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ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

Tου Υποστρατήγου ε.α. Δ. Κρυστάλλη 

 

1. ΕΛΛΑΣ 

α. Μαύρα σύννεφα καλύπτουν εκ νέου τον ορίζοντα των σχέσεων του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Ελλάδος. Το φάσμα και ο 

κίνδυνος επανήλθε καθόσον ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμμένει να μην 

προχωρήσει η Εκκλησία της Ελλάδος σε εκλογές εάν δεν ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του. 

Η κρίση μεταξύ Φαναρίου και Ελληνικής Εκκλησίας δεν φαίνεται να εκτονώνεται 

τόσο εύκολα και απαιτούνται περαιτέρω διεργασίες. 

β. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη στην πλήρωση των κενών 

Μητροπόλεων σε Θεσσαλονίκη, Ελευθερούπολη και Κοζάνη. Προ των εκλογών 

απεστάλη «τελεσίγραφο» από το Φανάρι προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 

ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, απειλώντας με διακοπή κοινωνίας και θεώρηση άκυρων των 

εκλογών. 

Οι «αφορισμοί» του Αρχιεπισκόπου έπεσαν ως «κεραυνός εν αιθρία», 

προκαλώντας αγανάκτηση στον κλήρο και στο λαό. Δεν αποκλείεται και 

σύγκρουση του Φαναρίου με την Ελληνική Κυβέρνηση, για να «τρίβουν» τα χέρια 

τους οι «ιθαγενείς» του Οικουμενικού Πατριάρχη από αγαλλίαση. «Η διχόνοια 

που κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή…..». 

γ. Σε στάση αναμονής ευρίσκεται η Εκκλησία της Ελλάδος εν όψει της 

διευρυμένης Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου με μοναδικό θέμα την 

εξέταση καταστάσεως μετά την σύγκληση της ιεραρχίας της. 

Στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως θα «παιχθεί» η ευρωπαϊκή προοπτική 

της Τουρκίας κατά της «απειθάρχου Εκκλησίας της Ελλάδος». Τα εθνικά 

συμφέροντα στον στίβο του καιροσκοπισμού και όχι μόνον!! 

δ. Μειώνεται, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Αμύνης, αισθητά η ελληνική 

στρατιωτική παρουσία στα Βαλκάνια, ενώ οι δυνάμεις οι οποίες θα παραμείνουν 

αναδιατάσσονται, βάσει πολυεθνικού σχεδίου. Το κόστος των ελληνικών 

αποστολών στις διάφορες περιοχές θα ανέλθει σε 41 εκ. Ευρώ περίπου το 2004. 

ε. Την αποστρατεία 7 Αντιστρατήγων, 2 Αντιναυάρχων, 2 Αντιπτεράρχων, 3 

Υποναυάρχων, 6 Υποπτεράρχων και 1 Υποστρατήγου απεφάσισε το ΣΑΓΕ και 

προέβη σε προαγωγές για κάλυψη των κενών θέσεων. 
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στ. Τους φακέλους υπόπτων συμβάσεων και προμηθειών υλικών «ξεψαχνίζουν» οι 

νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ. Σε δύο από αυτές έχουν εντοπισθεί παρατυπίες σε 

βάρος του δημοσίου συμφέροντος, με ζημίες ύψους δεκάδων εκ. Ευρώ. 

Στην……αξονική οι συμβάσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αρκεί να 

αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία και να….περπατήσουν οι υποθέσεις. 

ζ. Αντικαταστάθηκαν 500 στελέχη, μέλη επιτροπών των διευθύνσεων των τριών 

Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Αμύνης 

(ΕΠΥΕΘΑ) και οποιουδήποτε άλλου τμήματος το οποίον εχειρίζετο θέματα 

προμηθειών ή αναθέσεων πάσης φύσεως έργων. 

Τάξις επιχειρείται να τεθεί στα οικονομικά του ΕΠΥΕΘΑ και του Ινστιτούτου 

Αμυντικών Αναλύσεων, από την νέα ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, όπου είχε παρατηρηθεί 

αλόγιστος σπατάλη. 

η. Τη δυσφορία Αξιωματικών έχουν προκαλέσει οι κρίσεις τις οποίες 

πραγματοποίησαν τα ανώτατα συμβούλια των Κλάδων, με δημιουργία κλίματος 

συντηρούμενο από υψηλά ισταμένους για «μεροληπτικές» ενέργειες. 

Οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αποτελούν εσωτερική υπόθεση αυτών 

και όχι με κλίμα εμπάθειας και εγωπάθειας. 

θ. Μία εβδομάδα προ των εθνικών εκλογών, εστάλη εντολή σε Πρεσβείες πρώην 

ανατολικών χωρών για παροχή με συνοπτικές διαδικασίες βίζας για την Ελλάδα. 

Η διάρρηξη των ιματίων από «αιθεροβάμονες» περιττή, καθόσον παρόμοιες 

ενέργειες παρετηρήθησαν και το 2000. 

ι. Πύλη εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται η Ελλάς στην 

τελευταία έκθεση του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, ενώ η Τουρκία παραμένει ο 

σημαντικότερος δρόμος μεταφοράς - και επεξεργασίας - της Αφγανικής ηρωίνης 

προς τη Δύση. Ιδιαίτερα έντονη χαρακτηρίζεται η δράση Αλβανών-Κοσοβάρων, 

ναρκοεμπόρων στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. 

 

ια. Με καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό το κόμμα της Ν.Δ. ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της χώρας. 

 

Διεφάνη ότι ο…. «τάλας» λαός τιμώρησε την κατεστημένη πολιτική και λογική της 

διαχειρίσεως της εξουσίας. 

ιβ. Από έρευνα του «Ευρωβαρομέτρου» τον παρελθόντα Δεκέμβριο για 

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεπιστώθη ότι την μεγαλύτερη ανησυχία 

για τους λαθρομετανάστες έχουν οι Έλληνες. 
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Η μαζική είσοδος ξένων μεταναστών-λαθρομεταναστών από τρίτες χώρες, 

επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, σε ανησυχητικό βαθμό, όχι μόνο στην 

αγορά εργασίας αλλά κυρίως στον εθνικό χαρακτήρα της χώρας. Νέοι φύλακες 

γρηγορείτε!! 

ιγ. Μαύρη τρύπα στα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού, υπερβαίνουσα το 1,5 

δις Ευρώ, κληροδότησε η απελθούσα κυβέρνηση, οφειλομένη σε λογιστικό τρικ με 

το οποίο μεταφέρθηκαν στον Π/Υ 2003 έσοδα εισπραχθέντα τον Ιανουάριο 2004. 

 

Βοήθειά μας!! 

ιδ. Παχυλές αποζημιώσεις (150.000 και 450.000 Ευρώ) εισέπραξαν 

μεγαλοστελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων προκειμένου να αποχωρήσουν από 

την εταιρία λίγες μέρες μετά τις εκλογές. 

Η πρόκληση, της προκλήσεως, ώ πρόκληση!! 

ιε. Το ΝΑΤΟ έδωσε κατ΄αρχήν το «πράσινο φως» για την ικανοποίηση του 

αιτήματος της Ελληνικής Κυβέρνησης, με το οποίο εζητήθη η συνδρομή της 

συμμαχίας στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών. 

 

Επίκουρος και όχι κεντρικός θα είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ καθόσον τον γενικό 

επιχειρησιακό και διοικητικό έλεγχο θα έχουν οι ελληνικές αρχές. 

ιστ.Επισπεύδεται, όσο είναι δυνατό, η πορεία των Ολυμπιακών έργων, με 

κατηγορίες για ολιγωρία και λάθος πληροφόρηση από τους πρώην ιθύνοντες. 

Παράλληλα εκστρατεία δυσφήμισης του ξένου τύπου έχει λάβει μορφή υστερίας 

κατά της Ελλάδος. 

Μία επταετία παρήλθε από το σωτήριον έτος αναλήψεως των Ολυμπιακών 

Αγώνων από την Αθήνα και τα τελευταία τρία έτη οι αλλοδαποί «αθάνατοι» 

κυνηγούν «τα παιδάκια» να επιταχυνθούν τα έργα. Δεκάδες άρθρα δύσπιστα και 

κακεντρεχή, επικριτικά, ειρωνικά εγράφησαν από τον ξένο τύπο χωρίς να 

ταράξουν τους έχοντες την ευθύνη. Ευτυχώς που στην Ελλάδα περισσεύει η 

θάλασσα και το….θράσος. 

ιζ. Στο 10% του εργατικού δυναμικού ανέρχονται πλέον οι οικονομικοί 

μετανάστες. Οι 4 στους 10 εργάτες και οι 3 τους 100 εργοδότες είναι αλλοδαποί. 

Το 57,5% των μεταναστών προέρχεται από την Αλβανία. 

ΜΕΤΡΑΑΑΑ !!! 

ιη. Με εγκωμιαστικά –  στην πλειονότητά τους –  δημοσιεύματα υπεδέχθη η 

πλειοψηφία των ξένων ΜΜΕ την λιτή αλλά εντυπωσιακή αφή της Ολυμπιακής 

φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. 
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ιθ. Επιμέρους υπερβάσεις σε Ολυμπιακά έργα που, κατά περίπτωση, φθάνουν και 

στο 50% του αρχικού προϋπολογισμού, παρουσίασε η αρμοδία υπουργός στο 

πλαίσιο της διαρκούς ενημερώσεως του ελληνικού λαού. 

Ανάλογα κρούσματα θα υπάρξουν και σε άλλες περιπτώσεις. Το γεγονός ότι τα 

τηλέφωνα αρκετών αρμοδίων και αριστογειτόνων άρχιζαν από πέντε και τώρα 

αρχίζουν από οκτώ, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά. 

κ. Ενημερώθη η Βουλή από τον Πρωθυπουργό, σε μικρό χρονικό διάστημα από τα 

γεγονότα της Λουκέρνης για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ συνεκλήθη το 

Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για 

χάραξη ενιαίας στρατηγικής. Με «περιφραστικό Ναι» στο σχέδιο Ανάν 

ετοποθετήθη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη 

δύναμη της ευρωπαϊκής πραγματικότητας της Κύπρου. 

Με «χειρουργική» απάντηση διετυπώθη η σοβαρή, υπεύθυνη και ενωτική θέση, 

χωρίς να υπάρχει σχέση με τα εκφρασθέντα «απόλυτα ναι», στέλνοντας μήνυμα 

διαχειρισμού ενός αναμενόμενου «¨Όχι» λαμβανομένου υπόψη ότι το Κυπριακό 

δεν τελειώνει με το δημοψήφισμα. 

κα. Επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Αθήνα, πιθανότατα 

αρχές Μαίου, ανήγγειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά την συνάντηση που είχε 

στο Σαράγεβο με τον Τούρκο ομόλογό τους στο περιθώριο της διασκέψεως των 

χωρών για την συνεργασία στην ΝΑ Ευρώπη. 

κβ. Κάποια ευρωβουλευτής του ελληνικού κράτους έκανε δηλώσεις ότι οι ήρωες 

της Κύπρου, Αυξεντίου, Καραολής, Δημητρίου και Παληκαρίδης έκαναν 

«εθνοκάθαρση» εναντίον των Τούρκων κατά την περίοδο 1955-59. 

Μάλλον «κάθαρση» απαιτείται στο μυαλό της ανιστόρητης Ευρωβουλευτού, η 

οποία βεβήλωσε την μνήμη των ηρώων του ελληνοκυπριακού πανθέου. 

Καλύτερο….σπόνσορα δεν θα βρει η Τουρκία. Η έλλειψη στοιχειώδους εθνικής 

συνειδήσεως επέφεραν την τακτική των «ζεμπέκικων, των σεισμών και αργότερα 

των….λυγμών και στεναγμών». Ας όψονται οι ψηφίσαντες. 

κγ. Με τα νέα δεδομένα και το συντριπτικό αποτέλεσμα του «Όχι», η ελληνική 

κυβέρνηση θα επιδιώξει λύση του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 

Η τριακονταετής ανικατότης του μετουσιασθέντος σε….ΚΤΕ, ΟΗΕ, να επιλύσει το 

Κυπριακό παρά τις υπερδεκαπλάσιες αποφάσεις, σηματοδοτεί, όχι την 

ανικανότητά του αλλά την κυριαρχική θέση των «μεγαλοκαρχαριών» στις 

αποφάσεις του. Μία δοκιμή στην ΕΕ, μέλος της οποίας θα είναι η Κύπρος, 

εκτιμάται ότι θα φέρει αποτελέσματα. 

κδ. Πορεία διαμαρτυρίας για την γενοκτονία Αρμενίων από τους Τούρκους (19/5) 

εγένετο σε πλατεία των Αθηνών. 

Παρά την μνημόνευση από τις ΗΠΑ των 1.500.000 σφαγιασθέντων Αρμενίων ως 

«μια από τις χειρότερες τραγωδίες του 20ού αιώνα», η απουσία της λέξεως 

«γενοκτονία» σηματοδότησε την προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση. Τότε τι 

θα εγένετο με τους…..Ινδιάνους; 
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κε. Διπλωματική εκστρατεία για την εκτόνωση της εντάσεως στις σχέσεις 

Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και ΕΕ, άρχισαν η Αθήνα και Λευκωσία, 

επιδιώκοντας επανενεργοποίηση της διαδικασίας επιλύσεως του προβλήματος. Οι 

δύο πλευρές εκτιμούν ότι οι διεθνείς αντιδράσεις μετά το δημοψήφισμα είναι μέχρι 

στιγμής ηπιότερες των αναμενομένων. 

2. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

α. Σάλο έχουν προκαλέσει σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία τα σχέδια της Αγκύρας 

να μετατρέψει σε πάρκο αναψυχής τύπου Ντίσνεϊλαντ την Καλλίπολη, όπου κατά 

τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν νεκροί 8.000 Αυστραλοί να 

Νεοζηλανδοί. 

 

Η «φαεινή» ιδέα με την οποία παραβιάζεται η Συνθήκη της Λοζάννης του 1923, 

σύμφωνα με την οποία η είσοδος σε όλα τα κοιμητήρια πρέπει να είναι ελευθέρα 

όλες τις ώρες υπερψηφίσθηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πολύ «κεμπάπ» 

και «σουτζούκ λουκούμ» προβλέπεται να κυκλοφορεί στον χώρο. 

β. Σε μείζον εμπόδιο για τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας μπορεί να 

εξελιχθεί η ενδεχομένη απουσία συμφωνίας στο Κυπριακό, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ανεξαρτήτων των διαφαινομένων «κορώνων» για την ενταξιακή πορεία της 

Τουρκίας, η Ευρωβουλή εκφράζεται με αυστηρότητα για την ευρωπαϊκή 

προοπτική της. 

 

γ. Αισιόδοξος για την περαιτέρω πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων 

ενεφανίσθη ο Τούρκος Πρωθυπουργός ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην 

Αθήνα είχε επαφές και συνομιλίες με την νέα Κυβέρνηση της Ελλάδος. 

Η αισιοδοξία του Τούρκου Πρωθυπουργού….εχαιρετίσθη την επομένη με μπαράζ 

παραβιάσεων στο Αιγαίο από Τουρκικά μαχητικά. 

δ. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι προκλητικότατες δηλώσεις Πρυτάνεως του 

Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης περί καταλήψεως Κύπρου και Ελλάδος 

«εάν χρειασθεί έστω και με 135.000 νεκρούς». 

Η δήλωση του «πολεμοχαρούς» και όχι Πανεπιστημιακού Πρυτάνεως, τιμηθέντος 

με βραβείο υπέρ της Ελληνοτουρκικής φιλίας (τρομάρα του), εντάσσεται στις 

εξασκούμενες ασφυκτικές πιέσεις για το Κυπριακό και όχι μόνο. Συντάσσεται και 

αυτός με τους «εδώ φιλέλληνες». 

ε. Πολυήμερο ταξείδι στις ΗΠΑ πραγματοποίησε ο Υπαρχηγός του Τουρκικού 

Γενικού Επιτελείου όπου είχε επαφές με σημαίνοντα πρόσωπα του Αμερικανικού 

Υπουργείου Αμύνης και του Γενικού Επιτελείου. Εξετάσθηκαν θέματα τα οποία 
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αφορούσαν στην στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών στην πώληση νέων 

όπλων και συστημάτων στην Τουρκία και το σημαντικότερο η επανεβεβαίωση του 

άξονος Τουρκίας –  ΗΠΑ –  Ισραήλ ο οποίος τα τελευταία έτη είχε περιέλθει σε 

ατονία. 

Με την επίσκεψη αυτή επεκυρώθη η αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ –  

Τουρκίας, οι οποίες είχαν διαταραχθεί σοβαρά στην κρίση του Ιράκ. Η 

εντυπωσιακή ευελιξία την οποία επιδεικνύει η Άγκυρα στις περιπτώσεις όπου 

συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια, χωρίς όμως να μεταβάλλει τους στόχους της, 

αποκαλύπτουν την ενδελεχή μελέτη των ενεργειών της. 

στ. Διεθνή εκστρατεία για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους και την ενίσχυση 

της ευρωπαϊκής προοπτικής ξεκίνησε ήδη η Άγκυρα μετά το διεξαχθέν 

δημοψήφισμα στην Κύπρο. 

3. ΚΥΠΡΟΣ 

α. Στην πιο κρίσιμη φάση εισήλθε το Κυπριακό με την Αθήνα και Λευκωσία 

αναφέρονται αποφασισμένες να εξαντλήσουν τα περιθώρια προκειμένου να 

συνεχισθούν οι συνομιλίες στην βάση του σχεδίου Ανάν. 

 

Καθοριστικές και κρίσιμες υπήρξαν οι ημέρες για το Κυπριακό καθώς Αμερικανοί 

και Ευρωπαίοι πίεζαν ασφυκτικά για επίλυση του προβλήματος προ της 1ης 

Μαίου, ημερομηνίας εντάξεως της Κύπρου στην ΕΕ. 

β. Με εκτενή δημοσιεύματα ο ξένος τύπος σχολίασε την συμφωνία για την 

επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής 

πλευράς. 

γ. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε όχι απλή δέσμευση αλλά πραγματική 

απόφαση του Τουρκικού Κοινοβουλίου για επικύρωση της ενδεχομένης 

συμφωνίας για το Κυπριακό. 

δ. Με οκτασέλιδο έγγραφο στον ΓΓ του ΟΗΕ, ο Ντεκτάς έθεσε βόμβα στα θεμέλια 

των συνομιλιών. Στο υπόψη έγγραφο επροτείνετο η διάλυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αναγνώριση δύο χωριστών κρατών και επαναδιαπραγμάτευση της 

εντάξεως της Κύπρου στην ΕΕ. Το έγγραφο απερρίφθη από τον Κύπριο Πρόεδρο. 

ε. Έντονος προβληματισμός επεκράτησε στην Αθήνα για την τελική στάση του 

Ντεκτάς και της Αγκύρας κατά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Λευκωσία, 

εν όψει των συνομιλιών της τετραμερούς. Θετικό αντίκτυπο προκάλεσαν οι 

δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδος ότι θα στηριχθούν οι προσπάθειες 

λύσεως βάσει του σχεδίου Ανάν και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
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στ. Το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ επαναβεβαιώθηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής 

επαφής του Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου εξεφράσθη η πρόθεσή 

του να συμβάλλει στην προώθηση των συνομιλιών, εν όψει των συνομιλιών της 

Λουκέρνης. 

ζ. Με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους (ο λεγόμενος «Πρωθυπουργός» και ο υιός 

Ντεκτάς) συμμετείχαν οι Τουρκοκύπριοι στις συνομιλίες της τετραμερούς στην 

Λουκέρνη. Από Ελληνικής και Κυπριακής πλευράς συμμετείχαν ο Έλληνας 

Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος. 

η. Το στίγμα του τι θα ζητούσε η Ελληνική πλευρά κατά τις συνομιλίες στην 

Λουκέρνη για το σχέδιο Ανάν, ετέθη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι μόνιμες 

αποκλίσεις από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορούσε να γίνουν αποδεκτές. 

θ. Σε «διπλωματία των δείπνων» μετεκύλισε η «τετραμερής» της Λουκέρνης, 

καθώς Ελλάς και Τουρκία δεν επιθυμούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζει για το 

Κυπριακό, προς το παρόν τουλάχιστον, ενώ η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν 

έκρυψε τη δυσφορία της λόγω μη συζητήσεων επί της ουσίας. 

ι. Ασφυκτικές πιέσεις εξήσκησε ο μεσολαβητής του ΟΗΕ Ντεσότο για υιοθέτηση 

της συμφωνίας με απώτερο στόχο να δεσμευθούν οι δύο πλευρές ότι θα 

παραπέμψουν το σχέδιο Ανάν σε δημοψήφισμα, αφού αποδεχθούν ότι ήταν 

αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων. 

ια. Στην κόψη του ξυραφιού εκινήθησαν οι διαπραγματεύσεις στην Λουκέρνη, 

καθώς εντάθησαν οι πιέσεις προς την Ελληνοκυπριακή πλευρά, με την 

Τουρκοκυπριακή να ζητά παρέμβαση Ευρωπαίων και Αμερικανών προς ίδιον 

όφελος. 

 

ιβ. Η τετάρτη αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου Ανάν, διαφοροποιηθείσα 

ελάχιστα, δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς καθόσον 

εχαρακτηρίσθη ως «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της Αγκύρας και της 

Τουρκοκυπριακής πλευράς. 

Μόνο σατανικός εγκέφαλος –  με γονίδια του Αττίλα και των Ούνων –  θα είχε 

τέτοια έμπνευση στην σύνταξη του καθ΄όλα Τουρκικού σχεδίου Ανάν –  στον 

οποίο, ελέω Αμερικανών, οι Τούρκοι πρέπει να του δώσουν τον τίτλο Ανάν Πασάς 

(τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι), λαμβανομένου υπόψη ότι αφενός εφαρμόζεται η 

μέθοδος του Καραγκιόζη «και τούτο μου το δίνεις και κείνο σου το παίρνω» και 

αφετέρου δεν καθορίζει πότε το κατά κεφαλή εισόδημα των Τ/Κ και εποίκων θα 

φθάσει στο 99% των Ε/Κ. (την επομένη….χιλιετία). Η επιδιωκόμενη λύσις 

καθ΄….ΗΠ Αγόρευσιν θα εμπλέξει σε χαλεπούς καιρούς τον Ελληνισμό γενικά. 

ιγ. Δραματικό «Όχι» της Ελληνικής πλευράς στο σχέδιο Ανάν, σχέδιο το οποιο 

εκρίθη από την αρχή ετεροβαρές και το οποίο παρά τις όποιες βελτιώσεις οι οποίες 
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επετεύχθησαν από Αθήνα και Λευκωσία, παρέμεινε μεροληπτικό υπέρ της άλλης 

πλευράς. Την αυλαία στο απαράδεκτο σχέδιο θα κλείσει ο Κυπριακός λαός με το 

δημοψήφισμά του. 

Με τις ευλογίες της Ουάσιγκτον, την ανεκτικότητα της ΕΕ και την επιδιωκομένη 

τήρηση πολιτικής ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος εκλήθη να 

αποδεχθεί σχέδιο παραλογισμού το οποίο θα ήταν συνεχώς γεννήτωρ νέων 

προβλημάτων. Η επίτευξη λύσεως της λογικής των εκβιασμών και των 

τετελεσμένων, είναι αδύνατο να επιτευχθεί εντός ελαχίστων ωρών, ενώ παρέμεινε 

αδρανής επί τρεις δεκαετίες. 

ιδ. Αφόρητες πιέσεις της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν προς την Λευκωσία, αλλά και 

στην Αθήνα, προκειμένου να αποδεχθούν το τελικό σχέδιο Ανάν. Οι πιέσεις θα 

εξασκούνται μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων. 

Το «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία για τα 30 χρόνια εισβολής, η αποφυγή από 

Ανάν και Ευρωπαϊκή Ένωση να μνημονεύσουν το γεγονός παρανόμου κατοχής 

του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αψηφώντας τα ψηφίσματα του 

ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και η συστηματική προώθηση από τον 

Ευρωατλαντικό πυρήνα (ΗΠΑ –  Βρετανίας) της Τουρκίας στην ΕΕ εξυπηρετεί 

λίαν «αισιόδοξους σκοπούς» των «πλανηταρχών», ενώ η αξιοπιστία του διεθνούς 

οργανισμού τραυματίζεται και τείνει να έχει την τύχη της ΚΤΕ. 

ιε. Στη διαδικασία των δημοψηφισμάτων, όπως προεβλέπετο από την συμφωνία 

της Ν.Υόρκης της 13 Φεβρουαρίου, παραπέμπεται το πέμπτο κατά σειρά σχέδιο 

του Ανάν μετά το αδιέξοδο το οποίο εσημειώθη στην Λουκέρνη. 

Με την Κυπριακή Δημοκρατία προ των θυρών της ΕΕ για πλήρη ένταξη από 1η 

Μαίου, εσήμανε «κόκκινος» συναγερμός στην αμερικανική διπλωματία 

προκειμένου να αποφευχθεί το μελλούμενο. Το σχέδιο –  έκτρωμα –  χειρότερο 

του αντιστοίχου Ζυρίχης –  Λονδίνου, συνταχθέν από γνωστούς κύκλους, 

υπερβαίνει κάθε όριο νομιμότητος και στοιχειώδους αξιοπρεπείας. 

ιστ. Εκστρατεία υπέρ του «Όχι» πραγματοποίησε με το διάγγελμά του προς τον 

Κυπριακό Ελληνισμό ο Πρόεδρος της Κύπρου, καταλήγοντας συμπερασματικά ότι 

οι συνέπειες της μη λύσεως με το σχέδιο Ανάν 5 θα είναι μικρότερες από τις 

συνέπειες του «Ναι». 

Η αδυσώπητη επιμονή των Αμερικανών και Άγγλων να επιβάλουν στην Κύπρο 

ένα αποικιακής εμπνεύσεως έκτρωμα, υπήρξε αντίθετος με τις αρχές τόσο του 

Προέδρου όσο και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων. Με την 

στάση του προκλήθηκαν θετικές αντιδράσεις στον λαό και αρνητικές στις 

πολιτικές ηγεσίες. 
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ιζ. Έντονη διπλωματική κινητικότητα με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και Βρετανίας 

παρετηρήθη λίγες ημέρες προ του δημοψηφίσματος, με ασφυκτικές πιέσεις προς 

τα υπόλοιπα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ για την υιοθέτηση δηλώσεως για την αποδοχή 

του σχεδίου του ΓΓ για την Κύπρο. 

Με κραυγαλέο τρόπο και μοχλό πιέσεως το ΣΑ μια εβδομάδα προ του 

δημοψηφίσματος, εκδηλώνεται νέα Αμερικανοβρετανική παρέμβαση για την 

αποδοχή του σχεδίου Ανάν. Με την φιλολογία των τελευταίων ημερών κατεδείχθη 

ολοφάνερα ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-ΕΕ (η Βρετανία πού ανήκει;;; ή μήπως φοβάται 

ότι θα χάσει τις βάσεις και κατ΄επέκταση οι ….προϊστάμενοί της;;;) για τον έλεγχο 

του νησιού. 

ιη. Με βέτο της Ρωσίας απερρίφθη η έκδοση ψηφίσματος από τον ΣΑ/ΟΗΕ για 

την Κύπρο, μετά από θυελλώδη συνεδρίαση, σύμφωνα με το οποίο θα παρείχοντο 

εγγυήσεις ασφαλείας για το 5ο σχέδιο Ανάν. 

Ανεξαρτήτως του Ρωσικού βέτο, η κλιμακούμενη πίεση του Αμερικανοβρετανικού 

παράγοντα προς τον Κυπριακό λαό, υπερέβη τα όρια δυσφορίας η οποία 

εξεδηλώθη στους κόλπους του διεθνούς οργανισμού μεταξύ των κρατών-μελών. 

ιθ. Κατά το διεξαχθέν δημοψήφισμα στην Κύπρο για το σχέδιο Ανάν, η λαϊκή 

ετυμηγορία απεφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία 75,6% «ΟΧΙ» και 24,3% 

«ΝΑΙ» για τους Ελληνοκυπρίους στην απόρριψη του εκτρώματος. Στην 

Τουρκοκυπριακή πλευρά η ετυμηγορία ανέδειξε 66,8% «ΝΑΙ» και 33,1% «ΟΧΙ». 

Το ηχηρό «ΟΧΙ» των Ελληνοκυπρίων κατά το διεξαχθέν δημοψήφισμα στο σχέδιο 

Ανάν δημιουργεί νέα δεδομένα, και κυρίως σημαντικότερο την μεταβίβαση της 

αποκλειστικής σχεδόν ευθύνης στην ΕΕ της επιλύσεως του χρονίου προβλήματος, 

με τον ΟΗΕ να έχει υιοθετήσει και…… αθετήσει 21 αποφάσεις οι οποίες ζητούσαν 

δίκαια επίλυση του Κυπριακού. Ίσως το «Όχι» να μην προσφέρεται τώρα για 

«ζήτω». Τώρα απαιτείται να αξιοποιηθεί σε όλους τους τομείς η απόφαση του 

Κυπριακού λαού. Οι ώρες είναι κρίσιμες δεδομένου ότι η Ελληνική και Κυπριακή 

Κυβέρνηση ευρίσκονται στο «στόχαστρο» της διεθνούς διπλωματίας και κυρίως 

του Αμερικανοβρετανικού παράγοντος. 

κ. Η Μόσχα εξέφρασε την λύπη της για το γεγονός ότι το σχέδιο του ΓΓ του ΟΗΕ 

ήταν ετεροβαρές σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ. Αν και στο 

συμβούλιο ΥΠΕΞ της Ευρώπης, η πρώτη γεύση ήταν η ψυχρότης προς την 

Κυπριακή αντιπροσωπεία, η διάθεση για συνέχιση της προσπάθειας για επίλυση 

του Κυπριακού έδειξε ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες. 

Οι κινδυνολόγοι σε Ελλάδα και Κύπρο οι οποίοι ως άλλες Κασσάνδρες 

προέβλεψαν «λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς» με την απόρριψη του 

σχεδίου Ανάν για την Ε/Κ πλευρά, έμειναν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι. Οι 
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ακολουθήσασες εξελίξεις διέψευσαν τις προβλέψεις για αναγνώριση του 

ψευδοκράτους. Η υποταγή στα Αγγλοαμερικανικά κελεύσματα δεν επετεύχθη. 

4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

α. Συγκλονίζει τα Σκόπια και την εύφλεκτη περιοχή των Βαλκανίων ο θάνατος του 

«ουδέτερου» Προέδρου της χώρας, με το φιλειρηνικό προφίλ, ΤραΪκόφσκι. Τα 

αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος στο οποίο έχασε την ζωή του ο ανωτέρω 

παραμένουν άγνωστα. 

Σε κρίσιμη περίοδο για την χώρα και τα Βαλκάνια συνέβη το δυστύχημα, με τον 

θάνατο του Προέδρου να χαρακτηρίζεται ως πλήγμα στις προσπάθειες της χώρας 

να υπερβεί τις ολέθριες συνέπειες του εμφυλίου. 

β. Την ικανοποίηση του Κοσσόβου και την απόδοση «ευρείας μορφής εδαφικής 

και διοικητικής αυτονομίας» στους Σέρβους κατοίκους της επαρχίας, έθεσε ως 

στόχο της νεοσχηματισθείσης Κυβερνήσεως ο Πρωθυπουργός της Σερβίας 

Κοστούνιτσα. 

Με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού οι οποίες συνέπεσαν 

χρονικά με την έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Σερβίας και 

αυτονόμου Κυβερνήσεως των Αλβανών του Κοσσόβου, φαίνεται ότι «έκοψε τον 

βήχα» των αλβανοφώνων. Το μέλλον θα δείξει. 

γ. Αλβανική πρόκληση εις βάρος της Ελλάδος, η οποία εγείρει ερωτηματικά για 

τον τρόπο και χρόνο επιλογής της, απετέλεσε η ένοπλη επίθεση κατά Ελλήνων 

στρατιωτικών στο Ουράσεβατς, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας Υπολοχαγός 

ενώ κινδύνευσαν σοβαρά οι άνδρες του φυλακίου (14 Αξιωματικοί και 

Υπαξιωματικοί). 

Ερωτηματικά δημιούργησε η εκδηλωθείσα επίθεση Αλβανών εξτρεμιστών εις 

βάρος των Ελλήνων, λίγες ημέρες προ της αναχωρήσεως μέρους της εκεί 

ευρισκομένης υπό Αμερικανική διοίκηση, ελληνικής δυνάμεως. Εάν το γεγονός 

συνδυασθεί και με τον γενικό διωγμό των απομεινάντων στο Κόσσοβο Σέρβων 

(χριστιανών), τότε ο στόχος των Αλβανοφώνων αποσκοπεί στην πλήρη 

ανεξαρτοποίηση. 

δ. Νέα αναζωπύρωση της βίας στο Κόσσοβο αναμένει ο ΟΗΕ καθώς έχει αρχίσει 

να αποσύρει το προσωπικό του το οποίο ευρίσκεται στην αυτόνομο Σερβική 

επαρχία. Ωστόσο σε σχετικό ψήφισμα του ΣΑ/ΟΗΕ δεν αποδίδονται ευθύνες για 

το ξέσπασμα στους Αλβανοφώνους αναφέροντας ότι αμφότερες οι εθνότητες 

απεδόθησαν σε επιθέσεις. 

Η υπερατλαντική, και όχι μόνον, «τακτική» για τη δημιουργία πολυεθνικών 

κρατών, όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί εθνική ολοκλήρωση, προκαλεί τεράστια 
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προβλήματα αποσταθεροποιήσεως και στην ευρύτερη περιοχή. Η επιβληθείσα 

ισορροπία αποτελεί την αιτία αστάθειας και συγκρούσεων. 

ε. Την εκμετάλλευση σε πολιτικό επίπεδο των αιματηρών επεισοδίων επεχείρησε ο 

ηγέτης των Αλβανοφώνων του Κοσσόβου Ρουγκόβα, απειλώντας και εκβιάζοντας 

ότι μόνο η ανεξαρτοποίηση θα φέρει την ειρήνη στην αυτόνομη επαρχία. 

Η επούλωση των παλαιών πληγών στο Κόσσοβο θα αργήσουν να 

πραγματοποιηθούν με δηλώσεις ως οι ανωτέρω από τον «άνθρωπο με το κασκόλ», 

οι οποίες δεν πραγματοποιούνται εάν δεν μπει «πλάτη». Η εθνοκάθαρση των 

Σέρβων από τους Αλβανούς αρχίζει να δημιουργεί εστία αποσταθεροποιήσεως και 

ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα. 

στ. Σε 650.000 ανέρχονται οι υπήκοοι της Αλβανίας που εργάζονται και κατοικούν 

σε μόνιμη βάση σύμφωνα με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως της γειτονικής χώρας 

και τους οποίους παρουσίασε ως έτοιμους να στρατευθούν στην υπόθεση 

ασφαλούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ έθεσε ως προϋπόθεση, την 

επίσπευση των διαδικασιών νομιμοποιήσεώς του. 

Εκεί που μας χρωστάγανε, ζητούν να πάρουν και το βόδι. Απύθμενο το θράσος 

των γειτόνων, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για τους παραμένοντες στην Ελλάδα οι 

οποίοι δεν αποκλείεται (εφόσον νομιμοποιηθούν) να δημιουργήσουν κόμμα με 3η 

θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θου Κύριε φυλακή τω……….. 

ζ. Σε πρόσφατη μελέτη του γνωστού κέντρου Γουϊλσον της Ουάσιγκτον, κυρίαρχοι 

των Βαλκανίων εμφανίζονται οι Αλβανοί και τα Τίρανα έτοιμα για νέο κύκλο 

ανωμαλίας στην περιοχή. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η ιδέα της «Μεγάλης 

Αλβανίας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν θα μείνει για πάντα νεκρή με το 

Κόσσοβο να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι. 

Η εκμετάλλευση σε πολιτικό επίπεδο παρομοίων μελετών σε συνδυασμό με την 

επικρατούσα κρίση και τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητος, δεν αποκλείεται να 

συνεχίζει το ηφαίστειο «Βαλκάνια» να εκχύει λάβα, η πορεία της οποίας θα πρέπει 

να ανησυχεί αρκετούς. Ο «ωχαδελφισμός» βλάπτει σοβαρά το έθνος. 

5. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

α. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει το σχέδιο του Αριέλ Σαρόν για 

εκκένωση των εβραϊκών οικισμών της Γάζας. 

Ενισχυμένος με τα ποσοστά της δημοσκοπήσεως (77%) ο Σαρόν προωθεί την 

μονομερή λήψη μέτρων, παρακάμπτοντας τον οδικό χάρτη. 
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β. Έκκληση για οικονομική βοήθεια και αποστολή ειρηνευτικής δυνάμεως από την 

ΕΕ ζήτησε ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός. 

γ. Την παραίτηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού επιθυμεί η πλειοψηφία των 

Ισραηλινών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την φερομένη ανάμειξή του σε 

σωρεία σκανδάλων. Την ίδια ώρα το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έδωσε 

παράταση για την εκκένωση έξη εβραϊκών οικισμών στη δυτική όχθη. 

δ. Αιματηρή Ισραηλινή επιδρομή σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην λωρίδα της 

Γάζας άφησε 14 νεκρούς και τουλάχιστον 80 τραυματίες. Η Χαμάς απειλεί με νέες 

επιθέσεις αυτοκτονίας. 

Με την στάση του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φανατίζει τους Παλαιστινίους 

εξτρεμιστές. Η έκρηξη μίσους προελθούσα από τη δολοφονία του Σεϊχη Γιασίν, 

δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για πρόοδο στο Παλαιστινιακό. Την αδιάλλακτη 

πολιτική και κλιμάκωση της κρίσεως παρακολουθούν οι ΗΠΑ χωρίς να 

επεμβαίνουν τηρώντας την τακτική του Ποντίου Πιλάτου. 

ε. Η Χαμάς καθησύχασε τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι θα αγωνισθεί για τον εθνικό 

στόχο των Παλαιστινίων «εκτός των τειχών». Απειλεί ωστόσο με ολοκληρωτικό 

πόλεμο το Ισραήλ, που απαντά ότι θα συνεχίσει να πλήττει «επιλεκτικούς 

στόχους». Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας κατεδίκασε τη δολοφονία του Σεϊχη 

Γιασίν. 

στ.Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν κατέληξε σε ψήφισμα το οποίο να 

καταδικάζει το Ισραήλ για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Σεϊχη Γιασίν, μετά 

από βέτο των ΗΠΑ, οι οποίες χαρακτήρισαν το κείμενο της αποφάσεως 

μονόπλευρο. Από την ψηφοφορία απείχαν η Βρετανία, Γερμανία και Ρουμανία. 

ζ. Ευρώπη, ΟΗΕ και αραβικός κόσμος καταδίκασαν την επιλογή του Αμερικανού 

Προέδρου να αποδεχθεί το μονομερές σχέδιο διαχωρισμού του Ισραηλινού 

Πρωθυπουργού. Μόσχα και Βερολίνο διαχωρίζουν από τον «χορό», 

υπογραμμίζοντας παράλληλα την «θετική πλευρά» της πρωτοβουλίας. 

Η μεγάλη διπλωματική νίκη (το λόμπι κάνει καλή δουλειά) την οποία κατήγαγε ο 

Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αποσπώντας την συγκατάθεση της Ουάσιγκτον στους 

χειρισμούς του, αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Το «ναι» του 

πλανητάρχη στην ιδέα προσαρτήσεως από το εβραϊκό κράτος τμημάτων της 

Δυτικής Όχθης και στο οριστικό κλείσιμο της θύρας του Ισραήλ στους πρόσφυγες 

του 1948, πρόκειται να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

η. Υπερχείλισε η οργή στα Παλαιστινιακά εδάφη μετά τη δεύτερη δολοφονική 

επίθεση εντός ολίγων εβδομάδων εναντίον ηγετικού στελέχους της Χαμάς. 

Έκπληξη και οργή εξέφρασε η διεθνής κοινότητας και μόνο η Ουάσιγκτον τήρησε 

αποστάσεις. 
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Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν τις δύο πλευρές να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» 

και μίλησαν για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ενθυμίζει φρενοκομείο 

του οποίου ζητείται κάποιος να κλείσει την πόρτα. Οι «ηχηρές» δολοφονίες των 

ηγετών της Χαμάς, θα ενισχύσουν το κίνημα, παρά το σοβαρό πλήγμα το οποίον 

υπέστη. 

θ. Αμετανόητος για την επιλογή του να σηκώσει το πέπλο του μυστηρίου γύρω 

από το ατομικό πρόγραμμα του εβραϊκού κράτους, την οποία πλήρωσε με 18ετή 

κάθειρξη, δήλωσε ο Ισραηλινός επιστήμονας Βανούνου, ο οποίος έχει ασπασθεί 

τον χριστιανισμό και υπέφερε –  κατά δήλωσή του –  μόνο γιατί είναι χριστιανός. 

Με το Ισραήλ να αρνείται την επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, 

θεωρώντας ότι έτσι τίθεται σε κίνδυνο η εδαφική του ακεραιότητα (!!) 

επιβεβαιώνεται το σχετικά άγνωστο πυρηνικό πρόγραμμα του Τελ Αβίβ. 

ι. Μήνυμα εναντίον οποιασδήποτε μελλοντικής επιθέσεως κατά του Αραφάτ 

απέστειλαν πολλές δυτικές Κυβερνήσεις με πρώτη την Ουάσιγκτον. 

Κάποιος «θυρωρός» πρέπει να κλείσει την πόρτα της «αξιοπιστίας» στον Σαρόν 

και όχι μόνον. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

ια. Σε κτυπήματα εναντίον των Αμερικανών επέστρεψαν οι Ιρακινοί αντάρτες, 

μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον συμπατριωτών τους οι οποίοι 

συνεργάζονται με τις δυνάμεις κατοχής. Εν τω μεταξύ σημαντική πρόοδος 

εσημειώθη στο θέμα διεξαγωγής ελευθέρων εκλογών μέχρι τις 30 Ιουνίου, καθώς 

η ειδική αντιπροσωπεία του ΟΗΕ απεδέχθη το σχετικό αίτημα των Σιϊτών. 

Σε τροχιά εμφυλίου πολέμου έχει αρχίσει να εισέρχεται το Ιράκ, με την 

πολυθρησκευτική σύνθεση της χώρας να ενισχύει την άποψη αυτή. 

ιβ. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, μετά από επίσημη γνωμοδότηση του Οργανισμού, απέκλεισε 

το ενδεχόμενο διεξαγωγής ελευθέρων εκλογών στο Ιράκ (αίτημα Σιϊτών) μέχρι τις 

30 Ιουνίου προκειμένου να σχηματισθεί κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει τα ηνία 

από τους Αμερικανούς. 

Η παραδόξως συγκαταβατική αντιμετώπιση των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ από 

τους Σιϊτες μέχρι και τρεις μήνες μετά τις 30 Ιουνίου, δημιουργεί ερωτηματικά 

κατά το πόσον θεωρούν τους ιδίους ως εγγυητάς της εδαφικής ακεραιότητος του 

Ιράκ και ως εκ τούτου τη διεκδίκηση κυρίαρχου ρόλου στο μεταπολεμικό Ιράκ. 

ιγ. Προσυπεγράφη από την ολομέλεια του κυβερνητικού συμβουλίου του Ιράκ το 

προσωρινό Σύνταγμα της χώρας το οποίο θα ισχύσει μέχρι την κατάρτιση μονίμου 

Συντάγματος από δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο. 
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Αποφασιστικό βήμα για την μεταβίβαση της εξουσίας στους Ιρακινούς απετέλεσε 

η εξέλιξη αυτή, με πρόβλεψη νομικού πλαισίου για διεξαγωγή εκλογών μέχρι τον 

Ιανουάριο 2005. 

ιδ. Οι «αντικατοχικές» δυνάμεις απήντησαν με πολύνεκρο μακελειό σε ξενοδοχείο 

στην καρδιά της Βαγδάτης στην νέα αντιτρομοκρατική επιχείρηση των 

αμερικανικών στρατευμάτων υπό την κωδική ονομασία «Σιδηρά Υπόσχεση». 

Το αόρατο χέρι της τρομοκρατικής βίας με τα επώδυνα ορατά αποτελέσματα, 

σφίγγει για πολλαπλή φορά την πολύπαθο Βαγδάτη. Έως πότε; 

ιε. Γενικευμένη εξέγερση έχει ξεσπάσει στο Ιράκ, με τις δυνάμεις της συμμαχίας 

να μάχονται σε δύο μέτωπα, εναντίον των Σουνιτών και των σκληροπυρηνικών 

Σιϊτών. 

Η εβδομάδα του Πάσχα, υπήρξε εβδομάδα των παθών για τους Αμερικανούς. 

Φαίνεται ότι ο πραγματικός πόλεμος τώρα αρχίζει στο Ιράκ, γεγονός το οποίο 

εξαναγκάζει τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους να επανεξετάσουν την 

πολιτική τους. Το ενδεχόμενο συνεργασίας Σουνιτών-Σιϊτών θα προκαλέσει 

μεγάλη ανησυχία στις δυνάμεις κατοχής. 

ιστ. Απεχώρησαν από το Ιράκ οι Ισπανικές δυνάμεις της συμμαχίας, όπως 

απεφάσισε ο νέος Ισπανός Πρωθυπουργός, συμπαρασύροντας και τις Ισπανόφωνες 

χώρες (Ονδούρα και Δομινικανή Δημοκρατία). 

Εντείνονται οι ανησυχίες των ΗΠΑ για νέα πιθανά ρήγματα στο «μέτωπο» του 

Ιράκ. Άμεση προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι η δραστική ενίσχυση των 

στρατευμάτων της στην περιοχή. 

 

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

α. Αφήνοντας πίσω τις ημέρες της εντόνου αντιπαραθέσεως σχετικά με το Ιράκ, 

Γαλλία και Γερμανία εδέχθησαν στην «ομάδα» τους την Βρετανία, με τον 

Πρωθυπουργό της τελευταίας να συμμετέχει στην Σύνοδο του Βερολίνου όπου 

απεφασίσθη η τήρηση ενιαίας τακτικής στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Κακά «μαντάτα» προμηνύονται από την προαναφερθείσα τρόϊκα στο πλαίσιο της 

ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα εξάλλου φαίνεται από τη διατήρηση της…λίρας από την 

Βρετανία αντί του θεσπισθέντος κοινού Ευρώ. 

β. Περιορισμούς στην ελευθέρα διακίνηση εργαζομένων από τις 8 νέες χώρες-

μέλη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης έθεσαν οι «15» ενώ θα επιτραπεί η 

ελευθέρα πρόσβαση σε μισθωτή εργασία από την 1η Μαίου (ημερομηνία 

διευρύνσεως) μόνο στους υπηκόους Κύπρου και Μάλτας. 
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Πονοκέφαλο πρόκειται να προκαλέσει η ενδεχόμενη αθρόα εισροή εργαζομένων, 

με την Βρετανία, χωρίς να κλείνει τα σύνορά της, να λαμβάνει τέτοια μέτρα τα 

οποία καθιστούν αδύνατη την παρουσία εργαζομένων από τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Φαίνεται φοβούνται μήπως συνηθίσουν το…τσάϊ και τους 

λείψει!! 

γ. Η πλειοψηφία των Γερμανών αντιτίθεται στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, με 

τον ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών να κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για 

την μεγαλύτερη διεύρυνση του 2007 υπογραμμίζοντας την οικονομική αδυναμία 

της ΕΕ. 

Η πραγματοποιηθείσα δημοσκόπηση αποτελεί κόλαφο για τον Καγκελάριο της 

Γερμανίας, ο οποίος φαίνεται ότι…μόνο αυτός είναι υποστηρικτής της Τουρκίας 

από τους Γερμανούς. 

δ. Τις προβληματικές σχέσεις με την Ρωσία παραδέχεται η ΕΕ, τονίζοντας ότι η 

διαχείρισή τους είναι αναποτελεσματική και στερείται συνολικής στρατηγικής. 

Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των αντικειμενικών στόχων, η προαγωγή των 

αρχών συνεργασίας και η υπεράσπιση των συμφερόντων της Κομισιόν, 

επιβάλλεται να λάβει εντατικούς ρυθμούς, χωρίς να αποκλείεται –  και γιατί όχι ; - 

η μελλοντική προσχώρηση της Ρωσίας στην ΕΕ. 

ε. Ειδική έκθεση συνταχθείσα επ΄ωφελεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εδόθη 

στη δημοσιότητα, βαθμολογεί με καλά ποσοστά την Τουρκία στους τομείς της 

εφαρμογής των αναγκαίων συνταγματικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, 

ευρωπαϊκής πλεύσεως και εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας. Σε 

φιλοτουρκικούς τόνους κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Βρετανού ΥΠΕΞ. 

Όταν ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Ζισκάρ ντ΄Εστέν παρατήρησε ότι η εισδοχή 

της Τουρκίας θα σηματοδοτούσε «το τέλος της Ευρώπης», απλώς δημοσιοποίησε 

κάτι το οποίο ήδη εψιθυρίζετο κρυφά. 

στ.Η Ελλάς κατέχει την τελευταία μεταξύ των δεκαπέντε κρατών στις δημόσιες 

και ιδιωτικές δαπάνες στην έρευνα για νέα προωθημένα επιστημονικά προϊόντα 

και τεχνολογίες υψηλού επιπέδου. 

Χώρα χωρίς έρευνα, θα μετατραπεί σε χώρα χωρίς μέλλον. Η διάθεση πενιχρών 

κονδυλίων αποτρέπει πολλούς διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες μεγάλων 

ερευνητικών κέντρων να επιστρέψουν στην χώρα και να εργασθούν προς όφελός 

της. Η περιθωριοποίηση από τους κρατούντες, στο μεγαλείο της!! 

ζ. Τυφλή βομβιστική τρομοκρατική επίθεση πραγματοποιήθηκε στον 

σιδηροδρομικό σταθμό της Ισπανικής πρωτεύουσας με αποτέλεσμα τον θάνατο 

200 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 1450. Το πολύνεκρο τρομοκρατικό 
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κτύπημα ανέτρεψε το πολιτικό σκηνικό στην Ισπανία ο νικητής του οποίου 

απέσυρε τις Ισπανικές δυνάμεις από το Ιράκ, παρά τις οιεσδήποτε αντιρρήσεις και 

προσπάθειες μεταπείσεως από τις ΗΠΑ και Βρετανία. Ιδιαίτερα δε ο Αμερικανός 

ΥΠΕΞ ανέμενε 30 λεπτά την σειρά του για σχετική συνάντηση. 

Η ομόφωνη υποστήριξη και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς 

και τα ληπτέα μέτρα που προήλθαν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου των 

Υπουργών Δικαιοσύνης, αποτελούν την απάντηση στην τρομοκρατία. 

η. Επισημοποιήθη η εισδοχή επτά ευρωπαϊκών χωρών ως νέων μελών του ΝΑΤΟ, 

αρκετά από τα οποία θα εισέλθουν την 1η Μαίου 2004 και στην ΕΕ (δέκα χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης). 

Με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να μοιράζονται τις ίδιες χώρες, προερχόμενες εξ 

ανατολών, διαπιστώνεται ύπαρξις συμμαχιών και αντιπαλοτήτων στον ίδιο χώρο, 

με αποτέλεσμα να προκαλούνται εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Η ΕΕ 

στρατικοποιείται και το ΝΑΤΟ πολιτικοποιείται. Όταν τα βουβάλια τσακώνονται 

στο βάλτο, την πληρώνουν τα…βατράχια!! 

θ. Την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ για τη διεθνή ισορροπία και 

σταθερότητα υπεγράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην 

Μόσχα προκειμένου να διασκεδάσει τις ανησυχίες της ενόψει της επικείμενης 

διευρύνσεως της ΕΕ προς ανατολάς. 

ι. Πλήγμα για την υποψηφιότητα της Τουρκίας στην ένταξή της στην ΕΕ, 

ενδέχεται να αποτελέσει η νέα καταδικαστική απόφαση εναντίον πρώην 

βουλευτού της Τουρκίας η οποία για την Ευρώπη αποτελεί «δείγμα» των 

προθέσεων εκδημοκρατισμού της Άγκυρας. Η Κομισιόν εξέφρασε την λύπη της 

προειδοποιώντας ότι η απόφαση παραβιάζει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. 

Μια γεύση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδόθη από την Τουρκία στην 

πρώην βουλευτή, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απονείμει το 

βραβείο ο Ζαχάροφ για τα ….ανθρώπινα δικαιώματα. 

ια. Θετική υπήρξε η κατάληξη του Συμβουλίου Εξωτερικών της ΕΕ, παρά το βαρύ 

κλίμα για την Λευκωσία. Η ελληνική πλευρά κατάφερε να αποτρέψει οποιαδήποτε 

αρνητική εξέλιξη, η οποία περιορίσθηκε απλώς στην έκφραση εντόνου λύπης. Η 

ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με τους Τουρκοκυπρίους θα γίνει υπό συνθήκες 

διατηρήσεως του ρόλου της κυβερνήσεως της Κύπρου, ετονίσθη στην κατ΄αρχήν 

συμφωνία στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών. 

Η ιδιαιτέρως σκληρή στάση της Βρετανίας έναντι του αποτελέσματος του 

δημοψηφίσματος και τις περαιτέρω διεργασίες στην ΕΕ, υπέρ των 

Τουρκοκυπρίων, τους απονέμει τον τίτλο του… επιτίμου Τούρκου !! 
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ιβ. Η Τουρκία δεν πληροί σήμερα τα πολιτικά κριτήρια της Κοινότητος για την 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, απεφάνθη με ψήφισμα η ολομέλεια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκώντας έντονη κριτική στην Άγκυρα για την 

συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

7. Η.Π.Α. 

α. Τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν άνωθεν του Λευκού Οίκου καθώς σύμφωνα με 

δημοσκόπηση ΜΜΕ των ΗΠΑ το 55% των Αμερικανών έχει «επιφυλάξεις» για 

την ειλικρίνεια του Προέδρου Μπους. 

Αντιδράσεις παρατηρούνται και στον «συνεταίρο» του Μπλερ, όπου το 51% των 

Βρετανών ζητεί άμεση παραίτησή του, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 

βασική πηγή των Μυστικών Υπηρεσιών της «Αλβιώνος» περί του Ιρακινού 

οπλοστασίου υπήρξε μη αξιόπιστος. 

β. Με «μουσική υπόκρουση» 5.000 διαδηλωτών επραγματοποιήθη στο Μόναχο η 

40ή Διάσκεψη του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια όπου ο Υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ 

υπεραμύνθη της επιλογής της υπερδυνάμεως να προχωρήσει σε πόλεμο στο Ιράκ. 

Με διθυράμβους επιβεβαιώθη το διατλαντικό χάσμα στο επίπεδο της στρατηγικής 

για την εδραίωση της ασφαλείας εν καιρώ πολέμου κατά της τρομοκρατίας το 

οποίο παραμένει αγεφύρωτο. 

γ. Μετά δύο χρόνια ψυχρότητας ο Γερμανός Καγκελάριος επεσκέφθη τις ΗΠΑ 

προκειμένου να αμβλύνει τις αντιθέσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις 

δύο χώρες με αφορμή το Ιράκ και την ανοικοδόμησή του. 

δ. Την άρση της απαγορεύσεως στους Αμερικανούς πολίτες να ταξιδεύουν στην 

Λιβύη ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον, μετά τη διαβεβαίωση της Τριπόλεως ότι 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την αεροπορική τραγωδία του Λόκερμπι. 

Η απόφαση της Λιβύης να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα συνετέλεσε 

στην έναρξη ομαλοποιήσεως των σχέσεών της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τις 

άλλες χώρες και στην επιστροφή των Αμερικανών επενδυτών στην χώρα αυτή. 

ε. Τις λεπτομέρειες του φακέλου για την «μαύρη αγορά» των πυρηνικών 

απεκάλυψαν Αμερικανοί ειδικοί με αποτέλεσμα οι σχέσεις ΗΠΑ με το Πακιστάν 

και άλλες χώρες της περιοχής να έχουν διαταραχθεί. 

Μεταστροφή αναμένεται στις σχέσεις των ΗΠΑ με μουσουλμανικές χώρες οι 

οποίες προσφάτως εθεωρούντο φιλικές, λαμβανομένου υπόψιν ότι η Ουάσιγκτον 

τις θεωρεί ως εφαλτήριο για την επίτευξη αποσταθεροποιήσεως στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
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στ.Έκκληση για την συνοχή της συμμαχίας στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας 

απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνοντας επίθεση φιλίας στους Ευρωπαίου. 

Κατανοώντας τους…. «αντιρρησίες συμμαχίας» ο Πρόεδρος Μπους προσπαθεί με 

κινδυνολογίες να διατηρήσει στον ίδιο βαθμό την οπτική γωνία κατά της 

τρομοκρατίας. 

ζ. Επίσημη πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό της 

Ελλάδος να επισκεφθεί στις 20 Μαίου τις ΗΠΑ, έγινε αποδεκτή. 

Σε κρίσιμη χρονική συγκυρία θα πραγματοποιηθεί η υπόψη επίσκεψη. Μετά το 

αποτέλεσμα για το Κυπριακό, των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, της διεξαγωγής της 

Ολυμπιάδος και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ζητήματα άπτοντα με το μείζον 

θέμα της ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. 

η. Στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου έγινε η τελετή εισόδου στους 

κόλπους του ΝΑΤΟ επτά νέων μελών (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία) τα οποία κάποτε ευρίσκοντο πίσω από το 

σιδηρούν παραπέτασμα. 

Δεκαπέντε έτη από την κατάρρευση του αρχικού εχθρού, η συμμαχία η οποία 

εσυστήθη για να αντιμετωπίσει την Σοβιετική απειλή στη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου θα έχει 26 μέλη από τα οποία το 40% θα έχουν κομμουνιστικό παρελθόν. 

Μήπως ο ενθουσιασμός είναι πρόωρος, προερχόμενος από την άγνοια της 

προβληματικής καταστάσεως του Οργανισμού; 

θ. Η απόφαση για την επέμβαση στο Ιράκ ελήφθη από τους Μπους και Μπλερ 

εννέα μόλις ημέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναφέρεται σε 

δημοσίευμα εφημερίδος. Υπόψη ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμφωνούσε 

πάντα με τον Πρόεδρο Μπους για το Ιράκ. 

Φαίνεται ότι ο εταίρος του Μπους ελησμόνησε το λεχθέν από παλαιότερο 

προκάτοχο του (Τσώρτσιλ) ότι «όταν δύο άνθρωποι πάντα συμφωνούν, ο ένας από 

τους δύο είναι περιττός!!». 

ι. Ο θεσμός της σκλαβιάς ο οποίος εγνώρισε μεγάλες δόξες επί τρεις αιώνες, 

καθώς και όσοι πλούτισαν από αυτόν, αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο, 

εφόσον η αμερικανική κυβέρνηση αποδεχθεί μήνυση την οποία υπέβαλαν δέκα 

απόγονοι αφρικανών σκλάβων. 

Και οι φυλές των Ινδιάνων (Απάτσι –  Κομάντσι- Τσερόκι κ.λ.π). ;;; 

ια. Η αμερικανική εκστρατεία εκριζώσεως των Σουνιτών ανταρτών της Φαλούτζα 

και των Σιϊτών ενόπλων στο νότο, συνεπάγεται βαρύ πολιτικό κόστος για τους 

Ιρακινούς που υποστηρίζουν την παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων. 
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Ο υπερβάλλων ζήλος των Αμερικανών προκάλεσε οργισμένη αντίδραση των 

υποστηρικτών τους με απόηχο την ενδεχομένη απώλεια στηρίξεώς τους από 

μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και την πιθανολογούμενη εμπλοκή σε 

«ανταρτοπόλεμο πόλεων» ο οποίος είναι άγνωστο τι θα επιφέρει. 

ιβ. Την θέση της αμερικανικής κυβερνήσεως Μπους υπέρ του σχεδίου Ανάν και 

κατά της αναβολής των δημοψηφισμάτων, επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Στέϊτ 

Ντιπάρτμεντ τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν στην τύχη τους τους 

Τουρκοκυπρίους σε περίπτωση που θα επικρατήσει το «Όχι». 

Από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων των ΗΠΑ - και την τηρητέα στάση στο 

θέμα –  συνεξεταζόμενο και με τις εκρηκτικές καταστάσεις στην Μέση Ανατολή 

(Παλαιστινιακό, ασφάλεια Ισραήλ, Ιράκ κ.λ.π.) θα πρέπει να διερωτάται κανείς 

πότε οι Αμερικανοί γίνονται «επίτιμοι Τούρκοι» και πότε «επίτιμοι Εβραίοι»!!! 

ιγ. Αντίθετος με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ είναι πλέον όλος ο κόσμος 

όπως αποδεικνύεται από παγκόσμια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων TNS-

ICAP. Η Ελλάς, όπως και τα προηγούμενα έτη, κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις 

στον κατάλογο αρνητικής τοποθετήσεως. Τώρα όμως εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 

παρουσιάζει και η υπόλοιπη Ευρώπη. 

Από την πραγματοποιηθείσα δημοσκόπηση στο τέλος του 2003 το 47% 

παγκοσμίως πιστεύει ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχει αρνητικές συνέπειες, 

ενώ μόνο το 28% θεωρεί ότι είναι θετική. Οι ΗΧΑ (Ηνωμένες Χώρες 

Αντιαμερικανών) όλο και θα αυξάνονται με τη δημιουργηθείσα δυσαρέσκεια 

ένεκα των χειρισμών στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. 

ιδ. Έντονη είναι η δυσφορία των ΗΠΑ για τον Κύπριο Πρόεδρο. Η οργή της 

Ουάσιγκτον για την στάση του Κυπριακού Ελληνισμού απέναντι στο σχέδιο Ανάν 

εντείνεται και τα αντίποινα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. 

Ανάλογη στάση θα ανέμενε κανείς για την Τουρκία όταν δημιούργησε 

σοβαρότατα προβλήματα με την στάση της στον πόλεμο του Ιράκ. Παρόλα αυτά 

απολαμβάνει εντυπωσιακής υποστηρίξεως, ενώ η επέμβαση στην βούληση ενός 

λαού, αποτελεί από τα κεφαλαιώδη ζητήματα του αμερικανικού συντάγματος περί 

ελευθεριών, εκβιασμών κ.λ.π. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Ουάσιγκτον. 

8. ΡΩΣΙΑ 

α. Στην ανάδειξη στον Πρωθυπουργικό θώκο προσώπου της απολύτου 

εμπιστοσύνης του, που θα τον διαδεχθεί μελλοντικά και στην προεδρία, 

αποσκοπούσε η κίνηση του Ρώσου Προέδρου να «παραιτήσει» τον Πρωθυπουργό 

του, Κασιάνοφ. 
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Με τον αποκεφαλισμό του Κασιάνοφ, ετέθη οριστικό τέλος στην εποχή Γιέλτσιν 

και καλλιεργήθη το έδαφος για την επανεκλογή του Πούτιν. 

β. Με την πανηγυρική επικράτηση του Πούτιν έκλεισε η αυλαία των εθνικών 

εκλογών στην Ρωσία με τον κραταιό άνδρα του Κρεμλίνου να ευρίσκεται εκ νέου 

στο τιμόνι της χώρας, ελπίζοντας να την οδηγήσει σε νέα οικονομικά άλματα. 

γ. Σε πλήρη συμφωνία με τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών χωρών ευρίσκεται η 

Ρωσία, ανακοινώνοντας πως το νέο μήνυμα του Μπιν Λάντεν με το οποίο 

προτείνει ανακωχή στους Ευρωπαίους ηγέτες έχει προφανή στόχο να διχάσει. 

δ. Το Ρωσικό βέτο στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 

σχέδιο Ανάν υπήρξε αποτέλεσμα θυελλώδους συνεδριάσεως υπέρ του 

Αμερικανοβρετανικού σχεδίου ψηφίσματος. 

Οι πολύωρες ανεπίσημες διαβουλεύσεις των αντιπροσωπειών με τις αλλεπάλληλες 

συνεδριάσεις του Σ.Α. κατέληξαν σε αδιέξοδο λαμβανομένου υπόψη ότι το υπόψη 

όργανο του ΟΗΕ «υποτίθεται» ότι βοηθά αντιμαχόμενες πλευρές και δεν 

επιβάλλει την θέλησή του. 

9. ΑΣΙΑ 

α. Την ύπαρξη μαύρης αγοράς πυρηνικών έφερε στο φως το σκάνδαλο διαρροής 

πυρηνικής τεχνογνωσίας από το Πακιστάν σε χώρες οι οποίες επονομάζονται 

«άξων του κακού». 

Οι αποκαλύψεις για το «ατομικό σούπερ μάρκετ» με επίκεντρο το Πακιστάν 

αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου και η διαρροή τεχνογνωσίας στα 

μουσουλμανικά κράτη καλά κρατεί, με το λίαν προσεκτικά οργανωμένο 

λαθρεμπόριο πυρηνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας να έχει ρίζες σε όλο τον 

κόσμο «κάτω από την μύτη» των διεθνών εμπειρογνωμόνων. 

β. Σε εξέλιξη ευρίσκονται προσπάθειες της διεθνούς κοινότητος για την εξάλειψη 

της πυρηνικής απειλής με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό 

πρόγραμμα της Βορ. Κορέας με τις ΗΠΑ να ζητούν περισσότερη διαφάνεια στο 

πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. 

γ. Ο εφιάλτης της θρησκευτικής βίας κυκλώνει απειλητικά τις Μολούκες νήσους. 

Στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας αναζωπυρώθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ 

χριστιανών και μουσουλμάνων και ο φόβος για νέους ποταμούς αίματος 

κορυφώνεται. 
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ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. Λακαφώση 

 

Υφιστάμενο Καθεστώς 

Ενώ τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τα βασανιστήρια παλαιοτέρων εποχών, οι 

πρόσφατες ενέργειες των Αμερικανών στρατιωτών στη φυλακή Abu Ghraib του 

Ιράκ, έχουν παραβιάσει το διεθνή νόμο. Οι γνωστές τακτικές, που είχαν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς παλαιότερ κατά αιχμαλώτων, οδήγησαν βαθμιαία 

στα εγκλήματα της Abu Ghraib, που προκάλεσαν την παγκόσμια οργή και κυρίως 

του μουσουλμανικού και αραβικού κόσμου, παρά το ισχύον σήμερα διεθνές 

καθεστώς, όπως : 

Η τρίτη Συνθήκη της Γενεύης. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στους 

αιχμαλώτους άγρια συμπεριφορά και βασανιστήρια, που θίγουν την προσωπική 

αξιοπρέπει και ταπεινώνουν τον άνθρωπο. 

Η Συνθήκη κατά των Βασανιστηρίων. Ορίζεται ως βασανιστήριο κάθε ενέργεια 

που προκαλεί άγριο πόνο ή κάποιον να υποφέρει ψυχικά ή πνευματικά. Στη 

Συνθήκη απαγορεύεται σε χώρες να εκδίδουν αιχμαλώτους σε άλλες χώρες, οι 

οποίες είναι γνωστό να χρησιμοποιούν βασανιστήρια. 

Οι συνήθεις τακτικές παραβάσεις των συνθηκών και καταπίεσης των αιχμαλώτων, 

που έχουν υποστεί και έχουν περιγράψει οι αιχμάλωτοι, άσχετα το κατά πόσον 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είναι : Στέρηση ύπνου (άϋπνοι για πολλές 

ημέρες), υπερβολική σωματική καταπόνηση (όρθιοι επί πολύ καιρό, ψυχολογικός 

επηρεασμός (κτυπιώνται, γυμνώνονται, βρέχονται, υποβάλλονται σε απότομες 

αλλαγές θερμοκρασίας κ.λ.π.) και ο εκφοβισμός ( όπως απειλή για αποστολή σε 

χώρες γνωστές για βασανιστήρια). 

Μέθοδοι Ανάκρισης Αιχμαλώτων 

Η ανάκριση αιχμαλώτων είναι δύσκολη και σκοτεινή υπόθεση, αλλά μερικές 

μέθοδοι ανάκρισης αποδίδουν καλύτερα από άλλες. Η συνέντευξη στην ανάκριση 

πρέπει να είναι πειστική και να μην παίρνει την μορφή της αποφασιστικήα 

αναμέτρησης. Οι περισσότεροι αιχμάλωτοι θέλουν να εξιστορήσουν την 

περίπτωσή τους, εφόσον πεισθούν λογικά γι΄αυτό. 

Μέχρι τώρα και κατά καιρούς, έχει παρατηρηθεί ποικιλία μεθόδων διεξαγωγής 

των ανακρίσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε επιδιώξεις, περιοχές, ιδιοσυγκρασία και 

πολιτισμό του προσωπικού που εμπλέκεται στις ανακρίσεις. Την βάση, όμως, 

όλων αυτών των μεθόδων, και σχεδόν με καθολική αποδοχή, πρέπει να αποτελούν 

οι υφιστάμενες σήμερα διεθνείς συνθήκες. Η Συνθήκη της Γενεύης καθορίζει ότι 

«οι αιχμάλωτοι πολέμου που αρνούνται να απαντήσουν, δεν πρέπει να απειλούνται 

ή να υφίστανται οποιαδήποτε εξεφτελιστική μεταχείριση, κάθε είδους». Η δε 

Συνθήκη κατά των βασανιστηρίων καθορίζει ότι «οι κρατούμενοι επιβάλλεται να 

προστατεύονται από βάναυσες και απάνθρωπες τιμωρίες». Παρά ταύτα όμως 
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παρατηρούνται και διαφορετικές προσεγγίσεις. Επίσημοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι 

οι Ιρακινοί και οι Ταλιμπάν αιχμάλωτοι καλύπτονται από αυτή την συνθήκη, όχι 

όμως και τα μέλη της Al Qaeda, που θεωρούνται πέραν κάθε συνθήκης Δικηγόροι 

κρατουμένων στο Guantanamo της Κούβας, έχουν προσφύγει στο Ανώτατο 

Δικαστήριο των ΗΠΑ και απαιτούν την παρουσία των πελατών τους στο 

δικαστήριο για να ζητήσουν τα δικαιώματά τους. 

Βέβαια, μετά την 11 Σεπτεμβρίου 2001, οπότε προέκυψε ανάγκη για στενοτέρα 

παρακολούθηση και αναφορά, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και πριν, 

και ίσως πιο τραγικά γεγονότα, παρατηρήθηκαν διάφορες σωματικές, ψυχικές, 

πνευματικές και σαδιστικές καταπιέσεις και βασανιστήρια αιχμαλώτων και 

κρατουμένων πολέμου, όπως στο Αφγανιστάν, Κουαντανάμο Κούβας, με 

πρόσφατο αποκορύφωμα στις περιβόητες φυλακές του Abu Ghraib του Ιράκ. 

Ανακαλύφθηκαν σ΄αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να είναι μόνο αυτές, 

κακομεταχείριση γυμνών αιχμαλώτων, καλυμμένων με «κουκούλες» για να μην 

βλέπουν, στερημένοι ύπνου, αναγκασμένοι να μένουν όρθιοι ή να κάθονται σε 

εξουθενωτικές θέσεις, για παρατεταμένο χρόνο. Μερικοί να είναι επηρεασμένοι 

από την λήψη φαρμάκων και η σεξουαλική παρενόχληση να είναι συνηθισμένο 

φαινόμενο. Άλλοι αιχμάλωτοι να έχουν επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν, αλλά και 

σε περιορισμένες περιπτώσεις πέθαναν κατά την ανάκριση. Προς τούτο, το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Άμυνας των ΗΠΑ ερευνούν τέτοιες περιπτώσεις 

θανάτου αιχμαλώτων στο Αφγανιστάν και Ιράκ. 

Αλλά και παλαιότερα, οι κακομεταχειρίσεις αιχμαλώτων οργίαζαν. Π.χ. σε μελέτη 

για τα βασανιστήρια θυμάτων στην Κομμουνιστική Κίνα, το 1950, παρατηρείται 

άγρια κακομεταχείριση για να μαρτυρήσουν. Στο Βιετνάμ έχουν αναφερθεί 

περιπτώσεις, όπου στρατιώτες ειδικών δυνάμεων έθεταν τους αιχμαλώτους σε 

κλειστές κλούβες με μεταβολές στην θερμοκρασία, για 3-4 ημέρες, ώστε να 

υποστούν υποθερμία και να αναγκασθούν να μαρτυρήσουν. 

Στο Ισραήλ, το 1980, το Ανώτατο Δικαστήριο συνέστησε στους ανακριτές να 

χρησιμοποιούν μετριοπαθείς μεθόδους ανάκρισης, για να αποφεύγονται ψευδείς 

μαρτυρίες υπό την πίεση των βασανιστηρίων, χωρίς όμως τελικά να επιτευχθεί το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σήμερα, βασανιστήρια έχουν αναφερθεί και στην 

Αίγυπτο, Μαρόκο και αλλού. 

Όμως οι κακομεταχειρίσεις παρουσιάζουν διάφορες διαβαθμίσεις. Σε άλλες χώρες 

χρησιμοποιείται, σε νόμιμη βάση, ο ακρωτηριασμός μελών του σώματος και 

κυρίως σε Μουσουλμανικές χώρες. Οι ανακριτές σε άλλα μέρη του κόσμου, παρά 

τη σεμνότητα που πρέπει να τους διακρίνει στην εκτέλεση της δουλειάς τους, 

κρεμούν από ψηλά, με τεταμένα χέρια αιχμαλώτους, ώστε να τους πιάνει «κρύος 

ιδρώτας», και μετά τους παρουσιάζουν σε ύποπτους τρομοκράτες ώστε να τους 

φοβίζουν για να μαρτυρήσουν και αυτοί. Εάν όλα αυτά δεν αποδώσουν, τότε 

χρησιμοποιούν ξύλινα μαστίγια και τελικά χαμηλής τάσης ηλεκτροσόκ. 

Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε και διαμαρτυρίες παράβασης των διεθνών 

συνθηκών, όπως π.χ το Κέντρο για Συνταγματικά Δικαιώματα (ΚΣΔ) προσέφυγε 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ένα (1) Καναδό που συλλήφθηκε στη 

Ν.Υόρκη, ως ύποπτος για σχέσεις με την Al Qaeda. Παραδόθηκε μετά στη Συρία, 
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γνωστή για αυτές τις περιπτώσεις, όπου όπως το ΚΣΠ ισχυρίζεται, υπέστη 

βασανιστήρια για μήνες πριν αφεθεί ελεύθερος. 

Σήμερα, το Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό δηλώνει ότι οι «κουκούλες», δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον στο Ιράκ και η στέρηση ύπνου από τους αιχμαλώτους, 

που δεν έγινε ούτε στο Guantanamo, γίνεται μετά την έγκριση της ιεραρχίας και 

πολλές φορές μόνο σε ορισμένους αιχμαλώτους. Επίσης, οι αιχμάλωτοι δεν 

υφίστανται σήμερα ανεπίτρεπτες πιέσεις. 

Συμπερασματικά, ουδείς αποδέχεται, από ανθρωπιστικής πλευράς, τη σκληρή και 

απάνθρωπη πίεση των αιχμαλώτων, ακόμη και εάν εκατοντάδες ζωές βρίσκονται 

σε «ρίσκο». Η μεταχείριση πρέπει να είναι ελαστική. Αρχίζει από τους ύποπτους 

και προχωρεί στους γύρω από αυτούς, οι οποίοι πιθανόν να γνωρίζουν και να 

προσθέσουν κάτι. Όμως, είναι δύσκολο να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ πίεσης και βασανιστηρίων και να πούμε εδώ σταματά η πίεση και εκεί 

αρχίζουν τα βασανιστήρια. Σημασία όμως έχει, οι υπάρχουσες φυλακές 

βασανιστηρίων, να μην μετατραπούν σε «εργαλείο» των νικητών που ήλθαν για να 

απελευθερώσουν τους ηττημένους από τις φυλακές των αυταρχικών καθεστώτων. 

Ήταν οι φυλακές του Σαντάμ και τώρα των Αμερικανών ; 
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ΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Του Δ.Ι. Διακίδη 

Dr N., I.I.A.P. (Paris), I.H.E.E. (Strasbourg) 

Όταν άρχισα να διδάσκω το μάθημα «Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική» στο Γ΄ έτος 

της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ), προσπάθησα (εκτός 

από την καθιερωμένη ύλη που ήταν αναγκαίο να αναπτυχθεί και να διδαχθεί, 

σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της Σχολής) να διαπιστώσω από τις ερωτήσεις 

που έκαναν οι Δόκιμοι μετά την ανάπτυξη της κάθε ενότητας : 

α. Αν είχαν κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, εκτός από τη διδασκόμενη ύλη και 

β. Ποια ήταν,κατά την εκτίμησή τους, επίκαιρα θέματα στη σημερινή ελληνική 

κοινωνία. 

Στην πρώτη περίπτωση διεπίστωσα ότι έδειχναν ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα 

γεγονότα στα Βαλκάνια, τη μετανάστευση και το ενεργειακό πρόβλημα, πιο 

συγκεκριμένα για το πετρέλαιο. Αυτά τα ενδιαφέροντα δεν θα πρέπει να μας 

παραξενεύουν γιατί η ΣΑΕΑ είναι ένα διφυές Ίδρυμα, που λειτουργεί, όπως και οι 

υπόλοιπες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω σε οργανωτικά 

πρότυπα τύπου ECOLE (ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι σήμερα) όπως λειτουργούν 

σε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, και όπου η διδασκαλία γίνεται από εν ενεργεία ή 

διατελέσαντες αξιωματικούς, δικαστές, ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη 

κρατικών υπηρεσιών και καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 

αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αρχή της διεπιστημονικότητας και της ανταλλαγής 

απόψεων και πληροφοριών από όλα τα κοινωνικά στρώματα της ελληνικής 

κοινωνίας πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις, εντυπώσεις και εύκολα 

ιδεολογήματα. 

Στη δεύτερη περίπτωση διεπίστωσα ότι το ενδιαφέρον τους εστιάζετο στο να 

πληροφορηθούν αν στην εποχή μας υφίσταται και σε ποια μορφή ή λεγόμενη 

«πάλη των τάξεων» και οι διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές, όπως τουλάχιστον 

αυτές ίσχυαν κατά το παρελθόν. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω κάποιες απόψεις 

γύρω από αυτά τα θέματα, όχι αναφέροντας σκέψεις ή ιδέες του γράφοντος, αλλά 

κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν και αναφορές σε δηλώσεις 

προσωπικοτήτων που επηρέασαν το σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτικό 

γίγνεσθαι. 

Τα γεγονότα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου 

Εδώ και 15 χρόνια, οι διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές έπαυσαν κατ΄ουσία να 

υφίστανται και οι διάφορες ιδέες έπαυσαν να ισχύουν σήμερα όπως ίσχυαν χθες. 

Το 1988 ήταν το έτος της ύφεσης στις σχέσεις ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής 

Ένωσης. Μεταβλήθηκε άρδην η φυσιογνωμία και η ίδια η δομή της παγκόσμιας 

κονίστρας. Το πρώτο καίριο γεγονός ήταν η συνάντηση κορυφής την άνοιξη του 

1989 του Νέου Προέδρου των ΗΠΑ (Τζωρτζ Μπους), πατρός του σημερινού, και 

του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, 
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Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, για να συνεχίσουν τον διάλογο για τη διεθνή ύφεση και 

ειρήνη που άρχισε επί των ημερών του Προέδρου Ρήγκαν. Βασικά θέματα των 

συζητήσεων ήταν η μείωση των στρατηγικών όπλων και η ισορροπία των 

συμβατικών δυνάμεων και εξοπλισμών στην Ευρώπη. 

Έχουμε τώρα την περίοδο της λεγόμενης «Νέας Σκέψης» του Μ. Γκορμπατσώφ 

που αντικαθιστά την ξεπερασμένη θεωρία της «ιδεολογικής αντιπαράθεσης» με 

την «αλληλεξάρτηση» Δύσης και Κομμουνιστικού κόσμου που θα του επιτρέψει 

να επιδοθεί απερίσπαστος στην εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικών 

μεταρρυθμίσεων, δηλαδή το πρόγραμμα που παρέμεινε γνωστό στη σύγχρονη 

διεθνή πολιτική ως «Περεστρόϊκα». 

Την ίδια εποχή, (άνοιξη του 1989), το έγκυρο αμερικανικό περιοδικό ΤΙΜΕ, 

δημοσίευσε συνέντευξη με τον ΑΚΙΛΕ ΟΚΕΤΟ, τότε ηγέτη του Ιταλικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε εκλογική δύναμη 

κομμουνιστικό κόμμα της παραδοσιακής Δύσης, όπου σε ερώτηση του περιοδικού 

δηλώνει : «Τη θέση της «πάλης των τάξεων», σήμερα έχουν πάρει τα διεθνή 

κοινωνικά προβλήματα, όπως τα οικολογικά, και η ανισότητα των δύο φύλλων». 

Και σε άλλη ερώτηση για το έτος-κλειδί για την πορεία των ευρωπαϊκών 

υποθέσεων το 1992, απαντά : «Πιστεύουμε στην ύπαρξη της ευρωπαϊκής 

εκτελεστικής εξουσίας, ενός ευρωπαϊκού νομίσματος, μιας ευρωπαϊκής Τράπεζας 

για την εναρμόνιση όλων των κοινοτικών και οικονομικών πολιτικών. Πάνω 

απ΄όλα είναι αναγκαίο να αποτρέψουμε τον διαχωρισμό στην Κοινότητα μεταξύ 

των πλουσίων και των φτωχών κρατών. Η Ιταλική ιστορία μας διδάσκει ότι η 

ενοποίηση της αγοράς δημιούργησε μια τέτοιου είδους ανισορροπία. Δεν πρέπει 

να επαναληφθεί το ίδιο…..». 

Στις 9.00 το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 1989, το Τείχος που χώριζε το Βερολίνο σε 

Ανατολικό και Δυτικό έπεσε. Σε διάστημα λίγων ωρών το «Σιδηρούν 

Παραπέτασμα» και το κομμουνιστικό σύστημα είναι καταρρεύσει. Κατέρρευσε 

επίσης και ο ενθουσιασμός του κόσμου για οποιοδήποτε πολιτικό δόγμα, 

αριστερό, δεξιό ή κεντρώο όπως και για κάθε μορφής ιδεολογίες, ήπιες, μεσαίες ή 

ακραίες. 

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου καθένας γνωρίζει πλέον πως 

τελείωσε το τελευταίο μεγάλο ουτοπικό πολιτικό πείραμα του 20ού αιώνα στην 

Ανατολική Ευρώπη. Οι ιδεολογίες και οι κοινωνικές αξίες βρίσκονται σε πλήρη 

σύγχυση και ο διαχωρισμός Αριστερά-Δεξιά, Προοδευτικός-Συντηρητικός, 

ουσιαστικά έχει χαθεί. Μετέπειτα τα γεγονότα εξελίσσονται με τρομακτική 

κυριολεκτικά ταχύτητα και όλοι αναρωτιούνται τι είναι πλέον σοσιαλισμός και τι 

καπιταλισμός, ποιος είναι ο προοδευτικός και ποιος ο συντηρητικός ή ο 

αντιδραστικός, τι είναι Αριστερά και τι είναι Δεξιά. 

Στην εισήγηση του ΤΟΜΗ, στην Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της 

ΕΣΣΔ που έκανε στην ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, ο Σοβιετικός 

Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, 

παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα, χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της 

Σοβιετικής Ένωσης ως «Κόμμα όλων των εργαζομένων», εγκαταλείποντας τον 

παραδοσιακό μαρξιστικό προσδιορισμό των κομμουνιστικών κομμάτων ως 
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κομμάτων της εργατικής τάξης, τονίζοντας ότι 42 εκατομμύρια μέλη του κόμματος 

εγκατέλειψαν τις γραμμές του, τους τελευταίους 18 μήνες, με αποτέλεσμα σήμερα, 

η συνολική του δύναμη, να ανέρχεται μόνο σε 16 εκατομμύρια μέλη. Η έννοια της 

«πάλης των τάξεων» είναι σήμερα ξεπερασμένη, το Κομμουνιστικό Κόμμα της 

Σοβιετικής Ένωσης, είναι πλέον κόμμα όλων των εργαζομένων και όχι της 

εργατικής τάξης. «Η πάλη των τάξεων δεν αντιπροσωπεύει πια τίποτα». (Βλ. 

δηλώσεις Μιχαήλ Γκορμπατσώφ την 25/7/1991). 

Βέβαια στα επόμενα χρόνια, οι απόψεις αυτές του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 

φαίνονται κοινότυπες. Στο χώρο του τέως Ανατολικού Συνασπισμού, άλλες χώρες, 

διασπώνται, π.χ. Τσεχοσλοβακία (σε Τσεχία και Σλοβακία) και άλλες διαλύονται 

ως π.χ. πρώην Γιουγκοσλαβία και πρώην Σοβιετική Ένωση. Θα πρέπει όμως να 

μνημονεύσουμε και την απάντηση που έδωσε ο γνωστός Γάλλος Κοινωνιολόγος 

και μεγάλος οπαδός της Ευρωπαϊκής ιδέας Έντγκαρ Μορέν όταν ρωτήθηκε (το 

1993) αν έχει ακόμα νόημα να δηλώνει κανείς αριστερός : «Ο καθορισμός της 

σχέσης Δεξιάς-Αριστεράς, πρέπει να επανεξετασθεί πλήρως» Σήμερα η πρόοδος 

(επιστημονική, τεχνική, βιομηχανική) αποκαλύπτει τον πολλαπλό χαρακτήρα της, 

η εξέλιξη δεν είναι τηλεκατευθυνόμενη από κανένα επιστημονικό νόμο, το 

μέλλον, αν όχι σκοτεινό τουλάχιστον είναι ομιχλώδες. Αντίθετα ανακαλύπτουμε 

για μια ακόμη φορά ότι οι ιδεολογίες που κληρονομήσαμε από το παρελθόν δεν 

περιέχουν παρά σφάλματα και προκαταλήψεις. Η συνειδητοποίηση αυτή 

διαδίδεται ολοένα και περισσότερο και βέβαια μεταξύ των διανοουμένων από τη 

στιγμή που η κατάρρευση της θρησκείας της επίγειας σωτηρίας (του 

κομμουνισμού) και το ξεψύχισμα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας παρέσυραν 

δόγματα και πεποιθήσεις που είχαν θεωρηθεί ακλόνητες. 

Έτσι πραγματοποιείται όχι μια «δεξιά παρέκκλιση των διανοουμένων της 

Αριστεράς», αλλά μια επιστροφή στα χαμένα πιστεύω και σε θεμελιώδεις αξίες 

της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού και των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρατηρούμε ότι ίσως μεταβαίνουμε σε μία 

εποχή που θα πρέπει να δυσπιστούμε στον τεχνητό χαρακτήρα των ιδεολογιών και 

που οι διάφορες ιδεολογίες δεν θα εκφράζονται πλέον από τους παραδοσιακούς 

πολιτικούς τους φορείς. Δεν είναι καθόλου παράξενο να δούμε στο μέλλον π.χ τα 

αυτοαποκαλούμενα «σοσιαλιστικά κόμματα» να εφαρμόζουν μια πιο φιλελεύθερη 

οικονομική και κοινωνική πολιτική από τα λεγόμενα συντηρητικά κόμματα της 

δεξιάς. Αυτό άλλωστε ισχύει σε μεγάλο βαθμό σήμερα σε θέματα των πολιτικών 

ελευθεριών όπου οι τοποθετήσεις αριστερών κομμάτων είναι συχνά πιο 

φιλελεύθερες από αυτές των αντιστοίχων συντηρητικών. 

Από το τέλος του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, αυτοί οι διαχωρισμοί του 

χθες, έχουν πλέον χάσει το νόημά τους. Στις μέρες μας τί σημαίνουν ουσιαστικά 

για ένα νέο άνθρωπο οι έννοιες αριστερός ή δεξιός ; Πιθανόν τίποτα. Για τους 

παλαιότερους κάποιες ξεπερασμένες και ταραγμένες εποχές και για τον υπόλοιπο 

κόσμο κάποιες σελίδες ιστορίας. Σήμερα στην εποχή του Internet και της 

σύγχρονης τεχνολογίας, οι ανάγκες και οι αγχώδεις απαιτήσεις της ζωής έχουν 

ξεπεράσει τα παλαιά σχήματα. Αλλά αυτές χωρίζουν και θα πρέπει να χωρίζουν το 

χθες από το αύριο. Παρατηρούν και κρίνουν το παρελθόν, τα πισωγυρίσματα και 
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το αύριο του πώς θα κινηθούμε στα προκλητικά απαιτητικά χρόνια που έρχονται. 

Μετά την κατάρρευση των μεγάλων ιδεολογιών και την έλευση των νέων 

τεχνολογιών, της πληροφορίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και την βιοτεχνολογική 

επανάσταση στον τομέα της γεωργίας, δεν αποκλείεται ο χειραφετημένος από τις 

ιδεολογικές του εξαρτήσεις, άνθρωπος του χθες να βρεθεί στο επίκετρο των νέων 

κοινωνικών εξελίξεων σαν ενεργός πολίτης πλέον και όχι μόνον σαν παραγωγός 

και καταναλωτής του χθες. Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτές τις απλές αλήθειες, θα 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι μπορεί η ιδεολογία να παίζει ακόμη κάποιο 

μικρό ρόλο στη ζωή μας, αλλά οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, όπως ίσχυαν 

κατά το παρελθόν, έχουν σε μεγάλο βαθμό πάψει να υφίστανται ή στην καλύτερη 

περίπτωση έχουν αδρανοποιηθεί γιατί ήδη βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ΝΕΑΣ 

ΕΠΟΧΗΣ. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

α. Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια διαβάζομε στον τύπο, ακούομε από το ραδιόφωνο και 

βλέπομε στην τηλεόραση, σχετικά με την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού 

στην Ελλάδα και στον κόσμο, απόψεις διάφορες, που πολλές φορές φαντάζουν 

αλληλοσυγκρουόμενες, οπωσδήποτε όμως ανησυχητικές. 

Ταυτόσημη η εικόνα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σ΄ό,τι αφορά απόψεις δια 

τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. 

Το δημογραφικό είναι ευρύτερο, παγκόσμιο, θέμα και απασχολεί τον ΟΗΕ, την 

ΕΕ, αλλά και πρόσφατα, στις ελληνικές διαστάσεις του, τη Βουλή των Ελλήνων. 

Το θέμα είναι σοβαρό δεν παίρνει περαιτέρω αναβολή και απαιτεί λύση. Ήδη 

εμφανίζονται οι κοινωνικές επιπτώσεις του προβλήματος με καταλυτικές δράσεις 

στην κοινωνία, στην ασφάλεια και στην πρόνοια. Όχι όμως λιγότερο 

ευκαταφρόνητες και απειλητικές δια την εθνική ισχύ, την ανάπτυξη και την άμυνα 

της Πατρίδος. 

β. Ιστορική Αναδρομή 

Η Ελλάς, κατέχουσα το σταυροδρόμι της συναντήσεως λαών και πολιτισμών, 

απετέλεσε στην ιστορική της διαδρομή στόχο διαφόρων κατακτητών. 

Παρά ταύτα κατόρθωσε να αντιπαλαίσει και να διατηρήσει την εθνικήν και την 

όποια κρατικήν της υπόσταση. 

Η Ελλάς, ορμωμένη από αυτή τη μικρή κοιτίδα, κατόρθωσε να εξέλθει των 

φυσικών της ορίων και να εξαπλωθεί, στο γνωστό κατά περίπτωση κόσμο, 

αρχικώς με τις αποικίες στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και στη συνέχεια 

με τις αυτοκρατορίες Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βυζαντινή. 

Έτσι εδημιούργησεν και διετήρησεν επί μακρόν δισυπόστατη ύπαρξη του 

Ελλαδισμού και του Ελληνισμού, μεγαλύτερη η δεύτερη, που εταυτίσθη με την 

πρώτη στη διάρκεια των δύο ελληνικών αυτοκρατοριών. 

Αυτή τη μορφή η Ελλάς τη διετήρησε μέχρι το έτος 1922, ότε απώλεσε τη δεύτερη 

διάσταση, η οποία, στις ημέρες μας, μορφοποιείται από τους απανταχού 

αποδήμους Έλληνες, το σύγχρονο Ελληνισμό. 

Στην μακραίωνα διαδρομή, πληθυσμιακά η Ελλάς ουδέποτε ευρέθη σε 

πλεονεκτικότερη θέση των αντιπάλων της, κατόρθωνε όμως να υπερέχει στο 

κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, που εβάρυνε στην υπέρ αυτής διαμόρφωση της 

καταστάσεως του νικηφόρου αποτελέσματος ή και ηττωμένη, να επιβάλλεται στον 

κατακτητή πνευματικώς και πολιτισμικώς. 
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Και αυτό το επιτύγχανε χάρις στο φιλελεύθερο και αδούλωτο πνεύμα των 

κατοίκων της και στη στρατιωτική της ισχύ. 

Υπό αυτό το πρίσμα, θα επιχειρήσω την περαιτέρω ανάλυση του θέματος 

«Επίδραση του Δημογραφικού Προβλήματος της Χώρας στη Στράτευση», 

εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη 

δημιουργία του προβλήματος και επηρεάζουν αναπότρεπτα τη στράτευση και 

κατ΄επέκταση την άμυνα της χώρας. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Το δημογραφικό καθίσταται πρόβλημα δια την Ελλάδα, εάν και εφόσον 

συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

•  Επιθυμεί την εθνική και κρατική υπόστασή της. 

•  Θέλει να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που της επιβάλουν η θέση και η 

κληρονομιά της. 

•  Εκτιμά ότι υπάρχει απειλή και θα συνεχίσει να υφίσταται στη μορφή και στο 

επίπεδο που σήμερα εκτιμάται. 

•  Πιστεύει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν βασικό παράγοντα ισχύος, κύρους 

και αποτροπής του πολέμου. 

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Όταν λέγομε δημογραφικό πρόβλημα εννοούμε τη στατιστικά διαπιστωμένη 

μείωση ή αύξηση του πληθυσμού της χώρας, που επηρεάζει δυσμενώς όλα εκείνα 

τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που συνιστούν μία σθεναρή εθνική και κρατική 

οντότητα, δηλαδή την οικονομία, την ασφάλεια και την εθνική συνοχή. 

Το δημογραφικό πρόβλημα δημιουργείται βασικώς από την πορεία της 

γεννητικότητος, της θνησιμότητος και τις μετακινήσεις του πληθυσμού. 

 

α. Γεννητικότης 

(1) Κατάσταση 

Η Ελλάς αντιμετωπίζει πρόβλημα δημογραφικό λόγω υπογεννητικότητος, ενώ 

υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα λόγω υπεργεννητικότητος. 

Το ελληνικό έθνος δεν αντιμετωπίζει δια πρώτη φορά υπογεννητικότητα. Κατά τον 

ιστορικό Πολύβιο η κατάκτηση της χώρας από τους Ρωμαίους είχεν ως κυρία αιτία 

«την απαιδία και τη συλλήβδην ολιγανθρωπία». Ακόμη και η πτώση της Πόλης 

οφείλεται μάλλον στη λειψανδρία. 

Η γεννητικότης στην Ελλάδα, κατά το 19ο αιώνα, άρχισε από τις 40 γεννήσεις ανά 

1.000 άτομα, εμειώθη στις 20 γεννήσεις το 1950 και κατήλθε στις 9 το 1998 με 

περαιτέρω πτωτικές τάσεις στο μέλλον. 

Ο μέσος όρος γεννητικότητος έχει φθάσει στις 1,3 γεννήσεις, ενώ η αναπαραγωγή 

των γενεών εξασφαλίζεται με 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα γόνιμης ηλικίας. 

Στο μέλλον οι γεννήσεις θα είναι, σε απόλυτους αριθμούς, σταθερά κάτω των 

100.000 ατόμων ετησίως. 

Η Ελλάς πλέον παρουσιάζει τον τρίτο κατά σειρά μικρότερο δείκτη γονιμότητος 



31 

 

και γεννήσεων στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία 1,15 και την Ιταλία 1,23. 

(2) Αίτια 

Τα αίτια που συντελούν στην υπογεννητικότητα είναι η ευμάρεια, η καλοπέραση, 

οι ξένες επιδράσεις, η μείωση των γάμων, η αύξηση των διαζυγίων. Οι αμβλώσεις 

και ο προγραμματισμός της οικογενείας αναλόγως με τις ατομικές, κοινωνικές, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και οικονομικές δυνατότητες. Η επαγγελματική 

απασχόληση της γυναίκας, το κόστος ανατροφής των παιδιών, η φύλαξη των 

παιδιών σε συνδυασμό με την έλλειψη βρεφοκομείων και νηπιαγωγείων. Η 

ανεργία στις μικρές παραγωγικές ηλικίες, η αστικοποίηση της ζωής και η έλλειψη 

χώρων δια το μεγάλωμα των παιδιών. Η εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας, με την 

είσοδο της μηχανής και την αχρήστευση εργατικών χεριών. Τέλος η έλλειψη 

κρατικής φροντίδας δια τη δημιουργία των κινήτρων άρσεως όλων των 

προαναφερθέντων αιτίων. 

β. Θνησιμότης 

Η θνησιμότης στη χώρα μας, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, ανήρχετο σε 45 

θανάτους ετησίως ανά 1.000 άτομα. Ακολούθησε κατιούσα πορεία και το 1998 

έφθασε στους 9,76 θανάτους, ξεπερνώντας τις γεννήσεις κατά 0,17 θανάτους ανά 

1.000 άτομα. 

Η θνησιμότης του πληθυσμού της χώρας επιβαρύνεται λόγω των θανάτων εκ 

τροχαίων ατυχημάτων και της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο αυτές 

σοβαρές αιτίες αφαιρούν ετησίως το ανθρώπινο δυναμικό των 2.500 περίπου 

ατόμων, νέων παραγωγικών στην οικογένεια, στην ανάπτυξη και χρησίμων στην 

ασφάλεια της χώρας. Μία μηχανοκίνητη Ταξιαρχία ή μία κωμόπολη χάνεται 

ετησίως στους ελληνικούς δρόμους και στα καταγώγια των μεγαλουπόλεων. 

Παρά ταύτα μεταπολεμικά ο μέσος όρος ζωής (προσδόκιμη ηλικία) των Ελλήνων 

έχει αυξηθεί, ώστε του μεν ανδρός να φθάνει στα 75, της δε γυναικός στα 80 έτη. 

Σ΄αυτό συνέβαλαν η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, η αναβάθμιση της 

ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά κυρίως η διατήρηση 

της μεσογειακής διατροφής. 

γ. Μετακινήσεις Πληθυσμών 

(1) Κατάσταση 

Η μετακίνηση των πληθυσμών πραγματοποιείται τόσο στο εσωτερικό της χώρας 

(αστυφιλία), όσο και στο εξωτερικό (μετανάστευση), με σκοπό την αναζήτηση 

καλυτέρων όρων και πόρων διαβιώσεως. 

(α)Αστυφιλία 

Η αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού άρχισε από τα μέσα του 

προπερασμένου αιώνα και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1960, κατά την οποία ο 

αστικός και ο ημιαστικός πληθυσμός έφθασε στο 66% και το 2001 στο 73%, σε 

αντίθεση με τον αγροτικό πληθυσμό που εμειώθη αντίστοιχα στο 44% και στο 

27%. 

Σήμερα ο αγροτικός πληθυσμός διαμένει στο 76% της εκτάσεως της ελληνικής γης 

με μέση πυκνότητα 15 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ η πυκνότης στο 

σύνολο του πληθυσμού είναι 83%. 
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Το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών, στη σύγχρονη εποχή, συγκεντρώνει το 

? του πληθυσμού της χώρας, ενώ η ευρύτερη περιοχή της Αττικής ξεπερνά το 1/3 

αυτού. 

Το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας διαμένει στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στη 

Θεσσαλονίκη και το μείζον στις πόλεις και κωμοπόλεις κατά μήκος των μεγάλων 

οδικών αξόνων. Η επαρχία ερημώνεται. 

Οι αγρότες που εγκαθίστανται στις πόλεις υιοθετούν το μικρό μέγεθος της 

οικογενείας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη τόσο μικρότερη η οικογένεια. 

(β)Μετανάστευση 

Όταν τα αστικά κέντρα της χώρας εκορέσθησαν από εργατικά χέρια, η αναζήτηση 

εργασίας ξεπέρασε τα σύνορα, κατευθύνθη προς τις ανεπτυγμένες χώρες της 

δυτικής Ευρώπης, την Αμερική και την Αυστραλία. Η μετανάστευση απέβη εξ 

ολοκλήρου σε βάρος του αγροτικού πληθυσμού, του οποίου αφήρεσε τα νεώτερα 

και παραγωγικότερα μέλη. Αποτέλεσμα να στερέψει η πηγή του υγιούς 

ανθρωπίνου δυναμικού από τις αγροτικές περιοχές. 

Είναι ευνόητο πως, σε πολλές περιπτώσεις, η μετανάστευση επέβαλε την επί πολύ 

απομάκρυνση των συζύγων με αρνητική επίδραση στη γονιμότητα και στη 

γεννητικότητα. 

(2) Αίτια Αστυφιλίας –  Μετανάστευσης 

Τα κυριότερα από τα αίτια, που συνέβαλαν στην αστυφιλία και στην 

μετανάστευση, είναι : 

•  Η ανισόρροπη ανάπτυξη των αστικών σε βάρος των αγροτικών περιοχών και 

κυρίως η ανυπαρξία κινήτρων και προϋποθέσεων παραμονής των νέων στις 

αγροτικές περιοχές. 

•  Η ελλειπής έως υποτυπώδης υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη στην 

περιφέρεια. 

•  Η κατάτμηση του γεωργικού κλήρου, σε συνάρτηση με την αποτυχία του 

αναδασμού, που είχαν ως συνέπεια την ανεπάρκεια, την ανεργία. 

•  Η έλλειψη ενός σταθερού χωροταξικού σχεδιασμού δια τη χρήση της γης, με 

σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και την εθνική κυριαρχία σ΄όλη την έκταση της 

χώρας. 

•  Οι δύσκολες συνθήκες της αγροτικής ζωής και το αβέβαιο κέρδος. 

•  Η διαφήμιση, η προβολή αγαθών, υπηρεσιών και συνθηκών διαβιώσεως της 

πόλης. 

•  Το κεντρομώλο σχέδιο συνένωσης των κοινοτήτων σε δήμους. 

•  Δεν πρέπει να αποσιωπάται ότι σημαντικό ρόλο διεδραμάτισε στην αστυφιλία, 

στη δεκαετία του 1940, ο εμφύλιος πόλεμος, που οδήγησε τους Έλληνες στην 

εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών της χώρας δια λόγους ασφαλείας. 

δ. Λοιπές Μετακινήσεις Πληθυσμού 

Στις μετακινήσεις πληθυσμών εντάσσονται, τόσο η επιστροφή μεταναστών 

(παλιννόστηση), όσο ο επαναπατρισμός ομογενών, αλλά και η μετανάστευση 

λαθραία ή νόμιμα, αλλοδαπών. 

(1) Παλιννόστηση 

Η παρατηρηθείσα παλιννόστηση στις δεκαετίες του 1970 και 1980 συνέβαλε στην 
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περιορισμένη αύξηση του πληθυσμού, χωρίς συνέχεια, καθ΄όσον το πλείστον των 

επαναπατριζομένων ήταν άτομα που είχαν υπερβεί την παραγωγική ηλικία. Αλλά 

και όπου αυτό δεν συνέβαινε, οι νέες συνθήκες διαβιώσεως, οι ξενόφερτες 

αντιλήψεις περί οικογενείας, έφεραν τον περιορισμό των γεννήσεων. Πέραν αυτών 

πρέπει να επισημανθεί ότι το πλείστον των παλιννοστούντων δεν επέστρεψε στις 

αγροτικές περιοχές προέλευσης, αλλά στις μεγαλουπόλεις. 

(2) Επαναπατρισμός Ομογενών 

Η δοκιμασθείσα την περασμένη δεκαετία ανανέωση του πληθυσμού της χώρας και 

κυρίως των περιοχών που παρουσιάζουν έντονη δημογραφική αλλοίωση, δια των 

Ποντίων ομογενών, δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απέτυχεν, 

ελλείψει σωστού και εγκαίρου προγραμματισμού και των αναγκαίων 

εγκαταστάσεων και ευκολιών εργασίας στους χώρους προορισμού. 

(3) Μετανάστευση Αλλοδαπών –  Λαθρομετανάστευση 

Η μετανάστευση των πληθυσμών κυρίως από τις γειτονικές χώρες, νόμιμα ή 

λαθραία, μετά τη διάλυση του Συμφώνου Βαρσοβίας, το έτος 1990, έχει λάβει 

επικίνδυνες διαστάσεις και τείνει να καλύψει το κενό των γεννήσεων 

Ελληνοπαίδων. Οι αλλοδαποί εισάγουν τις δικές τους αξίες, τις νοοτροπίες, το 

πολιτιστικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αλλοίωση των αντιστοίχων των Ελλήνων. 

Σήμερα οι αλλοδαποί μετανάστες και λαθρομετανάστες στη χώρα υπερβαίνουν τα 

1.500.000 άτομα (13,5% περίπου του πληθυσμού της χώρας). 

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Το δημογραφικό πρόβλημα έχει επιπτώσεις στη : 

α. Δημογραφική Γήρανση 

Η γήρανση του πληθυσμού συνεχώς αυξάνεται. Ο πληθυσμός της χώρας που είχε 

ηλικία άνω των 65 ετών, το έτος 1991, έφθανε το 14% και εκτιμάται ότι το 2025 

θα φθάσει το 25%, ενώ τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα παραμείνουν στο 19%, 

όταν το αποδεκτό ποσοστό κανονικής πληθυσμιακής διάρθρωσης είναι το 4%. 

Η Ελλάς κατέχει στην Ευρώπη την πέμπτη θέση και στον κόσμο την δωδεκάτη 

από πλευράς ηλικιωμένων ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού της. 

Η Ελλάς εξελίσσεται, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, σε χώρα γερόντων με σοβαρά 

προβλήματα στο κοινωνικό, οικονομικό και αμυντικό σύστημα. 

Σ΄ολόκληρο τον κόσμο το 1976 υπήρχαν 230 εκ. άνθρωποι άνω των 65 ετών, το 

2000 ήταν 420 εκ. και το 2025 θα φθάσουν τα 830 εκ. 

β. Μείωση Πολυτέκνων 

Το 1940 είχαμε 165.000 πολύτεκνες οικογένειες με βάση πέντε παιδιά με 

1.500.000 παιδιά, ενώ το 1981, με βάση τέσσερα παιδιά, μόλις 15.000 με 200.000 

παιδιά, δηλαδή 1.300.000 παιδιά λιγότερα. 

γ. Κλείσιμο Σχολείων 

Το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων, αλλά και γυμνασίων διαδέχεται το ένα το 

άλλο. Οι σχολικές μονάδες από το 1998 έως το 2002 έχουν μειωθεί κατά 358 και 
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οι μαθητές κατά 5.000 περίπου, παρά την εγγραφή και την φοίτηση σημαντικού 

αριθμού μαθητών, παιδιών μεταναστών. 

δ. Αύξηση Αγάμων 

Έλλειψη γυναικών στην περιφέρεια, που οφείλεται στην νοοτροπία απόκτησης 

καλυτέρων συνθηκών διαβιώσεως μέσω γάμου με αστό σύζυγο. Εξέλιξη που 

επεβλήθη από τις κακές συνθήκες διαβιώσεως της αγρότισας. Δεν είναι όμως 

ολίγοι και εκείνοι που αναζήτησαν σύζυγο μεταξύ αλλοδαπών γυναικών, με 

απρόβλεπτες επιπτώσεις στη σύσταση της οικογενείας. 

ε. Οικονομία –  Περίθαλψη 

Η γήρανση του πληθυσμού της χώρας επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στον 

εργαζόμενο πληθυσμό δια την κάλυψη των αναγκών σύνταξης, ασφάλισης, 

υγειονομικής υποστήριξης και διαβίωσης. Υπάρχει δυσαναλογία εργαζομένων και 

μη εργαζομένων, που συνεχώς αυξάνεται. 

στ. Εργατικό Δυναμικό 

Η μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας είναι επακόλουθο της 

υπογεννητικότητος και της μετανάστευσης. Υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, 

ακόμη και στις αγροτικές περιοχές. Παρά ταύτα το ποσοστό ανεργίας παραμένει 

στη χώρα μας υψηλό. 

ζ. Πληθυσμιακή Αλλοίωση 

Η ανεξέλεγκτη είσοδος χιλιάδων λαθρομεταναστών στη χώρα δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στη δημογραφική σύνθεση, στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής 

του πληθυσμού. Εκτιμάται ότι στο μέλλον με δεδομένα τη γήρανση του 

πληθυσμού, την υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την υπεργεννητικότητα των 

μεταναστών, αλλά κυρίως με τη δυνατότητα επικοινωνίας τους με τις όμορες προς 

την Ελλάδα χώρες προελεύσεως, με τις γνωστές αλυτρωτικές θεωρίες, θα 

δημιουργηθούν εθνικές μειονότητες. 

5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Ελλάς το 1821 ενεφανίσθη με πληθυσμό 938.765 κατοίκων και το 1928 είχε 

753.400 κατοίκους και έκταση μόλις 47.516 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Παρουσίασε μία σταθερά αύξηση πληθυσμού και έκτασης, παρά τις σοβαρές 

απώλειες στους πολέμους μέχρι το 1949. 

Στην απογραφή του 2001 είχε 10.964.020 κατοίκους και εκτιμάται ότι το 2020 θα 

έχει 10.555.400, ενώ το 2050 θα έχει σχεδόν 9.000.000 κατοίκους. 

Η φυσική αύξηση του πληθυσμού από το έτος 1998, ότε οι θάνατοι υπερέβησαν 

τις γεννήσεις, ακολουθεί αρνητική πορεία. 

6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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Όλες οι Βαλκανικές χώρες έχουν μία σταθερά φυσική αύξηση του πληθυσμού, 

εκτός της Βουλγαρίας. 

Ο δείκτης γονιμότητος είναι δια την Αλβανία 3,1, δια την πρώην Γιουγκοσλαβία 2, 

δια την Βουλγαρία 1,9 και δια την Τουρκία 3,5 γεννήσεις ανά γυναίκα γόνιμης 

ηλικίας. 

Έχοντας υπόψη ότι οι πληθυσμιακές μεταγγίσεις ακολουθούν την αρχή των 

συγκοινωνούντων δοχείων, σε συνδυασμό με τις τάσεις διαμορφώσεως χαλαρών 

συνόρων, κρατών πολυπολιτισμικών κοινωνιών και την ύπαρξη κενών πληθυσμού 

στην ελληνική επαρχία, αντιλαμβάνεται κανείς τον κίνδυνο που διατρέχει το 

αμιγές κράτος-έθνος της Ελλάδος. 

7. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

α. Αναγκαιότης Ε.Δ. 

Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις προσδίδουν κύρος, εμπνέουν αίσθημα ασφαλείας 

στο λαό, ενισχύουν τη διπλωματία και συμβάλουν στη διατήρηση της ειρήνης δια 

της αποτροπής, αλλά και στη νικηφόρο έκβαση του πολέμου όταν επιβληθεί. 

Η Ελλάς απειλείται ξεκάθαρα από μία άλλη γειτονική χώρα, την Τουρκία, παρά τις 

οποιεσδήποτε καιροσκοπικές και ευκαιριακές διαθέσεις, στο όνομα της 

αναγκαιότητος της φιλίας των λαών. 

Η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και διαθέτει ισχυρές ένοπλες 

δυνάμεις, προετοιμασμένες και προσανατολισμένες δια επιθετικές επιχειρήσεις 

στον Έβρο, στα Νησιά και στη μαρτυρική Κύπρο. 

Στην εποχή, την οποία διανύομε, οι πολεμικές συρράξεις, αλλά και οι σύγχρονες 

μορφές των - ασύμμετρες απειλές –  είναι ακήρυκτες, αστραπιαίες, γενικές, σε 

βάθος και κερδίζει εκείνος που νικά στην πρώτη μάχη. 

Επιβάλλεται συνεπώς στρατιωτική ετοιμότης, εθνική συνοχή και παλλαϊκή 

προετοιμασία δια την πρώτη μάχη. 

Δια τους παραπάνω λόγους η Ελλάς είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ισχυρές 

Ένοπλες Δυνάμεις, ισοδύναμες και ετοιμοπόλεμες, διατεταγμένες επί τριάντα και 

πλέον έτη, στην περιφέρεια, εκεί όπου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το 

δημογραφικό πρόβλημα παρουσιάζει την οξύτερη μορφή του. 

 

β. Κατάσταση Ε.Δ. από Πλευράς Προσωπικού 

Οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην κοινωνία, στην οικονομία και στη γήρανση 

του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αυξανομένη υπογεννητικότητα, επιδρούν 

δυσμενώς στη διατήρηση ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, δεδομένου ότι η ισχύς των 

λαμβάνει τη μορφή γινομένου προσωπικού, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ηθικού. 

Το στρατιωτικό προσωπικό, ο βασικός παράγων των Ενόπλων Δυνάμεων, 

απαρτίζεται από τους μονίμους, τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου 

(επαγγελματίες οπλίτες) και τους στρατευμένους κληρωτούς. Οι τελευταίοι θα 

αποτελέσουν και το αντικείμενο στην περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος. 

Τα σύγχρονα δαπανηρά και πολύπλοκα οπλικά συστήματα δημιουργούν 

ηυξημένες ανάγκες σε προσωπικό υψηλού δείκτη νοημοσύνης και μακράς 
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εκπαίδευσης με συνεπακόλουθες επιδράσεις στην οροφή, στη θητεία, στην 

εκπαίδευση, στη λειτουργία και στην ποιότητα-επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

(1) Οροφή 

Η οροφή δια τη σύνθεση, δομή και οργάνωση των αναγκαίων Ενόπλων Δυνάμεων 

προς εκπλήρωση της ανατεθείσης αποστολής, θα είναι από το έτος 2005 και 

μελλοντικά 142.000 άτομα, εκ των οποίων 93.500 δια το Στρατό Ξηράς, 20.000 

δια το Πολεμικό Ναυτικό και 28.500 δια την Πολεμική Αεροπορία. Πέραν αυτών 

δια την εκτέλεση της πολεμικής αποστολής από τις Ε.Δ. απαιτείται διπλασία 

εκπαιδευμένη δύναμη ως εφεδρεία. 

(2) Στράτευση 

Στην αρχαία Σπάρτη, αλλά και στην Αθήνα, οι νέοι υπείχον στρατιωτική 

υποχρέωση από του 18ου έτους της ηλικίας των. Η δε εξάσκηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων επετρέπετο μετά τη συμπλήρωση διετούς στρατιωτικής θητείας. 

Στη νεώτερη ελληνική ιστορία, δια πρώτη φορά, η στρατιωτική υπηρεσία κατέστη 

υποχρεωτική δι΄όλους τους Έλληνες έως του 40ού έτους της ηλικίας δια νόμου 

(ΩΛΗ΄/29 Απριλίου 1880) επί κυβερνήσεως Χ.Τρικούπη. 

Σήμερα η άντληση του προσωπικού πραγματοποιείται από τους νέους άνδρες, 

μόλις συμπληρώσουν το 19ο έτος της ηλικίας, αφού «κάθε Έλληνας, που μπορεί 

να φέρει όπλα, είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδος» (άρθρο 

4 Συντάγματος). 

Η πρόσκληση προς στράτευση και η κατάταξη πραγματοποιείται από του 

τρέχοντος έτους 2004 ανά τρίμηνο και στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

Η απόδοση των κλάσεων, συνεπεία της υπογεννητικότητος, συνεχώς μειώνεται. 

Το έτος 1954 ήτο 94.000 άνδρες, το 2000 περίπου 83.000 και μετά το 2010 θα 

κατέλθει των 55.000 ανδρών. 

Μεγάλο ποσοστό από τους υποχρέους κατατάξεως άνω των 30.000 ανδρών 

λαμβάνει αναβολή, κυρίως λόγω σπουδών διάρκειας μεγαλυτέρας των πέντε ετών, 

ένα άλλο ποσοστό δια λόγους υγείας και ένα μικρότερο ποσοστό προσφέρει άοπλη 

υπηρεσία. 

Στην πραγματικότητα μόνο το 60% των υποχρέων στράτευσης κατατάσσεται 

ετησίως στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Δια την κατανόηση του προβλήματος αναφέρω το εξής παράδειγμα: 

Το έτος 2001 είχαμε 56.000 γεννήσεις αρρένων, που θα κληθούν να στρατευθούν 

το 2020. Το έτος 2019 απ΄αυτούς θα εισαχθούν στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ μέχρι 33.000, 

οι οποίοι στη συνέχεια θα λάβουν αναβολή λόγω σπουδών. Συνεπώς το 2020 θα 

καταταγούν στο Στρατό, στην ηλικία των 19 ετών, μόνο 23.000 άνδρες. Ποσοστό 

που αντιστοιχεί στο 30% της στρατεύσιμης οροφής του Στρατού Ξηράς. Όσοι 

λάβουν αναβολή θα παραμείνουν επί μίαν τουλάχιστον πενταετίαν ανεκπαίδευτοι 

και ανεκμετάλλευτοι επιστρατευτικώς. Αρκετοί θα οδηγηθούν στην ανυποταξία 

και όσοι θα καταταγούν θα έχουν σοβαρότερα προβλήματα προσαρμογής στη 

στράτευση λόγω ολοκλήρωσης χαρακτήρος και στην εκπαίδευση λόγω ηλικίας. . 

Ομοίως ο χρόνος εκμεταλλεύσεώς τους, ως εφέδρων μετά τη στράτευση, 

μειώνεται σημαντικώς. 
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Το υπόλοιπον θα συμπληρωθεί με την κατάταξη των εξ αναβολής εκ 

προηγουμένων κλάσεων και το σημαντικότερο ποσοστό, που δεν είναι κατώτερο 

του 50% του συνόλου των οπλιτών, από επαγγελματίες οπλίτες. 

Συμπέρασμα : Η διατήρηση της προβλεπομένης οροφής επιβάλλει την καθολική 

στράτευση στο 18ο έτος της ηλικίας των ανδρών, πριν την έναρξη των σπουδών 

και τη συμπλήρωση δι΄επαγγελματιών οπλιτών. 

(3) Θητεία 

Η διάρκεια της θητείας, της στρατιωτικής υποχρέωσης των κληρωτών, εξαρτάται 

από την οροφή, την εκπαίδευση, την επάνδρωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα 

των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και από τον αριθμό των κατατασσομένων. 

Ο ετήσιος κύκλος εκπαιδεύσεως των στρατευμένων οπλιτών, είναι πληρέστερος 

και αποτελεσματικότερος, καλύπτει την αναγκαιότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων σε όλες τις δραστηριότητες, τις διαφοροποιημένες είτε λόγω 

καιρικών συνθηκών, είτε λόγω εδαφικών δεσμεύσεων, παρέχει επαρκή χρόνο 

βίωσης των ιδιαιτεροτήτων του Στρατού. Επίσης η επιχειρησιακή ετοιμότης και η 

απόδοση των Σχηματισμών και Μονάδων κορυφώνονται στο τελευταίο τετράμηνο 

της δωδεκάμηνης εκπαίδευσης, διότι το προηγούμενο οκτάμηνο αναλίσκεται στη 

βασική, ειδική και ομαδική εκπαίδευση. 

Στο παρελθόν η θητεία διήρκει 24 μήνες, σήμερα κατήλθεν προοδευτικώς στους 

12 μήνες και δια τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ., με τάσεις δια περαιτέρω μείωση. 

Στις ευρωπαϊκές χώρες η θητεία κυμαίνεται από 6 μέχρι 24 μήνες, στην Τουρκία 

από 8 έως 18 μήνες και στην Κύπρο στους 26 μήνες με στράτευση στο 18ο έτος 

της ηλικίας. 

Η διάρκεια της θητείας των στρατευμένων, ενισχυομένων και δια των 

επαγγελματιών οπλιτών, δεν μπορεί να κατέλθει των δώδεκα μηνών, διότι η 

πρόσληψη των τελευταίων, δια διαφόρους λόγους, δεν πρέπει να ξεπερνά 

ορισμένα κρίσιμα όρια. Το κόστος του επαγγελματικού στρατού αυξάνεται 

υπέρογκα. Το κόστος του επαγγελματία οπλίτη είναι πενταπλάσιο του αντιστοίχου 

κόστους του κληρωτού οπλίτη (15.000 και 3.000 Ευρώ, αντιστοίχως). Όσο δια το 

κόστος, λόγω φθοράς των οπλικών συστημάτων, από τις διαδοχικές χρήσεις υπό 

των κληρωτών, επισημαίνεται ότι τα οπλικά συστήματα, με την ταχεία 

τεχνολογική εξέλιξη και την ανταγωνιστική διάθεση υπεροχής, ξεπερνούνται και 

αντικαθίστανται πριν ακόμη αχρηστευθούν. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα 32 

χρόνια (1961-1993) εχρησιμοποιήθησαν από τις μονάδες πεζικού τέσσερις τύποι 

τυφεκίων. 

γ. Διαπιστώσεις 

Η αναγκαία οροφή των Ε.Δ. δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από την ετησία 

απόδοση των κλάσεων, ακόμη και στην περίπτωση που η θητεία παραμείνει στους 

12 μήνες. 

Η επάνδρωση είναι σοβαρότερη δια το Στρατό Ξηράς και ιδιαίτερα δια τις μονάδες 

πεζικού, όπου χειριστής-φορέας και οπλομηχάνημα συμπίπτουν στον 

αναντικατάστατο μαχητή. 

Από πλευράς χωροταξικής το πρόβλημα είναι πλέον σοβαρό στις απερημωμένες 

ακριτικές περιοχές του Έβρου και των Νήσων, λόγω της ανάγκης υψηλής 
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επιχειρησιακής ετοιμότητος σε συνδυασμό με την αδυναμία εξασφαλίσεως 

τοπικών εφεδρειών. 

Εκεί στις ακριτικές περιοχές, με τη δημογραφική γήρανση, θα μπορούσε οι 

αγρότες και οι ψαράδες, οργανωμένοι στρατιωτικώς και ενισχυόμενοι 

οικονομικώς, να αναλάβουν την ασφάλεια των συνόρων, προκειμένου να 

παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, αλλά και να απαλλαγούν οι 

στρατιωτικές μονάδες του αντιστοίχου έργου, επ΄ωφελεία της εκπαιδεύσεώς των. 

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αλλά κυρίως οι εγχώριες πιέσεις και ανάγκες 

οδηγούν τις ηγεσίες στη μείωση των Ε.Δ. με αφαίρεση προσωπικού και σμίκρυνση 

της θητείας. Τα κενά προσπαθούν να καλύψουν με επαγγελματίες οπλίτες και με 

σύγχρονα οπλομηχανήματα, με «έξυπνα όπλα». Όμως η συνεχής μείωση της 

θητείας απαξιώνει το χαρακτήρα και τη χρησιμότητά της. 

Οι σύγχρονοι μαχητές απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια ατομικής και ομαδικής 

εκπαίδευσης, προκειμένου να αναπτύξουν υψηλού βαθμού σωματική ρώμη, 

ψυχική αντοχή, πνευματική ευεξία και ομαδικό πνεύμα, ώστε να χειρισθούν 

αποτελεσματικά τα πολύπλοκα οπλικά συστήματα και να αντέξουν κάτω από το 

εξουθενωτικό και καταστροφικό σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Το αξιόμαχον και η διάκριση των Ελληνικών Ε.Δ. βασίζονται στην πίστη των 

Ελλήνων στην υποχρέωση της στράτευσης δια την υπεράσπιση της ελευθερίας της 

πατρίδος, στην πίστη της ατομικής προσφοράς και θυσίας. Αυτή η πίστη έχει τις 

ρίζες της στο κοινό ελληνικό αξίωμα, κατά το οποίον «έκαστος ανήρ γεννάται όχι 

δι΄εαυτόν, αλλά δια την πατρίδα του». Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της 

διαπαιδαγώγησης, της παράδοσης και της παιδείας των Ελλήνων, των περασμένων 

γενεών, που ξεκίνησαν την Ελλάδα από τη Μελούνα και μέσα σε δέκα χρόνια την 

έφθασαν στα όρια, που σχεδόν και σήμερα κατέχει. 

Η πίστη αυτή, στη σύγχρονη κοινωνία, κλονίζεται, διότι η ιδέα του πολέμου 

αποτελεί δια τους μεγαλυτέρους παρωχημένο και δυσάρεστο παρελθόν και δια 

τους νεωτέρους απίθανο γεγονός. Σήμερα οι νέοι προσέρχονται στο στρατό κακώς 

ενημερωμένοι, με αρνητικές έως φοβικές διαθέσεις, με ανεπτυγμένο τον ατομισμό 

και τον υπερπροστατευτισμό, από καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, με απαιτήσεις, 

με δυσαρέσκεια λόγω διακοπής σπουδών και επαγγέλματος. Συνεπώς αρκετοί 

θεωρούν τη στράτευση βάρος και εμπόδιο που πρέπει να παρακαμφθεί. 

Οδηγούνται ευκόλως στην αστρατεία, στην ανυποταξία, στην αποφυγή της 

ένοπλης υπηρεσίας και στην ανάθεση της υπεράσπισης των αγαθών της 

περιουσίας και της ελευθερίας σε μισθωμένους υπερασπιστές, τους επαγγελματίες 

οπλίτες. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί και ο ευεργετικός παιδευτικός χαρακτήρας του 

Στρατού προς τους Ελληνόπαιδες. Αναπτύσσεται το ομαδικό πνεύμα, η 

αλληλεγγύη και η συνεργασία. Καλλιεργούνται οι αρετές του θάρρους, της 

αποφασιστικότητος, της ευθύνης και της πειθαρχίας. Προβάλλεται το συλλογικό 

συμφέρον του ατομικού. Προάγεται η φιλοπατρία και σφυρηλατείται η εθνική 

συνείδηση. Εθίζεται η οργάνωση και η τάξη. Προσφέρονται επαγγελματικές 

γνώσεις. 

Φρονώ πως αυτή η παιδεία προς τους Ελληνόπαιδες είναι η σημαντικότερη 
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προσφορά, το ανταποδοτικό όφελος της πατρίδος προς τους στρατευμένους νέους 

της. Αυτή την προσφορά ουδέν άλλο σχολείο μπορεί να την παρέξει παρά ο καλά 

δομημένος και οργανωμένος στρατός, το «δεύτερο σχολείο», όπως ελέγετο πριν 

λίγα χρόνια. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα των σφιγμομετρήσεων, που δημοσιεύονται και 

φέρουν τις Ε.Δ. να κατέχουν την πρώτη θέση, άνω του 80%, στην εμπιστοσύνη και 

στην αποδοχή του ελληνικού λαού, είναι βέβαιον πως το έργον της πολιτείας προς 

ανακοπή των τάσεων αστρατείας και καθιέρωση της καθολικής στράτευσης 

καθίσταται απλούστερο. 

Επιβάλλεται προς αυτή την κατεύθυνση να κινείται η πολιτεία και να προσπαθεί 

δια την αλλαγή της σύγχρονης νοοτροπίας με τη σωστή ενημέρωση και 

διαπαιδαγώγηση στο σχολείο και στην οικογένεια. Με τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβιώσεως των στρατευμένων, κυρίως όμως με την συνεχή επίβλεψη, την διαρκή 

απασχόληση, τη δίκαιη μεταχείριση και την ρεαλιστική εκπαίδευση από 

συγχρόνους, λειτουργούς, κατοχυρωμένους αξιωματικούς. 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

α. Η Ελλάς αντιμετωπίζει σοβαρό εθνικό πρόβλημα, το δημογραφικό, λόγω 

υπογεννητικότητος, γήρανσης και μετανάστευσης του πληθυσμού, που έχει ως 

συνέπεια την αρνητική αύξηση του πληθυσμού με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην 

κρατική και εθνική οντότητα. 

β. Τα κύρια αίτια της υπογεννητικότητος στην Ελλάδα είναι η ευμάρεια και ο 

ατομισμός, οι ξένες επιδράσεις, η μείωση των γάμων, η αύξηση των διαζυγίων, η 

νομιμοποίηση των αμβλώσεων, ο επαγγελματισμός της γυναίκας, το κόστος 

ανατροφής και φύλαξης των παιδιών, η ανεργία, η αστικοποίηση, η εξέλιξη της 

αγροτικής οικονομίας, η μειωμένη κρατική μέριμνα δια την εξάλειψη των αιτίων. 

γ. Τα αίτια της αστυφιλίας και της μετανάστευσης πρέπει να αναζητηθούν στην 

ανισόρροπη ανάπτυξη, στην ελλειπή υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη 

της περιφερείας, στην κατάτμηση του γεωργικού κλήρου, στην έλλειψη 

χωροταξικού σχεδιασμού της χρήσης γης, στις αντίξοες συνθήκες της αγροτικής 

ζωής, στην υπερπροβολή της αστικής διαβίωσης, στο κεντρομώλο σχεδιασμό των 

νέων δήμων, στην ανασφάλεια και στην έμφυτη τάση του Έλληνα δι΄αλλαγή και 

αναζήτηση καλύτερης τύχης. 

δ. Το δημογραφικό πρόβλημα επιδρά δυσμενώς στην επάρκεια επάνδρωσης των 

Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της μειώσεως των γεννήσεων και της γήρανσης στην 

περιφέρεια, όπου λόγω αποστολής βρίσκεται το μείζον των Ε.Δ. και ιδιαίτερα του 

Στρατού Ξηράς. 

ε. Η διατήρηση Ενόπλων Δυνάμεων υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητος, 

απαιτεί πληρότητα επάνδρωσης, υψηλή οροφή και κατά συνέπεια επαρκούς 

διάρκειας θητεία προς κάλυψη του μειωμένου αριθμού στρατευομένων. 

στ. Οι οπλίτες θητείας πρέπει να αποτελούν τη σπονδυλική στήλη των Ενόπλων 

Δυνάμεων της Ελλάδος. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θητείας είναι από πάσης πλευράς 

προσαρμοσμένες καλύτερα στα μέτρα και ικανοποιούν επαρκώς τις εθνικές 

ανάγκες της χώρας. 
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ζ. Οι Ε.Δ. θητείας επενεργούν ευεργετικά και παιδευτικά στους Ελληνόπαιδες με 

την ανάπτυξη της σωματικής ρώμης, της ψυχικής αντοχής, της πνευματικής 

ευεξίας, της εθνικής συνείδησης και άλλων αρετών και δεξιοτήτων, που 

συμβάλλουν στην καλύτερη κοινωνική προσαρμογή και εργασία, αλλά και στην 

καθολικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων της πατρίδος. \ 

η. Η καθολική στράτευση των ανδρών στο 18ο έτος της ηλικίας με θητεία, ίσης 

διάρκειας 12 μηνών, αποτελεί την πλέον συμφέρουσα, αναγκαία, δυνατή και 

σκόπιμη λύση. Ικανοποιεί απολύτως την αρχήν της ισονομίας. Έχει χαμηλότερο 

κόστος πάσης άλλης λύσεως. Δημιουργεί επάρκεια εκπαιδευμένης και 

ετοιμοπόλεμης εφεδρείας μακράς διάρκειας. Καλλιεργεί υπευθύνους και 

ανδρείους πολίτες. Βασίζεται στην ανιδιοτέλεια και στην αίσθηση της προσφοράς 

και είναι μακράν πάσης σύνδεσης με σχέσεις και αδυναμίες προσφοράς και 

ζήτησης, δούναι και λαβείν, σπερμάτων συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, 

καταστάσεων επικινδύνων δια την πειθαρχία και το αξιόμαχο των Ενόπλων 

Δυνάμεων της χώρας. 

θ. Η ανεπάρκεια των κληρωτών οπλιτών δια την κάλυψη της επιβαλλομένης 

οροφής οδηγεί στην κατάταξη επαγγελματιών οπλιτών, σε ποσοστό άνω του 50% 

του συνόλου των οπλιτών. Και όσο θα περνούν τα χρόνια και θα μειώνεται ο 

αριθμός των κληρωτών, λόγω υπογεννητικότητος, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός 

των επαγγελματιών ή θα αυξάνεται η θητεία, εφόσον η αποστολή των Ε.Δ. 

παραμένει αμετάβλητη. 

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Δια την άρση όλων εκείνων των αιτίων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, 

επιβάλλεται να γίνουν από την πολιτεία, προγραμματισμένα και συναποφασισμένα 

τα εξής : 

α. Να δοθούν σοβαρά επιδόματα δια τη γέννηση κάθε παιδιού, αυξανομένων 

αναλόγως του αριθμού και συγχρόνως να επεκταθούν τα ευεργετήματα των 

πολυτέκνων και σε γονείς τριών παιδιών. 

β. Να αυξηθούν οι άδειες εγκυμοσύνης, γαλουχίας και προστασίας των παιδιών. 

γ. Να γίνουν σταθμοί βρεφών και νηπίων σε όλους τους κατοικουμένους 

οικισμούς της χώρας, ανάλογης δυναμικότητος προς τον αριθμό των παιδιών. 

δ. Να χορηγείται χαμηλότοκο δάνειο στα ζευγάρια με την τέλεση του γάμου, που 

να αποπληρώνεται δια της καταβολής του μηνιαίου ενοικίου δια την απόκτηση 

σύγχρονης και ευρύχωρης κατοικίας. 

ε. Να ληφθούν μέτρα δια την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφερείας δια συγκράτηση 

πληθυσμών σε κρίσιμες εθνικά περιοχές. 

στ. Να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός της χρήσης γης, ο αναδασμός και η 

ενίσχυση των αγροτών δια την επαύξηση των εκτάσεών των. 

ζ. Να δοθούν απαλλαγές σε φόρους, εισφορές και τέλη αδειών στους αγρότες των 

ακριτικών περιοχών. 

η. Να δοθούν κίνητρα δια ανάπτυξη βιοτεχνιών και δια εγκατάσταση δημοσίων 

υπαλλήλων στην περιφέρεια. 

θ. Να είναι καθολική η στράτευση των ανδρών στο 18ο έτος της ηλικίας, με 
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σταθερά θητεία 12 μηνών, συμπληρουμένων των βασικών ειδικοτήτων με 

επαγγελματίες οπλίτες. 

ι. Να είναι αισθητή η παρουσία των Ε.Δ. και των Σ.Α. στις παραμεθόριες περιοχές 

δια τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων, οι οποίοι να ενταχθούν και 

οργανωθούν σε σύστημα φύλαξης συνόρων κατά το πρότυπο των «Ακριτών». 

ια. Να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των λαθρομεταναστών και 

μεταναστών. 

ιβ. Τέλος να πραγματοποιείται ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του λαού επί των 

κινδύνων που το έθνος διατρέχει από το δημογραφικό πρόβλημα και από τη 

μείωση της ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. 

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το σοβαρότερο εθνικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι το 

δημογραφικό, που βάλει ευθέως κατά της εθνικής και κρατικής οντότητος. Είναι 

σύνθετο και η επίλυσή του απαιτεί πρόγραμμα, μεθοδικότητα και όχι άλλη 

αναβολή. 

Το δημογραφικό πρόβλημα επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σοβαρά από τη 

διατήρηση ισχυρών Ε.Δ. 

Κλείνω την ομιλία μου με απόσπασμα λόγου του φιλέλληνα Γάλλου βουλευτή 

P.David, στις 12 Ιανουαρίου του 1844, στη Γαλλική Βουλή : «Η μοναρχία 

χρειάζεται αυλήν, στρατόν, οικονομικά μέσα….Πού θα τα εύρητε όλα αυτά εις 

κράτος χωρίς γεωργία, βιομηχανίαν και σχεδόν έρημον πληθυσμού ; Η 

Κωνσταντινούπολις, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη επλημμύρησαν από 

πεινασμένους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιστρέφουν εις τους παλαιούς των 

αυθέντας να ζητήσουν εργασίαν και άρτον. Πώς θα δημιουργηθεί στρατός ; Η 

Πελοπόννησος, η τόσον άλλοτε κατοικουμένη και εύφορος…..είναι ήδη 

ακαλλιέργητη κατά τα 4/5 ελλείψει χρημάτων και χειρών. Καλέσατε τους πολίτας 

να επιστρέψουν, δώσατέ τους αγροκτήματα και μηχανάς. Δημιουργήσατε εθνικόν 

στρατόν ή μάλλον εμπνεύσατε εις τον λαόν πίστιν δια να δημιουργήσει ο ίδιος τον 

Στρατό του όπως συμβαίνει στην Ελβετία». 

Ας ευχηθούμε να μην αντιμετωπίσει η Ελλάς παρομοίαν κατάσταση στο μέλλον. 

Ας προβληματισθούμε. Ας αποφασίσουμε να πράττουμε τα ωφέλιμα και όχι μόνο 

τα αρεστά. 

ΠΗΓΕΣ 
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ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΙΣ Α.Τ.Μ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Το Μοντέρνο «Οικονομικό-Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη 

Πρώην Υποδιειυθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Είναι γεγονός αναντίρρητο, ότι το έγκλημα (ουδέποτε έλειψε από τη ζωή του 

ανθρώπου ως κοινωνικό φαινόμενο), παρακολουθεί τις κοινωνικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις και αναπροσαρμόζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα σε κάθε 

εποχή να παρουσιάζεται με διαφορετική μορφή και ένταση, τόσο διεθνώς, όσο και 

στη χώρα μας. Συνέπεια δε τούτου είναι, ότι, στη σημερινή μεταβιομηχανική 

πυρηνική εποχή που διανύουμε, σε συνδυασμό με την τεχνολογική επανάσταση 

και την «επαγγελματοποίηση» του εγκληματία, να εμφανιστούν πρωτόγνωρα 

εγκλήματα νέας μορφής μέσα σε μία τάση παγίωσης του οργανωμένου 

εγκλήματος, όπου κυριαρχεί, μεταξύ άλλων, και το οικονομικό έγκλημα. 

Το οικονομικό έγκλημα, ως γνωστόν, λόγω του διεθνικού-διακρατικού χαρακτήρα 

που το διέπει, είναι δυνατόν να απειλήσει την οικονομία και την εθνική ασφάλεια 

μιας χώρας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι επιπλέον κυριαρχείται 

από το στοιχείο της απάτης εκφραζόμενο από οργανωμένα κυκλώματα δραστών, 

προικισμένων με ιδιαίτερη και θαυμαστή οξύνοια, χρησιμοποιώντας ευχερώς την, 

με εκρηκτικούς ρυθμούς, εξελισσόμενη, πάσης φύσεως, τεχνολογία, κυρίως την 

ηλεκτρονική, εξ ου και ο όρος «ηλεκτρονικό-οικονομικό έγκλημα», δηλαδή μια 

μετεξελιγμένη σύγχρονη μορφή του οικονομικού εγκλήματος. 

Το συνηθέστερο ηλεκτρονικό έγκλημα, το οποίο παρουσιάζει εσχάτως έξαρση, 

επικεντρώνεται, στην ιδιοποίηση τραπεζικών λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και στις απάτες με τη χρήση πιστωτικών καρτών. 

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ Α.Τ.Μ. 

Η πλέον «μοντέρνα» έκδοση του εγκλήματος τούτου, η οποία επί των ημερών μας 

έχει λάβει την μορφή επιδημίας, είναι οι μέθοδοι απάτης στις Αυτόματες 

Ταμειολογιστικές Μηχανές (Α.Τ.Μ.) των Τραπεζών. Λόγω της επικαιρότητας του 

θέματος και για λόγους ενημέρωσης των αναγνωστών του περιοδικού 

«Προβληματισμοί», αλλά και των συναλλασσομένων εν γένει, εκρίθη σκόπιμος η 

εκτενής ανάλυση των εγκλημάτων αυτού του είδους, καθ΄όσον τις Α.Τ.Μ. οι 

οποίες έχουν γίνει απαραίτητες για την καθημερινή μας εξυπηρέτηση, λυμαίνονται 

πλέον ειδικευμένες σπείρες χρησιμοποιώντας θαυμαστή τεχνογνωσία και 

εξελιγμένη τεχνολογία μαζί με ιδιαίτερες επινοήσεις και τεχνάσματα, 

«ελαφρώνοντας» ή αδειάζοντας στην κυριολεξία τους λογαριασμούς των 

καταθέσεων ανύποπτων πολιτών, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

χρησιμοποιούν τις Α.Τ.Μ. 

Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι και τακτικές από τους απατεώνες ποικίλουν 

ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη και την επινόηση που μετέρχονται. Κλειδί 
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όλων αυτών είναι η αποκάλυψη και η γνώση του μυστικού κωδικού συναλλαγής 

του καταθέτου (ΡΙΝ), οπότε τα πάντα στη συνέχεια απλοποιούνται. Στην Ελλάδα, 

από τα μέχρι σήμερα περιστατικά της πρακτικής, οι εν λόγω μέθοδοι συνοψίζονται 

σε τρεις (3) : 

Η «Λιβανέζικη Θηλειά» 

Είναι η πλέον απλουστευμένη από απόψεως τεχνολογίας τακτική των απατεώνων. 

Τον κυριότερο ρόλο εδώ παίζει η ευγενική παρουσία και η πειθώ του απατεώνα 

και όχι κάποια ιδιαίτερης μορφής τεχνολογική υποδομή. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η κάρτα του ανυποψίαστου θύματος 

μπλοκάρεται από μία δεύτερη σχισμή που τοποθετείται από πριν στην υποδοχή της 

κάρτας. Ο «δήθεν» τυχαία παρευρισκόμενος κακοποιός προθυμοποιείται να 

βοηθήσει τον αφελή, προτείνοντάς του να ξαναπληκτρολογήσει το ΡΙΝ, το οποίο 

στο μεταξύ ο δράστης έχει φροντίσει να απομνημονεύσει. Η κάρτα όμως, όπως 

είναι φυσικό, συνεχίζει να είναι μπλοκαρισμένη, πράγμα που ανακοινώνεται στον 

κάτοχο, ότι «την έφαγε» το μηχάνημα. Συνήθως ο κάτοχος της κάρτας αποχωρεί 

άπραγος και εξαπατημένος, ενώ ο δράστης με την ησυχία του συνεχίζει την 

διακοπείσα ανάληψη, αλλά προς ίδιον όφελος, τη φορά αυτή. 

Το «Ξάφρισμα» 

Είναι η μέθοδος των απατεώνων, η οποία απαιτεί χρήση προηγμένης τεχνολογίας 

και μεγάλη εξειδίκευση. Είναι ξενόφερτη με «εξπέρ» του είδους τους Βούλγαρους, 

οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει θραύση στις Α.Τ.Μ. αδειάζοντας τους 

καταθετικούς λογαριασμούς ικανού αριθμού καταθετών. 

Με τη μέθοδο αυτή τοποθετείται ειδικός μηχανισμός στην υποδοχή της κάρτας, 

ενώ σε ειδικό δέκτη, σε μερικές δεκάδες μέτρα πλησίον, δίδεται το σήμα με τον 

αριθμό της κάρτας (16ψήφιος), που στο μεταξύ αναγνώσθηκε κατά την είσοδο της 

κάρτας. Ταυτόχρονα κάποιος από την σπείρα που παρακολουθεί με κυάλια από 

μακριά, βλέπει το ΡΙΝ που πληκτρολογείται ή γίνεται και χρήση φορητής 

μικροκάμερας, τοποθετημένης από πριν στην οροφή της Α.Τ.Μ. 

Η αντιγραφή της κάρτα είναι πλέον γεγονός. Αυτό πλέον εύκολα οδηγεί στην 

κατασκευή πλαστής κάρτας, της οποίας η χρήση είναι εφικτή και «αποδοτική», 

όπως και στην αναπαραγωγή τέτοιων πλαστών καρτών σε ευρεία κλίμακα, οι 

οποίες μάλιστα κυκλοφορούν στην αγορά, πωλούμενες προς 50 Ευρώ εκάστη. 

Με τέτοια μέθοδο υψηλής τεχνολογίας, όμοια της οποίας δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κύκλωμα Βουλγάρων απατεώνων «ξεσήκωσε» 

εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ από Α.Τ.Μ. από το καλοκαίρι του 2003 μέχρι τέλη 

Μαρτίου 2004, οπότε και εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος 

της Ασφάλειας Αττικής. 

Με αυτοσχέδιους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς αντιγραφής καρτών αναλήψεως 

που αποτελούνταν από μικροκάμερες των οποίων το περίβλημα ήταν συγχρόνως 

και κεραία λήψης σημάτων, παγίδευαν τις Α.Τ.Μ. των Τραπεζών σε ανύποπτο 

χρόνο. Ειδικότερα, τοποθετούσαν, κατά τρόπο καμουφλαρισμένο, στην οροφή των 
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Α.Τ.Μ. την μικροσκοπική κάμερα. Κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού του 

(ΡΙΝ), από τον κάτοχο της κάρτας, τα στοιχεία της κάρτας και ο κωδικός αυτής 

καταγράφονταν σε βιντεοκασέτα από την κάμερα και έναν αισθητήρα που είχε 

τοποθετηθεί. Στην ίδια βιντεοκασέτα γινόταν καταγραφή και σημάτων ήχου που 

αντιστοιχούσαν στους κωδικούς της ίδιας κάρτας. Στη συνέχεια προέβαιναν στην 

κατασκευή πλαστής κάρτας-αντιγράφου και στην αναπαραγωγή αυτής, και αφού 

είχαν στην κατοχή τους και τον κωδικό, έκαναν τις αναλήψεις από τους 

λογαριασμούς ανύποπτων πολιτών. 

Η Μέθοδος της Διαφανούς Ταινίας 

Με τη μέθοδο αυτή, γίνεται η αντιγραφή του μυστικού αριθμού (ΡΙΝ) μέσω μιας 

διαφανούς ταινίας που τοποθετείται εκ των προτέρων στο πληκτρολόγιο της 

Α.Τ.Μ. και κατά την πληκτρολόγηση αποτυπώνεται στην ταινία αφανώς δια 

γυμνού οφθαλμού, όταν ο συναλλασσόμενος κάνει χρήση της κάρτας του για 

ανάληψη μετρητών. Τα περαιτέρω είναι πλέον πολύ εύκολα για τους απατεώνες 

της σπείρας. 

Υφαρπαγή Κάρτας και ΡΙΝ 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, υπάρχει εν χρήσει –  

πραγματική μάστιγα –  στην Μ. Βρετανία, μία άλλη αποδοτική μέθοδος, πολύ 

απλή, άγνωστη στην Ελλάδα, της οποίας όμως η εισαγωγή και εφαρμογή στη 

χώρα μας, είναι θέμα χρόνου, όπως εκτιμάται από την Ελληνική Αστυνομία. 

Κατά τη μέθοδο αυτή, μόλις γίνει αντιληπτός ο κωδικός αριθμός (ΡΙΝ) κατά την 

πληκτρολόγησή του από το θύμα την ώρα της συναλλαγής, από δύο-τρεις 

απατεώνες που φροντίζουν διακριτικά να παρευρίσκονται στο χώρο του 

μηχανήματος Α.Τ.Μ., κάποιος ρίχνει στα πόδια του ένα κέρμα ή χαρτονόμισμα, 

λέγοντάς του ότι του έπεσε. Σε περίπτωση που το υποψήφιο θύμα «τσιμπήσει» και 

σκύψει να μαζέψει το κέρμα ή χαρτονόμισμα, οι απατεώνες αρπάζουν με 

αστραπιαία ταχύτητα την πιστωτική κάρτα που ήδη υπάρχει στη σχισμή της 

Α.Τ.Μ. και εξαφανίζονται έχοντας στην κατοχή τους κάρτα και ΡΙΝ. Στη συνέχεια 

αμέσως και πριν το θύμα προλάβει να ενημερώσει την Τράπεζα, οι δράστες 

κάνουν χρήση της κάρτας από άλλο μηχάνημα «αδειάζοντας» το λογαριασμό του 

θύματος. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των Αρχών Ασφαλείας και συστάσεις των 

Τραπεζών, η καλύτερη προστασία των καταθετών, είναι η προφύλαξη κατά τη 

διάρκεια της πληκτρολόγησης του μυστικού κωδικού τους (ΡΙΝ) κατά τις 

εκάστοτε συναλλαγές τους στις Α.Τ.Μ. των Τραπεζών, ώστε να μη καταστεί 

αντικείμενο υποκλοπής του, καθ΄όσον όλες οι μέθοδοι και πρακτικές των 

απατεώνων στηρίζονται στη γνώση του ΡΙΝ. Συγκεκριμένα θα πρέπει ο 

συναλλασσόμενος να αποκρύπτει με το χέρι του ή κάποιο άλλο αντικείμενο την 
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πληκτρολόγηση, παρεμποδίζοντας ή αποκλείοντας την αντιγραφή από τους 

κακοποιούς. Επιπλέον σε καμιά περίπτωση θα πρέπει να δέχονται βοήθεια από 

πρόθυμους τρίτους τη στιγμή κατά την οποία πληκτρολογούν τον κωδικό τους 

αριθμό και να μην επιτρέπουν την παρουσία, όπισθεν και πολύ πλησίον τους, σε 

άλλο άτομο. Τέλος το καταναλωτικό κοινό του είδους αυτού, δεν θα έχει λόγο να 

φοβάται, εάν τηρεί σχολαστικά και επακριβώς τους σχετικούς όρους της σύμβασης 

γύρω από τη χρήση της κάρτας Α.Τ.Μ. που έχει συνάψει με την Τράπεζά του, 

όπως επίσης, και να συμβουλεύεται όλες τις προειδοποιήσεις που εμφανίζονται 

στην οθόνη της Α.Τ.Μ. κατά τη στιγμή της συναλλαγής του. 

Οι Σχετικές Συμβουλές του Υ.Δ.Τ. 

Περισσότερο λεπτομερής και περιπτοσιολογική είναι η σχετική με το θέμα 

Ιστοσελίδα του Υ.Δ.Τ. : www.ydt.gr, παρέχοντας συμβουλές για τους χρήστες των 

Α.Τ.Μ. Ειδικότερα : 

Τρόπος χρήσης των Α.Τ.Μ. 

•  Πριν ξεκινήσετε τη συναλλαγή έλέγξτε προσεκτικά το χώρο γύρω σας για τυχόν 

ύποπτες κινήσεις. 

•  Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο που βρίσκεται η Α.Τ.Μ. δεν υπάρχει κάποιο 

πρόσθετο εξάρτημα, του οποίου η παρουσία δεν δικαιολογείται. 

•  Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο, αλλοιώσεις ή σημάδια στη 

σχισμή υποδοχής της κάρτας, όπως στρεβλωμένο πλαίσιο, εκδορές, επιπλέον 

εξαρτήματα, τρύπες κ.λ.π. αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη 

Α.Τ.Μ. Ειδοποιείστε αμέσως την Τράπεζα. 

•  Σε περίπτωση που η Α.Τ.Μ. κρατήσει την κάρτα ή αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε 

πρόβλημα κατά τη συναλλαγή, επικοινωνήστε μόνο με την Τράπεζα που σας 

χορήγησε την κάρτα. 

•  Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που προθυμοποιούνται να σας βοηθήσουν στο 

χειρισμό της Α.Τ.Μ ή ζητούν το ΡΙΝ της κάρτας σας. 

•  Σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη, 

επικοινωνήστε μόνο με τα τηλέφωνα της Τράπεζας. 

•  Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό σας ΡΙΝ «προστατέψτε» το πληκτρολόγιο, 

ώστε κανείς γύρω σας να μην αντιληφθεί τον τετραψήφιο αριθμό που 

πληκτρολογείτε. 

•  Μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης χρημάτων μετρήστε τα χρήματα με 

διακριτικότητα και όσο πιο σύντομα μπορείτε. 

•  Φροντίστε να μην είστε μόνοι σας, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήστε Α.Τ.Μ. 

κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε μη πολυσύχναστες περιοχές. 

•  Εάν χρησιμοποιείτε Α.Τ.Μ. που βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο, μην επιτρέπετε σε 

άτομα που δεν γνωρίζετε να εισέλθουν στο χώρο, κατά τη διάρκεια της 

συναλλαγής. 

•  Μην αφήνετε τα κλειδιά σας ή πολύτιμα αντικείμενα στο αυτοκίνητό σας, ενώ 

χρησιμοποιείτε Α.Τ.Μ. και μην αφήνετε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας 

αναμμένη. 
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Για την Προστασία του Λογαριασμού σας 

•  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ως κωδικό (ΡΙΝ) την ημερομηνία γέννησης, τον 

αριθμό τηλεφώνου ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία που μπορεί να γίνου εύκολα 

αντιληπτά από επιτήδειους. 

•  Αποφεύγετε να γράφετε το ΡΙΝ οπουδήποτε. 

•  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το ίδιο ΡΙΝ σε περισσότερες από μια κάρτες 

σας. 

•  Επιλέξτε και απομνημονεύστε τον κωδικό ΡΙΝ που μόνο εσείς θα γνωρίζετε και 

που δεν θα μπορεί να προσδιορισθεί από προσωπικά σας αντικείμενα που 

υπάρχουν στο πορτοφόλι ή στην τσάντα σας. 

•  Μην δίνετε τον κωδικό σας ΡΙΝ σε οποιονδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε 

περιστάσεις. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, επικαλεσθεί ότι τηλεφωνεί από την 

Τράπεζα και ζητήσει τον αριθμό του ΡΙΝ για επαλήθευση, μην το δώσετε. Οι 

Τράπεζες δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εάν έχετε αναγνώριση κλήσης, 

καταγράψτε τον αριθμό που αναγράφηκε στην τηλεφωνικής σας συσκευή και 

ενημερώστε αμέσως την Αστυνομία. 

•  Μην αφήνετε ποτέ την απόδειξη συναλλαγής που έχει εκδώσει η Α.Τ.Μ. 

•  Συγκρίνετε τις αποδείξεις ανάληψης χρημάτων της Α.Τ.Μ. με το μηνιαίο 

ενημερωτικό δελτίο κίνησης του λογαριασμού σας. Εάν παρατηρήσετε 

οποιαδήποτε συναλλαγή που δεν έχετε πραγματοποιήσει ενημερώστε αμέσως την 

Τράπεζα. 

•  Να υπογράφετε την κάρτα σας. Αυτό εμποδίζει τον οποιοδήποτε να 

παραποιήσει το όνομά σας πάνω σε αυτήν. 

•  Μη δίνετε και μη δανείζετε ποτέ και σε κανέναν την κάρτα σας. 

•  Όταν κυκλοφορείτε έχετε μαζί σας μόνο τις κάρτες που προτίθεστε να 

χρησιμοποιήσετε. 

•  Αναφέρατε αμέσως την κλοπή ή την απώλεια κάρτας στην Τράπεζα και στην 

Αστυνομία. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑ 

«Ο Κόσμος τον 21ον Αιώνα και η Ασφάλεια της Ελλάδος» 

 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χρ. Μουστάκη 

Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέσα από το βιβλίο αυτό αντικατοπτρίζεται η προσωπικότητα και τα χαρίσματα 

του συγγραφέα και ιδιαίτερα οι σπάνιες πνευματικές του ικανότητες, η 

ευρυμάθεια, η ευθυκρισία και η δυνατότητά του να συνεκτιμά όλους τους 

παράγοντες και να καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα. 

Επίσης το θάρρος και η τόλμη του να εκθέτει με παρρησία τις απόψεις του ακόμα 

και αν προκαλούν αντιδράσεις. Αυτό άλλωστε έπραττε πάντοτε, χωρίς να 

υπολογίζει το κόστος. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο συγγραφέας, κατά την ανάλυση όλων των παραγόντων και στοιχείων, αναλύει, 

προσδιορίζει και καταγράφει όλες εκείνες τις παραμέτρους που είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν σήμερα αλλά και στο μέλλον τις παγκόσμιες εξελίξεις και κυρίως τις 

επιπτώσεις στη χώρα μας. 

Παραθέτει πληθώρα στοιχείων στο κύριο μέρος αλλά και στα παραρτήματα, 

δίνοντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη-μελετητή να κάνει τις δικές του 

εκτιμήσεις, χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματικά στοιχεία και να βγάλει τα 

συμπεράσματά του συμφωνώντας ή διαφωνώντας μαζί του. 

Τα κύρια συμπεράσματά του από την ανάλυση των διαφόρων παραγόντων είναι τα 

εξής : 

α. Οι ΗΠΑ διακατέχονται από «μεσσιανική αντίληψη» για το ρόλο τους και είναι 

αποφασισμένες να επιβάλλουν το, κατά την αντίληψή τους αγαθό, ακόμη και δια 

της βίας, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτή η πρακτική τους καλλιεργεί τον 

αντιαμερικανισμό. 

Ενεργούν πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον τους και παρά τα λεγόμενα περί 

αιφνιδιασμού και αφελείας τους, σχεδιάζουν εγκαίρως και επιμελώς. 

Η ΕΕ, έχει την ανάγκη της πραγματικής ενοποιήσεως, οικεία βουλήσει, και την 

ανάπτυξη της ΚΕΠΠ, αν θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη 

του, η ΕΕ αποδέχτηκε τις αποκλίσεις του Σχεδίου Ανάν από το Ευρωπαϊκό 

κεκτημένο για να προετοιμάσει το έδαφος για την αποδοχή αποκλίσεων και στην 

ένταξη της Τουρκίας, ώστε να παρακαμφθούν αδυναμίες και υστερήσεις της, αλλά 

και να επιβληθούν σ΄αυτή περιορισμοί για την προστασία της υπόλοιπης ΕΕ από 

την αναμενόμενη δημογραφική Τουρκική εισβολή. 

Η Ρωσική Ομοσπονδία αναδύεται πάλι με προοπτικές. Έχει δε πολλές πιθανότητες 
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να επιτύχει η προσπάθειά της για την ανάπτυξη και τον εποικισμό της πέραν των 

Ουραλίων περιοχής. Αν γίνει αυτό θα έχομε την ανάδυση ενός νέου δυναμικού 

συντελεστή ρυθμιστικής παρεμβάσεως στις παγκόσμιες εξελίξεις. 

Οι ενεργειακοί πόροι που δίνουν τη δύναμη σ΄αυτούς που ελέγχουν τις πηγές και 

το εμπόριό τους, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις που παραθέτει, 

ελαττώνονται και θα έχουν εξαντληθεί μέχρι το 2050. Εκτιμά ότι μέχρι τότε θα 

εξακολουθήσουν οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχό τους και θα εντείνονται όσο τα 

αποθέματα περιορίζονται. Παράλληλα όμως θα έχομε και αγώνα μεταξύ τους για 

την πρόσκτηση εναλλακτικών πηγών ενεργείας με συνέπεια την ανάδειξη νέων 

δυνάμεων και ίσως και τη νέα υπερδύναμη στον κόσμο. 

Ο αντιτρομοκρατικός πόλεμος όσο συνεχίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

Ισλαμική λογική, δηλαδή η πεποίθησή τους ότι η γη τους και ο πλούτος της είναι 

δώρο του Αλαχ και ότι έχουν υποχρέωση να ζουν σύμφωνα με το Κοράνι και να 

προβάλλουν μαχητική αντίσταση σ΄όποιον επιχειρεί να τους επιβάλλει εκτροπές, 

θα αναπαράγει τρομοκράτες και τρομοκρατία και διάχυση κλίματος ανασφάλειας. 

Στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες υπάρχουν εθνικιστικές τάσεις και 

καλλιεργούνται διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ελάχιστη επιδίωξη κάθε 

μιας είναι η εμπέδωση υπάρξεως δικής της μειονότητος στη χώρα μας και η 

κατοχύρωη δικαιωμάτων τουλάχιστον στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού 

κεκτημένου». 

H Tουρκία, επειδή έχει την ικανότητα μετατροπής των προβλημάτων της σε αιτίες 

στηρίξεως προσδοκά την κατ΄εξαίρεση ένταξή της. Έχει όμως μεγάλες 

πιθανότητες παραμονής εκτός ΕΕ με με ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες. 

Σημειώνει όμως ότι θα ήταν τραγικό για την Ελλάδα να πιστέψουμε ότι η πολιτική 

της Τουρκίας απέναντί της εξαρτάται από τους καλούς ή κακούς Τούρκους. 

β. Οι δυνατότητες της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των απειλών είναι πολύ 

μεγάλες αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό και να αναβαθμιστούν οι 

ηθικές δυνάμεις. 

Υπάρχει ένας εφησυχασμός στην Ελλάδα για το πρόβλημα ασφαλείας με το 

λανθασμένο σκεπτικό, όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μας 

προστατεύουν. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ 

Το κεφάλαιο Αντιμετώπιση Απειλών είναι κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό 

γιατί εκτίθενται απόψεις και προτάσεις πρωτότυπες και αρκετά προωθημένες, οι 

οποίες θα προκαλέσουν ακόμη και αντιδράσεις. Το βέβαιο όμως είναι ότι θα 

προκύψει ένας γόνιμος διάλογος επ΄ωφελεία της υποθέσεως. Οι απόψεις και 

προτάσεις του είναι οι εξής : 

α. Η Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας πρέπει να έχει «ως μόνη επιδίωξη την 

αποφασιστική και αποτελεσματική εξασφάλιση της Ασφάλειας, Ανεξαρτησίας, 

Εθνικής Κυριαρχίας, Ακεραιότητος και Συμφερόντων της χώρας». 

β. Το Δόγμα Εθνικής Ασφαλείας πρέπει να έχει ως απαραίτητο περιεχόμενο «την 

έγκαιρη και ασφαλή πληροφόρηση και αποφυγή παραπληροφόρησης, αυξημένη 

ικανότητα προλήψεως, αποφασιστική δυνατότητα αποτροπής, βεβαιότητα 
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αντιμετωπίσεως ή αποκρούσεως και αποδεδειγμένη δυνατότητα καταστολής και 

ανταποδόσεως. Λογική και επωφελής συμμετοχή σε διεθνείς ειρηνευτικές 

παρεμβάσεις». 

γ. Η μόνη αποτελεσματική προστασία είναι αφ΄ενός μεν η έγκαιρη ενημέρωση και 

προστασία και αφ΄ετέρου η πλέον προωθημένη ακόμη και πέραν των συνόρων 

εγκατάσταση των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας και εν ανάγκη αμύνης. 

δ. Η δυνατότητα ανταποδόσεως, πρέπει να είναι πραγματική και να έχει έγκαιρη 

και πειστική προβολή. 

Επισημαίνεται ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πομπώδη και χωρίς κανένα 

μέτρο εξαγγελία περί «ισοδυνάμου τετελεσμένου» που μόνο θυμηδία προκαλεί 

στους Τούρκους. 

Την άποψη αυτή εξέφραζε ο Στρατηγός από παλιά και ως Διοικητής XVI ΜΠ και 

Δ΄ ΣΣ έψαχνε τρόπους να βάλει τους Τούρκους να σκάψουν. 

ε. Η αρχική σχεδίαση Εθνικής Ασφαλείας πρέπει να γίνεται στο ΚΥΣΕΑ, το οποίο 

αναλόγως συγκροτούμενο οφείλει να ασκεί ουσιαστικώς διοίκηση και έλεγχο και 

όχι μόνο συντονισμό. Πρέπει δε να λειτουργεί και ως Πολεμικό Συμβούλιο, κατά 

την ειρηνική περίοδο, γιατί η εθνική ασφάλεια προτάσσεται και περιέχει την 

εθνική άμυνα και οι κατ΄αυτής απειλές είναι υπαρκτές, ζώσες και αναμένουσες 

ευκαιρίες και όχι έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων για να εκδηλωθούν. 

στ. Απαιτείται η σύνταξη Σχεδίου Εθνικής Ασφαλείας στο οποίο να ενοποιούνται 

όλα τα μέχρι τώρα Σχέδια Αμύνης, Ασφαλείας, Εκτάκτων Αναγκών, 

Αποκαταστάσεως και Τηρήσεως της Τάξεως, Αντιμετωπίσεως Οργανωμένου 

Εγκλήματος και Εγκλημάτων Βίας. 

ζ. Επιβάλλεται η ενότης διοικήσεως των ενεργουσών δυνάμεων, ανεξαρτήτως 

προελεύσεως, οπωσδήποτε όμως συνεργασία και συντονισμός. 

η. Πρέπει να διαφοροποιηθούν οι ρόλοι των ΕΔ και ΣΑ «Περισσότερο 

αστυνομικές ΕΔ και περισσότερο ικανά σε δυναμικές επεμβάσεις ΣΑ». 

θ. Πρέπει να ξεπεραστούν οι φοβίες του παρελθόντος και να ληφθούν υπόψη δύο 

στοιχεία της μετά το 1950 σχεδιάσεως του ΣΕΑ, σ΄ότι αφορά την εξασφάλιση και 

φρούρηση των στόχων και τη χρησιμοποίηση των Μονάδων Εθνοφυλακής. 

ΔΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για τη δομή των ΔΑ εκτίθενται οι εξής απόψεις-προτάσεις : 

α. Η ΕΥΠ πρέπει να αναβαθμιστεί και να αναλάβει επιτελικό και συντονιστικό 

ρόλο στα πλαίσια του ΚΥΣΕΑ. 

Αν μείνει έτσι είναι προτιμότερο να υπαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ και να δημιουργηθεί ένα 

άλλο όργανο κατάλληλο να σχεδιάσει, αναπτύξει και λειτουργήσει το Εθνικό 

Σύστημα Πληροφοριών. 

β. Ο ΣΞ πρέπει να προσαρμόσει την οργάνωσή του με βάση τις νέες απειλές στις 

εξής κατηγορίες : 

(1)Δυνάμεις Επιτηρήσεως και Ελέγχου Συνόρων και Παραμεθορίων Περιοχών. 

Ο έλεγχος προκαλύψεως να επανέλθει στο παλιό σύστημα της κλασσικής 

υπηρεσίας προκαλύψεως του Στρατού και την ενεργοποίηση Τμημάτων 

Εθνοφυλακής όταν προκύπτει ανάγκη. 
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(2) Δυνάμεις Αμύνης. 

(3) Δυνάμεις Εφεδρείας και Ανταποδόσεως οι οποίες να περιλαμβάνουν τρεις (3) 

Μ/Κ, τρεις (3) ΤΘ και δύο (2) Ταξιαρχίες ΠΖ, μία (1) τουλάχιστον Αεροκίνητη και 

μία (1) Αμφίβεια. 

(4)Δυνάμεις Διεθνούς Διαθέσεως. 

(5) Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφαλείας. 

Καθορίζει επίσης την στελέχωση, συγκρότηση και το ποσοστό επανδρώσεως κατά 

κατηγορία. 

(6)Για τα Στρατηγεία του ΣΞ δεν συμφωνεί με τη νέα δομή που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Εκτιμά ότι πρέπει να υπάρχει ανά ένα Στρατηγείο ΣΣ έναντι Αλβανίας, 

ΠΓΔΜ, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Επίσης να διατηρηθεί η 1η Στρατιά και να έχει 

την ευθύνη εκπαιδεύσεως και προετοιμασίας των Δυνάμεων Εφεδρείας και 

Ανταποδόσεως. Επίσης την ανάπτυξη της ΑΣΔΕΝ σε Στρατιά. 

(7) Από τις υπόλοιπες προτάσεις για το ΣΞ έχουν ιδιαίτερη αξία οι εξής : 

(α)Στράτευση στο 18ο έτος και θητεία 12 μήνες. 

(β)Όσοι επιτυγχάνουν στα ΑΕΙ να υπηρετούν 6 μήνες και στη συνέχεια ένα μήνα 

το έτος. 

(γ) Κατάργηση του βαθμού ΔΕΑ και αναπλήρωση στο ρόλο του Διμοιρίτου από 

Ανθυπασπιστές και Αρχιλοχίες της ΣΜΥ. Οι δε ελλείψεις στην Επιστράτευση να 

καλύπτονται από κληρωτούς Υπαξιωματικούς, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής να 

ονομάζονται Ανθυπασπιστές. 

(δ) Το Πολεμικό Ναυτικό έχει την άποψη ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 

προβλήματα, αλλά πρέπει να έχει ενεργότερη συμμετοχή στην άμυνα νήσων. 

(ε) Το ίδιο και η Πολεμική Αεροπορία, αλλά να έχει ενεργότερη συμμετοχή στην 

Αεράμυνα. 

(στ) Οι απόψεις του Στρατηγού για την ΕΛ.ΑΣ έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί 

διετέλεσε και Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Συνοψίζονται δε ως εξής : 

1/ Γενική αναθεώρηση της οργανώσεως και εκπαιδεύσεως. 

2/ Καταπολέμηση της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και απεμπλοκής από 

κομματικές εξαρτήσεις που την έχουν καταστήσει αναποτελεσματική παρόλο που 

η αναλογία αστυνομικών προς αστυνομευομένους είναι από τις μεγαλύτερες στον 

κόσμο (1/220 όταν στην Ιταλία είναι 1/500 , στο Βέλγιο 1/800 και στην Ιαπωνία 

1/1300). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Το βιβλίο συμπληρώνεται και με τέσσσερα Παραρτήματα, από τα οποία το πιο 

σημαντικό είναι το «Γ», που περιλαμβάνει τις επίσημες τοποθετήσεις των 

Ακαδημιών Σόφιας, Τιράνων και Σκοπίων επί των εθνικών τους δογμάτων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο Συγγραφέας με το πόνημά του δίνει στοιχεία για προβληματισμό και 

εποικοδομητικό αντίλογο. Δεν δογματίζει, αλλά αναλύει και συνθέτει και 

καταλήγει σε συμπεράσματα. Τολμά δε να κάνει καθαρές και όχι Πυθιακές 
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προτάσεις, όπως γίνεται συνήθως. 

Μπορείς να συμφωνείς ή να διαφωνείς μαζί του όχι όμως και να τον αγνοείς. 

Γι΄αυτό η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσίες οφείλουν να αξιοποιήσουν το 

σύγγραμα διανέμοντάς το σε Στρατηγεία και Σχολές. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Στρατηγό για το πράγματι σημαντικό και 

χρήσιμο πόνημά του. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

(3-5-2004) 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

Το παρόν τεύχος καλύπτει το μήνα Απρίλιο, κατά τον οποίον συνέβησαν 

σημαντικά γεγονότα. 

Σε πρωταρχική θέση το Κυπριακό, το οποίο συνεπήρε την ελληνική και διεθνή 

κοινή γνώμη. Η Ελλάς και η Κυπριακή Δημοκρατία ευρέθησαν στο στόχαστρο 

των συγχρόνων ρυθμιστών των διεθνών προβλημάτων. Συχνές τηλεφωνικές 

επικοινωνίες αρχηγών κρατών, υπουργών εξωτερικών, αλλά και τηλεοπτικά 

διαγγέλματα από τους κορυφαίους των οργανισμών ΟΗΕ Κόφι Ανάν και ΕΕ 

Φερχόϊγκεν. Πιέσεις με σκοπό την εξασφάλιση της θετικής ψήφου των 

Ελληνοκυπρίων, στο επί διετίαν συζητούμενο πολύπλοκο σχέδιο «Κόφι Ανάν» δια 

την επιδιωκουμένη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος προ της τελικής εισόδου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. 

Το δημοψήφισμα διεξήχθη, μετά την επιφύλαξη επί του σχεδίου από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ και την έκφραση των θέσεων των ενδιαφερομένων και μη, 

στις 24 Απριλίου, με χωριστές κάλπες δια τους Έλληνες στην ελεύθερη Κύπρο και 

δια τους Τούρκους στα κατεχόμενα. Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Οι 

Έλληνες απέρριψαν το σχέδιο με το μεγάλο ποσοστό του 76%, ενώ αντιθέτως οι 

Τούρκοι το ενέκριναν με το ποσοστό του 65%. 

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν τις εθνικές τάσεις των ψηφισάντων. Οι Έλληνες 

δεν απέρριψαν το σχέδιο λόγω της παράλειψης εγγυήσεων και εγγυητών, αλλά 

λόγω της άρνησης της υποταγής και παραχώρησης εδαφών της ελληνικής 

μεγαλονήσου στους Τούρκους κατακτητές και της προσδοκίας καλύτερης τύχης 

μέσω ΕΕ. Οι Τούρκοι ενέκριναν το σχέδιο διότι κατοχύρωνε τα τετελεσμένα του 

1974, έδινε δικαίωμα στην απολαβή των ωφελημάτων από την ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ και διευκόλυνε την ενταξιακή πορεία της μητέρας Τουρκίας. Ας μην 

παραβλέπομε τα απλά και ουσιώδη. Το σχέδιο «Κόφι Ανάν» δεν ήτο τίποτε 

λιγότερο από την υπογραφή συνθήκης παύσης του «πολέμου του 1974». Διότι τι 

απλούστερο και λογικότερο δια τους ΟΗΕ, ΕΕ και ΗΠΑ, που τόσο κόπτονται δια 

τα δίκαια των λαών, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την παγκόσμια ειρήνη, από 

το να διατάξουν τη φίλη τους Τουρκία να απομακρύνει τα στρατεύματά της από 

την Κύπρο και να εγγυηθούν αυτοί την ασφάλεια των Τούρκων της νήσου. 

Ελπίζομεν αυτό να το απαιτήσει η ΕΕ, μετά την τελική ένταξη της Κύπρου στην 

ΕΕ, στα πλαίσια των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί η Τουρκία ώστε να 

καθορισθεί η ημερομηνία ενάρξεως των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της. Προς 

αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να κινούνται, συντονισμένες, Ελλάς και Κύπρος. 

Το δεύτερο χρονολογικά αλλά σημαντικότερο γεγονός είναι η πέμπτη και 

μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία αγκάλιασε στους κόλπους της επίσημα από 

1ης Μαϊου στο Δουβλίνο, εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλες εννέα 

χώρες. Είκοσι πέντε πλέον τα αστέρια στον κύκλο-τράπεζα ίσης μοίρας - της 

σημαίας της ΕΕ. Η Ευρώπη των είκοσι πέντε είναι μεγαλύτερη σε έκταση και 

πληθυσμό, αξιολογότερη σε γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση, φτωχότερη σε 
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εισόδημα και πόρους και αναμφισβήτητα με περισσότερες δυσχέρειες 

συντονισμού, λόγω των δυνατοτήτων, των προσανατολισμών και των επηρεασμών 

των νέων εταίρων. 

Το βασικότερο μειονέκτημα των νέων χωρών είναι το ό,τι οι λαοί πρόσφατα 

εξήλθαν από το χώρο των λαϊκών δημοκρατιών και δεν έχουν ακόμη 

προσαρμοσθεί στις διαδικασίες λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

Το Πάσχα εορτάσθη και πάλιν από τους συμπατριώτες μας κατά τον παραδοσιακό 

τρόπο με την επιστροφή των επαρχιωτών Αθηναίων και άλλων 

«Μεγαλουπολιτών» στα χωριά των. Αρκετοί όμως ήταν εκείνοι που δεν εόρτασαν 

και πολλοί εκείνοι που δεν επέστρεψαν. Μεγάλος ο αριθμός των νεκρών λόγω 

τροχαίων ατυχημάτων. Ξεπέρασε τους πενήντα. Μεγαλύτερος ο αριθμός των 

τραυματιών-αναπήρων. Σημαντικές οι ζημίες. Παρόμοια η κατάσταση επί πολλά 

έτη. Όλοι αρκούνται σε συμβουλές και απολογισμούς. Μέτρα δεν λαμβάνονται. Η 

πρόβλεψη, η επίβλεψη και ο έλεγχος επί των εμπλεκομένων άνθρωπος-όχημα-

δρόμος είναι ανύπαρκτα. Τα μηχανήματα και οι μηχανές, που τόσο έχουν συνδεθεί 

με τη σύγχρονη ζωή μας, είναι αδιανόητο να παραμένουν εκτός βασικού κύκλου 

εκπαιδεύσεως. 

Τελειώνω με το ατυχές συμβάν της ηλεκτροπληξίας των πέντε οπλιτών σε φυλάκιο 

κοντά στον Έβρο ποταμό στην περιοχή Καρνοφωλιάς, στις παραμονές του Πάσχα, 

κατά τη διάρκεια των εργασιών υποστήριξης του ιστού της σημαίας του φυλακίου. 

Τραγικό το γεγονός. Αβάσταχτος ο πόνος των οικογενειών. Βαθιά η θλίψη των 

τοπικών διοικητών. Απεριόριστη η συμπόνια της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. 
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 ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Μ. Τζουβαλά 

 

Η επακολουθήσασα την δημοσίευσιν του σχεδίου Ανάν απλουστευτική μέθοδος 

παρουσιάσεως αυτού, δια του επιχειρήματος ότι ουδείς των αποδεκτών του 

σχεδίου είναι απολύτως κερδισμένος και ουδείς απολύτως χαμένος, επέτυχε να 

διαμορφώσει την εικόνα του διαλλακτικού, δια τον αποδεχόμενον το σχέδιον, 

(ΝΑΙ), και του αδιαλλάκτου, δια τον απορρίπτοντα αυτό (ΟΧΙ). 

Το δίλημμα τούτο είναι εντελώς παραπλανητικόν και εξωπραγματικόν. 

Το αληθές δίλημμα είναι εάν ο Ελληνοκύπριος, θα επιλέξη ελευθερίαν, σεβασμόν 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίαν με τα βασικάς προνοίας αυτής ή 

διακοσμημένα ομοιώματα αυτών, σαθρά και ετοιμόρροπα, έτοιμα να 

καταρρεύσουν με την πρώτην παρέμβασιν της Αγκύρας. Οι υποστηρίζοντες την 

αποδοχήν του σχεδίου ισχυρίζονται ότι οι οιωνοί δεν είναι καλοί δια την 

ελληνοκυπριακήν πλευράν, ότι, επί τέλους, εχάσαμε τον πόλεμο κατά την 

εισβολήν του Αττίλα και δεν πρέπει να ξεχνάμε τούτο. Ότι ένας συμβιβασμός θα 

επιτρέψη την αρμονικήν συμβίωσιν Ε/Κ και Τ/Κ, υπό την σκέπην του ευρωπαϊκού 

κεκτημένου. 

Πρόκειται περί προσδοκιών ανεδαφικών, αι οποίαι σαφώς και κατηγορηματικώς 

έχουν απορριφθεί από την Τουρκικήν πλευράν. Οι Ελληνοκύπριοι (Ε/Κ) δεν θα 

αντιμετωπίσουν Τουρκοκυπρίους (Τ/Κ) αλλά αποίκους και γκρίζους λύκους, οι 

οποίοι και προσφάτως επανεμφανίσθησαν . Η Τουρκική πλευρά αποδέχεται το 

Ευρωπαϊκόν κεκτημένον δια την Τουρκοκυπριακήν μειονότητα και το απορρίπτει 

ή το φαλκιδεύει δια τους Ελληνοκυπρίους. Κομπάζει περί συστάσεως ανεξαρτήτου 

Τουρκοκυπριακού Κράτους με εθνικήν (Τουρκικήν) οντότητα, δικαιουμένου να 

συνάπτη συνθήκας όπως ήδη έχει πράξει, και να διατηρή το δικαίωμα 

αρνησικυρίας επί αποφάσεων της Κυπριακής Κυβερνήσεως (με χωριστή 

πλειοψηφία και συναφείς μεθοδεύσεις). Εντός του πλαισίου τούτου έχει 

συγκροτήσει και οργανώσει ως ενιαίον αμυντικόν χώρον, τον τοιούτον της Βορ. 

Κύπρου και των Ασιατικών παραλίων της Τουρκίας, εις τρόπον ώστε να μη έχη 

ουδεμίαν απολύτως αξίαν η μείωσις των εις Κύπρον στρατιωτικών της δυνάμεων, 

αφού θα δύναται να τας επαναφέρη ανά πάσαν στιγμήν και μάλιστα νομίμως, 

δεδομένου ότι αι συμφωνίαι της Τουρκοκυπριακής Διοικήσεως ενσωματούνται ως 

δίκαιον της νέας Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος καθίσταται οιονεί, όμηρος 

της Τουρκίας. Αποκτά η Τουρκία το δικαίωμα μομομερούς επεμβάσεως εις 

ολόκληρον τον Κυπριακόν χώρον και κηδεμονεύει την λειτουργίαν και αυτού του 

Ελληνοκυπριακού Κράτους. Υποχρεώνει την νέαν Κυπριακήν Δημοκρατίαν να 

υποστηρίξη, εις πάσαν περίπτωσιν, την ενταξιακήν πορείαν της Τουρκίας εις την 

Ευρωπαϊκήν Ένωσιν. 

Αυτά, τα οποία εσημειώσαμεν ανωτέρω και πολλά περισσότερα, τα οποία, 

έγκριτοι ειδικοί μελετηταί, έχουν επισημάνει, αποκαλύπτουν το πραγματικόν 

δίλημμα προ του οποίου τίθενται οι Ελληνοκύπριοι. Πρόκειται εν κατακλείδι περί 

επιλογής μεταξύ ελευθερίας και περί υποταγής, την οποίαν καλούνται να 
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συνυπογράψουν. Και ενώ ταύτα συμβαίνουν, μερικοί εν Ελλάδι, ανέσυραν το 

Σχέδιον Ακρίτας, του οποίου ούτε το περιεχόμενον ούτε την έκτασιν εφαρμογής 

γνωρίζομεν, δια να πλήξουν το κύρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τους ηνώχλησε το προ τεσσαρακονταετίας συνταχθέν ανίσχυρον ήδη, σχέδιον και 

δεν τους ενοχλεί η παρουσία των Γκρίζων Λύκων εις Κύπρον, οι οποίοι προφανώς, 

δια τους εθελοτυφλούντας, δεν έχουν σχέσιν με την τρομοκρατίαν. 

Οι οιωνοί, οι μεθοδεύσεις, το ασφυκτικόν πλαίσιον, θέτουν υπό σκληράν 

δοκιμασίαν την αντοχήν των Ελληνοκυπρίων. Αληθώς οι οιωνοί δεν φαίνεται να 

είναι καλοί. Αλλά ο Όμηρος επέζησε και διδάσκει με το ακατάβλητον ανά τους 

αιώνας απόφθεγμά του : Ένας είναι ο άριστος οιωνός, να αμύνεσαι και να μάχεσαι 

δια την πατρίδα σου. «Εις μόνον άριστος οιωνός εστίν, ο υπέρ της πατρίδος 

κελεύειν αγωνίζεσθαί τε και μάχεσθαι». 

Την ρήσιν του Ομήρου την ξανάγραψαν δια του αίματός των οι Κύπριοι αγωνισταί 

της ελευθερίας και την επαναδιατύπωσε ευθαρσώς ο πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Κυπριακός ελληνισμός ευρίσκεται κατά 

τας ημέρας μας εις την εθνικήν πρωτοπορίαν. Αγωνίζεται και φωτοδοτεί πάντα 

ελεύθερον άνθρωπον. Αρνείται να δεχθή τα δεσμά που μεγάλοι και μικροί, 

μεγαλόσχημοι και αναίσχυντοι στιλβωταί της υλικής ισχύος, του εχάλκευσαν. 

Διδάσκει ότι αξίζει να θυσιασθή προσκαίρως η άνεσις, το «ραχάτι» των 

ευδαιμονιστών. 

Εάν το ΟΧΙ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας υπεχρέωσε τους ισχυρούς 

της γης να κινητοποιηθούν δια παροχήν εγγυήσεων, προκειμένου να επιτύχουν την 

υπερψήφισιν του σχεδίου των, το ΟΧΙ του Κυπριακού Ελληνισμού θα τους 

υποχρεώση να σεβασθούν την ανθρωπίνην υπόστασίν του. Δεν θα επέλθη ο 

κατακλυσμός με το ΟΧΙ των Ε/Κ. Αντιθέτως, με το ΝΑΙ, όλα τα αναχώματα 

αντιστάσεως θα καταπέσουν και η ανήκεστος βλάβη πιθανώτατα θα επέλθη. 

Όταν οι εντός των τειχών αμύνονται και προκινδυνεύουν, δεν έχομεν το δικαίωμα, 

οι εκτός των τειχών ευρισκόμενοι, να υποδεικνύομεν «φρόνησιν» και υποταγήν. 

Έχομεν χρέος να τους συμπαρασταθώμεν με πάσαν δύναμιν. 

 

 

 


