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H EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

 
Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστημα 

 Από 11 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 
Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 

 
 
1.ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
 α. Κύπρος 
 
   Συνεχίζεται ο ενδοκυπριακός διάλογος χωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη. 
Αγκάθια εξακολουθούν να αποτελούν η εκ περιτροπής προεδρία, οι εγγυήσεις, το 
εδαφικό, που η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνείται την επιστροφή της Μόρφου και το 
περιουσιακό. 
  Ο κ. Ακιντζί απεκάλυψε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε άτυπο 
έγγραφο για το θέμα των εγγυήσεων στις 2 Σεπτεμβρίου το οποίο δεν ικανοποιεί τις 
ανησυχίες της τουρκοκυπριακής πλευράς, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει σύστημα 
εγγυήσεων χωρίς την παρουσία της Άγκυρας. 
  Στις 7 Σεπτεμβρίου ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε ότι μετά την τελευταία 
συνάντηση του εν εξελίξει κύκλου συνομιλιών στις 14 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί κοινή 
ανακοίνωση των δύο ηγετών στην οποία θα αναφέρεται η σημειωθείσα πρόοδος και 
όχι μερική συμφωνία. 
  Στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη 
του ΓΓ/ΟΗΕ με τους κ.κ. Αναστασιάδη και Ακιντζί, με τις ΗΠΑ να πιέζουν και για 
πολυμερή διάσκεψη εφόσον εκτιμηθεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. 
 
  Από όσα έχουν διαρεύσει, αλλά και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών δεν έχει 
σημειωθεί τέτοια πρόοδος που θα δικαιολογούσε μια πολυμερή διάσκεψη και 
επομένως θα υπάρξει και νέος κύκλος συνομιλιών. 
 
  Στις 8 Σεπτεμβρίου κατά τη συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΜΑ και Β.Αφρικής 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, αναφέρθηκε, ότι μία λύση 
του Κυπριακού θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για απ΄ευθείας μεταφορά 
αερίου από το Ισραήλ, μέσω Κύπρου, στην Τουρκία και απ΄εκεί προς την Ευρώπη και 
ότι ένα τέτοιο σχήμα θεωρείται βιώσιμο, σε αντίθεση με τον υποθαλάσσιο αγωγό 
Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος. 
 
 β. Προσφυγικό 
 
  Στις 4 Σεπτεμβρίου ο Γερμανος Υπουργός Εσωτερικών κ. Μεζιέρ και στις 5 
Σεπτεμβρίου η εκπρόσωπος της ΕΕ για το προσφυγικό κ. Μπερτό δήλωσαν, ότι η 
Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο 2016 θα έχει ενταχθεί στην οικογένεια του Δουβλίνου 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να δεχθεί πίσω, ως πρώτη χώρα εισόδου, πρόσφυγες, που 
είχαν υποβάλει αίτημα προστασίας, πριν προωθηθούν στη Γερμανία και σε άλλες 
χώρες της ΕΕ. 
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 Η τυχόν επιστροφή προσφύγων σε συνδυασμό με την αύξηση των ροών από την 
Τουρκία στα νησιά θα μετατρέψουν την χώρα σε αποθήκη εκατοντάδων χιλιάδων 
προσφύγων. Το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση που 
καταρρεύσει η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. 
 
  Η ΕΕ, εκτιμώντας ότι η Τουρκία θα τηρήσει τη συμφωνία δηλώνει ότι δεν 
διαθέτει σχέδιο Β. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Γερμανία 
σχεδιάζει την άσκηση πιέσεων, ακόμη και οικονομικών, στην Ελλάδα προκειμένου 
να φυλάξει αποτελεσματικότερα τα σύνορά της σε συνεργασία με τη FRONTEX. 
Επίσης στις 7 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας κ. Τσέραρ κατηγόρησε τη 
χώρα μας ότι δεν φυλάει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Σέγκεν και ότι 
χρησιμοποιεί τη βοήθεια που παίρνει για άλλους σκοπούς. 
 
 Η Ελλάδα οφείλει να έχει σχέδιο Β για την αντιμετώπιση κάθε μιας, αλλά και 
όλων μαζί των πιθανών δυσμενών εξελίξεων και να μη βασίζεται στην ΕΕ, η οποία 
το μόνο που σκέπτεται είναι να τα φορτώσει όλα στην Ελλάδα ενισχύοντάς την 
μόνο οικονομικά. Επίσης πρέπει να στείλει το μήνυμα, με τη λήψη μέτρων στο 
εσωτερικό, προς όλους τους πιθανούς πρόσφυγες ότι η ζωή τους στη χώρα μας δεν 
θα είναι τόσο άνετη, όσο τους υπόσχονται οι διακινητές. 
 
 γ. Ε/Τ Σχέσεις 
 
  Μετά το πραξικόπημα έχουν παγώσει οι διερευνητικές συνομιλίες για το Αιγαίο 
και τα ΜΟΕ και ουδείς γνωρίζει, μετά τα νέα δεδομένα, αν θα αναθεωρηθεί η 
τουρκική πολιτική έναντι της Ελλάδος ή όχι. 
  Η συμφωνία για το προσφυγικό, όπως συμφώνησαν οι δύο πρωθυπουργοί σε 
τηλεφωνική τους συνομιλία, έχει καλά αποτελέσματα με τις ροές να έχουν 
ελαχιστοποιηθεί. 
  Ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών προκάλεσαν η μη χορήγηση αδείας για 
λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα, ενώ εδίδετο τα τελευταία τρία 
έτη και η δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το προσκύνημά 
του στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο στις 15 Αυγούστου, ότι η Τουρκία πρέπει να 
αναγνωρίσει την γεννοκτονία των Ποντίων, η οποία προκάλεσε την οργισμένη 
αντίδραση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, που τον κατηγόρησε για δημαγωγία. 
  Κλίμα εντάσεως θα προκληθεί σε περίπτωση που η ελληνική δικαιοσύνη 
απορρίψει το αίτημα-απαίτηση της Τουρκίας για έκδοση των επτά πραξικοπηματιών 
που πέρασαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη. 
 
 Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει τα διεθνή νόμιμα και να μην 
υποκύψει σε απειλές. Κατά τα λοιπά η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει αυστηρή 
ουδετερότητα και να μη εμπλακεί στη δινένεξη ΕΕ και ΗΠΑ με την Τουρκία, γιατί 
μας συμφέρει μια σταθερή χώρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αντίθετα μια 
χώρα σπαρασομένη από εσωτερικές διενέξεις και κυρίως από έναν εμφύλιο θα 
είναι ότι χειρότερο, γιατί πέραν των πιθανών θερμών επεισοδίων η Ελλάδα θα 
μετατραπεί σε ένα τεράστιο Hot Spot για να φιλοξενήσει τις χιλιάδες Τούρκους 
πρόσφυγες, που θα αναζητήσουν καταφύγιο στη χώρα μας. 
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 δ. Σκοπιανό 
 
  Πλήρης στασιμότητα επικρατεί στις διαπραγματεύσεις υπό τον κ. Νίμιτς, για το 
θέμα της ονομασίας, λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στα Σκόπια και θα 
συνεχιστεί, κατ΄ελάχιστον, μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν στις 11 Δεκεμβρίου. 
  Στις 24 Ιουνίου συναντήθηκαν στα Σκόπια οι ΥΠΕΞ της Ελλάδος κ.Κοτζιάς και 
των Σκοπίων κ. Ποπόσκι, όπου ανακοίνωσαν τη συμφωνία για έντεκα ΜΟΕ. 
 
 ε. Σχέσεις με Αλβανία 
 
  Ο οδικός χάρτης, που συμφώνησαν οι ΥΠΕΞ της Ελλάδος και της Αλβανίας κ. 
Μπουσάτι τον Ιούνιο, δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται, ενώ συνεχίζονται οι τριβές στις 
σχέσεις των δύο χωρών. 
  Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την έναρξη συνομιλιών για τις 
θαλάσσιες ζώνες, το καθεστώς του εμπολέμου, τα δύο νεκροταφεία για του Έλληνες 
νεκρούς του 1940 και τη μειονότητα. 
 
 Ο κ. Ράμα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συζητήσεις, γιατί είναι αυτός που 
προκάλεσε την ακύρωση, από το Συνταγματικό Δικαστήριο, της Συμφωνίας για τις 
θαλάσσιες ζώνες και δεν είναι εύκολο να αλλάξει στάση. Επίσης η κυβερνητική 
συνεργασία με το κόμμα των «Τσάμηδων» δεν του επιτρέπει να συζητήσει τα 
θέματα της μειονότητας και μάλιστα εν όψει της προεκλογικής περιόδου για τις 
εκλογές του Ιουνίου 2017, που θα ανέβουν οι εθνικιστικές κορώνες. 
    
2. ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 α. Εσωτερική Κατάσταση 
 
   Στις 5 Ιουλίου εξεδηλώθη στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο κατεστάλη 
κατόπιν κινητοποιήσεως του λαού, μέσω τηλεοράσεως, από τον κ. Ερντογάν, που 
διέφυγε τη σύληψή του. 
  Ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε ως υποκινητή τον αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ Ιμάμη 
Φετουλάχ Γκιουλέν και απαίτησε την άμεση έκδοσή του, την οποία αρνήθηκε ο κ. 
Ομπάμα, πριν ακολουθηθούν οι νόμιες διαδικασίες. Αυτό εξόργισε την Τουρκία και 
οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε ένταση. 
  Ο κ. Ερντογάν, μετά την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
εξαπέλυσε σαρωτικό κύμα εκκαθαρίσεων στις ΕΔ, τη Δικαιοσύνη, το Διπλωματικό 
Σώμα, τα Πανεπιστήμια, την Παιδεία και τους ιδιώτες επιχειρηματίες, φυλακίζοντας 
ή απομακρύνοντας όλους τους αντιπάλους του, γκιουλενιστές και μη. Ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αντίπαλοί του (διαπόμπεση, βιαιοπραγίες, 
λιντσαρίσματα κ.λ.π.) χαρακτηρίστηκε από τη Δύση βάρβαρος και μη συμβατός σε 
«κράτος δικαίου». 
  Οι παρεμβάσεις του στις ΕΔ (διαπόμπευση ανωτάτων αξιωματικών, 
αποστρατείες ικανών και προώθηση ημετέρων, ο διαχωρισμός των στελεχών σε 
προσκείμενους και μη, το κλείσιμο των παραγωγικών σχολών και η αποστρατεία 
μικρών στελεχών και ιδιαίτερα 265 πιλότων) ήταν βίαιες και άστοχες με αποτέλεσμα 
την απαξίωσή τους σε βαθμό που θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να ξαναβρούν την 
όποια ισχύ είχαν πριν το πραξικόπημα. Η δήλωση του Αρχηγού των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ότι οι επιχειρήσεις στη Συρία απέδειξαν πως δεν έχασαν τίποτα από την 
ισχύ τους, έγινε για εσωτερική κατανάλωση, γιατί είναι γνωστό ότι οι τζιχαντιστές 
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είχαν αποχωρήσει από την πόλη Τζαραμπλούς και η επίθεση έγινε «εν κενώ» όπως 
είχε γίνει και στην  Κύπρο, που αποβιβάστηκαν χωρίς αντίσταση!!! 
  Οι τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS και του ΡΚΚ έχουν ενταθεί σε βαθμό που 
πολλοί αναλυτές, κυρίως υποστηρικτές του κ. Ερντογάν, υποστηρίζουν ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη σχέδιο των ξένων για να οδηγηθεί η χώρα σε εμφύλιο τύπου Συρίας. 
 
 Η νίκη του κ. Ερντογάν θα αποδειχθεί πύρειος γιατί τόσο τα στελέχη των ΕΔ, 
που περιθωριοποιήθηκαν όσο και ένα μεγάλο μέρος του λαού, που έχει συνδέσει το 
κλέος της Τουρκίας με τις ΕΔ θα αναζητήσει τρόπους εκδίκησης. Το μέλλον του κ. 
Ερντογάν και της Τουρκίας διαγράφεται δυσοίωνο, είτε θα εξουδετερωθεί ο ίδιος 
είτε η χώρα θα οδηγηθεί σε εμφύλιο. 
 
 β. Εξωτερικές Σχέσεις 
 
  Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε ένταση (λεπτομέρειες στην παράγραφο 
4). 
  Ο νέος πρωθυπουργός κ. Γκιλντιρίμ, αντιλαμβανόμενος τα αδιέξοδα που είχε 
δημιουργήσει η πολιτική Νταβούτογλου αποκατέστησε τις σχέσεις με Ισραήλ, Ρωσία 
και Ιράν. 
  Ο κ. Ερντογάν, μετά την ένταση των σχέσεων με ΗΠΑ και ΕΕ, που τις 
κατηγόρησε ότι δεν τον στήριξαν κατά το πραξικόπημα, έκανε άνοιγμα προς τη 
Ρωσία και συναντήθηκε με τον κ. Πούτιν. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για 
συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με την αναβίωση του Turkish Stream, στην 
οικονομία, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία, γεγονός που οδήγησε πολλούς στην 
εκτίμηση για στρατηγικό αναπροσανατολισμό της Τουρκίας. 
 
 Η αλλαγή αμυντικής πολιτικής από την Τουρκία είναι πολύ δύσκολη, γιατί η 
αμυντική βιομηχανία της είναι εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και η οικονομία της 
βασίζεται στη συνεργασία με την ΕΕ και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη 
Ρωσία ή κάποια άλλη χώρα. 
 Οι όποιες κινήσεις του κ. Ερντογάν έχουν στόχο να ικανοποιήσουν τους οπαδούς 
του. 
 
  Οι σχέσεις με την ΕΕ είχαν επίσης ενταθεί λόγω των απειλών ευρωπαίων 
αξιωματούχων ότι η πόρτα της Ευρώπης θα είναι κλειστήη αν ο κ. Ερντογάν 
συνεχίζει να μην εφαρμόζει τους κανόνες «κράτους δικαίου» και αν επαναφέρει, 
όπως απειλεί, τη θανατική ποινή. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μετά την επίσκεψη 
στην Άγκυρα στις 7 Σεπτεμβρίου της κ. Μογκερίνη και του Επιτρόπου για τη 
Διεύρυνση κ. Γιόχανς Χαν, ο οποίος, ξεχνώντας τα περί «κράτους δικαίου», δήλωσε 
ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει υποψηφία για ένταξη χώρα. 
 
3. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 α. Βρετανία 
 
  Στο δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2015 επικράτησε το Brexit με 51,9% έναντι 
48,1% του Bremain. Στη Σκωτία το 62% και στη Β.Ιρλανδία το 56% ψήφισαν υπέρ 
του Bremain. Κατόπιν αυτού παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός κ. Κάμερον και στη θέση 
του εξελέγη η κ. Μέϊ, η οποία δήλωσε ότι θα υλοποιήσει την απόφαση. Ακόμη 
αναγκάστηκε σε παραίτηση ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και 
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προκηρύχθηκανν εσωκομματικές εκλογές για τις 22 Σεπτεμβρίου, στις οποίες θα είναι 
και πάλι υποψήφιος. 
  Μετά το πρώτο σοκ άρχισαν συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να αγνοηθεί το Brexit, είτε με νέο δημοψήφισμα, είτε με εκλογές στις 
οποίες κάποιο κόμμα θα έχει δηλώσει σαφώς ότι θα ακυρώσει, είτε με παραπομπή 
του στο Κοινοβούλιο, σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη αποφασίσει θετικά στο 
σχετικό αίτημα που έχουν υποβάλλει ομάδες πολιτών. 
  Η Σκωτία δήλωσε ότι επεξεργάζεται σχέδιο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για 
την ανεξαρτητοποίησή της και την παραμονή της στην ΕΕ. 
  Πολλοί πιστεύουν και μαζί με αυτούς και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Κέρι, ότι το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν θα υλοποιηθεί, αλλά η κ. Μέϊ επιμένει ότι θα 
το υλοποιήσει. 
 
 β. Γερμανία 
 
   Στις 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, 
στις οποίες το CDU της κ. Μέρκελ περιορίστηκε στην Τρίτη θέση με 15%, με πρώτο 
το σοσιαλιστικό SPD με 25% και δεύτερο το ξενοφοβικό AFD με 17% το οποίο 
ανεβαίνει και δημοσκοπικά. Ο γερμανικός τύπος αποδίδει το αποτέλεσμα στην 
προσφυγική κρίση και προαναγγέλει το λυκόφως της κ. Μέρκελ, της οποίας η 
δημοτικότητα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έπεσε από το 59% στο 47%. 
  Στις 16 Αυγούστου διέρρευσε απόρρητο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς αριστερό κόμμα, με το οποίο χαρακτηριζόταν η Τουρκία ως «πλατφόρμα 
τρομοκρατικών οργανώσεων» τις οποίες υποστηρίζει και ενεργά, προκαλώντας την 
έντονη αντίδραση του κ. Ερντογάν και την περαιτέρω ένταση στις σχέσεις των δύο 
χωρών. 
  Η Τουρκία δεν χορήγησε άδεια σε Γερμανούς βουλευτές να επισκεφθούν στις 
25 Αυγούστου Γερμανούς στρατιώτες που υπηρετούν στη Βάση Ιντσιρλίκ, ως 
αντίποινα για την έγκριση από το γερμανικό κοινοβούλιο στις 2 Ιουνίου του 
ψηφίσματος για την γεννοκτονία των Αρμενίων.  
 
 γ. Γαλλία 
 
  Σοκ έχουν προκαλέσει σε όλο τον κόσμο το πολύνεκρο τρομοκρατικό κτύπημα 
του ISIS στις 14 Ιουλίου στη Νίκαια με 84 νεκρούς και 303 τραυματίες και ο 
αποκεφαλισμός ιερέα στις 26 Ιουλίου εντός ναού στη Νορμανδία, από τζιχαντιστές. 
  Κατόπιν αυτού ανανεώθηκε για Τρίτη φορά η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση 
έκακτης ανάγκης, που αποφασίστηκε μετά τις πολυαίμακτες επιθέσεις του 
περασμένου Νοεμβρίου. 
  Αντιδρώντας ο κ. Ολάντ ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα συσνεχίσει τους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά του ISIS και ότι θα ενισχύσει με όπλα και εφόδια 
την ιρακινή κυβέρνηση. Απέκλεισε όμως την ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφος. 
  Στις 28 Ιουλίου ο κ. Ολάντ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει 
εθνοφρουρά για να συνδράμει στη μάχη κατά των τρομοκρατών. 
 
 δ. Ιταλία 
 
   Στις 22 Αυγούστου συναντήθηκαν στην Ιταλία η κ. Μέρκελ, ο κ. Ολάντ και ο κ. 
Ρέντζι, όπου συζήτησαν το μέλλον της ΕΕ, μετά το Brexit. 
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   Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι κ.κ. Ολάντ και Ρέντζι, υποστηρίζουν ότι οι 
λαοί χρειάζονται «περισσότερη Ευρώπη» με τολμηρά βήματα στα πεδία της 
οικονομία, της άμυνας, της παιδείας και του πολιτισμού. Αντιθέτως η κ. Μέρκελ., 
που αντιμετωπίζει πίεση από το ευρωσκεπτικιστικό AFD εν όψει των εκλογών του 
2017, διαμηνύει ότι δεν χρειάζεται «περισσότερη Ευρώπη», αλλά «καλύτερη 
Ευρώπη» και απορρίπτει το ενδεχόμενο χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

 
ε. Αυστρία 
 

   Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανάληψη στις 4 Δεκεμβρίου του 
β΄γύρου  των προεδρικών εκλογών,  που ακυρώθηκαν από το δικαστήριο. 

 Αντίπαλοι θα είναι ο υποψήφιος των πρασίνων κ. Μπέλερ, που είχε αναδειχθεί 
νικητής και ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος κ. Χόφερ. 
 
  στ. Ισπανία 
 

Το Κοινοβούλιο δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον κ. Ραχόϊ και κατά πάσαν 
πιθανότητα η χώρα θα οδηγηθεί και σε τρίτες συνεχόμενες εκλογές. 
 
4. ΗΠΑ 
  

Συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίο, 
με την κ. Κλίντον να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. 
 Το ΥΠΕΞ της Ρουμανίας διέψευσε τις φήμες ότι οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει τη 
μεταφορά των ΠΟ (περισσότερα από 20) από το Ιντσιρλίκ στη Ρουμανία, λόγω της 
επιδεινώσεως των σχέσεών τους με την Τουρκία. 
 
 Ως είναι γνωστόν πληροφορίες αναφορικά με τη διακίνηση ΠΟ στις ΗΠΑ ποτέ 
δεν επιβεβαιώνονται. 
 

Στις 23 Αυγούστου ο αντιπρόεδρος κ. Μπάϊντεν επισκέφθηκε τη Λετονία 
προκειμένου να διαβεβαιώσει τις χώρες της Βαλτικής ότι το ΝΑΤΟ θα τις 
προστατεύσει σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση και να τους συστήσει να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις του κ. Τραμπ. 

Στις 24 Αυγούστου ο κ. Μπάϊντεν επισκέφθηκε την Τουρκία με στόχο την 
εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. 

Για την έκδοση του Γκιουλέν επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ για τήρηση της 
νομιμότητας. Χαρακτήρισε νόμιμη την τουρκική επιχείρηση στο έδαφος της Συρίας 
και κάλεσε τους Σύρους Κούρδους να αποσυρθούν ανατολικά του Ευφράτη, 
απειλώντας τους με διακοπή της υποστηρίξεώς τους σε περίπτωση που δεν 
συμμορφωθούν. Και ενώ οι τόνοι είχαν αρχίσει να χαμηλώνουν, νέα ένταση 
προκάλεσε η σύσταση των ΗΠΑ για τερματισμό των  επιχειρήσεων εναντίον των 
Κούρδων  στη Συρία (λεπτομέρειες στην παράγραφο 8α). 
 
5. ΝΑΤΟ 
 
 Από 8 έως 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία η Σύνοδος Κορυφής της 
Συμμαχίας, κατά την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη 4 
πολυεθνικών Μονάδων, 1000 ανδρών εκάστη, στην Πολωνία και στις χώρες της 
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Βαλτικής, προκειμένου να κατευναστούν οι ανησυχίες των χωρών της Αν. Ευρώπης 
για τυχόν επανάληψη του σεναρίου τύπου Ουκρανίας. 
 Το Κρεμλίνο αντέδρασε με δηλώσεις, στις 9 Ιουλίου του εκπροσώπου της 
προεδρίας, ο οποίος χαρακτήρισε την ενέργεια ως πρόκληση, αναφέροντας όμως ότι 
η Ρωσία παρά ταύτα, παραμένει ανοικτή στο διάλογο, στις 10 Ιουλίου του κ. Λαβρόφ, 
ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του ΝΑΤΟ ως προσπάθεια αντιμετωπίσεως μιας 
ανύπαρκτης απειλής από ανατολάς. 
 Από 14-18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν κοινές ναυτικές ασκήσεις των ΗΠΑ 
και της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας, η 
οποία ανησυχεί ιδιαίτερα από την πίεση που ασκούν η Πολωνία και οι χώρες της 
Βαλτικής στο ΝΑΤΟ για την παρουσία μόνιμης ναυτικής του δύναμης στη Μαύρη 
Θάλασσα. 
 Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενπεργκ, δήλωσε στις 21 Ιουλίου ότι δεν τίθεται θέμα 
αναθεωρήσεως της συμμετοχής της Τουρκίας στη συμμαχία. Το ίδιο δήλωσε και ο 
εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας στις 11 Αυγούστου, προσθέτοντας όμως ότι η 
Τουρκία «δεν έλαβε την επιθυμητή στήριξη, από τους δυτικούς συμμάχους στον 
τομέα της άμυνας και ως εκ τούτου είναι φυσικό να αναζητεί άλλες εναλλακτικές 
λύσεις». 
 
 Τελικά η Τουρκία και στο ΝΑΤΟ θα παραμείνει και υποψηφία για ένταξη στην 
ΕΕ θα είναι. 
 
6. ΡΩΣΙΑ 
 
 Στις 22 Αυγούστου το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταμάτησε η χρησιμοποίηση της 
Βάσεως Χαμαντάν από τη ρωσική αεροπορία, που είχε αρχίσει στις 17 Αυγούστου, 
επικρίνοντας ταυτόχρονα και το Πεκίνο, γιατί προέβη σε δημοσιοποίηση της 
χρησιμοποιήσεώς της, χωρίς την άδειά του. 
 Στις 9 Αυγούστου συναντήθηκαν στη Μόσχα οι κ.κ. Πούτιν και Ερντογάν, 
επισφραγίζοντας και επισήμως την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων των δύο 
χωρών, ύστερα από την επιστολή συγγνώμης του κ. Ερντογάν. 
 

Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι η προσέγγιση είναι επιφανειακή, γιατί η κίνηση 
του κ. Ερντογάν αποτελεί αντιπερισπασμό προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ για τη στάση 
τους μετά την απόπειρα πραξικοπήματος. 

 
Στις 24 Αυγούστου η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση του εμπάργκο στα 

ελληνικά αγροτικά προϊόντα μέχρι το 2017. Έως τώρα οι απώλειες για την Ελλάδα, 
από τον Αύγουστο 2014,  που άρχισε το εμπάργκο, έχουν φτάσει στα 180 εκατομ. 
 
7. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 
 Στις 10 Αυγούστου οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν 
τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο κρίσιμες εγκαταστάσεις στην Κριμαία, που θα 
πραγματοποιούσαν Ουκρανοί πράκτορες με στόχο την αποσταθεροποίηση της 
Χερσονήσου πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. 
 Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας προέβησαν σε διάψευση, χαρακτηρίζοντας 
τη ρωσική ενέργια ως προβοκάτσια, με τον πρόεδρο Ποροσένκο να δηλώνει ότι ο κ. 
Πούτιν ψάχνει για αιτίες πολέμου και να διατάσσει τις Μονάδες κοντά στην Κριμαία 
να βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα. 
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 Απαντώντας ο κ. Πούτιν διέταξε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις 
εγκαταστάσεις της Κριμαίας και στις 12 Αυγούστου η Ρωσία ανέπτυξε και πυραύλους 
S-400 σε αυτή. 
 Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των κ.κ. Ομπάμα και Πούτιν, αλλά και μεταξύ των 
άλλων ηγετών στο περιθώριο της G20 στο Πεκίνο στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Ολάντ 
μάλιστα ανήγγειλε τη διοργάνωση, κατά τις προσεχείς εβδομάδες, μιας Συνόδου 
Κορυφής, ανάμεσα σε Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία και Ουκρανία. 
 
8. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 

α. Συρία 
 

  Ύστερα από τις διαδοχικές συναντήσεις οι κ.κ. Κέρι και Λαβρόφ,  αλλά και 
μετά τη συνάντηση Ομπάμα και Πούτιν στις 5 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο,  
ανακοίνωσαν στις 8 Σεπτεμβρίου ότι συμφώνησαν για εκεχειρία από τη νύκτα 11 
προς 12 Σεπτεμβρίου, η οποία αν τηρηθεί μια εβδομάδα θα οδηγήσει και στη 
συνεργασία των αεροπορικών δυνάμεων ΗΠΑ και Ρωσίας κατά του ISIS. Από την 
ανακωχή εξαιρέθηκαν το ISIS και η οργάνωση Φατάχ αλ Σαμ, μέχρι πρότινος Αλ 
Νούρσα. 
  Οι δυνάμεις του Άσαντ, με την υποστήριξη της ρωσικής αεροπορίας έχουν 
ανακαταλάβει πολλές πόλεις από αυτές που κατείχαν οι αντικαθεστωτικοί και οι 
τζιχαντιστές και ήδη ανεμένετο και πτώση της πόλεως Χαλέπι, της οποίας ο 
πληθυσμός απειλείται με ανθρωπιστική καταστροφή. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες 
πληροφορίες ο στρατός του Άσαντ χρησιμοποιεί και βόμβες χλωρίου. 
  Οι Κούρδοι του PYD συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων 
Συρίας-Τουρκίας, με στόχο την ένωση των κουρδικών καντονίων, είχαν περάσει στις 
23 Αυγούστου δυτικά του Ευφράτη, είχαν καταλάβει την πόλη Ναμπίζ και απέμενε 
μόνο η κατάληψη της πόλεως Τζαραμπλούς για να ολοκληρώσουν το στόχο τους. 
  Προ αυτού του κινδύνου, η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία στις 24 Αυγούστου και 
κατέλαβε την πολη Τζαραμπλούς με πρόσχημα, όπως ανακοίνωσε, της 
απομακρύνσεως των τζιχαντιστών από την περιοχή, που την χρησιμοποιούσαν ως 
ορμητήριο για τα τρομοκρατικά κτυπήματα στο έδαφός της. Παράλληλα 
βομβάρδισαν και τους Κούρδους του PYD, οι οποίοι υπό την πίεση των ΗΠΑ 
απεσύρθησαν ανατολικά του Ευφράτη και συνέχισαν τις επιχειρήσεις απορρίπτοντας 
τη σύσταση των ΗΠΑ για ανακωχή με αυτούς. Την ανησυχία της Ρωσίας για τη 
συνέχιση των επιχειρήσεων εξέφρασε και ο κ. Λαβρόφ με δηλώσεις του μόλις στις 31 
Αυγούστου. 
  Στις 5 Σεπτεμβρίου ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι στόχος της επιχειρήσεως στη 
Συρία είναι η συντριβή του ISIS και η αποτροπή επέκτασης των Κούρδων, 
επαναλαμβάνοντας και την παγία θέση του για τη δημιουργία ζώνης απαγορεύσεως 
πτήσεων στη Β. Συρία. 
 
 Η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία για να αποτρέψει την ενοποίηση των κουρδικών 
καντονίων και όχι για να εκδιώξει το ISIS. Αν οι Κούρδοι κατελάμβαναν τη 
Τζαραμπλούς θα εδημιουργείτο μια συνεχής ζώνη 500 χλμ υπό τον έλεγχό τους και 
θα δημιουργείτο ντε φάκτο αυτόνομη περιοχή, κατά το πρότυπο του Ιρακινού 
Κουρδιστάν. Αυτό αποτελεί εφιάλτη για την Τουρκία και γι΄αυτό δεν πρόκειται να 
αποσυρθεί μέχρις ότου λυθεί το συριακό. 
 Οι ΗΠΑ μάλλον αιφνιδιάστηκαν, αλλά δικαιολόγησαν την εισβολή ως 
χειρονομία καλής θελήσεως για την αποκατάσταση των σχέσεών τους, που έχουν 
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ενταθεί μετά το πραξικόπημα. Προ όμως του κινδύνου της καταστροφής του PYD, 
που είναι ο μόνος αξιόπιστος σύμμαχός τους στη Συρία, θα εντείνουν τις πιέσεις 
προς την Τουρκίαι με απρόβλεπτες συνέπειες για τις σχέσεις τους. Αντιθέτως η 
Ρωσία, η οποία μάλλον ήταν ενήμερη δεν ενδιαφέρεται για την τύχη των Κούρδων, 
αρκεί η Τουρκία να αλλάξει στάση ως προς την τύχη του Άσαντ, τον οποίο στηρίζει 
ο κ. Πούτιν. 
 
 β. Ιράκ 
 
  Στις 21 Αυγούστου απαγχονίστηκαν 36 τζιχαντιστές που είχαν κριθεί ένοχοι για 
την σφαγή 400 νεοσυλλεκτών στρατιωτών το 2014 στο στρατόπεδο «Σπάϊσερ» κοντά 
στο Τιγκρίτ. 
  Ο ιρακινός στρατός με την υποστήριξη σιιτικών και κουρδικών πολιτοφυλάκων 
και της αμερικανικής αεροπορίας έχει ανακαταλάβει, τους τελευταίους μήνες, 
μεγάλες περιοχές που κατείχαν οι τζιχαντιστές και πολλές πόλεις με κυριότερες το 
Τιγκρίτ, το Ραμάντι και τη Φαλούντζα. 
  Ήδη προετοιμάζει την επίθεση για την ανακατάληψη της Μοσούλης, της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ. Η πόλη αυτή έχει σημαντικό συμβολικό 
βάρος, γιατί σ΄αυτήν στις 29 Ιουνίου 2014 ο ηγέτης του ISIS Αμπού Μπακράλ 
Μπαγκντάτι, ανακήρυξε το ισλαμικό «χαλιφάτο» της Συρίας και του Ιράκ, 
μετατρέποντας την τρομοκρατική οργάνωση σε κράτος. 
  Το ISIS πραγματοποιεί συνεχώς τρομοκρατικές επιθέσεις με εκατοντάδες 
νεκρούς ως αντιπερισπασμό για τις ήττες του στο πεδίο της μάχης. 
 

γ. ISIS 
 
 Ο στρατός του Ιράκ και της Συρίας έχουν ανακαταλάβει το μεγαλύτερο μέρος 

των εδαφών που κατείχε το ISIS,  του οποίου η ήττα και ο εξοβελισμός από την 
περιοχή αναμένεται να συμβεί σε σύντομο διάστημα, οπότε και θα βρεθεί χωρίς 
κράτος. Ήδη οι μαχητές του στη Συρία και το Ιράκ έχουν μειωθεί από 33.000 σε 
περίπου 20.000 ενώ τα έσοδά τους από το λαθρεμπόριο πετρελαίου έχουν μειωθεί 
στα 150 εκατομ. δολάρια το χρόνο, σημαντικό ακόμη κονδύλι, λόγω της 
καταστροφής από την αμερικανική αεροπορία των πετρελαιοπηγών και των 
δρομολογίων διακινήσεως των βυτιοφόρων. 

 
Η ηγεσία του ISIS αντιλαμβανομένη ότι θα μείνει χωρίς κράτος, έχει αρχίσει να 

μεταλλάσσει την οργάνωση στα πρότυπα της Αλ Κάϊντα, προβαίνοντας σε 
τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον πλανήτη. Οπωσδήποτε θα είναι πολύ πιο 
επικίνδυνη από την Αλ Κάϊντα γιατί διαθέτει πολλαπλάσιους μαχητές, τα  υπόγεια 
δίκτυα εθελοντών, που έχει ήδη δημιουργήσει στις χώρες της Δύσης και 
οικονομική άνεση. 
    
9. ΑΦΡΙΚΗ-ΛΙΒΥΗ 
 
 Το Κοινοβούλιο αρνήθηκε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Συνεννόησης που 
αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, η οποία εδώ και μήνες προσπαθεί να επιτύχει τη 
νομιμοποίησή της, προκειμένου να αναλάβει δράση.  
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10.ΑΣΙΑ 
 

α. Κίνα 
 
   Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε, με απόφασή του, τις Φιλιππίνες 
για τις διαφορές τους με την Κίνα στη Νότια Σινικική Θάλασσα. Αυτή προκάλεσε 
ένταση στις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ που την υιοθέτησαν εν αντιθέσει με τη Ρωσία 
που την απέρριψε. 
  Όπως ανακοίνωσαν Κίνα και Ρωσία θα πραγματοποιήσουν κοινές αεροναυτικές 
ασκήσεις στη Νότια Σινικική Θάλασσα από 12-20 Σεπτεμβρίου. Η πραγματοποίηση 
των ασκήσεων εκλαμβάνεται από τη Δύση ως αντίδραση για την παραπάνω απόφαση 
του Δικαστηρίου της Χάγης. 
  Κοινές ασκήσεις πραγματοποίησαν οι δύο χώρες και τον Αύγουστο νότια του 
Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
   

β. Β. Κορέα 
 
  Στις 9 Σεπτεμβρίου η Β. Κορέα πραγματοποίησε την 5η δοκιμή πυρηνικής 
βόμβας αγνοώντας τη διεθνή κατακραυγή και την ομόφωνη καταδίκη της, από το 
ΣΑ/ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, για την εκτόξευση βαλιστικού 
πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς που πραγματοποίησε πτήση 500 χλμ στις 23 
Αυγούστου. 
  Σύμφωνα με ειδικούς η Β.  Κορέα ετοιμάζεται και για έκτη δοκιμή πυρηνικής 
βόμβας, αποδεικνύοντας έτσι την πρόοδο που έχει κάνει στο πυρηνικό της 
πρόγραμμα, αλλά και την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, που μπορούν να δεχθούν 
πυρηνική κεφαλή. 
 
 
 


