ΕΛΛΑ∆Α
Σηµαντικότερες εξελίξεις από τον Μάiο του 2000: Τον Απρίλιο του 2001 ο
'Ελληνας υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε από κοινού µε τον Τούρκο
οµόλογό του πως η Ελλάδα, που έχει υπογράψει την συνθήκη για την
απαγόρευση των ναρκών και η Τουρκία (που δεν την έχει υπογράψει) θα
προσχωρήσουν ταυτόχρονα στην εν λόγω συνθήκη. Στα πλαίσια µιας σειράς
δραστηριοτήτων συνεργασίας η Ελλάδα θα εξουδετερώσει τις νάρκες από την
δική της πλευρά των συνόρων µε την Τουρκία. Παράλληλα, η Ελλάδα
συνεχίζει να περισυλλέγει νάρκες κατά µήκος των συνόρων της µε την
Αλβανία, την ΠΓ∆Μ και την Βουλγαρία.
Πολιτική για την απαγόρευση των ναρκών
Η Ελλάδα υπέγραψε την Συνθήκη για την Απαγόρευση Τοποθέτησης Ναρκών
στις 3 ∆εκεµβρίου του 1997, χωρίς όµως να την έχει επικυρώσει ακόµη. Στις 6
Απριλίου 2001 ο 'Ελληνας υπουργός εξωτερικών Γεώργιος Παπανδρέου και ο
Τούρκος οµόλογός του προέβησαν σε κοινό ανακοινωθέν, σύµφωνα µε το
οποίο τα δύο κράτη «αποφάσισαν να ξεκινήσουν συγχρόνως τις διαδικασίες
εκείνες, οι οποίες θα καταστήσουν και τις δύο πλευρές συµβαλλόµενα µέρη
της Σύµβασης της Οttawa (Συνθήκη για την Απαγόρευση Τοποθέτησης
Ναρκών). Προς τον σκοπό αυτό η Ελλάδα θα δροµολογήσει την επικύρωση
της συνθήκης, ενώ η Τουρκία θα θέσει σε κίνηση τις διαδικασίες
προσχώρησης. Επίσης συµφωνήθηκε πως εν καιρώ οι πράξεις της
επικύρωσης από την πλευρά της Ελλάδας και της προσχώρησης από την
πλευρά της Τουρκίας θα κατατεθούν συγχρόνως στο Γενικό Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών.»1 Η πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε σε διεθνές επίπεδο.2
Αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης συνεργασίας µεταξύ των δύο κρατών,
συµπεριλαµβανοµένης της εξουδετέρωσης των ναρκών κατά προσωπικού
από την ελληνική πλευρά των συνόρων.3
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Η επίσηµη αυτή ανακοίνωση αποτελεί σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε την
προηγούµενη τοποθέτηση των δύο πλευρών, στην οποία δινόταν έµφαση
στην εκπλήρωση όρων, πριν αρχίσει η διαδικασία επικύρωσης.4 Επίσης είχαν
εκφραστεί ανησυχίες σχετικά µε την ισορροπία στην περιοχή, ειδικά στα
ανατολικά σύνορα της Ελλάδας µε την Τουρκία.5 Η κοινή δήλωση της 6ης
Απριλίου είναι αξιοσηµείωτη, γιατί µετατρέπει τις ανησυχίες αυτή σε µέσο
επίτευξης της επικύρωσης.
Τα πολιτικά κόµµατα της Ελλάδας δεν κινητοποιήθηκαν έντονα σε σχέση µε
το ζήτηµα των ναρκών ξηράς. Τον Ιανουάριο του 2001 ζητήθηκε από δύο από
τα κυριότερα πολιτικά κόµµατα να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω στο
θέµα. Εκπρόσωποι του Συνασπισµού, µιας συµµαχίας αριστερών και
οικολογικών κοµµάτων, διεµήνυσαν προφορικά ότι είναι υπέρ της πλήρους
απαγόρευσης καθώς και της όσο το δυνατόν ταχύτερης επικύρωσης της
συνθήκης, χωρίς όµως να επιβεβαιώσουν την τοποθέτηση αυτή και γραπτώς,
όπως τους ζητήθηκε. Το δεξιό κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν απάντησε σε
φαξ και τηλεφωνήµατα.
Η Ελλάδα έλαβε µέρος στη δεύτερη συνάντηση κρατών-µελών της συνθήκης
τον Σεπτέµβριο του 2000 ως παρατηρητής, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις.
Τον ∆εκέµβριο του 2000 ο συνταγµατάρχης Ιωάννης Τσίνας, αξιωµατικός
σύνδεσµος µεταξύ των υπουργείων εξωτερικών και άµυνας, συµµετείχε σε
συναντήσεις της ∆ιαρκούς ∆ιασυνεδριακής Επιτροπής. Μέχρι το σηµείο εκείνο
η Ελλάδα δεν είχε συµµετάσχει σε καµία συνάντηση της ∆ιαρκούς Επιτροπής.
'Οπως είχε πράξει και κατά το παρελθόν, η Ελλάδα ψήφισε υπέρ της
Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών από τον Νοέµβριο
του 2000, στην οποία υποστηριζόταν η Συνθήκη για την Απαγόρευση των
Ναρκών.
Η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης για τα Συµβατικά Όπλα
(CCW) καθώς και του τροποποιηµένου πρωτοκόλλου της ΙΙ. Ακόµη
συµµετείχε στη ∆εύτερη Ετήσια Συνδιάσκεψη για το Τροποποιηµένο
Πρωτόκολλο ΙΙ το ∆εκέµβριο του 2000. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας, η
ελληνική αντιπροσωπεία συνεισηγήθηκε µία πρόταση που υποστηρίχθηκε
από πολλές άλλες χώρες: να εξετασθεί η τροποποίηση της CCW, έτσι ώστε
να µπορεί η σύµβαση να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των εκρηκτικών
υπολειµµάτων πολέµου. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσης την ετήσια έκθεση που
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απαιτείται από το άρθρο 13 του τροποποιηµένου πρωτοκόλλου ΙΙ το
∆εκέµβριο του 1999 (παραχωρώντας ελάχιστες πληροφορίες).6 Τον Ιούνιο
του 2000, η έκθεση του άρθρου 13 για το έτος 2000 δεν είχε ακόµη
υποβληθεί.7 Στα τέλη Μαΐου 2001 δεν είχε επίσης υποβληθεί στον Οργανισµό
για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) η ετήσια έκθεση
του 2000 για ζητήµατα σχετικά µε τις νάρκες ξηράς. Η Ελλάδα έλαβε µέρος
στην περιφερειακή συνδιάσκεψη για νάρκες ξηράς στην Λιουµπλιάνα της
Σλοβενίας τον Ιούνιο του 2000.
Παραγωγή, µεταφορά και δηµιουργία αποθεµάτων
Περιγράφοντας λεπτοµερέστερα πληροφορίες που είχαν δηµοσιευθεί
προηγουµένως,8 το υπουργείο εξωτερικών δήλωσε το Φεβρουάριο του 2001
πως το µορατόριουµ παραγωγής και µεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού
δεν είχε απαιτήσει ειδική νοµοθεσία, γιατί είχαν ήδη ληφθεί διοικητικά µέτρα,
έτσι ώστε να µην παραχωρηθούν οι άδειες που απαιτούνται για την
παραγωγή και την εξαγωγή ναρκών. Επίσης, η Ελλάδα έχει υπόψη της τις
διατάξεις της Σύµβασης της Βιέννης για το ∆ίκαιο των Συνθηκών, σύµφωνα µε
τις οποίες κράτη που έχουν υπογράψει µια συνθήκη υποχρεούνται να
απόσχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα υπέσκαπτε το αντικείµενο ή το
σκοπό της κατά το χρονικό διάστηµα πριν την επικύρωσή της. Η Ελλάδα δεν
εισήγαγε συστήµατα διανοµής ναρκών και αντιαρµατικές νάρκες από την
Γερµανία - η παραγγελία αυτή ακυρώθηκε.9
Επίσηµες πηγές δήλωσαν στον Landmine Monitor πως µία παλιότερη
εκτίµηση για απόθεµα 1,5 εκατοµµυρίων ναρκών κατά προσωπικού είναι
υπερβολικά υψηλή, χωρίς όµως να δώσουν πιο ακριβή στοιχεία.10
Το πρόβληµα των ναρκών, εξουδετέρωση, χρηµατοδότηση της δράσης
κατά των ναρκών
Νάρκες από τον καιρό του εµφυλίου πολέµου (1947-1949) βρίσκονται κατά
µήκος των βορείων συνόρων. Επίσης, νάρκες µπορούν να βρεθούν και στα
ελληνοτουρκικά σύνορα κατά µήκος του ποταµού Έβρου.
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∆εν έχουν αναφερθεί επίσηµα λεπτοµέρειες σχετικά µε την οριοθέτηση
ναρκοπεδίων και την εξουδετέρωση ναρκών.11 Εν τούτοις, προγράµµατα
εξουδετέρωσής τους προχωρούν στα σύνορα της δυτικής Μακεδονίας και της
Ηπείρου (µε την Αλβανία), όπου, σύµφωνα µε υπολογισµούς, περίπου
400,000 νάρκες και πυροµαχικά από τον Εµφύλιο και από τον καιρό του
ψυχρού πολέµου που δεν έχουν εκραγεί περισυλλέγονται µε το χέρι. Η
επιχείρηση αυτή καθίσταται δύσκολη λόγω του ανώµαλου, ορεινού εδάφους,
των αντίξοων καιρικών συνθηκών καθώς και του ότι τα ναρκοπέδια δεν είναι
χαρτογραφηµένα. Ύποπτες περιοχές περιφράσσονται και καθαρίζονται από
νάρκες. Ύστερα, οι ειδικές µονάδες του στρατού προχωρούν στην επόµενη
ύποπτη περιοχή. Παρά τις δυσκολίες αυτές, έχει ειπωθεί ότι, γενικά, οι νάρκες
µπορούν να ανιχνευθούν εύκολα και ότι σηµειώθηκαν λίγα µόνο ατυχήµατα
από τότε που ξεκίνησε η εξουδετέρωσή τους το 1998.12
Ναρκοπέδια στην ελληνοβουλγαρική παραµεθόριο από την εποχή του
ψυχρού πολέµου είναι οριοθετηµένα και χαρτογραφηµένα. Για το λόγο αυτό, η
εκεί εξουδετέρωση προχωρά µε πιο ταχείς ρυθµούς. Σε µερικές περιπτώσεις,
τα ναρκοπέδια αυτά απέχουν αρκετά από τα σύνορα.13 Η Ελλάδα και η
Βουλγαρία συµφώνησαν το Νοέµβριο του 1997 να σηκώσουν όλες τις νάρκες
από τα σύνορά τους. Το φθινόπωρο του 1999 η Βουλγαρία κήρυξε τα σύνορά
της µε την Ελλάδα ως αποναρκοθετηµένη ζώνη. Τον Ιούνιο του 2000, το
ελληνικό υπουργείο αµύνης υπολόγισε ότι η ολοκλήρωση της εξουδετέρωσης
των ναρκών από την δική του πλευρά των συνόρων θα διαρκέσει άλλα δύο µε
τρία χρόνια.14
Ναρκοπέδια στα σύνορα του Έβρου µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
περιγράφονται ως καλά οριοθετηµένα και χαρτογραφηµένα. Τα φράγµατά
τους είναι µιάµιση φορά υψηλότερα από τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, διαθέτουν
τρεις σειρές συρµατοπλέγµατα και φωταγωγούνται κάθε 10 µέτρα µε
πινακίδες σε τρεις γλώσσες.15 Παλιότερα, υπήρχαν αντικρουόµενες επίσηµες
δηλώσεις σχετικά µε τα ναρκοπέδια (και τις απώλειες) στα σύνορα αυτά.16
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Τον Μάιο του 2000, το ΝΑΤΟ οργάνωσε ένα σεµινάριο εξουδετέρωσης
ναρκών στην Θεσσαλονίκη,17 στο οποίο συµµετείχε στρατιωτικό προσωπικό
από γειτονικά κράτη και από διεθνείς οργανώσεις. Άλλο ένα παρόµοιο
σεµινάριο ήταν σχεδιασµένο για τον Μάιο του 2001. ∆εν υπάρχει άλλη
πληροφόρηση σχετικά µε ελληνικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές ή άλλου
είδους αρωγή για την δράση κατά των ναρκών για τα έτη 2000 και 2001.
Προηγουµένως, η Ελλάδα είχε συνεισφέρει στο Εθελοντικό Κεφάλαιο
Καταπιστεύµατος των Ηνωµένων Εθνών για την Αρωγή στην Εξουδετέρωση
Ναρκών (United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine
Clearance) και συµµετείχε στην Κοινή ∆ράση των Κρατών Μελών της
Ευρωπαικής Ένωσης που παρείχε βοήθεια σε θύµατα από νάρκες.
Πρόβληµα ναρκών ξηράς, εξουδετέρωσης των ναρκών, χρηµατοδότηση
της δράσης κατά των ναρκών
Απώλειες από νάρκες συνεχίζουν να αναφέρονται. Στις 29 Αυγούστου 2000,
µεταδόθηκε ότι ένας νεαρός Τούρκος, που διέσχιζε τα ελληνικά σύνορα
συνοδευόµενος από έναν Παλαιστίνιο, σκοτώθηκε από νάρκη. Στις 5
Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε µία άλλη είδηση (η οποία πιθανώς να αναφέρεται
και στο ίδιο επεισόδιο), «προχθές σηµειώθηκαν τρεις νεκροί από νάρκες: δύο
νεαροί Τούρκοι... οι οποίοι διέσχισαν παράνοµα τα ελληνικά σύνορα...
Σύµφωνα µε τις αρχές, ένα ακόµη άτοµο σκοτώθηκε χτες στην ίδια περιοχή. Η
ταυτότητά του δεν ανακοινώθηκε. Ο εν λόγω νεκρός συνοδευόταν από τον
Παλαιστίνιο Ali Mohammed, ο οποίος µόλις άκουσε την έκρηξη της νάρκης
έµεινε ακίνητος µέχρι να τον περισυλλέξουν Έλληνες στρατιώτες.»18 Το
υπουργείο εξωτερικών επιβεβαίωσε το επεισόδιο, αλλά είπε πως τα θύµατα
ήταν µόνο δύο, αµφότερα τουρκικής υπηκοότητας, για τα οποία υπήρχε η
υποψία πως ήταν λαθρέµποροι. Η περιοχή περιγράφεται ως «ιδιαίτερα καλά
σηµατοδοτηµένη και περιφραγµένη.»19 Απώλειες σε παλιότερα επεισόδια
συνήθως αποδίδονταν σε δραστηριότητες «λαθρεµπόρων ανθρώπων»,
υπεύθυνων για την άφιξη πολυάριθµων λαθροµεταναστών στην Ελλάδα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι τραυµατίες φυλακίζονται και απελαύνονται πίσω
στην Τουρκία.20
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Στις 21 Μαίου αναφέρθηκε ότι, σύµφωνα µε την ελληνική αστυνοµία, τρεις
µετανάστες σκοτώθηκαν και ένας τραυµατίστηκε όταν µπήκαν σε ναρκοπέδιο
κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν κρυφά τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Σε µία αναµετάδοση του γεγονότος αναφέρονται τα εξής. «∆εκάδες
µετανάστες έχουν σκοτωθεί και τραυµατιστεί όταν, κατά την προσπάθειά τους
να περάσουν τα σύνορα, χάνουν το δρόµο τους και µπαίνουν σε
ναρκοπέδια.»21 'Αλλη µία είδηση αναφέρει ότι την επόµενη ηµέρα, τα
πτώµατα δύο ανδρών που προφανώς σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης
βρέθηκαν κοντά στα σύνορα µε την Τουρκία.22
Στο µεταξύ συνεχίζει να µην υπάρχει ένα κεντρικό, δηµόσια προσβάσιµο
αρχείο, όπου να καταγράφονται επεισόδια και απώλειες από νάρκες. Ενώ στα
θύµατα των ναρκών παρέχεται έκτακτη ιατρική περίθαλψη, δεν τους
παρέχεται εν τούτοις µακροπρόθεσµη βοήθεια.
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