζπξν ηα εθιερηά ηνπο πξφζσπα, ή λα
πάξνπλ απηά θάπνηεο ζέζεηο ζηελ θπβέξλεζε. Έθαλαλ φκσο κηα κεγάιε ππεξεζία ζηα
Σίξαλα, ηα νπνία κε ηελ ρεηξνλνκία απηή μφθιεζαλ γηα ηέζζεξα ρξφληα ηηο ππνρξεψζεηο
πξνο ηελ Ώζήλα θαη ηψξα έρνπλ κφλν λα ιάβνπλ .
Σαπηφρξνλα ηα Σίξαλα, πξνσζψληαο ζηα έδξαλα ηεο ΐνπιήο θαη ζηελ θπβέξλεζε
άηνκα πνπ δελ ςήθηζε ε Β. Β. Μεηνλφηεηα, ή πνπ δελ ραίξνπλ ηελ πιήξε ζηήξημε ηεο
Ώζήλαο, πξνθάιεζαλ παλζπεξκία αληηδξάζεσλ θαη δηαηψληζαλ ηελ δηάζπαζε ζηελ
Μεηνλφηεηα
ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΣΑΛΗΑ – ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΜΜΔ
Οη δχν είλαη ρψξεο γείηνλεο ηεο Ώιβαλίαο, αιιά θαη κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηνπ ΝΏΣΟ, κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ώιβαλίαο θαηέρνληαο ηε
δεχηεξε θαη πξψηε ζέζε αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο φηη είλαη δχν δπηηθνί γείηνλεο ζπλ ηελ
ηξνκαρηηθή θαζπζηέξεζε ηεο Ώιβαλίαο, πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ Ώιβαλία
θαη αληίζηξνθα.
Βθηφο απηψλ ε Βιιάδα δηαθξίλεηαη ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Ώιβαλία απφ ηηο πνιχπιεπξεο
αλζξψπηλεο επαθέο , επλννχκελεο ηφζν απφ ην παηξνπαξάδνην παξειζφλ, αιιά θαη απφ ην
γεγνλφο πνπ απνηεινχλ εδαθηθή ζπλέρεηα.
Οη δχν ρψξεο αλέιαβαλ ζεκαληηθφ βάξνο ζηελ αιβαληθή θξίζε, αιιά θαη ππνινγίζηκν
ξφιν. Σαπηφρξνλα νη ζηάζεηο ηνπο ζε πνιιά ζεκεία είλαη παξάιιειεο
Σφζν ε Ώζήλα φζν θαη ε Ρψκε είλαη νη πξψηεο πνπ θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ
θηλδχλνπ γηα ηηο αλακελφκελεο επηθίλδπλεο εμειίμεηο ζηελ Ώιβαλία. Ο Εηαιφο Τθππνπξγφο
Βμσηεξηθψλ Φαζίλν θαη ν Έιιελαο πξέζβεο ζηα Σίξαλα εθδειψλνπλ πξψηνη ηηο αλεζπρίεο
γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ ζηελ Ώιβαλία απφ ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Γελάξε ηνπ
1997.
Οη δχν ρψξεο επίζεο εθδειψλνπλ έλα άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. Οη πξεζβεπηέο
ηνπο ζηα Σίξαλα ηάρηεθαλ ππέξ ηνπ Μπεξίζηα. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Εηαιφο
πξέζβεο Πάνπιην Φνξέζηη επεδίσμε κηα πξνζσπηθή πνιηηηθή ζηα Σίξαλα ππέξ ηνπ
Μπεξίζηα ζε αληίζεζε κε ηελ εθδεισκέλε ζηάζε ηεο Ρψκεο. (Γη‟ απηφ θαη ηνλ αλαθάιεζε θαη
ηνλ κεηάζεζε ακέζσο κεηά ην ζθάλδαιν κε ηηο καγλεηνθσλεκέλεο ζπλνκηιίεο φπνπ
απνθαιχπηνληαλ ν ξφινο ηνπ σο ζσζίβην ηνπ Μπεξίζηα )
Ο ΄Βιιελαο Πξέζβεο, Κσλζηαληίλνο Πξεβεδνπξάθεο είρε θαηνξζψζεη λα πείζεη σο
έλα ζεκείν ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηνλ Μπεξίζηα ησλ
θαηαζηάζεσλ ζηε ρψξα . Δ αληηπαιφηεηα κε ην Γεληθφ Πξφμελν ηεο Βιιάδαο ζην
Ώξγπξφθαζηξν θαη νη εμειίμεηο ζην Νφην ζε ζρέζε κε ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα έθεξαλ ηελ
κεηάζεζε ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ απφ ην Ώξγπξφθαζηξν θαη έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ
Πξεβεδνπξάθε, λα κελ είρε ηελ ηχρε ηνπ Φνξέζηη .
Ωζηφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Έιιελα πξέζβε θαίλεηαη φηη είλαη ππέξ ηνπ Μπεξίζηα,
επεηδή έηζη ήζειε θαη ε Ώζήλα.
Δ Βιιάδα θαη ε Εηαιία δηαθξίλνληαη θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ
ζε ζρέζε κε ηελ Ώιβαληθή θξίζε.
ηελ Βιιάδα ε θπβέξλεζε ζα ηεζεί κπξνζηά ζηελ πίεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη
ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλσλ ΐνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ. Δ αηρκή ηνπ
δφξαηνο ήηαλ ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο πξνο ην Μπεξίζηα. Οη αληηδξάζεηο αθνξνχζαλ
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επίζεο ηηο επηθπιάμεηο ηεο θπβέξλεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζην Νφην
ηεο Ώιβαλίαο κε άκεζν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο.
Δ ηηαιηθή θπβέξλεζε απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά ζα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζεη ηηο
αληηδξάζεηο ησλ θνκκάησλ
ηνπ εχζξαπζηνπ
θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Σν ζέκα απνζηνιήο δηεζλνχο δχλακεο ζηελ Ώιβαλία, φπσο θαη ε
αληηκεηψπηζε ηνπ θχκαηνο ιαζξνκεηαλαζηψλ , νδήγεζαλ δχν θνξέο ζηα πξφζπξα
λαπαγίνπ ηελ θπβέξλεζε Πξφληη.
Ωζηφζν ν ηξφπνο πσο μεπεξάζηεθε ε θξίζε κεηαμχ Σηξάλσλ θαη Ρψκεο, χζηεξα απφ
ηέηνηα επεηζφδηα, φπσο απηφ κε ηνλ εζθεκκέλν εκβνιηζκφ ηνπ Ώιβαληθνχ πινηαξίνπ απφ
ηηαιηθφ πνιεκηθφ πινίν απέδεημε πφζν απαιιαγκέλε είλαη ε Εηαιία απφ ηελ επηξξνή ησλ
αιβαληθψλ πξνθαηαιήςεσλ ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο κε ηε ρψξα απηή.
Δ Ώζήλα ζα ρξεηαζηεί κεγάιν θφζηνο, γηα λα απαιιάμεη απφ ηηο ακθηβνιίεο ηα Σίξαλα
γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Βιιάδαο σο πξνο ηελ Ώιβαληθή θξίζε θαη ηελ ρψξα γεληθφηεξα. Σφζν
ην πεξηζζφηεξν πνπ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ππνθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ ην ζχλδξνκν ησλ
πηζαλψλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ Σηξάλσλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο Ώζήλαο αθφκα θαη ζε
ζρέζε κε ηελ Β. Β. Μεηνλφηεηα. Οη επηθπιάμεηο ηνπ ηχπνπ «κελ πνπλ ηίπνηε ηα Σίξαλα»,
είραλ κεηαηξαπεί γηα ηελ Ώζήλα ζε βαξηά αιπζίδα ζηηο θηλήζεηο πξνο ηηο δηκεξείο ζρέζεηο.
Βλησκεηαμχ ε Εηαιία βξηζθφηαλ ζηελ επλντθή ζέζε δηφηη απνηεινχζε ηνλ «εηαίξν»
ησλ ακεξηθαλψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ πξνο ηελ Ώιβαλία. 1.
Βδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηα αίηηα πνπ έθεξαλ ηελ Εηαιία
επηθεθαιήο ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Ώιβαλία θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ελψ ε Βιιάδα
ήηαλ απφ ηηο ρψξεο πνπ πξνεγνχληαλ φζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα ιχζε ζηελ Ώιβαληθή
θξίζε, ζηελ εθαξκνγή ηνπο έκελε νπξαγφο,
Παξάιιεια , θαηά ηελ πεξίνδν απηή θάλεθε μεθάζαξα φηη νη δχν ρψξεο έιεγραλ
ακνηβαίσο ηηο θηλήζεηο σο πξνο ηελ Ώιβαλία. Σν απνθνξχθσκα ζεκεηψζεθε κε ηελ επίζθεςε
Πξφληπ ζην Ώξγπξφθαζηξν γηα λα ζπλαληεζεί κε ην Φίλν ιίγν πξηλ
ν Ώιβαλφο
Πξσζππνπξγφο αλαρσξήζεη γηα ηελ Ώζήλα. Βπίζεο είλαη γλσζηφο ν ζφξπβνο απφ Εηαιηθήο
πιεπξάο γηα ηηο δήζελ πξνζπάζεηεο ηεο Ώζήλαο λα εγθαηαζηήζεη δπλάκεηο ζην Νφην ηεο
ρψξαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζάξηεζε ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ. Σαπηφρξνλα ππφ ην
πξφζρεκα ηεο πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ζηελ Ώιβαλία, ε Εηαιία εθάξκνζε πξηλ θαη κεηά
ηηο εθινγέο ζηελ Ώιβαλίαο κε επηηπρία ζρέδην άληζεο αληαγσληζηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα
Εηαιηθά θαη Βιιεληθά εκπνξεχκαηα κέζσ ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ ηεισλείνπ ηεο Καθαβηάο
θαη απαιιαγήο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηεισλείσλ εηζαγσγήο ησλ ηηαιηθψλ πξντφλησλ. 2
ΠΟΗΑ ΖΣΑΝ Ζ ΔΝΟΥΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ
πρλά έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
αιβαληθνχ θξάηνπο . Δ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο ιέεη φηη ε ζπλεηζθνξά ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη αλεθηίκεηε , φρη κφλν
ζε φ,ηη αθνξά ηελ απεηθφληζε ησλ γεγνλφησλ , αιιά θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηεο πιεζψξαο
ησλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ ζην θαηλφκελν Ώιβαλία-1997.

1

Πξόθεηηαη γηα ηελ δήισζε ηνπ Ακεξηθαλνύ Τθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Timothy Wirth , ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1996
κέζσ ηεο νπνίαο είρε αλαγγείιεη ηελ Ηηαιία σο ηνλ ακεξηθαλό εηαίξν ζηελ πεξηνρή «γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ
ΖΠΑ ζηελ Αιβαλία», ζέζε ε νπνία επαλαιήθζεθε ιίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα.
2

Γεο θεθάιαην ΥΥ, ηκήκα « Ζ αιιαγή ηνπ ηηκνληνύ ηεο Αζήλαο πξνο ηελ Αιβαληθή θξίζε»
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Σα ληφπηα ΜΜΒ ήηαλ θαζαξά πνιηηηθνπνηεκέλα. Δ πνιηηηθνπνίεζή ήηαλ ινγηθφ
απνηέιεζκα ησλ ίδησλ ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα. αλ απνηέιεζκα θαη κεηαμχ ησλ
δεκνζηνγξάθσλ ππήξραλ νκάδεο ππέξ θαη θαηά ηνπ Μπεξίζηα . Βίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Ώιβαλψλ δεκνζηνγξάθσλ ζε γεληθέο γξακκέο ηάρηεθαλ
ελζπλείδεηα κε ηελ αληηπνιίηεπζε . Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε επεξέαζε άκεζα ζηελ εηθφλα ησλ
μέλσλ δεκνζηνγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη ηα μέλα ΜΜΒ
βξήθαλ ζηήξηγκα θαη μελάγεζε ζην αιβαληθφ ιαβχξηλζν, αθξηβψο ζηνπο Ώιβαλνχο
δεκνζηνγξάθνπο.
Δ νκάδα ππέξ ηνπ Μπεξίζηα απμνκεησλφηαλ ζε πιήξε αλαινγία κε ηηο εμειίμεηο.
Έηζη, φηαλ είδαλ πψο νη Βπηηξνπέο Λατθήο σηεξίαο είραλ φιε ηελ θαηάζηαζε ππφ έιεγρν,
ζηάζεθαλ δίπια ηνπο. Μεηά ηελ 9ε Μαξηίνπ, κφιηο είδαλ φηη νη Βπηηξνπέο έραλαλ έδαθνο θαη
ζην πξνζθήλην άξρηζαλ λα θαίλνληαη μαλά νη ηνπηθνί άξρνληεο, νη νπνίνη άλεθαλ ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηνλ Μπεξίζηα , απνζηαζηνπνηήζεθαλ αλνηρηά απφ ηηο
Βπηηξνπέο. Ώξγφηεξα, κεηά ηηο εθινγέο, νη ίδηνη δεκνζηνγξάθνη, θάλνληαο θαηάρξεζε ηνπ
επαγγέικαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο , αλάιαβαλ ηε δηθαηνιφγεζε ζην θνηλφ ησλ αηφκσλ πνπ
θαηαρξάζηεθαλ ηελ εμνπζία θαη είραλ δηαπξάμεη εγθιήκαηα.
Σα μέλα ΜΜΒ πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε, ζπλέβαιαλ ηφζν ζηνλ εθλεπξηζκφ
ηνπ
θαζεζηψηνο Μπεξίζηα, φζν θαη ζηελ απψιεηα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εμέγεξζεο ζηηο ζπλζήθεο παληεινχο έιιεηςεο άιισλ πεγψλ
πιεξνθφξεζεο ηδηαίηεξα ζην Νφην, ε ζπλεηζθνξά ηνπο ήηαλ αλαληηθαηάζηαηε γηα ηελ
ελεκέξσζε , έζησ θαη κε δφζεηο επθνξίαο, ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ
ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο .
Δ δεκνζίεπζε, ιφγνπ ράξε ηνπ ζρεδίνπ ζηξαηησηηθήο επηδξνκήο θαηά ηνπ Νφηνπ, ε
απεηθφληζε ηεο καδηθφηεηαο ζηελ εμέγεξζε θαη ηδηαίηεξα ησλ ζέζεσλ ησλ Βπηηξνπψλ γηα
θάζε ζέκα , απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο αμίεο ηνπ ξφινπ ησλ μέλσλ ΜΜΒ.
Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη ν Νφηνο απνηεινχζε κνλνπψιην
ησλ Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ , απφ ηνπο νπνίνπο πξνκεζεχνληαλ πιηθφ γηα αξθεηφ ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη άιια μέλα θαλάιηα.
Δ Ώιβαληθή επαλάζηαζε απνηέιεζε γηα αξθεηέο εβδνκάδεο ην πξψην ζέκα ζηα
ειιεληθά ΜΜΒ κε πιεζψξα ξεπνξηάδ, εηδήζεηο, ρξνληθά, ζρφιηα. Σα ειιεληθά θαλάιηα
μφδεπαλ ρηιηάδεο δνιάξηα ηελ εκέξα γηα δσληαλέο ζπλδέζεηο κε ην Νφην ηεο Ώιβαλίαο θαη
κεηαδφζεηο απνθιεηζηηθνηήησλ . Μάιηζηα δηεζλή πξαθηνξεία πψιεζεο βίληεσλ απφ ηελ
εμέγεξζε ήηαλ επαλδξσκέλα κε Έιιελεο. Βγθαηαζηάζεθαλ πξψηα ζην Καιπάθη θαη κεηά
ζην Ώξγπξφθαζηξν. Σα μέλα πξαθηνξεία , παξά ην γεγνλφο φηη είραλ εδψ Ώιβαλνχο
αληαπνθξηηέο, έζηεηιαλ ζηελ Ώιβαλία ηνπο αληαπνθξηηέο ηνπο απφ ηελ Βιιάδα
Παξά ηαχηα, φζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ζα κπνξνχζακε λα ηνπο
ρσξίδακε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
ηελ πξψηε νκάδα εληάζζνληαη νη ζνβαξνί θαη αληηθεηκεληθνί δεκνζηνγξάθνη.
Θεσξνχκε ηέηνηνπο φινπο εθείλνπο πνπ δελ δηέζπξαλ ην επάγγεικα, νχηε ζηελ αλάγθε
απαηειήο εηθφλαο, νχηε ζε αλχπαξθηεο απνθιεηζηηθφηεηεο θαη ζεζαζηφλ θαη νχηε ζε
επηπνιαηφηεηεο, γηα λα πνπιάεη ην θαλάιη θαη ε εθεκεξίδα. Ώπηνί δελ είραλ θακηά ζρέζε κε
ηνπο ξεπφξηεξ ηνπο νπνίνπο είραλ κπξηζηεί νη έλνπινη Ώιβαλνί θαη, κφιηο ζηήλνληαλ ην
ηξίπνδν ηεο θάκεξαο, έηξεραλ λα ππξνβνιήζνπλ έλαληη θάπνηαο ακνηβήο.
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ηε δεχηεξε νκάδα εληάζζνληαη νη δεκνζηνγξάθνη νη νπνίνη επεδίσθαλ ην ξφιν ηνπ
πξσηαγσληζηή ζηελ αιβαληθή εμέγεξζε . Οη δεκνζηνγξάθνη απηνί ζέιεζαλ λα πεξάζνπλ ην
κήλπκα φηη ε αιβαληθή εμέγεξζε εμαξηηφηαλ απφ ηελ θάκεξα θαη ην κηθξφθσλφ ηνπο .
Έθηαζαλ κάιηζηα λα δειψζνπλ φηη ε εμέγεξζε ζηελ Ώιβαλία άξρηδε θαη ηειείσλε, κφιηο
άξρηδαλ θαη ηειείσλαλ ηα δηθά ηνπο ξεπνξηάδ θαη αληαπνθξίζεηο. Γεηνχζαλ αθξηβψο ην ξφιν
ηνπ CΝN ζην Εξάθ ή ησλ δπηηθψλ δεκνζηνγξάθσλ ζηα γεγνλφηα ηεο Σηκηζνπάξαο ζηελ
Ρνπκαλία ην 1990 .
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηεγνξία ησλ δεκνζηνγξάθσλ απηψλ δελ κπφξεζε πνηέ λα
θαηαιάβεη ηελ νπζία ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ εμειίμεσλ ζηελ Ώιβαλία ή δελ ήζειαλ δηφηη
ζεψξεζαλ ηελ δνπιεηά ηνπο κπίδλα. Βδψ εληάζζνληαη θαη νη δεκνζηνγξάθνη νη νπνίνη
ζέιεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ώιβαλία γηα λα θάλνπλ θαξηέξα.
Τπάξρεη θαη ε ηξίηε νκάδα δεκνζηνγξάθσλ πνπ απιψο είραλ ζέζε ην επάγγεικά ηνπο
ζηελ ππεξεζία
ζπγθεθξηκέλσλ θχθισλ . Ώπνηεινχζαλ δειαδή ή ηελ επηθάλεηα
ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ θαη πξάμεσλ πνπ είραλ ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο, ή ην αξρείν γηα ηελ
«ζπκβνιή» ησλ θχθισλ απηψλ.

Κεθάιαην ΥΥΕ
ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΚΡΗΖ

Καλείο δελ
πξέπεη λα λνκίδεη φηη ε παξάηαζε ηεο θξίζεο ζηελ Ώιβαλία (αλ
ππνινγίζνπκε φηη νη εθινγέο ηεο 29 εο Ενπλίνπ απνηεινχλ κφλν ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο
πεξηφδνπ ηνπ ράνπο), ήηαλ απιψο ζέκα ηεο αδπλακίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή θαη εμσηεξηθνχ
παξάγνληα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο
Δ αδπλακία ηεο Αχζεο λα παξέκβεη ζηελ
Ώιβαλία ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ γεγνλφησλ θαη νη θίλδπλνη πνπ θαξαδνθνχζαλ γηα κηα
γελίθεπζε ηεο θαηάζηαζεο κε γλψκνλα ηνλ αιβαληθφ εζληθηζκφ παληνχ φπνπ ππήξρε
αιβαληθφ ζηνηρείν, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δηθαηνινγνχλ ηα φζα εηπψζεθαλ εθείλε
ηελ πεξίνδν θξίζεο: φηη ζηα δπηηθά θέληξα απνθάζεσλ ηέζεθε επί ηξαπέδεο θαη ε εθδνρή
παξαπέξα αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ ράξηε ζηε ΐαιθαληθή. Μάιηζηα ε αλάγθε γηα ηελ
δηεξεχλεζε ηεο ελ΄ιφγσ εθδνρήο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ παξάηαζε ηεο
θξίζεο κέρξη ην ζεκείν θνχξαζεο θαη θφπσζεο ησλ Ώιβαλψλ, ψζηε λα εκπνδίδνληαλ ε εθ‟
λένπ επαλαθνξά ηεο θξίζεο ζε πην αλεμέιεγθηα επίπεδα. Δ αλάπηπμε ησλ Πνιπεζληθψλ
Απλάκεσλ απνηεινχζε ηελ εγγχεζε ψζηε ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα λα κε εθηξνρηαδφηαλ
απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνπο δηεζλείο παξάγνληεο πνξεία.
Οη δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο θαη ε ηδηνκνξθία ηεο ιατθήο εμέγεξζεο έθεξαλ ηαπηφρξνλα
ζην πξνζθήλην ηνπο ζρεηηθνχο ιίγνπο θαθέινπο ηεο Αχζεο απφ ηα αξρεία ηεο αξρήο ηνπ
αηψλα, γηα ην κέιινλ δηνίθεζεο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο (χπαξμε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνο σο
πξνηεθηνξάην1 , ε επαλαθνξά ηεο βαζηιείαο, θιπ) .
ε ζρέζε κε ηηο εθδνρέο απηέο επηθξάηεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δχν απφςεηο. Δ
πξψηε ηζρπξίδεηαη ηελ χπαξμε ζρεδίσλ δηακειηζκνχ ηεο Ώιβαλίαο. Ώλήθεη θπξίσο ζηνπο

1

Ζ ηδέα πξνηεθηνξάηνπ ζα επαλέιζεη ζην πξνζθήλην ιίγνπο κήλεο κεηά από ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 1997 από
ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγό Φάηνο Νάλν. Σν δίιεκκα γηα ηελ Αιβαλία έκελε , ή πξνηεθηνξάην ή Κνινκβία.
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θχθινπο ηνπ πξνέδξνπ Μπεξίζηα. Μάιηζηα ε αληίζηαζε θαηά ησλ δήζελ ζρεδίσλ
πξνζάξηεζεο έγηλε ζεκαία γηα ηελ πνιηηηθή επηθξάηεζή ηνπ. Σελ ίδηα ζέζε ζπκκεξίζηεθε θαη
ν Πξσζππνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο Βζληθήο πκθηιίσζεο
Δ δεχηεξε άπνςε ζπλέδεε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κε ζηφρν ε
Ώιβαλία σο εζληθφο θνξκφο λα κελ είρε απνθαζηζηηθφ ξφιν αιιά νχηε θαη δπλαηφηεηα
αληίδξαζεο ζην ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.
Δ Αχζε εθηφο απφ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο είρε επί ηάπεηνο θαη ην πξφβιεκα ησλ
πξνζψπσλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Ώιβαλίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο
ηδενινγηθέο απνρξψζεηο.
Ώπφ κέξνπο ηνπο νη Ώιβαλνί πνιηηηθνί απφ θαηξφ είραλ εγθαηαιείςεη ηα θνκκαηηθά
ηνπο γξαθεία θαη ηξηγπξλνχζαλ ζπγθερπκέλνη ζηα ζαιφληα ησλ μελνδνρείσλ ησλ Σηξάλσλ ηα
νπνία ζχρλαδαλ νη μέλνη δηπισκάηεο. Οη άλζξσπνη απηνί ζεσξνχληαλ φρη κφλν θνξείο ησλ
απνθιεηζηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ Ώιβαλία , αιιά παξάγνληεο ησλ απνθάζεσλ γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπο κέιινλ. Οπζηαζηηθά ζηελ Ώιβαλία ππήξραλ πνιηηηθνί θνχθιεο , νη νπνίνη
εθπξνζσπνχζαλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Τπήξρε θαη ην δπκάξη ησλ πνιηηηθψλ ην νπνίν δελ
είρε θζάζεη ηνπο απαηηνχκελνπο παξακέηξνπο «ησλ δπηηθψλ ρεηξηζηψλ ηεο θξίζεο». Ωζηφζν
νη εθπξφζσπνη ηεο Αχζεο ηχραηλε πνιιέο θνξέο λα είραλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ζε
ζρέζε κε ηα αιβαληθά πξνβιήκαηα . Έηζη ήηαλ δχζθνιν λα επηιέγνληαλ νη κειινληηθνί
πνιηηηθνί εγέηεο ηεο ρψξαο.
Βμάιινπ ν ρξφλνο δε επέηξεπε ηελ εμεχξεζε κηαο ζσζηήο θαη ηειεησηηθήο ιχζεο,
αιιά κηαο ζπκβηβαζηηθήο θαη απνδερηήο ιχζεο.
Ο κφλνο πνπ ζπλέρηδε λα δίλεη αλεμαξηεζία ζην ξφιν ηνπ, ηνπιάρηζηνλ εμ΄ φςεσο,
ήηαλ ν αιί Μπεξίζηα. Τπφ ην ζθεπηηθφ φηη «δελ έρσ ηη άιιν λα ράζσ», επεδίσθε λα
δηθαηνινγήζεη ηνπο Βπξσπαίνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ θαη λα θαιιηεξγνχζε ηελ εληχπσζε φηη
πνιηηηθά ήηαλ αλαληηθαηάζηαηνο.
Βίλαη επίζεο γεγνλφο φηη , κεηά ηελ 15ε Μαξηίνπ, ηα πάληα ζηελ Ώιβαλία, πιελ ηνπο
εμεγεξκέλνπο ηνπ Νφηνπ, ειέγρνληαλ απφ ηνπο δηεζλείο παξάγνληεο. Ο Φξαλο ΐξαλίηζθη , σο
επίζεκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΟΏΒ (ζηελ πξάμε ην δεμί ρέξη ησλ ΔΠΏ), φρη κφλν πνπ έζηειλε
έηνηκεο ζπληαγέο πξνο εθαξκνγή, αιιά βξηζθφηαλ ζηα Σίξαλα φζεο θνξέο νη Ώιβαλνί
πνιηηηθνί ηζαθψλνληαλ κεηαμχ ηνπο ή δελ ήζειαλ λα εθαξκφζνπλ έζησ θαη έγθαηξα ηηο
ζπληαγέο ηνπ .
Ώπφ κηα πην ξεαιηζηηθή νπηηθή γσλία ν δηεζλήο παξάγνληαο ππνηίκεζε θαη
ππνβάζκηζε ηνλ εζσηεξηθφ πνιηηηθφ παξάγνληα θαη πξνζέβαιε ζθιεξά ηελ αμηνπξέπεηα
ηνπ απινχ πνιίηε, ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.
.
Ζ ΦΟΡΜΟΤΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ.

Ο Οξγαληζκφο γηα ηελ Ώζθάιεηα θαη Βηξήλε ζηελ Βπξψπε, ΟΏΒ, ν νπνίνο
εμνπζηνδνηήζεθε επίζεκα γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θξίζεο ζηελ Ώιβαλία, ην δεχηεξν βήκα πνπ
έθαλε ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ δηθνχ ηνπ κεζνιαβεηή, ηνπ ΐξαλίηζθη, έιαβε ζηα
ζνβαξά ππφςε ηελ ηηαιηθή πξφηαζε γηα αλάπηπμε ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζηελ Ώιβαλία.
Σν ελ΄ιφγσ κέηξν απνηειεί επίζεο ηελ πξψηε πξάμε ηζηνξηθψλ δηαζηάζεσλ
(αλεμαξηήησο πνπ είλαη αξλεηηθή), ηεο Κπβέξλεζεο Βζληθήο πκθηιίσζεο θαη ηελ πξψηε
θνηλνπξαμία Φίλν-Μπεξίζηα.
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ηελ απφθαζε απηή εληππσζηάδεη επίζεο ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλήζεθαλ νη
δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο , αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε δχλακε ήηαλ
εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ ΝΏΣΟ. Υξεηάζηεθε ζπγθεθξηκέλα κφλν έλαο κήλαο γηα ηε ιήςε θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηηο 15-16 Μαξηίνπ , ν Πξφεδξνο θαη ν Πξσζππνπξγφο
απεπζχλνπλ ην αίηεκα πξνο ηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ηνπ ΟΔΒ .
ηηο 18.03. ε Βπξσπατθή Έλσζε εγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Ώιβαληθήο Κπβέξλεζεο ηηο 29
Μαξηίνπ 1997 δίλεη ην πξάζηλν θσο ην πκβνχιην Ώζθαιείαο γηα αλάπηπμε ζηελ Ώιβαλία
6 500 αλδξψλ Πνιπεζληθήο Αχλακεο, ππφ ηελ δηνίθεζε ηεο Εηαιίαο. Δ παξακνλή ηνπο ζηελ
Ώιβαλία ζα νινθιεξψλνληαλ ζηα ηέιε ηνπ Ενπλίνπ κε ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζηε ρψξα.
Δ απνζηνιή ηεο Πνιπεζληθήο Αχλακεο πξνέβιεπε ζηε θχιαμε ησλ ιηκεληθψλ εηζφδσλ ηεο
ρψξαο , ησλ νδηθψλ αμφλσλ γηα ηελ αθίλδπλε δηέιεπζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη
ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθφηεξνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο. Δ δπηηθή δχλακε δε ζα είρε θακηά αλάκημε
ζηελ πνιηηηθή δηέλεμε θαη δελ ζα μεπεξλνχζε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξαβίαδαλ ηελ
αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο.
Σηο
πξψηεο κέξεο ηνπ Ώπξίιε εγθξίλεη ηελ απφθαζε ε αιβαληθή ΐνπιή. Δ
αλάπηπμε ησλ Πνιπεζληθψλ Απλάκεσλ αξρίδεη ζηηο 15 Ώπξηιίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί ζε ηξεηο
εβδνκάδεο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 05.05.1997 , κε ηελ αλάπηπμε ησλ 395 Ρνπκάλσλ αλδξψλ
ζην Ώξγπξφθαζηξν. Οη άιιεο πφιεηο , ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ πνιπεζληθέο δπλάκεηο,
είλαη ηα Σίξαλα, ην Απξξάρεην, ην Βικπαζάλη, ε Ώπιψλα, ε Λέδηα θαη ε Κνξπηζά. Οη δπλάκεηο
πξνέξρνληαλ ζπλνιηθά απφ 8 ρψξεο. Μεηαμχ απηψλ νη Εηαιία, Βιιάδα, Γαιιία, Σνπξθία,
Ρνπκαλία. Ώξρεγφο ηνπο ήηαλ ν Εηαιφο ζηξαηεγφο Φνξιάλη.
Δ φιε ππφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Ώιβαλία απνηειεί κηα
αδχλαηε αληηγξαθή ρσξίο πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ηεο ακεξηθαληθήο ιχζεο ηεο θξίζεο ζηε
ΐνζλία, αιιά απφ κέξνο ησλ Βπξσπατθψλ εηαίξσλ. Οη ακεξηθαλνί δε δέρηεθαλ λα ζηείινπλ
δπλάκεηο ζηελ Ώιβαλία . Δ δηθαηνινγία ζρεηίδνληαλ κε ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε εδψ
ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ επέηξεπε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ κηαο ζηξαηησηηθήο δχλακεο.
Σαπηφρξνλα, νη Ώκεξηθαλνί , απέθιεηζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΝΏΣΟ ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε πξσηνβνπιία άλεθε ζην βαζηθφ ηεο εηαίξν « γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο ζηελ Ώιβαλία», ηελ Εηαιία.
ηηο 08.06.1997, ν Πξσζππνπξγφο Φίλν δήηεζε επίζεκα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
παξακνλήο ηεο Πνιπεζληθήο Αχλακεο. Σν αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ θαη δίλεηαη ηξίκελε
παξάηαζε. ηηο 17.06 ζηνλ αξηζκφ ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ πξνζηέζεθαλ θαη 536 Εηαινί
άλδξεο.
Οπζηαζηηθά θαη ιφγσ ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα εηπσζεί φηη νη Πνιπεζληθέο Απλάκεηο,
πνηέ δελ πξνζδηφξηζαλ μεθάζαξα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ Ώιβαλία θαη νχηε ζπλέβαιαλ
ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αζθάιεηαο. Σν γεγνλφο θάλεη θαη πην βαξηά ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην
ηέινο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζε κηα ρψξα ε νπνία ζεσξείην θπξίαξρε.
Έηζη ζηελ Ώιβαλία ηελ ίδηα πεξίνδν δελ έθζαζαλ νχηε πέληε εθαηνκκχξηα δνιάξηα
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηε ζηηγκή πνπ κφλν νη κεληαίεο απνδνρέο ηεο ηηαιηθήο κνλάδαο
πνιπεζληθήο δχλακεο μεπεξλνχζε ηα δέθα εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Βλλνείηαη φηη ηα ζπλνιηθά
θνλδχιηα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηελ Ώιβαλία μεπεξλνχλ ην χςνο ησλ ρξεκάησλ πνπ νη
Ώιβαλνί έραζαλ ζηηο παξαηξάπεδεο.
Σν θφζηνο παξακνλήο ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Ώιβαλία ήηαλ πςειφηεξν
αλ έρνπκε εδψ ππφςε θαη ηηο δαπάλεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ηζρπξψλ
179

δπλάκεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ ηνπο ιφγσ ηεο καδηθήο θπγήο ησλ Ώιβαλψλ
απφ ηε ρψξα.
Βπίζεο νη πνιπεζληθέο δπλάκεηο δελ αλέιαβαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο ζηε
ρψξα πνπ απνηεινχζε ζηελ πξάμε θαη ην βαζηθφ πξφβιεκα. Αελ αλέιαβαλ σζηφζν νχηε
ηελ πξνζηαζία ησλ νδηθψλ αμφλσλ, νη νπνίνη είραλ κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθή θφιαζε.
Μάιηζηα αξθεηέο θνξέο νη πνιπεζληθέο δπλάκεηο ήηαλ παξψλ ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη
επεηζφδηα θαη δελ παξελέβεζαλ γηα ηελ απνθπγή ηνπο. 1
Οη πνιπεζληθέο δπλάκεηο δελ αλέιαβαλ ξφιν νχηε θαη ζηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο
ησλ εθινγψλ ζηε ρψξα. ηηο 23.05, κεηά απφ ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Φίλν, ν
ζηξαηεγφο Φνξιάλη δειψλεη φηη νη πνιπεζληθέο δπλάκεηο ζα αλαιάβνπλ κφλν ηελ
πξνζηαζία ησλ μέλσλ παξαηεξεηψλ . Μηα βδνκάδα αξγφηεξα , φηαλ δεηήζεθε απφ ηηο
πνιπεζληθέο δπλάκεηο λα αλαιάβνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ εθινγηθψλ θέληξσλ , ν Φνξιάλη ζα
δειψζεη φηη δε ζα θαιχςνπλ φιε ηε ρψξα αιιά, «ζα ζρεκαηίζνπκε έλα θνξδφλη αζθαιείαο
απφ θνηλνχ κε ηνπο μέλνπο παξαηεξεηέο» Αελ αλέιαβαλ επίζεο νχηε ηε δηαλνκή ησλ
εθινγηθψλ πιηθψλ , νχηε ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο ην
θέληξν.
Γεληθψο νη πνιπεζληθέο δπλάκεηο
εθδήισλαλ θφβν θαη
θξφληηδαλ λα κε
κεηαηξέπνληαλ ζε ηκήκα ηνπ αιβαληθνχ ράνπο.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά πνιηηηθνί αλαιπηέο είραλ παξαηεξήζεη φηη ε Ώιβαλία κπνξεί
λα κεηαηξέπνληαλ ζε αξέλα ζηξαηησηηθψλ επεηζνδίσλ κεηαμχ ησλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ
ησλ ρσξψλ πνπ είραλ αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο , (Σνπξθία-Βιιάδα), θάηη ην νπνίν ηφζν πνιχ
επηζπκνχζε ν Μπεξίζηα.
κσο, φπσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ε Πνιπεζληθή Αχλακε απνρψξεζε απφ ηελ
Ώιβαλία κεηά απφ έμη κήλεο κε κηα ηειεηή ε νπνία μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο γηνξηήο γηα «ηελ
επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπο»
ηα Σίξαλα έκεηλε κφλν έλαο ειιεληθφο ιφρνο. Δ Ώιβαληθή ΐνπιή , παξά ηηο
αληηδξάζεηο ςήθηδε ηαρηηθά αλά εμάκελν ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ
ειιεληθνχ ιφρνπ ζηα Σίξαλα. Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ, θπξίσο θαηά ην 1998,
απέδεημαλ φηη ηελ παξνπζία ηνπ ιφρνπ απηνχ είρε αλάγθε φρη κφλν ε αιβαληθή θπβέξλεζε,
αιιά θαη άιιεο ρψξεο κε δηπισκαηηθφ ζψκα δηαπηζηεπκέλν ζηα Σίξαλα. Δ ειιεληθή δχλακε
φκσο δελ θαηέβεθε ζην Νφην ηεο Ώιβαλίαο νχηε ζηηο αξρέο ηνπ 2 000, φπσο είρε ζρεδίαδε
ηνπιάρηζηνλ ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε. Σψξα εκπφδηδαλ κφλν νη επηθπιάμεηο ηεο Ώζήλαο
«κήπσο πνπλ ηίπνηε ηα Σίξαλα». 2
1

Τπό ηελ πξνζηαζία ησλ πνιπεζληθώλ δπλάκεσλ
Γπξξαρίνπ, θαζώο θαη ην αεξνδξόκην ησλ Σηξάλσλ.
2

ήηαλ κόλν ην ιηκάλη ηεο Απιώλαο θαη ηνπ

Σν Φζηλόπσξν ηνπ 2000 ε Διιεληθή Γύλακε Αιβαλίαο (ΔΛΓΑΛ), ζπλνιηθά 250 άλδξεο,
αλαγθάδεηαη λα απνρσξήζεη από ην Ηδκπεξίο ησλ Σηξάλσλ πξνο Διιάδα. Ζ Αιβαληθή Βνπιή δελ αλαλέσζε ηελ
ζεηεία παξακνλήο ηεο Διιεληθήο Γύλακεο. Ζ Αιβαληθή Κπβέξλεζε είρε θάλεη κηα ζπκθσλία κε ηελ Αζήλα.
Με όξν ηελ παξακνλή ζηελ Αιβαλία ηεο Διιεληθήο Γύλακεο ζα βνεζνύζε ην Αιβαληθό Τπνπξγείν Άκπλαο
κε έληεθα δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο. Σαπηόρξνλα ζα επηηξέπνληαλ ε αλέγεξζε ηξηώλ λεθξνηαθείσλ γηα ηελ
ζπγθέληξσζε ησλ νζηώλ δέθα ρηιηάδσλ πεξίπνπ Διιήλσλ πεζόλησλ ηνπ έπνπο ηνπ 40 ζην Αιβαληθό έδαθνο.
Μόιηο όκσο ρνξεγήζεθαλ ηα έληεθα δηζεθαηνκκύξηα ηα Σίξαλα, «ππέθπςαλ» ηεο αληηδξάζεηο ηεο
αληηπνιίηεπζεο , πνπ κνλίκσο ζεσξνύζε κόλν ηελ Διιεληθή Γύλακε (όρη ηνπο Ηηαινύο θαη ηνπο Σνύξθνπο),
δύλακε θαηνρήο.
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θεθάιαην ΥΥΕ
ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΥΡΟΝΗΚΌ

01.04.1997. Ο Πξσζππνπξγφο Μπ. Φίλν επηζθέπηεηαη ην Ώξγπξφθαζηξν. Ώπ΄εδψ ζα
αλαρσξνχζε γηα επίζθεςε εξγαζίαο ζηελ Ώζήλα. Βίλαη ε πξψηε επίζθεςε εθηφο Σηξάλσλ
ηνπ Φίλν.
Ο Εηαιφο Πξσζππνπξγφο Ρνκάλν Πξφληπ φκσο αλαθφπηεη ην ηαμίδη ηνπ Φίλν πξνο
Ώζήλα ππφ ην πξφζρεκα φηη δεηνχζε εθ΄λένπ ηελ επηβεβαίσζε ηεο Ώιβαληθήο θπβέξλεζεο
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Πνιπεζληθψλ Απλάκεσλ ζηελ Ώιβαλία.
02.04. Σν Γεληθφ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ . Κφκκαηνο απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή
ησλ δέθα βνπιεπηψλ ηνπ ζηηο εξγαζίεο ηεο ΐνπιήο (απφ ηηο 26.05.1996 δελ κεηείραλ
δηακαξηπξφκελνη φηη δελ αλαγλψξηδαλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα )
04.04. Βίθνζη βνπιεπηέο ηνπ Α. Κφκκαηνο δεηνχλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ
Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ Α.Κφκκαηνο.
12.04. Ο Εηαιφο Πξσζππνπξγφο Πξφληπ θαη ν Τπνπξγφο ηνπ Άκπλαο Ώληξεάηα,
επηζθέπηνληαη ηελ Ώιβαλία.
Ο Πξφληπ επηζθέπηεηαη ηελ Ώπιψλα θαη ηνπ επηθπιάζζεηαη κεγαινπξεπήο ππνδνρή,
αλεμάξηεηα απφ ην ζπκβάλ ζηελ Ώδξηαηηθή κε 83 ζχκαηα.
13.04. Σν Βζληθφ πκβνχιην ηνπ Α. Κφκκαηνο ζπλέξρεηαη ζε κηα ζπειιψδεο
ζπλεδξίαζε . Οη εζσηεξηθνί αληίπαινη ηνπ αιί Μπεξίζηα ράλνπλ ηελ κάρε καδί ηνπ. Ο
Μπεξίζηα θέξδηζε δηφηη νη αληίπαινί ηνπ δελ απαιιάρηεθαλ απφ ηνλ θφβν ηνλ αδεξθφ ηνπ
ζαλάηνπ, φπσο ν ίδηνο ιέεη.
15.04. Ώξρίδεη ε αλάπηπμε ηεο Πνιπεζληθήο Αχλακεο. Οη πξψηνη εθαηφ άλδξεο
εγθαηαζηνχληαη ζην Απξξάρεην.
15.04. Ώξρίδεη ην κάζεκα ζε δχν πξψηα ζρνιεία. Σν κάζεκα είρε δηαθνπεί ιφγσ ηεο
επηβνιήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ απφ ηηο 02.03.1997
19.04 Αηεμάγεηαη κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Πνιπεζληθήο Αχλακεο
θαη ησλ Βπηηξνπψλ ηεο Ώπιψλαο. Οη Εηαινί εθπξφζσπνη ηεο Πνιπεζληθήο Αχλακεο δεηνχλ
ζπλεξγαζία κε ηηο Βπηηξνπέο.
21.04. Βλλέα θφκκαηα ηεο ζπκθσλίαο ηεο 9εο Μαξηίνπ εθθξάδνληαη ππέξ ελφο
αλαινγηθνχ εθινγηθνχ λφκνπ. Αηαθσλεί κφλν ην Αεκνθξαηηθφ Κφκκα.
21.04. ιν ην Ώξγπξφθαζηξν ππξνβνιεί επί 15 ιεπηά ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο θαηά
πηζαλήο επίζθεςεο Μπεξίζηα ζην Ώξγπξφθαζηξν .
24.04. Ώλαθνηλψλεηαη ε ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο «Σν Κίλεκα γηα ηελ Αεκνθξαηία». Βίλαη
ην 35ν θφκκα ζηελ Ώιβαλία ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ θαη ην ηξίην πνπ απνζπάηαη απφ ην Α.
Κφκκα.
28.04. Λφγσ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ε Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ γηα ηνπο νξζνδφμνπο δελ
έγηλε ηε λχρηα ηνπ Μεγαινζάββαηνπ, αιιά ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο Κπξηαθήο.
28.04.
Βπηζθέπηεηαη ηελ Ώιβαλία ν Έιιελαο Τπνπξγφο
Άκπλαο Άθεο
Σζνραηδφπνπινο. Βθηφο απφ ηα Σίξαλα, πεγαίλεη λα ζπάζεη θφθθηλα απγά κε ηελ ειιεληθή
δχλακε ζε Σίξαλα, Βικπαζάλη θαη Ώπιψλα.
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29.04. Σα πνιηηηθά θφκκαηα ηνπ κεηψπνπ θαηά ηνπ Μπεξίζηα ζπλερίδνπλ ηε
ζπδήηεζε γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν . Δ Κπβέξλεζε δειψλεη φηη ζα πεξηκέλεη θαη δχν κέξεο
ψζηε ηα θφκκαηα λα βξνπλ θνηλή γιψζζα.
30.04. Οη ζνζηαιηζηέο δεηνχλ ηξίην πξφζσπν εγγπεηή γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν. Καινχλ
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Εηαιφ Τπνπξγφ Βμσηεξηθφ Λακπέξην Νηίλη.
30.04.Ο Φάηνο Νάλν, πξφεδξνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, ζπλαληάηαη κε ηνλ
νκφινγφ ηνπ ηνπ Α. Κφκκαηνο, Σξηηάλ έρνπ.
01.05. Ο Μπ. Φίλν κηιάεη γηα θπβεξλεηηθή θξίζε. Ώλαθνηλψλεη ζην ΐξαλίηζθη φηη κεηά
απφ κηα ηειεπηαία ζπλάληεζε κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ , ζα δεηήζεη ςήθν
εκπηζηνζχλεο ζηε ΐνπιή. Σελ ίδηα κέξα δέρεηαη πξφζθιεζε γηα επίζθεςε ζηηο ΔΠΏ (!)
02.05. ε δάζνο θνληά ζην ιηκάλη ηνπ Ώε - Γηάλλε ζηε Λέδηα , ζην ΐνξά ηεο Ώιβαλίαο
πεξηζζφηεξα απφ 3 000 άηνκα πεξηκέλνπλ λα θχγνπλ πξνο Εηαιία.
05.05. Ο Μπ. Φίλν κηιάεη εθ΄λένπ γηα ςήθν εκπηζηνζχλεο ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ζηε
ΐνπιή.
`
05.05. Σν Α. Κφκκα δειψλεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο φηη
ν εθινγηθφο λφκνο ηεο θπβέξλεζεο θαη νη Βπηηξνπέο απνηεινχλ ηα εκπφδηα γηα ηηο εθινγέο.
05.05. Δ δεχηεξε ζπλάληεζε Νάλν-έρνπ. Ο Φάηνο Νάλν απνθεχγεη ηελ παγίδα
ηνπ Α, Κφκκαηνο ζρεηηθά κε ηηο Βπηηξνπέο. Ο έρνπ δεηάεη απφ ην Νάλν λα δηαιχζεη ηηο
Βπηηξνπέο. Ο Νάλν απαληάεη: «Αελ ηεο δεκηνπξγήζακε εκείο»
13.05. Ο Πξσζππνπξγφο ηαμηδεχεη πξνο ΔΠΏ. Ο Μπεξίζηα ζηέιιεη ζηε ΐνπιή ηνλ
εθινγηθφ λφκν πνπ ζέιεη ην θφκκα ηνπ.
14.05.
Τπφ ην πξφζρεκα φηη είλαη ε ηειεπηαία κέξα πνπ εγγπάηαη λνκηθά ηελ
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζηηο 29.06. ε ΐνπιή ςεθίδεη ην λφκν. Ο Μπεξίζηα επηθπξψλεη ηνλ
εθινγηθφ λφκν ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαη ηεο ΐνπιήο ηνπ θαη δηαιχεη ηε ΐνπιή.
14.05. Ο Φ. Νάλν απνκαθξχλεηαη εθλεπξηζκέλνο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ θνκκάησλ
ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ . Οθηψ θφκκαηα δειψλνπλ φηη κεηά απφ ηελ εμέιημε απηή
ζηε ΐνπιή, ζα κπντθνηάξνπλ ηηο εθινγέο θαη ζα απνζχξνπλ ηνπο ππνπξγνχο ηνπο απφ ηελ
θπβέξλεζε.
15.05.
Σα νθηψ
θφκκαηα αλαδηπιψλνληαη ζηε δήισζή ηνπο. Σάζζνληαη
θαηεγνξεκαηηθψο ππέξ ηεο κε δηάιπζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ν Μπ. Φίλν, ν νπνίνο βξίζθεηαη
αθφκα ζηηο ΔΠΏ.
16.05. πλέξρεηαη ε Βζληθή Βπηηξνπή Λατθήο σηεξίαο ζηελ Ώπιψλα. Μεηέρνπλ 15
Βπηηξνπέο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ . Κφκκαηνο θαη ηεο Α. πκκαρίαο. Δ ζπλάληεζε ήηαλ
άκεζε αληίδξαζε θαηά ηνπ ηξφπνπ ςήθηζεο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ απφ ην Α. Κφκκα.
17.05. Ο . Μπεξίζηα αξρίδεη ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία.
24.05. Ο θεξφκελνο δηάδνρνο ηνπ βαζηιηθνχ ζξφλνπ, ν Λέθα ν Πξψηνο πεγαίλεη
ζηελ Ώπιψλα. Βπεηζνδηαθή ε ππνδνρή.
26.05. Ο Φίλν δεηάεη απφ ηε Ρψκε ηε ζχγθιεζε εθ‟ λένπ ηνπ ζψκαηνο ηεο ΐνπιήο,
γηα λα άξεη ην ζηξαηησηηθφ λφκν. Σα πνιηηηθά θφκκαηα απεηινχλ φηη ζα κπντθνηάξνπλ ηηο
εθινγέο.
27.05. Οη ζνζηαιηζηέο αλνίγνπλ ηελ πξνεθινγηθή θακπάληα. Ώξρίδνπλ ζηα Σίξαλα.
28.05 Ο πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο Πηέηεξ Ώξκπλφξη απαληάεη αξλεηηθά ζην αίηεκα γηα
ηελ επαλαζχγθιεζε ηεο ΐνπιήο θαη δειψλεη φηη «γηα θαζεηί πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθινγέο
είλαη ππεχζπλε ε θπβέξλεζε»
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29.05. ια ηα θφκκαηα ηεο ζπκθσλίαο ηεο ελάηεο Μαξηίνπ, πιελ ηνπ Α. Κφκκαηνο,
αξλνχληαη λα κεηάζρνπλ ζηηο εθινγέο . Οη φξνη πνπ ζέηνπλ είλαη : Δ άξζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ
λφκνπ , ν έιεγρνο ηεο SHIK θαη ησλ θξαηηθψλ ΜΜΒ απφ ηελ θπβέξλεζε.
01.06. Ο Εηαιφο Πξσζππνπξγφο Ρ. Πξφληπ θαη ν Τπνπξγφο Άκπλαο Ώληξεάηα μαλά
ζηα Σίξαλα.
03.06. Ο Θ. Πάγθαινο επηζθέπηεηαη ηα Σίξαλα. « Δ βνήζεηα πξνο ηελ Ώιβαλία
επηδηψθεη κεηαμχ ησλ άιισλ ζηελ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Ώιβαλίαο»,
δειψλεη κεηαμχ ησλ άιισλ ν Πάγθαινο.
04.06. Ώπφπεηξα δνινθνλίαο θαηά ηνπ Μπεξίζηα ζε ρσξηφ έμσ απφ ην Απξξάρην.
(πνηέ δελ επηβεβαηψζεθε, αλ πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή απφπεηξα δνινθνλίαο ή
γηα ζηεκέλε θάξζα)
04.06.
Ώπνθαζίδεηαη
ε πξνεθινγηθή ζπκκαρία κεηαμχ νζηαιηζηηθνχ θαη
νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο
08.06.
Ο ΐξαλίηζθη μαλά ζηα Σίξαλα . πδεηάεη ηερληθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο
εθινγέο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο κεηά απφ ηηο εθινγέο . Οη θάιπεο ζα
κεηαθεξζνχλ απφ ηε ΐνζλία. Σα ςεθνδέιηηα ζα εθηππσζνχλ ζηελ Εηαιία.
08.06. Σα παξάινγα παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά. Ο Φίλν δειψλεη ππέξ κηαο
κεηεθινγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Α. Κφκκα.
09.06. Ο Νάλν πεγαίλεη ζηελ Ώπιψλα . Τπφζρεηαη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ
απφ ηηο παξαηξάπεδεο.
17.06. Βκπνδίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Ρεηδέπ
Μετληάλη ζηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ζην ΐνξξά . Μηα κέξα πξηλ ζην Μπαιο, πφιε θνληά
ζην Φίεξη, ππξνβνιήζεθε πξνεηδνπνηεηηθά ην δεμί ρέξη ηνπ Μπεξίζηα , ν Ώδέκ Υατληάξη.
18.06. Κφβνπλ ην δξφκν ηνπ Φάηνο Νάλν , ελψ πήγαηλε πξνο ηελ Μηξληίηα. (πεξηνρή
ζην ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο). Οη Μηξληηηφξνη πεγαίλνπλ ζηα Σίξαλα, παίξλνπλ ηνλ Φ. Νάλν, ηνλ
πεγαίλνπλ ζηε Μηξληίηα, κηιάεη εθεί θαη ηνλ επηζηξέθνπλ ζψν θαη αβιαβή ζηελ Πξσηεχνπζα.
19.06. Ώπνθαζίδεηαη ηειηθά φηη νη εθινγέο δε ζα αλαβιεζνχλ νχηε κηα κέξα κεηά ηηο
29.06.1997.
20.06. Ώξρίδεη ε εθηχπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ ζηελ Εηαιία. Μεηέρνπλ 22 θφκκαηα κε
1100 ππνςήθηνπο. Σν 93 ηνηο εθαηφ είλαη άλδξεο
23.06. Δ ζπλάληεζε ζην San Edigio ηεο Εηαιίαο ππφ ηελ πξνεδξεία ηνπ Don
Vicenzo Pajlia. ην παξαζθήλην ππνγξάθεηαη ε ζπκθσλία γηα ην ζρήκα δηαθπβέξλεζεο
ζηελ Ώιβαλία ε νπνία πξνβιέπεη
ζεκαληηθέο παξαρσξήζεηο ζηελ
κειινληηθή
αληηπνιίηεπζε. Παξψλ ήηαλ θαη ν Εηαιφο Τπνπξγφο Άκπλαο Ώληξεάηα.
24.06 Ο Μπεξίζηα δειψλεη ζε ρσξηφ ιίγν έμσ απφ ηελ πξσηεχνπζα: «Θα ηνπο
παγψζνπκε ην ρακφγειν ζηα ρείιε» (ηεο αληηπνιίηεπζεο)
25.06
Ο Νάλν δελ κπνξεί λα πάεη ζηε θφδξα, πφιε κεηξφπνιε ζην ΐνξξά ηεο
ρψξαο.
29.06. Βθινγέο . Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα
ζαξψλεη. Πεηπραίλεη καδί κε ην
νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα 115 έδξεο απφ 155 ζπλνιηθά ε Ώιβαληθή ΐνπιή. Σν θφκκα ηνπ
Μπεξίζηα θεξδίδεη 27 Έδξεο. Σέζζεξηο βνπιεπηέο έβγαιε ην θφκκα ηεο ΒΏΑ. Σν ζχλνιν ησλ
θνκκάησλ ζηε ΐνπιή είλαη ζπλνιηθά νρηψ . Σξεηο βνπιεπηέο είλαη αλεμάξηεηνη. Σν
νζηαιηζηηθφ θφκκα κνηξάδεη επίζεο έδξεο ζε άιια κηθξά θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο θαη ηνπ
θέληξνπ γηα λα θηηάμεη θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ βάζε ησλ πξφηππσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ
San Edigio.
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Κεθάιαην ΥΥΕΕΕ
ΦΔΤΓΔΗ Ο ΜΠΔΡΗΗΑ,

ΔΡΥΔΣΑΗ Ο ΝΑΝΟ

Ώπφ ηελ πξψηε ζηηγκή κφιηο άξρηζε ν θαηήθνξνο γηα ηνλ Μπεξίζηα, είρε
ζρεκαηηζηεί κηα ηδέα ιίγν πνιχ ζηαζεξή: Ο Φάηνο Νάλν ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Μπεξίζηα
ζηελ εμνπζία. Δ άπνςε απηή πεξηέρνληαλ θαη ζε κεγάινπο ηίηινπο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο
ίδηαο επνρήο, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θπξίσο ζηελ Βιιάδα.
ηελ αιβαληθή πνιπθνκκαηηθή πνιηηηθή ζθελή είρε ζρεκαηηζηεί έλαο δηπνιηζκφο φπνπ
ε χπαξμε ηνπ ελφο πφινπ πξνυπφζεηε ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ. Δ αιβαληθή θνηλσλία φκσο,
θπξίσο ζην βνξά, δηαηήξεζε θαη δηαηεξεί ηελ ζπγθξφηεζή ηεο βάζε ηεο θάξαο ε νπνία
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο. Βπίζεο ζην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζηεξίρηεθε ν
δηθηάηνξαο Υφηδα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ αδηακθηζβήηεηνπ εηδψινχ ηνπ. Καη΄ επέθηαζε ν
θνκκαηηθφο δηπνιηζκφο ζηνλ αιβαληθφ πινπξαιηζκφ δελ κπνξνχζε λα ελλνεζεί έμσ απφ ηα
είδσια. Έηζη ν Μπεξίζηα θαιιηέξγεζε ην είδσιφ ηνπ κε βάζε ην δφγκα ηνπ
αληηθνκκνπληζκνχ, διδ, αληη Νάλν. Σν είδσιν Νάλν θαιιηεξγήζεθε ζηε θπιαθή απφ ηελ κία
σο έθθξαζε ηεο αλάγθεο γηα αληίζηαζε ζηνλ αληηθνκκνπληζηηθφ ξεβαλζηζκφ ηνπ Μπεξίζηα
θαη απφ ηελ άιιε σο εθπξφζσπν ηεο κεηαιιαγκέλεο αξηζηεξάο.
Έηζη ηελ ηδέα γηα ηελ θπιάθηζε ηνπ Νάλν είρε ςηζπξίζεη ζηα απηηά ηνπ Μπεξίζηα ν
Ώκεξηθαλφο πξέζβεο ζηα Σίξαλα Ράπεξζνλ 1 . Δ θπιάθηζε ηνπ Νάλν ην 1993 έγηλε ζε
φθεινο ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηνπ ηδενινγηθνχ πξαγκαηηζκνχ γηα ην μεξίδσκα ηνπ
θνκκνπληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Ράπεξζνλ έθεξε ηνλ Μπεξίζηα ζηελ εμνπζία ην 1992.
Έηζη ν Νάλν δελ αληηθαηαζηνχζε απιψο ην βαζηιεκέλν πιένλ ζχκβνιν ηνπ θνκκνπληζκνχ
ζηε ρψξα, ηνλ Ρακίδ Ώιία, ( νπνίνο θαη απηφο αξγφηεξα θπιαθίζηεθε), αιιά ν Μπεξίζηα
εμνπδεηέξσλε ηνλ κνλαδηθφ θαη πξαγκαηηθφ ηνπ αληίπαιν. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη , παξά ηε λνκηθή
αιήζεηα ππέξ ηνπ Νάλνπ, απηφο δε ζα έβγαηλε απφ ηε θπιαθή έσο φηνπ ν αληηθνκκνπληζκφο
ζα ζπλέρηδε λα ήηαλ θπξίαξρν ζηνηρείν ζην ζχλνιν ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Μπεξίζηα.
Δ απνκφλσζε ζηε θπιαθή έδηλε, φκσο ηε δπλαηφηεηα ζην Φάηνο Νάλν λα έκελε
εθηφο ηεο πνιηηηθήο ρπδαηφηεηαο ζηε ρψξα. Βπίζεο ε θπιαθή φρη κφλν εμαηξνχζε ην Νάλν
απφ ηηο αλππφζηαηεο επηζέζεηο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ νκάδσλ (πεξηιακβάλνληαο θαη ην
θφκκα ηνπ), αιιά ηαπηφρξνλα είρε εξσπνηήζεη θαη εμηδαληθεχζεη απηφλ θαη ην πνιηηηθφ ηνπ
φξακα. αλ απνηέιεζκα, ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Νάλν έθαλε ψζηε θάζε πξνζπάζεηα ηνπ
Μπεξίζηα λα αλπςσζεί εμνπδεηεξψλνληαο πνιηηηθά ην Νάλν, αλέβαδε ην ζνζηαιηζηή εγέηε
κε ηνπο ίδηνπο παξακέηξνπο. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Νάλν είρε ην πξνηέξεκα
ηνπ πνιηηηθνχ θπιαθηζκέλνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ Μπεξίζηα. Βμάιινπ νη δηψμεηο ηνπ Μπεξίζηα
θαηά ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηελ αληηπνιίηεπζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην νζηαιηζηηθφ Κφκκα
λα εθδειψζεη κηα ζπκπαγή ελφηεηα . ηελ ελφηεηα ησλ ζνζηαιηζηψλ ζπλέβαιε επίζεο θαη ν
παξάγνληαο θπιαθηζκέλνο εγέηεο .
Σν θχξνο ηνπ Νάλνπ αλέβαδαλ θαη νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη κέζα ζην νζηαιηζηηθφ
Κφκκα επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ παιηά αζζέλεηα ησλ Ώιβαλψλ πνιηηηθψλ. Οη εζσηεξηθνί
αληίπαινί ηνπ ζην Πξνεδξείν ηνπ Κφκκαηνο , εηδηθά κεηά ην 1994, φηαλ ν Μπεξίζηα δελ
θέξδηζε ζην δεκνςήθηζκα γηα ην ζρέδην ζπληάγκαηνο, θαηεγνξνχζαλ ηαρηηθά ην Νάλν

1

Ήηαλ ζηα Σίξαλα κέρξη ην 1994.
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ζηνπο αλζξψπνπο
ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο , σο αληηακεξηθαλφ, αληη-ΝΏΣΟ-ηθφ,
ζπληεξεηηθφ, θνκκνπληζηή, θιπ. Με έλα ιφγν θνβνχληαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ. 1
Σα πξάγκαηα άιιαμαλ κφιηο άξρηζαλ θαη νη επηθξίζεηο ηεο Αχζεο θπξίσο ησλ
ακεξηθαλψλ θαηά ηνπ Μπεξίζηα. Οη ζνζηαιηζηέο ζα βξνπλ ζηελ πάιε θαηά ηνπ Μπεξίζηα ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ζπζπείξσζε θαη πνιηηηθνχ αγψλα απ΄ ν,ηη ην πνιηηηθφ πξφγξακκα πξνο ηελ
εμνπζία. Ο αληηκπεξηζηζκφο ν νπνίνο πήξε ζάξθα θαη νζηά απφ ην 1994, ζα κεηαηξαπεί κεηά
ην 1997 ζε θπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηελ εμνπζία. Με ην ραξηί
απηφ ν Νάλν ήξζε ζηελ εμνπζία ην 1997. ηαλ δηαπίζησζε, φκσο φηη ην θπβεξλεηηθφ ηνπ
έξγν νκνίαδε ζαλ δπν ζηαγφλεο λεξνχ κε εθείλν ηνπ Μπεξίζηα θαη ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ηηο
ππνζρέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ςεθνθφξσλ, θαηαπηάζηεθε γεξά απφ ην ραξηί ηνπ
αληηκπεξηζηζκνχ, ηνλ έθαλε «κπακπνχια» εθθνβίδνληαο ηνπο ςεθνθφξνπο γηα λα ηνλ
θαηαςεθίζνπλ . Με ην ίδην ραξηί θέξδηζε κέρξη ην 2001 άιιεο ηξεηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. 2
Ο ΦΑΣΟ ΝΑΝΟ ΓΔΝ ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΣΖΚΔ ΓΗΑ ΝΑ ΖΓΖΘΔΗ ΣΧΝ ΔΞΔΛΊΞΔΧΝ.

Δ απνθπιάθηζε ηνπ Νάλν δελ έγηλε σο αλαγθαηφηεηα κνλαδηθήο εγεηηθήο κνξθήο γηα
ηελ ιχζε ηεο θξίζεο ηνπ 1997. Βίραλ μεραζηεί ήδε νη θηλήζεηο ηνπ απφ ηε θπιαθή γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ . Κφκκαηνο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 1996. Σν ίδην θαη ηα ηεζη πνπ έγηλαλ
απφ δπηηθνχο παξάγνληεο ζην θπιαθηζκέλν πνιηηηθφ Φάηνο Νάλν γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθά
κε ηηο ΔΠΏ, ην ΝΏΣΟ θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο. 3 Οχηε νη θπιαθέο άλνημαλ ζηηο 1213 Μαξηίνπ, γηα λα επσθειεζεί ν Φάηνο Νάλν.
Μάιηζηα, φπσο δηεγείηαη ν ίδηνο ζην γαιιηθφ πεξηνδηθφ “Politique Internationale”,
φηαλ άλνημαλ νη πφξηεο ηεο θπιαθήο ησλ Σηξάλσλ, φπνπ θξαηνχληαλ κεηά απφ ηε κεηαθνξά
ηνπ απφ ην Σεπειέλη θαη φινη έθπγαλ , απηφο έκεηλε εθεί, κφλνο ηνπ. Αελ απνκαθξχλζεθε.
Οχηε ζηειέρε ηνπ θφκκαηφο ηνπ ελδηαθέξζεθαλ γη΄απηφλ θαη νχηε νπαδνί ηνπ ή ηνπ .
Κφκκαηνο. «θέθηεθα φηη, αλαθέξεη ν Νάλν ζην γαιιηθφ πεξηνδηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα
απνκαθξπλφκνπλ, ζα κε ζεσξνχζαλ δξαπέηε . Γη‟ απηφ απνθάζηζα λα κείλσ εθεί ζηελ
ζπληξνθηά θάπνησλ άιισλ θπιαθηζκέλσλ πνπ δελ είραλ δπλαηφηεηα λα θχγνπλ» ( Έλαο
1

Σν γεγνλόο δελ έθξπςε νύηε ζε κέλα έλαο Ακεξηθαλόο δηπισκάηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1996 ζην Αξγπξόθαζηξν.
Μηινύζακε γηα ηηο εγεηηθέο κνξθέο θαη ηηο πνιηηηθέο εθδνρέο ζηελ Αιβαλία. ηαλ ηνπ κίιεζα γηα ην Φάηνο Νάλν σο
θνξέα κηαο πνιηηηθήο εθδνρήο ζηελ Αιβαλία, κνπ αλέθεξε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ησλ πςειόβαζκσλ ζηειερώλ
ηνπ . Κόκκαηνο.
Δκκέζσο νη Ακεξηθαλνί ηα είπαλ απηά ζην Φάηνο Νάλν, όηαλ επηζθέθηεθε ηηο ΖΠΑ,γηα ηηο εξγαζίεο ηεο
ηαρηηθήο ζπλόδνπ ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΟΔΔ, ην Καινθαίξη ηνπ 1997 «ηαλ όινη ζε είραλ ιεζκνλήζεη, - ηνπ είπαλ, - έλαο
άλζξσπνο επέκελε γηα ηελ ειεπζεξία ζνπ». Σνλ άλζξσπν απηό ν Φ. Ναλν ηνλ γλσξίδεη πνιύ θαιά πνηνο είλαη .
Πξόθεηηαη γηα ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αλαζηάζην, ν νπνίνο δπν θνξέο θαηά ζεηξά επέκελε ζε παξάγνληεο ηεο θπβέξλεζεο
Κιίληνλ γηα ηελ αδηθία ζηε θπιάθηζε ηνπ.

2

Πξόθεηηαη γηα ην δεκνςήθηζκα ηνπ Ννεκβξίνπ 1998, ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2000, θαη ηηο
γεληθέο εθινγέο ηνπ 2001.
3

Μεηά από ηηο θαηεγνξίεο αλώηαησλ ζηειερώλ ηνπ . Κόκκαηνο θαηά ηνπ Νάλνπ ζηηο πξεζβείεο δπηηθώλ
ρσξώλ, νη Ακεξηθαλνί δηπισκάηεο δήηεζαλ από ηνλ Νάλν δεκόζηα ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπο πξνο ηελ Γύζε,
ην ΝΑΣΟ, θαζώο θαη κέηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο. Ο Νάλν αληαπνθξίζεθε ακέζσο.
Αίζζεζε , αιιά θαη ζθιεξέο αληηδξάζεηο πξνθάιεζαλ νη πξνηάζεηο ηνπ Νάλν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ θόκκαηνο ην
Καινθαίξη ηνπ 1996.
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ινηπφλ πνιηηηθφο θξαηνχκελνο, έλαο αζψνο θπιαθηζκέλνο, έλαο πνιηηηθφο ηνλ νπνίν ε
ρψξα πεξίκελε λα θαζνδεγήζεη, δελ ηφικεζε λα παξαβηάζεη ην λφκν, ν νπνίνο λφκνο θαθψο
ηνλ ηηκψξεζε, ην λφκν ελφο θξάηνπο πνπ δελ ππήξρε πηα) Ο δηεπζπληήο ησλ θπιαθψλ
απφξεζε φηαλ ηνλ είδε εθεί. Σνλ πήξε ζην ακάμη ηνπ θαη ηνλ νδήγεζε ζηα γξαθεία ηνπ, γηα λα
κεηαθεξζεί αξγφηεξα ζε αζθαιέο κέξνο.
Ο κειινληηθφο πξσζππνπξγφο ηεο Ώιβαλίαο νχηε κεηά απφ απηή ηελ πξάμε βγήθε
ζην θνηλφ. Πεξίκελε ηελ ακλεζηία ηνπ Μπεξίζηα 1 ε νπνία ήξζε ζηηο 16 Μαξηίνπ γηα 52
βαξππνηλίηεο ( Ο Μπεξίζηζα κε ηελ πξάμε απηή επηδηψθεη λα θαηαηάμεη ην Νάλν κεηαμχ ησλ
επηθίλδπλσλ εγθιεκαηηψλ) Καη φηαλ βγήθε ζηε δεκνζηφηεηα, θπξίσο ζηα μέλα θαλάιηα (!) ν
Νάλν δελ είρε καδί ηνπ νχηε ηελ αλψηαηε εγεζία ηνπ θφκκαηνο νχηε
νπαδνχο. (Σελ
επφκελε κέξα ν Λέθα Γψγθνπ, ν δηάδνρνο ηνπ δήζελ βαζηιηά ηεο Ώιβαλίαο, κπήθε ζηα
Σίξαλα αθνινπζνχκελνο απφ δεθάδεο απηνθίλεηα νπαδψλ πνπ ηνλ επεπθεκνχζαλ).
Γεγνλφο είλαη φηη κεηά απφ ηηο 7 Φιεβάξε 1997, φηαλ δήηεζε δηάινγν απ΄φιεο ηηο
πιεπξέο ελψ απφ ηνλ Μπεξίζηα λα εθηφλσλε ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα , ν Νάλν δε κίιεζε
γηα ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα . Καη κεηά ηελ απνθπιάθηζε πεξηζζφηεξν έδεηρλε ηθαλνπνηεκέλνο ,
δηφηη ηειηθά ήηαλ ειεχζεξνο , παξά φηη ήηαλ έηνηκνο λα εγεζεί ησλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα.
ην θνηλφ ν Νάλν ζα βγεη ελάκηζη κήλα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ. πγθεθξηκέλα ζα
κηιήζεη ζηνπο νπαδνχο ηνπ . Κφκκαηνο ζηηο 27.05.1997, φηαλ ην . Κφκκα άλνημε ηελ
πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ζε δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πιαηεία ζηελ Πξσηεχνπζα. ηελ
Ώπιψλα θαη ζην Νφην ζα θζάζεη δεθαπέληε κέξεο αξγφηεξα ζηηο 9-10 Ενπλίνπ.
O Φάηνο Νάλν είρε φιν ην λφκηκν δηθαίσκα, ηφζν πεξηζζφηεξν ην εζηθφ ψζηε ζηηο
θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ αληηκεηψπηδε ην Λατθφ Κίλεκα γηα ηε Αεκνθξαηία, ην νπνίν κφιηο είρε
νξγαλσζεί, λα θάιππηε έζησ θαη πλεπκαηηθά ην θελφ ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε Ο Νάλν φκσο δελ
εθδειψζεθε σο κηα πνιηηηθή θπζηνγλσκία πνπ φθεηιε λα ρεηξαγσγνχζε ηελ ιατθή εμέγεξζε
ζε έλα θαζαξφ πνιηηηθφ θίλεκα γηα ηελ αιιαγή κε πνιηηηθά κέζα ηεο εμνπζίαο. Ώπελαληίαο,
πηνζέηεζε ακέζσο ηελ ηαθηηθή ηκεκαηηθνχ μεκνληαξίζκαηνο ηνπ θαηλνκέλνπ Μπεξίζηα.
Μάιηζηα έγηλε ν εκπλεπζηήο ηεο ηδέαο απηήο θαη έδεημε φηη πεξίκελε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή
λα ππνδεηθλχνληαλ σο ην βαζηθφ πξφζσπν ηεο πνιηηηθήο δσήο ζηε ρψξα
Δ ζηάζε ηνπ Φάηνο Νάλν έδεηρλε απφ ηελ άιιε κεξηά φηη δελ παξέθθιηλε πνιχ απφ
ηε κέρξη ηφηε ζηάζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηε ρψξα , ε νπνία δξνχζε ζηα πεξηζψξηα πνπ
επέηξεπε ν αιί Μπεξίζηα.
Ο ΝΑΝΟ ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΣΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΟΤ ΘΔΔΗ

Ο αξρεγφο ησλ ζνζηαιηζηψλ θαζ΄φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ηηο εθινγέο εκθαλίδνληαλ κε
δηθνξνχκελεο πνιηηηθέο ζέζεηο. Γηα ηα ίδηα ζέκαηα ε αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ
ππαγφξεχε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ελψ ε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ εηαίξσλ κηα άιιε, κεξηθέο
θνξέο κάιηζηα θαη αληίζεηε.
Έηζη φηαλ ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο αγλφεζε ηελ
θπβέξλεζε φζνλ αθνξά ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη ςήθηζε έλαλ εθινγηθφ λφκν ζηα δηθά ηνπ
κέηξα, (13.05.97), ν Φάηνο Νάλν δήισζε φηη « Οη δηθηάηνξεο δελ κπνξνχλ λα πέζνπλ κε

1

ηηο 16 Μαξηίνπ 1997 ν Αιβαλόο Πξόεδξνο αιί Μπεξίζηα εμέδσζε δηάηαγκα γηα ηελ ακλήζηεπζε 52
βαξππνηληηώλ από ηνπο 1500 πεξίπνπ θπιαθηζκέλνπο πνπ επσθειήζεθαλ ηελ ιεπηεξηά κε ην άλνηγκα ησλ θπιαθώλ ηξεηο
κέξεο λσξίηεξα. Μεηαμύ ησλ 52 ήηαλ θαη ν Φάηνο Νάλν.
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δεκνθξαηηθά κέζα». Δ δήισζε μεπεξλά θαη ηε ινγηθή ησλ Βπηηξνπψλ . Μεξηθέο κέξεο
αξγφηεξα φκσο , ζηελ πξψηε πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε, (27.05.97), ν Νάλν ζα αιιάμεη
ζέζε δειψλνληαο φηη « Ο Μπεξίζηα σο δηθηάηνξαο ζα πξέπεη λα θχγεη απφ ηελ εμνπζία κε
δεκνθξαηηθά κέζα» .
Σελ ίδηα κέξα ζα δειψζεη φηη ζα απνζχξεη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ θφκκαηφο ηνπ απφ
ηελ θπβέξλεζε. Σελ επνκέλε αιιάδεη ζέζε ιέγνληαο φηη ε θπβέξλεζε «καο ρξεηάδεηαη γηα
πνιιαπιέο ζρέζεηο»
Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ην Α. Κφκκα δελ θαηαξγνχζε ην ζηξαηησηηθφ λφκν
πξηλ απφ ηηο εθινγέο, ν Φάηνο Νάλν δήισζε, (κηα κέξα πξηλ απφ ηελ πξψηε πξνεθινγηθή
ζπγθέληξσζε ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηα Σίξαλα), φηη « θηλδπλεχνπλ νη δεκνθξαηηθέο εθινγέο ζηε
ρψξα» Σελ επνκέλε απεπζχλεη έθθιεζε γηα λίθε ζηηο εθινγέο. ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε ν
πξφεδξνο ηνπ . Κφκκαηνο γηα ηα Σίξαλα δήισζε φηη ην . Κφκκα ζα κπντθνηάξεη ηηο
εθινγέο ζε πεξίπησζε πνπ δελ αξζεί ν ζηξαηησηηθφο λφκνο
Βλησκεηαμχ ν Φ. Νάλν, ελψ ραξαθηεξίδεη ηνλ Μπεξίζηα δηθηάηνξα, δέρεηαη ηελ
ζπγθπβέξλεζε κε ην Α. Κφκκα θαη ην άιη Μπεξίζηα . Σαπηφρξνλα δεηάεη ηελ ςήθν ηνπ ιανχ,
γηα λα θπβεξλήζεη ν ίδηνο ηε ζηηγκή πνπ ν ιαφο έρεη απνθαζίζεη λα μεράζεη ηα ρξήκαηα πνπ
έραζε ζηηο παξαηξάπεδεο κε αληάιιαγκα λα ηηκσξεζνχλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ θξάηνπο.
Ώπφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο παξαπάλσ ηαρηηθήο ην . Κφκκα θαη ν αξρεγφο ηνπ,
θεξδίδνπλ έδαθνο κε δπζθνιία έλαληη ηνπ Α. Κφκκαηνο. Μάιηζηα ην  Κφκκα δείρλεη φηη
ππνρσξεί ζπλερψο κπξνζηά ζηελ επηκνλή ηνπ Α. Κφκκαηνο , αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο
πνπ ην θάλεη ζαλ ν θάβνπξαο.
Δ ηαρηηθή απηή κεηαβάιιεηαη ζε θαλφλα φηαλ ην . Κφκκα ζα πάξεη ηελ εμνπζία,
απνθαιχπηνληαο έηζη φηη ηφζν ν Φ. Νάλν φζν θαη φιν ην . Κφκκα εμαξηνχληαη απφ έλα
άθαλν ρέξη, αιιά αξθεηά αηζζεηφ ζηηο ηφηε εμειίμεηο ηεο ρψξαο. ΄Δηαλ αθξηβψο ην ίδην ρέξη
πνπ επέζηξεςε ην Φάηνο Νάλν ζηελ ηξάπεδα ησλ ζπλνκηιηψλ ησλ δέθα θνκκάησλ ηεο
ζπκθσλίαο ηεο 9εο Μαξηίνπ (09.05). Ο αξρεγφο ησλ ζνζηαιηζηψλ δελ κπφξεζε λα αληέμεη
άιιν ζηελ παξάινγε αδηαιιαμία ηνπ Α. Κφκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ εθινγηθφ λφκν θαη
απνρψξεζε.
Δ παξνπζία ηεο δχλακεο απηήο βεβαηψζεθε ηδηαίηεξα ζηε ζηάζε ηνπ , Κφκκαηνο
πξνο Λέθα Γψγθνπ . Ο Νάλν κεηά απφ ηνλ Μπεξίζηα, δέρεηαη φρη κφλν ηελ άθημε ηνπ Λ.
Γψγθνπ ζηε ρψξα σο δηάδνρν ηνπ βαζηιηά, αιιά θαη ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο γηα ηνλ
ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, ηελ ίδηα κέξα ησλ εθινγψλ. Ο Φ. Νάλν παξεπξίζθεηαη
ζηε δεμίσζε πνπ ν Λέθα Γφγθνπ δίλεη ππφ ην ζθήπηξν ηνπ βαζηιηά ησλ Ώιβαλψλ. Δ δεμίσζε
ζθφπεπε ηε κεηαηξνπή ηνπ Λ. Γφγθνπ ζε ζχκβνιν ηεο ελφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηε
ζπλέρεηα φινπ ηνπ ιανχ.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΕΧΓΚΟΤ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΛΖΜΜΑ
ΣΖ ΓΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΜΠΔΡΗΗΑ.

Δ επηζηξνθή ηνπ Λ. Γψγθνπ ζηελ Ώιβαλία, απηή ηε θνξά λα παίμεη πνιηηηθφ ξφιν ,
απνηεινχζε ηαπηφρξνλα κηα αθφκε έλδεημε φηη ε Αχζε δελ είρε πεηζηεί αθφκα αλ ην βαζηθφ
πξφζσπν ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ ζα ήηαλ ν Φ. Νάλν.
Ο Λέθα Γψγθνπ αθηθλνχηαλ ζηελ Ώιβαλία κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ηδίσλ θέληξσλ
πνπ έιεγραλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ώιβαλία . Βξρφηαλ εδψ λα δνθηκαζηεί σο κηα δηαθνξεηηθή
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πνιηηηθή εθδνρή. Βθκεηαιιεπφκελνο ην ζθήπηξν ηνπ ΐαζηιηά, διδ ηελ «νπδεηεξφηεηά
ηνπ»,λα κπνξνχζε λα πεηζαξρνχζε ηνπο θαλφλεο ηνπ πνιηηηθνχ παηρληδηνχ ζηε ρψξα. 1
Βθείλν φκσο πνπ δηαπηζηψζεθε εχθνια είλαη φηη ν δηάδνρνο ηνπ δήζελ βαζηιηά
εξρφηαλ λα αληηπαξαηεζεί κε ην άιη Μπεξίζηα. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ πνιχ απιφ. Βθφζνλ ν
Μπεξίζηα ήηαλ πιένλ έλα θακέλν ραξηί, ν Γψγθνπ σο ν κφλνο αληίπαινο λα θέξδηδε
εχθνια. Ο Μπεξίζηα δέρηεθε απηήλ ηελ πξφθιεζε. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ απιφ. Μεηά ηελ
επηηπρία ηεο 9εο Μαξηίνπ, ε πεξίπησζε ηνπ γηνπ ηνπ απηνθεξπζζφκελνπ πξψελ βαζηιηά
ηεο Ώιβαλίαο ηνπ έδηλε ηελ επθαηξία λα κεηαηξέπνληαλ μαλά ζε θεληξηθφ πξφζσπν ηεο
αιβαληθήο πνιηηηθήο. Βπίζεο ν Μπεξίζηα γλψξηδε θαιά ηα αληηβαζηιηθά αηζζήκαηα ηνπ
αιβαληθνχ ιανχ. ΄Βηζη θάζε αληηπαξάζεζε κε αληίπαιν ην Γψγθνπ , πίζηεπε φηη ζα ηνλ
έβγαδε ληθεηή.
Βίλαη απηφο αθξηβψο ν ιφγνο πνπ ηηο πξψηεο πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ Λέθα
Γψγθνπ ε θξαηηθή ηειεφξαζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Μπεξίζηα ηηο παξνπζίαδε θαηά ηέηνην
ηξφπν πνπ δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε θαη ζηνλ ίδην ην Λέθα Γψγθνπ φηη ε εθδνρή ππέξ
βαζηιείαο ζην δεκνςήθηζκα ζα θέξδηδε.
Μφιηο φκσο ν Μπεξίζηα ηφικεζε θαη βγήθε ζε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ν ίδηνο, ε
θξαηηθή ηειεφξαζε ζρνιίαδε σο ζθνδξή αληίδξαζε θαηά ηνπ Λέθα θαη ην κηθξφ πεηξαδάθη
πνπ έπεθηε πάλσ ζην ηειεπηαίν απηνθίλεην ηεο «βαζηιηθήο» θάιαγγαο. Σαπηφρξνλα νη
ζπγθεληξψζεηο ηνπ Μπεξίζηα θαη ζην πην απφκεξν ρσξηφ παξνπζηάδνληαλ ζηελ θξαηηθή
ηειεφξαζε κφλν κεγαινπξεπείο.
Βπίζεο ν Λέθα θαη ν Μπεξίζηα άξρηζαλ πξψηνη ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία . Σα
ππφινηπα θφκκαηα κε ηηο απεηιέο γηα κπντθνηάξηζκα ησλ εθινγψλ ιφγσ ηνπ εθινγηθνχ
λφκνπ απφ ηελ κηα θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ απφ ηελ άιιε, είραλ πέζεη νπζηαζηηθά ζηελ
παγίδα ηνπ Μπεξίζηα. Αιδ, επεδίσθαλ «λα βγάινπλ ηηο πέηξεο απφ ην πνηάκη» πνπ ν
Μπεξίζηα είρε ξίμεη. Καη ην έθαλαλ απηφ φρη γηαηί είραλ αλάγθε ηηο πέηξεο, αιιά επεηδή ηηο
έξημε ν Μπεξίζηα.
Βλησκεηαμχ ν Λέθα Γψγθνπ ρξεηαδφηαλ ζην Μπεξίζηα φρη κφλν σο εηηεκέλνο
«αληίπαινο»,
αιιά
θαη σο έλαο θπζηνινγηθφο
ζχκκαρνο «ζηελ πάιε θαηά ηνπ
θνκκνπληζκνχ» Μφλν έηζη κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ θαη ηα δχν βαξηά επεηζφδηα ακέζσο κεηά
ηηο εθινγέο . ην πξψην πξσηαγσληζηεί ν Μπεξίζηα 2.
Σνπ άιινπ εγείηαη ν γηνο ηνπ πξψελ βαζηιηά. ηηο 03. Ενπιίνπ , ηέζζεξηο κέξεο κεηά
ηηο εθινγέο θαη ην δεκνςήθηζκα, ν γηνο ηνπ πξψελ βαζηιηά θνξεκέλνο κε ζηξαηησηηθή ζηνιή
θαη πάλνπινο νξγαλψλεη «ζηξαηησηηθή πνξεία» πξνο ην θηίξην φπνπ εξγαδφηαλ ε Κεληξηθή
Βθνξεπηηθή Βπηηξνπή. Δ εθδνρή ηνπ Γψγθνπ ζην δεκνςήθηζκα γηα ηελ επαλαθνξά ηεο
ΐαζηιείαο ζηελ Ώιβαλία, είρε ράζεη. Ο αιβαληθφο ιαφο είρε ςεθίζεη ππέξ ηεο Αεκνθξαηίαο.
ην επεηζφδην απηφ δχν άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο
1

Ο Λέθα Εώγθνπ, είλαη γηνο ηνπ απηνθεξπζζόκελνπ βαζηιηά ηεο Αιβαλίαο Αρκέη Εώγθνπ. Ο Αρκέη
Εώγθνπ θύιαξρνο από ηελ βόξεηα πεξηνρή ηνπ Μάη θαηέιαβε ηελ εμνπζία ην 1925 αθνύ εθδίσμε κε ηε βία ησλ όπισλ
ησλ νξζόδνμν πξσζππνπξγό Φ. Νόιη, ηεο κόιηο εμάκελεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο . Σξία ρξόληα αξγόηεξα θήξπμε ην
αιβαληθό θξάηνο Βαζηιεία θαη ηνλ εαπηό ηνπ Βαζηιηά . Θα θπβεξλήζεη κέρξη ην 1939, όηαλ κε ηελ ηηαιηθή θαηνρή,
εγθαηέιεηςε ηε ρώξα .
2
Ο Πξόεδξνο ηεο ρώξαο, κόιηο δηαπίζησζε ηε βαζηά ήηηα ζηηο εθινγέο, επεδίσμε λα ζέζεη ηελ πξσηεύνπζα ππό
ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, ην κόλν πιένλ έκπηζην όξγαλν κεηά ηε SHIK. Tν πξόζρεκα ήηαλ όηη
είρε πιεξνθνξίεο γηα πξνέιαζε ζπκκνξηώλ ζηα Σίξαλα. Ζ πξνζπάζεηα ζεσξήζεθε σο κίλη πξαμηθόπεκα. Ο Μπεξίζηα
επεδίσμε λα παίμεη ην γλσζηό ραξηί ηνπ, γηα λα επηβηώζεη ζηελ εμνπζία, δηόηη από ηα κέζα ηνπ Μάξηε αθόκα είρε δειώζεη
όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην θόκκα ηνπ έραλε ζηηο εθινγέο, απηόο ζα παξαηηνύληαλ.
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Οη έλνπινη γχξσ απφ ηε ζηξαηησηηθή ζηνιή ηνπ γηνπ ηνπ πξψελ βαζηιηά ήηαλ
άλζξσπνη ηνπ Μπεξίζηα . Οη «νπαδνί» ηνπ «βαζηιηά», πνπ κπνξνχζαλ λα θέξνπλ νπιηζκφ
κέζα ζηελ πξσηεχνπζα είραλ ζηεηξέςεη . Ώπηνί είραλ πάξεη ηα ρξήκαηα γηα ην ξφιν «ηνπ
νπαδνχ ηνπ βαζηιηά» θαη δελ είραλ ιφγν λα ζπζηάδνληαλ.
Γεγνλφο είλαη επίζεο φηη ην γην ηνπ απηνθεξπζζφκελνπ πξψελ βαζηιηά ησλ Ώιβαλψλ,
αθνινπζνχζαλ ζηελ «πξνεθινγηθή ηνπ» εθζηξαηεία ππέξ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θάπνηνη μέλνη
δηφινπ φκσο ηπραίνη. Παξαθνινπζνχζαλ ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ «βαζηιηά», Οη
μέλνη
παξαηεξεηέο κφιηο δηαπίζησζαλ φηη ε δεκνηηθφηεηά ηνπ ήηαλ αξλεηηθή, έθπγαλ αθήλνληαο
ην Λέθα Γψγθνπ λα ζπλερίζεη ηελ ππεξδάπαλε πξνεθινγηθή ηνπ πνξεία απφ ην Νφην ζην
ΐνξξά.
Πεξίεξγν είλαη επίζεο φηη νχηε ν Μπεξίζηα νχηε ηα άιια θφκκαηα δελ έθαλαλ θάπνηα
λχμε ζην ζέκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Αελ εθθξάδνληαλ διδ νχηε ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο νχηε
θαηά ηεο βαζηιείαο.
Μέρξη ηελ ζηηγκή πνπ νη μέλνη ζθπγκνκεηξεηέο ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ βαζηιηά
έθπγαλ απφ ηελ Ώιβαλία, ν Φάηνο Νάλν δελ έπαηδε δηφινπ σο πνιηηηθφ πξφζσπν
πξψηηζηεο ζεκαζίαο. Ήηαλ απιψο πξφεδξνο θφκκαηνο . Έηζη εμεγείηαη ην γεγνλφο πνπ ζην
Φάηνο Νάλν δίλνληαλ ν ξφινο ζπλνκηιηψλ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Α. Κφκκαηνο Σξηηάλ ηέρνπ .
ηηο ηξεηο κεηαμχ ηνπο ζπλαληήζεηο δελ επηηεχρζεθε ηίπνηε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν
Νάλν δελ είρε κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ην ηέρνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο
απνηεινχζε κηα αδχλαηε αληηγξαθή αξρεγνχ ζην Α. Κφκκα.
Σα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ φια ζηε ζπλάληεζε ηνπ San Edigio ηεο Εηαιίαο. Δ
ζπλάληεζε ζπλήιζε “κε ηελ πξσηνβνπιία” κηαο θαζνιηθήο θνηλφηεηαο (23.06) θαη έβαιε
ηέξκα ζηα δηιήκκαηα ηεο Αχζεο γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Βδψ ν Φαηφο
Νάλν αλέιαβε πξαγκαηηθά ξφιν πξψηνπ βηνιηνχ , αιιά εληφο ηεο θφξκνπιαο ηεο Αχζεο.
Δ θφξκνπια San Edigio έδηλε ηα θιεηδηά ηεο θπβέξλεζεο ζην Φ. Νάλν, ππφ ηνλ φξν λα
ζρεκάηηδε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ θαη κε δηεπξπκέλε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηπνιίηεπζε.
Ο Νάλν ππέγξαςε παξνπζία θαη ηνπ Εηαινχ Τπνπξγνχ Άκπλαο Ώληξεάηα. 1 Σν νζηαιηζηηθφ
Κφκκα δελ είλαη φηη αγλφεζε ηελ ιατθή εηπκεγνξία γηα λα θπβεξλήζεη ηε ρψξα. Βίρε θάλεη
δηθφ ηεο βίσκα ηελ αξρή φηη ε Αχζε πνπ ζε βάδεη ζηελ εμνπζία, ζε ηξαβάεη θηφιαο φπνηε
ζέιεη.
Ο Μπεξίζηα , φπσο θαζ‟ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα κεηά ηελ 9 ε Μαξηίνπ θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε επσθειήζεθε απφ ηελ αξρή ηνπ ζπκβηβαζκνχ πνπ νη κεζνιαβεηέο
ηεο Αχζεο επέβαιαλ γηα ηελ επίηεπμε θάζε ζπκθσλίαο κε ηελ αληηπνιίηεπζε. Δ αξρή απηή
φκσο πξνυπφζεηε πνιηηηθνχο απαιιαγκέλνπο απφ πνζεκέλα, πξαθηηθέο θαη λννηξνπίεο ηνπ
παξειζφληνο.
Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα ελλνεζεί θαη ε πξνζπάζεηα ησλ δπηηθψλ
κεζνιαβεηψλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα αιβαληθά θφκκαηα ρσξίο λα ηα ρσξίδνπλ ζε
ππεχζπλα θαη κε ζε ζρέζε κε ην θνληηλφ παξειζφλ θαηάξξεπζεο ηνπ θξάηνπο θαη
θαηαζηξνθήο ηεο ρψξαο.

1

Σν νζηαιηζηηθό Κόκκα ζρεκάηηζε κεηεθινγηθά θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνύ πέληε θνκκάησλ, κε ην
νζηαιδεκνθξαηηθό, ηελ Γεκνθξαηηθή πκκαρία, ην Κόκκα Έλσζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Αγξνηηθό
Κόκκα. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Γεκνθξαηηθό Κόκκα ηνπ αιί Μπεξίζηα έκεηλε ζην πιαίζην ησλ δειώζεσλ .
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Βλ ησ κεηαμχ ε θφξκνπια ζπλεξγαζίαο πξνζέθεξε θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε ηε
δπλαηφηεηα λα θξχςεη ηα ίρλε ηεο επζχλεο ηεο. Σαπηφρξνλα πεηχραηλε κηα ζεκαληηθή
αλππφγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ Μπεξίζηα. Σελ αλνρή ηεο κέιινπζαο αληηπνιίηεπζεο ζηελ
λέα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ κέρξη ηψξα λννηξνπία ηεο δηαθζνξάο.
Ο άιη Μπεξίζηα φκσο, μεκνληαξηζκέλνο
ηκεκαηηθά,
ζα παξακείλεη ζηελ
αληηπνιίηεπζε , δπζηπρψο γηα λα αθήζεη μεκνληαξηζκέλν ην θξάηνο θαη γηα λα εκπνδίζεη
θάζε γξήγνξε δεκνθξαηηθή εμέιημε ζηε ρψξα. Σα γεγνλφηα ηνπ 1998 κέρξη κάιηζηα θαη νη
γεληθέο εθινγέο ηνπ 2001 επηβεβαίσζαλ πεληαθάζαξα έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα. Οη λένη
θπβεξλψληεο ηνλ εθκεηαιιεχηεθαλ σο άιινζη γηα λα έρνπλ ηα ρέξηα ειεχζεξα ζηε δηαθζνξά
θαη ζην ιαζξεκπφξην. Μάιηζηα απηνί δελ ηξφκαμαλ φηαλ ιίγν πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2001
είδαλ ηνλ εαπηφλ ηνπο πξψην ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθζνξά ζηνλ
θφζκν. Αελ είραλ ηη λα θνβεζνχλ. Βίραλ αληίπαιν ην Μπεξίζηα.
Ο ΜΠΔΡΗΗΑ ΜΗΑ ΑΣΑΜΑΣΖΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΣΖΝ ΓΗΚΖ ΣΟΤ
ΑΓΗΑΛΛΑΚΣΖ ΠΟΡΔΗΑ

Σν αίζζεκα φηη ε εμνπζία κεηά ην 1992 άλεθε κφλν ζην αιί Ρακ Μπεξίζηα , ν θφβνο
ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο επζχλεο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο θαη ηνπ θξάηνπο, ηα πνιηηηθά
θελά πνπ επέηξεπαλ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ιφγσ ηνπ πεξίζζηνπ ελζνπζηαζκνχ, ην
απεξηφξηζην δήινο ηνπ Μπεξίζηα γηα λα εθδειψζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δσηηθφηεηα απφ θνηλνχ
κε ηα ζπκθέξνληα δπηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ζηελ πνιηηηθή , κεηέηξεςαλ
ηνλ Ώιβαλφ Πξφεδξν ζε έλα κεράλεκα πνπ εξγαδφηαλ αζηακάηεηα 24 ψξεο ην 24ψξν.
Ο Μπεξίζηα είρε πηάζεη σζηφζν ην κήλπκα ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ζηελ πνιηηηθή
δσή ηεο ρψξαο ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Γη΄απηφ εθκεηαιιεχνληαλ ηελ πεξίζηαζε γηα λα
ζηέθνληαλ ζηα πφδηα θαη ν ίδηνο.
Πξψηε βαζηθή κέξηκλά ηνπ ήηαλ ε απαιιαγή απφ ηελ εζσθνκκαηηθή αληηπνιίηεπζε ε
νπνία είρε ζπλερή θαη νιφπιεπξε ππνζηήξημε απφ ηνλ δηεζλή παξάγνληα 1. ην Βζληθφ
πκβνχιην ηνπ Κφκκαηνο , ζηηο 13.04.1997, αλάγθαζε ηνπο αληηθξνλνχληεο λα θχγνπλ απφ
ην Α. Κφκκα, γηα λα ηδξχζνπλ ζηηο 24.04 ην θφκκα «Κίλεκα γηα ηε Αεκνθξαηία», ην ηξίην πνπ
απνζπάηαη απφ ην 1992 απφ ην Α. Κφκκα.
Ώκέζσο κεηά ηε εζσθνκκαηηθή «λίθε» ηνπ Μπεξίζηα, ζεκεηψζεθε θαη ε πξψηε
«ζχζθημε» ησλ γξακκψλ ζην Α. Κφκκα. Ο κηθξφο ππξήλαο νπαδψλ πνπ είρε κείλεη γχξσ
απφ ηνλ Μπεξίζηα, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ, άξρηζε λα δηεπξχλεηαη. Οη δηεχξπλζε γηλφηαλε
θπξίσο κε ζηνηρεία απφ ηελ ηάμε ησλ αλζξψπσλ κε επζχλεο ζηηο ηαξαρέο ή απ΄ εθείλνπο
πνπ ηα είραλ θνλνκήζεη επί Μπεξίζηα, αιιά είραλ θξπθηεί ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.
Ο Μπεξίζηα έβαδε αηηήκαηα ηα νπνία ζπρλά ήηαλ ζε αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ
θφκκαηφο ηνπ. Βθείλνο επέκελε ζ΄ απηά ηα αηηήκαηα ελψ ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ζα ήηαλ νη
αληίπαινί ηνπ πνπ δε ζα ηα επέηξεπαλ. Σν έθαλε απιψο γηα λα απνρηνχζε ρξφλν θαη
εθλεχξηδε ηνπο αληηπάινπο.
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Ζ νιόπιεπξε ππνζηήξημε πξνο ηελ νκάδα ησλ αληηθξνλνύλησλ ζην Γ.Κόκκα από ηηο αξρέο ηνπ 1997 ζηόρεπε
ζε πξώηε γξακκή λα αδπλάηηδε ηελ απνιπηαξρία ηνπ Μπεξίζηα ζην Γ. Κόκκα θαη ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Αιβαλία.
Δπηπιένλ ζεσξνύληαλ σο κηα γεξή βάζε όπνπ ζα ζηεξηδόηαλ ην κέιινλ ηνπ Γ. Κόκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ην
Μπεξίζηα.

192

Βθκεηαιιεπφκελνο αηζρξά ηελ απνηξεπηηθή κεηνςεθία ηνπ Α. Κφκκαηνο ζηελ
ηξάπεδα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ , φπσο θαη ηελ πιεηνςεθία ζηε ΐνπιή νδήγεζε ηα άιια
θφκκαηα, ζηελ πεξίπησζε ςήθηζεο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, ζε κηα άθαξπε δεθαπελζήκεξε
ζπδήηεζε. Γηα λα κπεη ηέξκα, κε ληθεηή φκσο ηνλ Μπεξίζηα, αθίρζε ζηα Σίξαλα μαλά ν
Φξαλο ΐξαλίηζθη. 1 Δ ίδηα θαηάζηαζε επαλαιήθζεθε θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο ψξαο ιήμεο
ηεο ςεθνθνξίαο απφ ε ψξα 21, πνπ πξνβιεπφηαλ ζην λφκν ηνπ Α.Κφκκαηνο ζηηο 18 .00 ε
ψξα.
ε δπζθνιφηεξε ζέζε βξέζεθε θπξίσο ην . Κφκκα, φηαλ δήηεζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ
άξζξνπ ζηνλ εθινγηθφ λφκν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα θφκκαηα κεηά ην πξψην θαη ην δεχηεξν
πνπ ζπκπιήξσλαλ ην 2 % επσθεινχληαλ ην 75 ηνηο εθαηφ ησλ εδξψλ απφ ην ςεθνδέιηην
επηθξαηείαο. χκθσλα κε ην λφκν επσθεινχληαλ ηα κηθξά θφκκαηα 45 έδξεο. Δ λέα ξχζκηζε
βφιεπε ην νζηαιηζηηθφ θαη Αεκνθξαηηθφ Κφκκα. Ο Μπεξίζηα φκσο ζηήξημε ηα κηθξά
θφκκαηα ζηελ αληηπνιίηεπζε γηα λα έξζνπλ αληηκέησπα κε ην . Κφκκα.
Ώλαγθάδνληαο σζηφζν ηνπο αληηπάινπο ηνπ λα αιιάμνπλ κεξηθέο θνξέο ζέζε
ζε ζρέζε κε ηηο εθινγέο , επεδίσθε λα θνιιήζεη ζ΄απηά ηελ εηηθέηα έιιεηςεο ζνβαξφηεηαο.
Να δείμεη ζην ιαφ ηελ αληθαλφηεηα ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα λα ηνλ αλαηξέςεη θαη παξάιιεια
ηελ αληθαλφηεηά ηεο γηα λα θπβεξλήζεη. Ο Μπεξίζηα πξνθαινχζε ηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο λα κπντθνηάξνπλ ηηο εθινγέο, κε ην ζθεπηηθφ ίζσο ε εθινγηθή δηαδηθαζία λα
απνηχραηλε. Σελ επζχλε φκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα είραλ ηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
Γηα ηνλ Μπεξίζηα είρε επίζεο ζεκαζία ε παξεκπφδηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο
αληηπνιίηεπζεο κε ην εθινγηθφ ζψκα . Ώπηφ δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο αχμεζεο ηεο
απνγνήηεπζεο ζην ιαφ . ηε ζπγθεθξηκέλε πξνεθινγηθή αλακέηξεζε ζήκαηλε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ απνρήο. Δ απνρή πάλησο δελ πξφθεηηαη λα ήηαλ απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ Α.
Κφκκαηνο, νη νπνίνη είραλ ζπξξηθλσζεί ζην ζθιεξφ ππξήλα, αιιά απφ ηνπο νπαδνχο ησλ
θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Έηζη ην Α. Κφκκα ιφγσ απνρήο, απνθηνχζε ζρεηηθή άλνδν
ζηα πνζνζηά.
Γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ ν αιί Μπεξίζηα ζπλέδεζε ην αίηεκα γηα ηελ άξζε ηνπ
ζηξαηησηηθνχ λφκνπ κε ηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ ηηο
Βπηηξνπέο θαη ηε δηάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ . Ο ζηφρνο ήηαλ δηπιφο. Αηαιχνληαο ηηο Βπηηξνπέο
ε αληηπνιίηεπζε έραλε ην βαζηθφ ζηήξηγκα ην νπνίν ν ίδηνο ν Μπεξίζηα θνβφηαλ.
Σαπηφρξνλα, αλνίγνληαλ ν δξφκνο ζηηο δνκέο ηνπ γηα λα ζπείξνπλ ηνλ παληθφ, ηελ αλαξρία,
ην ράνο. Άλνηγε επίζεο ν δξφκνο ζηελ «ληθεθφξα» θαη απηφλ πξνεθινγηθή ηνπ πνξεία.
Υαξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ζηελ Εξιαλδηθή εθεκεξίδα “Irish Times”, 25.05.97, φηη «ζα
θαηαπλίμσ πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηηο Βπηηξνπέο ηνπ Νφηνπ»
Παξάιιεια ν ίδηνο πξνθαινχζε ην ιαφ λα έβγαηλε εθ΄λένπ κε ηα φπια ζηνπο
δξφκνπο. Πνιηηηθά απνρηνχζε ην δηθαίσκα λα θψλαδε φηη κε ηα φπια ζην ρέξη δελ κπνξεί λα
γίλνπλ εθινγέο. Πξαρηηθά βέβαην ήηαλ φηη κε ηελ λέα επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζα
1

Σν Γ. Κόκκα δεηνύζε έλαλ θαζαξό πιεηνςεθηθό λόκν ηε ζηηγκή πνπ δελ είρε δπλαηόηεηεο λα θεξδίζεη ζε
πεξηζζόηεξεο από δέθα έδξεο. Σα ελλέα άιια θόκκαηα ηεο πκθσλίαο ηεο 9εο Μαξηίνπ δεηνύζαλ έλαλ θαζαξά
αλαινγηθό λόκν, ν νπνίνο ηθαλνπνηνύζε κηθξά θόκκαηα. Σν Γ. Κόκκα, ππό ην πξόζρεκα όηη έιεγε ε
ζαξαληαπεληαήκεξε πξνζεζκία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ ζηηο 29 Ηνπλίνπ , ςήθηζε ζηε Βνπιή ην δηθό ηεο Νόκν.
Σαπηόρξνλα θαηεγόξεζε ηνλ Πξσζππνπξγό όηη έζεζε ζε θίλδπλν ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Ζ αληηπνιίηεπζε
ρξεηάζηεθε λα αγσληζηεί κέρξη ηελ 28ε Ηνπλίνπ, γηα λα θαηνξζώζεη κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο .
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εκπιέθνληαλ ζηελ θξίζε νη Πνιπεζληθέο Απλάκεηο . Σαπηφρξνλα φιν θαη πην πνιινί
ςεθνθφξνη απφ ην Νφην ζα έθεπγαλ ζην Βμσηεξηθφ, διδ, ζα κεηψλνληαλ νη αληίπαινη ηνπ
Μπεξίζηα.
Σαπηφρξνλα ε πξνζπάζεηα ψζηε λα θξαηεζνχλ νη ζνζηαιηζηέο καθξηά απφ ην ΐνξξά,
θαη ηα επεηζφδηα θαηά ηνπ Α. Κφκκαηνο ζην Νφην απνηεινχζαλ γηα ηνλ αιί Μπεξίζηα κηα
θαιή επθαηξία λα θξαηνχζε δσληαλή ηελ ηδέα ζχγθξνπζεο ηνπ ΐνξξά κε ην Νφην, έζησ θαη
σο επηβεβαίσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ.
Βληνχηνηο ε αληηπνιίηεπζε, εθκεηαιιεπφκελε ην κίζνο ηνπ ιανχ θαηά ηνπ Μπεξίζηα
θαη έρνληαο κε ην κέξνο ηεο ηνλ δηεζλή παξάγνληα, έδεηρλε κφλν ππνκνλή, πεξηκέλνληαο
πιένλ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, γηα λα ηεο εκπηζηεπηεί ε εμνπζία .
κσο ππνκνλή γηα ηελ αληηπνιίηεπζε ηζνδπλακνχζε κε αιιεπάιιειεο ππνρσξήζεηο
ζηα αηηήκαηα Μπεξίζηα, επηηξέπνληαο ζ΄ απηφλ πξαθηηθέο δπλαηφηεηεο παξεκπφδηζεο ζηελ
αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο θαη κεηά απφ ηηο εθινγέο.
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Κεθάιαην ΥΥΕV
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΤΚΑΗΡΗΑ

(αντί επιλόγου)
Ο φξνο «ε ηειεπηαία επθαηξία», απνηέιεζε έλα ζηνηρείν ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ
νπινζηαζίνπ γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ζηελ Ώιβαλία. Ώπνηέιεζε κάιηζηα ηελ θπξηφηεξε
θαη ηελ ππθλφρξεζηε εθεχξεζε γηα ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο μέλνπο
δηπισκάηεο θαη ηνπο απινχο Ώιβαλνχο. Εζηνξηθά ζήκαηλε φηη γηα ηνπο Ώιβαλνχο δίδνληαλ ε
ηειεπηαία επθαηξία γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη νηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ αηψλα πνπ
έθεπγε. (Δ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ είρε ζεκαηνδνηήζεη ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.)
Πξαθηηθά
επεδίσθε λα ζηηγκαηίζεη
ηελ επηζηξάηεπζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ
δπλάκεσλ ζηε ρψξα, αμηνπνηψληαο ζην πιαίζην απηφ, ηε ζηήξημε ηεο Αχζεο. Δ ζηήξημε ηεο
Αχζεο ζεσξνχληαλ επίζεο θαη σο ε ηειεπηαία, πνπ ζήκαηλε φηη εθείλε δελ ζθφπεπε λα
αζρνιεζεί άιιν κε ηελ Ώιβαλία.
Ο αιβαληθφο ιαφο έπξεπε λα ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη ε θάζε επαλάζηαζε ζηελ Απηηθή
Βπξψπε, ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Βιιάδα, ηελ Ώγγιία, δηαθαηέρνληαλ απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ, εζληθφ, θνηλσληθφ φξακα. ηελ Ώιβαλία έπξεπε λα είρε ηελ επηγξαθή
ΚΡΏΣΟ.
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε απαηηνχζε
πξψη΄απ΄φια ηελ επεμεξγαζία ηνπ νξάκαηνο εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ πξνζδνθηψλ ηνπ
ιανχ‟ ηε δέζκεπζε ησλ δηαλννπκέλσλ, ησλ ζηειερψλ, ησλ ηδξπκάησλ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο
ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο, ησλ γξακκάησλ‟ ηελ άκεζε θαζνδήγεζε απφ ηηο πξννδεπηηθέο
πνιηηηθέο δπλάκεηο . Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα επαλάζηαζε, ε πξψηε θάζε ηεο νπνίαο είρε
παηρηεί θαη θξηζεί θαη δπζηπρψο δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ επφκελε.
Δ επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξάκαηνο, άξρηδε κε ηελ εζηθή ππεξάζπηζε ησλ
απιψλ αλζξψπσλ , ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηελ ςπρνινγηθή
ηξνκνθξάηεζε ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ ηε δξαζηήξηα ζπκκεηνρή ζηηο εμειίμεηο ηεο
ρψξαο‟ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην ζχλδξνκν φηη ε δνπινπξέπεηα πξνο ηελ εμνπζία θαη ν
ζπκβηβαζκφο κε ηε δηαθζνξά είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα επηβίσζε. Πξνυπνζέηεη ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο πεπνίζεζεο φηη ε πνζνχκελε δεκνθξαηία αξρίδεη ζην άηνκν , ην νπνίν δε
δεηηαλεχεη ηελ ειεπζεξία θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Πξνυπνζέηεη επίζεο φηη ηφζν ν απιφο πνιίηεο
φζν θαη ν άλζξσπνο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ληψζνπλ ην ίδην ππεξαζπηδφκελνη θαη
ηαπηφρξνλα απεηιεκέλνη απφ ην λφκν θαη φρη απφ ην άηνκν πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην λφκν.
Οη παξάγνληεο πνπ ζθξαγίδνπλ ηέηνηα θηλήκαηα είλαη δχν : Οη ιανί σο θνξείο ηνπ
νξάκαηνο θαη νη εκπλεπζηέο ηνπ, πνπ είλαη νη δηαλννχκελνη θαη νη πνιηηηθνί. ηελ Ώιβαλία
φκσο , ζην εμάκελν ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηε ρψξα , δηαπηζηψζεθε ε κεηαμχ ηνπο
απνζηαζηνπνίεζε.
Ο παξάγνληαο ιαφο ελήξγεζε θαη ηέζεθε επηθεθαιήο ηνπ Κηλήκαηνο γηα Αεκνθξαηία.
Σν φξακά ηνπ φκσο είρε ηαπηφρξνλα πξαγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ( ηα ρακέλα ρξήκαηα) θαη
πνιηηηθφ ραξαθηήξα, (ηάζζνληαλ ππέξ ηεο αλαηξνπήο κε θάζε κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο
Μπεξίζηα). Ο πνιηηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ζθξαγηδφηαλ κφλν ζηε δηάζηαζε ηεο άξλεζεο.
Ο εγεηηθφο παξάγνληαο ήηαλ θαη απηφο ρσξηζκέλνο, ζηνπο δηαλννχκελνπο θαη ηα
ζηειέρε απφ ηελ κία θαη ηνπο πνιηηηθνχο απφ ηελ άιιε. Δ πξψηε νκάδα ή εμαηξέζεθε απφ
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κφλε ηεο απφ ην Λατθφ Κίλεκα ή δηαθαηέρνληαλ απφ δηιήκκαηα ζε ζρέζε κ΄ απηφ. Λίγν
ελέπλεπζαλ ην Λατθφ Κίλεκα πξνο ηελ πξννπηηθή θαη ηελ Βιπίδα.
Οη πνιηηηθνί πεξίκελαλ λα βγάινπλ ηα θάζηαλα απφ ηε θσηηά κε μέλα ρέξηα. Σν θιίκα
αλακνλήο πξνθαινχζε ζηαζηκφηεηα ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγνχζε ην
έδαθνο γηα ηελ άλζηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε νξγαλσκέλα επίπεδα, ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ
γεληθνχ ράνπο .
Δ ίδηα ιηκλάδνπζα θαηάζηαζε δηαηεξήζεθε ζηε ρψξα θαη κεηεθινγηθά, φηαλ επίζεκα
πιένλ ε εμνπζία πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σν φξακα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ
κνηξνιαηξηθφ πξαγκαηηζκφ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ
δεκηνπξγεκέλσλ απφ ην ιαφ αμηψλ, αμίεο ηηο νπνίεο ν ιαφο εκπηζηεχεηαη πξνο αμηνπνίεζε
ζην θξάηνο.
Οη ηίκηνη πνιηηηθνί θαη πξαγκαηηθά ζηειέρε κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν ή θεξχρηεθαλ
«πεξίζζηνη». Δ Ώιβαλία ζην ηέινο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα
θαηφξζσζε λα
είρε έλαλ
απνγνεηεπκέλν ιαφ θαη ηαπηφρξνλα κηα λέα ρακέλε γεληά δηαλννπκέλσλ . Δ ζσηεξία ησλ
θνηλσληθψλ απηψλ ζηξσκάησλ ήηαλ ε απνκάθξπλζε κε θάζε κέζσ απφ ηε ρψξα . Δ ρακέλε
γεληά ιέκε φηη είλαη δπζηπρήο φρη απιψο δηφηη είδε λα εθζθελδνλίδνληαη νη πξνζδνθίεο θαη ηα
ηδαληθά ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα δελ είρε νχηε κέζα δηαβίσζεο θαη ζαλ ζπλέπεηα νχηε κέζα γηα
πνιηηηθφ αγψλα.
Δ « ηειεπηαία επθαηξία» ινηπφλ αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο λένπο εληνινδφρνπο ζηελ
εμνπζία σο κηα ηειεπηαία πξνζσπηθή επθαηξία λα βνιεπηνχλ. Σν ζηξαηφπεδν ησλ πνιηηηθψλ
έραλε ζπλερψο ηελ επαθή κε ην ιαφ κέζσ κηαο ππθλνθακσκέλεο αιπζίδαο ζσκαηνθπιάθσλ
θαη άιισλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαλ φρη κφλν γηα ηελ δνπινπξεπή αθνζίσζε, αιιά
θαη γηα ηηο «άιιεο δνπιεηέο» ζηελ θιεξνλνκεκέλε λννηξνπία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.
Δ λέα ηδενινγία ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο αληηθαηαζηάζεθε γξήγνξα απφ ηνλ
παιαηνθνκκαηηζκφ θαη ηνλ λεπνηηζκφ .
Δ αλάγθε γηα ηελ θαηάξγεζε εθείλσλ ησλ δνκψλ πνπ παξήγαγαλ , δηαθζνξά,
ιαζξεκπφξην θαη ην ζάλαην ηνπ θξάηνπο κεηαηξάπεθε ζε αλάγθε αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ
παξφκνηεο δνκέο , ίζσο απφ ηα ίδηα πξφζσπα, αιιά κε άιιν πνιηηηθφ ρξψκα, αλνίγνληαο
σζηφζν δηάπιαηα ην δξφκν ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα λα δηεθδηθήζεη άκεζα ηελ εμνπζία.
Ήδε είρε θαηνξζψζεη λα κεηαηξέςεη ην πξσζππνπξγηθφ αμίσκα θαη ηα ππνπξγηθά
πνξηνθφιηα ζε θαξκαληφια γηα ηα θεθάιηα ησλ λέσλ πνιηηηθψλ. Οη ζνζηαιηζηέο ζα
θπβεξλήζνπλ αιιάδνληαο ηέζζεξηο πξσζππνπξγνχο θαη θπβεξλήζεηο. 1 πκβαίλεη έηζη θαη
δηφηη ε αληηπνιίηεπζε κε επηθεθαιήο ην Μπεξίζηα νχηε κπνξεί λα αλαηξέςεη ηνπο
ζνζηαιηζηέο νχηε ηελ εκπηζηεχεηαη θαλείο λα ηεο δψζεη εμνπζία.
Δ Ώιβαλία απφ ρψξα ηδηαίηεξεο γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο κεηαηξέπεηαη ζε ζηαπξνδξφκη
ηεο παξαλνκίαο θαη ζε καχξε ηξχπα γηα ηε βνήζεηα ηεο Βπξψπεο φπνπ ην θξάηνο, ελψ δελ
1

Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 2000 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2001, έδεημε όηη δελ κπνξεί λα αλερηεί
πιένλ λα θηλείηαη ζηα πεξηζώξηα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ νη πνιηηηθνί. Οξγαλώζεθε λα δηεθδηθήζεη άκεζα πνιηηηθό ξόιν,
ηδξύνληαο δηθό ηνπ πνιηηηθό θόκκα, ή εμαγνξάδνληαο ηνπο λπλ βνπιεπηέο . Ζ ζύιιεςε ηελ Άλνημε ηνπ 2001 ηνπ
εγθεθάινπ δηεζλνύο ζπείξαο δηαθίλεζε θνθαΐλεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ αληηεηζαγγειέα ηεο Αιβαλίαο, απόηξεςε γηα
ιίγν θαηξό ηελ πξνζπάζεηα . ΄κσο όινη ζηελ Αιβαλία δηαπίζησζαλ όηη νη εθινγέο ηνπ 2001 ήηαλ δαπαλεξά αζήθσηεο
από ην αιβαληθό θξάηνο θαη ηνπο αιβαλνύο πνιηηηθνύο .(!!), ελώ ν αξρεγόο ηνπ . Κόκκαηνο κηινύζε ζπλερώο γηα
εμαγνξά ςήθσλ ζηα αλώηαηα εγεηηθά όξγαλα ηνπ θόκκαηνο. Σαπηόρξνλα, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2001, ν ππνςήθηνο
πξσζππνπξγόο ηνπ . Κόκκαηνο θαηεγνξνύζε ηνλ αληίπαιό ηνπ, λπλ Πξσζππνπξγό γηα εμαγνξά κε ηξειά πνζά ησλ ΜΜΔ
ζηε ρώξα.
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θεξδίδεη εχθνια ηελ κάρε νξζνπφδεζήο ηνπ, έρεη θάζε δπλαηφηεηα λα ράζεη ηε κάρε κε ηα
θπθιψκαηα θαη ηε δηεζλή καθία κε ηελ νπνία ηφζν εχθνια εμνηθεηψλεηαη ε λέα αιβαληθή
καθία. Δ δίσμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζα απνρηήζεη λφεκα κφλν φηαλ ε λέα καθία
απεηιεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο πνιηηηθνχο θαη φρη λα ζπλδξάκεη καδί ηνπο Έηζη νη Ώιβαλνί,
ελψ πίζηεςαλ πσο κε ηελ θξίζε ηνπ 1997 βξήθαλ ην ηέξκα ηεο θάζεηεο θαηάπησζεο
ειπίδνληαο φηη είρε θζάζεη ε ζηηγκή ηεο αλφδνπ, δελ θαηάιαβαλ φηη κε ην δειεηήξην πνπ
κεηέθεξαλ νη ίδηνη θαη θπξίσο ε πνιηηηθή ηάμε, θαηάζηξεθαλ ηε βάζε ζηελ νπνία έπξεπε λα
ζηεξηρηνχλ. Δ βάζε απηή ήηαλ ην θξάηνο. ηα ηέιε ηνπ 2001 είρε δνζεί ζρεδφλ απάληεζε ζην
δίιεκκα, Κνινκβία ή πξνηεθηνξάην. Δ δηαθνξά έγθεηηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη ε ζθιεξή
αληηπαξάζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαιχπηνληαλ κε ηνλ εζληθφ καληεία θαη ε ηδέα ηεο Μεγάιεο
Ώιβαλίαο απνδίδνληαλ σο έλλνηα ηεο Πξαγκαηηθήο Ώιβαλίαο

Τ.Γ.
 Σν Φζηλφπσξν ηνπ 1997 ν πξψελ Τπνπξγφο Άκπλαο ηεο Ώιβαλίαο εγγπνχληαλ
ηνλ Ώιβαληθφ ιαφ φηη «ηνπο καχξνπο θαθέινπο ηνπ 1997 πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα δηαβάζεη
θαλείο». Βίρε επηζηξέςεη ρσξίο λα θηλδπλεχεη πιένλ απφ θαλέλαλ ζηελ Ώιβαλία
 Δ Ώιβαληθή ΐνπιή, ειεγρφκελε πιήξσο απφ ην . Κφκκα θαη ηα δνξπθνξηθά
ζπκκαρηθά θφκκαηα απάληεζε ζθιεξά ζρεκαηίδνληαο ηελ γλσζηή Αηεξεπλεηηθή Βπηηξνπή
γηα ηα γεγνλφηα ηεο Άλνημεο ηνπ 1997. Δ Βπηηξνπή παξνπζίαζε δπν εθζέζεηο κηα ζηηο 11
Φιεβάξε 1998 θαη κηα ζηηο 12 Ενχλε 1998. Οη εθζέζεηο έιεγαλ πνιιά κα δελ βνεζήζαλε
ζηελ δηεξεχλεζε ηεο αιήζεηαο.
 Ο Παληειή Μάηθν, απφ ην αμίσκα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ .
Κφκκαηνο εγνχληαλ ζηηο 11 Φιεβάξε ηνπ 1998 ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ ζνζηαιηζηψλ
βνπιεπηψλ γηα λα βξεζεί ε αιήζεηα κέρξη ηέινο ζηα γεγνλφηα ηνπ 1997. Βλψ κηινχζε ηνπ
έγηλε έλα ηειεθψλεκα . ΐγήθε έμσ θαη γχξηζε κε άιιε γλψκε . Βληειψο αλαδηπισκέλνο ελ
νλφκαηη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ . Κφκκαηνο είπε «λαη» ζηελ έθζεζε πνπ είρε
παξνπζηάζεη ν εθπξφζσπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο ελ ΄νλφκαηη ηεο Αηεξεπλεηηθήο Βπηηξνπήο, ε
νπνία έθζεζε έιεγε φηη « γηα ηα γεγνλφηα ηεο Άλνημεο 1997 είλαη πνιινί νη ππεχζπλνη , αιιά
αλψλπκνη» (!!). Αέθα κήλεο αξγφηεξα, ν Μάηθν έγηλε πξσζππνπξγφο ηεο Ώιβαλίαο.
 Ο Ώιεμάληεξ Γθφγθα ζηξαηησηηθφο αλαθξηηήο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ
αλέιαβε ηελ ππφζεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1997, δήισζε ζηηο 22.Ώπγνχζηνπ ζηελ εθεκεξίδα
«Koha Jone» φηη «δελ πεηχρακε νχηε κηα πιήξε λίθε, αιιά δελ είρακε νχηε κηα πιήξε
απνηπρία. Ώιιά ηνλίδσ, πξφζζεζε, φηη ζε πεξίπησζε πνπ φιεο νη θξαηηθέο δνκέο ήηαλ
ελδηαθεξφκελεο γηα ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο, ηφηε ζίγνπξα πνπ ζα είρακε επηηπρία.
ηελ Ώιβαλία ζα ζπλέρηδαλ λα θπβεξλνχζαλ νη ζνζηαιηζηέο θαη γηα άιια ηέζζεξα ρξφληα.
Μφιηο είραλ θεξδίζεη ηηο εθινγέο.
 ηα κέζα ηνπ 1998 ζπλειήθζε κε πνιχ ζφξπβν ν ΐερκπί Ώιηκνχηζηατ , ν
πξφεδξνο ηεο ΐΒΦΏ. Σν 2001 δελ είλαη γλσζηφ αλ είλαη ζηε θπιαθή ή αλ είλαη ειεχζεξνο.
 Σν Μάε ηνπ 2001, ν Φάηνο Νάλν αλνίγνληαο ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ
.Κφκκαηνο ζηα Σίξαλα , είπε « Σν . Κφκκα δεζκεχεηαη φηη ζα επηζηξέςεη ηα ιεθηά ζαο
απφ ηηο παξαηξάπεδεο….» ηνλ ηχπν ζρνιηάζηεθε φηη είρε κπεξδέςεη ηελ νκηιία κε εθείλε
πνπ εθθψλεζε πξνεθινγηθά ηνλ Ενχλε ηνπ 1997 ζηελ Ώπιψλα.
ΣΒΛΟ
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