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ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

Tου Υποστρατήγου ε.α. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 

 

1. ΕΛΛΑΣ 

α. Ιστορικής σημασίας χαρακτηρίσθηκε από αρμόδιους διπλωματικούς κύκλους η 

επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Αθήνα, κυρίως για το 

συμβολικό της βάρος ως τεκμήριο κοινής βουλήσεως προς ενίσχυση των διμερών 

σχέσεων και διατήρηση της υφέσεως. 

Η απροθυμία του Τούρκου Πρωθυπουργού να δεσμευθεί με σαφήνεια για την 

άρση του Casus Belli από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, διατυμπανίζει την 

εξάρτησή του από το «βαθύ κράτος» της Αγκύρας. Η δήλωση ότι «οι δύο λαοί 

πρέπει να ξεχάσουν το παρελθόν και να προχωρήσουν μαζί στο μέλλον» δεν 

συνάδει με την ακολουθούμενη πάντοτε «διπλωματία της αγοράς» από την 

Τουρκία. 

β. Συγκρατημένες εκτιμήσεις εκφράζονται επισήμως στην Αθήνα για τη 

δυνατότητα επιτεύξεως κάποιας συμφωνίας για τα Ελληνοτουρκικά. 

Αποφασιστικά βήματα αναμένεται να κάνει η Άγκυρα στους προσεχείς μήνες 

προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη για μια ημερομηνία ενάρξεως των 

διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. 

γ. Ογδόντα πέντε χρόνια συμπληρώθηκα από την 19 Μαΐου 1919, ημερομηνία 

ενάρξεως της σφαγής των 350.000 Ελλήνων του Πόντου και το Τουρκικό κράτος 

δεν έχει ακόμη καταδικάσει την γενοκτονία. 

Η «προγραμματισμένη» καταστροφή πραγματοποιήθηκε από το 1916 έως το 1923 

και αφάνισε το 50% των Ποντίων, εντός μιας εξαετίας με επιχειρήσεις μαζικών 

δολοφονιών, διώξεων, «πορειών θανάτου», εκτοπίσεων (εξαφανίσεων) κ.λ.π. 

δ. Παραιτήθηκε ο Αρχηγός του ΓΕΣ, μετά το τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη 

σε στρατόπεδο των Ιωαννίνων κατά το οποίο φονεύθηκαν δύο Ανθυπολοχαγοί και 

τραυματίσθηκαν άλλοι δέκα συνάδελφοί τους. Μετά από συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ 

επελέγη ως νέος Αρχηγός του ΓΕΣ ο Αντιστράτηγος Ντούβας Μ. 

ε. Ανταλλαγή πυρών με αφορμή τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών προγραμμάτων 

και τις δηλώσεις του ΥΦΕΘΑ για την αναθεώρηση του ενιαίου μακροπροθέσμου 

προγράμματος αναπτύξεως και εκσυγχρονισμού των Ε.Δ. (ΕΜΠΑΕ), σημειώθηκε 

στην Βουλή, σχετικά με τα Αντισταθμιστικά Οφέλη (Α.Ω) διαφόρων 

προγραμμάτων, συμβάσεις των οποίων ευρίσκονται στη δικαιοσύνη. 

 

Το μέγεθος των αντιπαραθέσεων και διαξιφισμών, ιδιαίτερα από την αντίπερα 
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όχθη, φθάνει μέχρι του σημείου που μερικοί…..αριστογείτονες βλέπουν υποβρύχιο 

και το περνούν για…..κανό!! Οι εκρήξεις «κινδυνολογίας» και τα φαινόμενα 

«βοναπαρτισμού» δεν έλειψαν ούτε θα λείψουν ποτέ!! 

στ. «Λιγότερα όπλα» απεφάσισαν από κοινού Ελλάς και Τουρκία, ανοίγοντας 

νέους ορίζοντες στις σχέσεις των δύο χωρών, στο πλαίσιο του καλού κλίματος το 

οποίο καλλιεργείται τον τελευταίο καιρό. Η αμοιβαία μείωση των εξοπλισμών 

ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο Συνόδου των Υπουργών Αμύνης 

των χωρών της Ε.Ε., από τους Υπουργούς των δύο χωρών. (Δύο δις και οκτώ δις 

ευρώ για Ελλάδα και Τουρκία αντίστοιχα). 

Ο «ούριος» άνεμος αρκεί να είναι αμφίσωμος και όχι μονόπλευρος! 

ζ. Σε πλήρη αλλαγή του νομικού πλαισίου για τους αμυντικούς εξοπλισμούς 

προβαίνει το ΥΠΕΘΑ με στόχο την εξυγίανση του συστήματος προμηθειών των 

Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η «σκούπα» στη μέθοδο απευθείας αναθέσεως η οποία ξετίναζε το κόστος των 

προμηθειών σε υπέρογκο ύψος επεβάλλετο, με την πρόβλεψη καινοτομιών 

αφ΄ενός για την θωράκιση της διαφάνειας και του συμφέροντος του δημοσίου και 

αφ΄ετέρου για την απόκτηση μέσων τα οποία να πληρούν τα κριτήρια 

επιχειρησιακής αξιολογήσεως. 

η. Υψηλού επιπέδου σχηματισμό αποτελεί το Νατοϊκό Στρατηγείο το οποίο 

οργανώθηκε στο Γ΄ ΣΣ όπου και θα παραμείνει. 

θ. Επί πέντε ώρες κατέθεσε ο πρώην Αρχηγός του ΓΕΣ για τρεις σημαντικές 

έρευνες οι οποίες αφορούν προμήθειες των Ε.Δ. και ιδιαίτερα για την 

υπερκοστολόγηση των οχημάτων Χάμερ, την σύμβαση των ραντάρ 

αντιπυροβολικού και την μεγάλη προμήθεια των αντιαεροπορικών συστημάτων 

TOR-M1 για την οποία η Ελλάς έπρεπε να είχε εισπράξει 73 εκ. δολ. 

Αντισταθμιστικά Οφέλη (Α.Ω). 

Από επαναδιαπραγμάτευση της σχετικής συμβάσεως των ΤOR-M1 επιστρέφονται 

στην Ελλάδα 106 εκ. δολ. ως Α.Ω. Το γεγονός αφήνει έκθετους πρώην αρμοδίους 

σχετικής υπηρεσίας. (Η σχετική σύμβαση ύψους 474 εκ. δολ. υπεγράφη το 1999). 

Καλώστες τις……πέρδικες περπατούν…..λεβέντικες!!! 

ι. Η Ελλάς δεν προτίθεται να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ, τόνισε ο 

Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου η οποία εδόθη στο περιθώριο της 

Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Σχολιάζοντας 

δημοσίευμα της εφημερίδος «Χουριέτ» απέκλεισε την περίπτωση μειώσεως του 

εθνικού εναερίου χώρου. 

 

ια. Πακέτο προτάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των Ε/Τ σχέσεων 
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πρότεινε ο Έλληνας ΥΕΘΑ στον Τούρκο ομόλογό του σε κατ΄ιδίαν συνάντηση 

στην Κωνσταντινούπολη, την παραμονή ενάρξεως των εργασιών της Συνόδου 

Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι προτάσεις –  προκειμένου να στηριχθεί η πορεία της 

Τουρκίας στην ΕΕ –  αφορούν σε απομάκρυνση το συντομότερο των γεφυρών 

ταχείας διαβάσεως υδατίνων κωλυμάτων που διαθέτει στον Έβρο, στην μείωση 

κατά 50% του αποβατικού στόλου που διαθέτει στα παράλια, στην απομάκρυνση 

των διατιθεμένων επιθετικών όπλων στην Ίμβρο (πύραυλοι μέσου βεληνεκούς) και 

στο θέμα των παραβιάσεων του FIR Αθηνών και εθνικού εναερίου χώρου στο 

Αιγαίο. 

 

Η αναβάθμιση και ομαλοποίηση των Ε/Τ σχέσεων δεν αφορά μόνο στα ανωτέρω 

αναφερθέντα –  προφανώς και έτερα θέματα –  αλλά επί της ουσίας στις 

πραγματικές προθέσεις της Αγκύρας καθόσον η πολιτική του «ζεϊμπέκικου» 

πρέπει να αποτελέσει παρελθόν και σειρά έχει η ρεαλιστική πολιτική με βάση τα 

συμφέροντα της Ελλάδος και όχι η πολιτική κατευνασμού της Αγκύρας. 

ιβ. Άμεση υπήρξε η αντίδραση του συμμετέχοντος Έλληνος ΥΦΕΘΑ σε διάσκεψη 

των Βαλκανικών χωρών στην Σόφια, σε πρόκληση την οποία επεχείρησαν 

Σκοπιανοί κύκλοι, οι οποίοι με ύπουλο τρόπο διένειμαν στους παρευρισκομένους 

φυλλάδιο στην Αγγλική γλώσσα με τίτλο «Η Μακεδονία στο ΝΑΤΟ». 

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά εντός τριών μηνών όπου οι Σκοπιανοί 

προκαλούν εγείροντας θέμα συνόρων. (Στο φυλλάδιο περιελάμβανε στο κράτος 

των Σκοπίων όλη τη Μακεδονία –  από Καβάλα και Θάσο μέχρι Καρδίτσα –  με 

την ονομασία «Αρχαία Μακεδονία). 

ιγ. Επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε ο Έλληνας ΥΕΘΑ έχοντας 

διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, όπου 

συνεζήτησαν θέματα που αφορούσαν στη διμερή στρατιωτική και 

αμυντικοτεχνική συνεργασία, την κατάσταση ασφαλείας στην ΝΑ Ευρώπη και τις 

σχέσεις του ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

ιδ. Ολίγες ημέρες προ της ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων Τουρκικά μαχητικά 

πραγματοποίησαν υπέρπτηση της Λήμνου σε ύψος 150 μέτρων, Αγαθονησίου 

κ.λ.π. 

Και τα τόσα αντιαεροπορικά συστήματα και αεροσκάφη αναχαιτίσεως τι έκαναν; 

Μήπως πρέπει να εκδοθεί ρηματική σχετική ΝΟΤΑΜ περί καταρρίψεως σε 

ανάλογες ενέργειες στο μέλλον; Αλλά μάλλον πρέπει να ….χαιρετούσαν την 

……Ολυμπιακή εκεχειρία ή θα έψαχναν….δωμάτιο για…διακοπές!! Φαίνεται ότι 

λόγω Ολυμπιακών Αγώνων τα Ελληνικά μαχητικά περιπολούν ευρέως Αττικής και 

τα Τουρκικά……ευρέως Αιγαίου. 

ιε. Έντονες αντιδράσεις πυροδότησαν δημοσιεύματα αγγλικών εφημερίδων 

σχετικά με….υποτιθέμενο τελεσίγραφο της ΔΟΕ στην Ελλάδα περί ολοκληρώσεως 
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του στεγάστρου στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα συνεχίζοντας τις προκλήσεις 

ανεφέρθησαν σε θέματα ασφαλείας των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

 

Μάλλον δεν πήρε αρκετά συμβόλαια…..ασφαλείας η Βρετανική πλευρά. Τα 

ρεπορτάζ επιστημονικής φαντασίας συνοδεύονται με….απογευματινό τσάϊ. 

ιστ.Ανησυχίες ως προς τον αντίκτυπο που θα έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην 

ελληνική οικονομία διατυπώθηκε σε σχετική μελέτη ξένης εταιρείας 

κοστολογήσεως με την συνολική Ολυμπιακή δαπάνη να εγγίζει τα 10 δις. ευρώ 

(έναντι αρχικού στόχου 3 δις ευρώ). 

Ενδεικτικό της ανησυχητικής καταστάσεως απετέλεσε η περιφορά (με τους 

περιφερόμενους) της Ολυμπιακής Φλόγας (δύο Boeing αντί για ένα) όπου το 

συνολικό κόστος θα υπερβεί το ένα εκ. ευρώ, με τους περισσότερους 

(περιφερόμενους) να πραγματοποιούν (ελέω 2004) στον παγκόσμιο τουρισμό. Ο 

πίθος των ….Ολυμπιϊδων στο μεγαλείο του!! 

ιζ. Ταξιδιωτικές οδηγίες εξέδωσε η Ν.Ζηλανδία για την Ολυμπιάδα. 

Αν δεν έλθουν και μερικοί…..Μαορί δεν χάλασε ο κόσμος. Τσίρκο πάντως θα 

υπάρχει. 

ιη. Η τελετή ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων, την οποία παρηκολούθησαν 

τέσσερα δις τηλεθεατές, υπήρξε μαγευτική και απέδειξε την φαντασία, το ταλέντο, 

τη δημιουργικότητα και την ευαισθησία της σύγχρονης Ελλάδας. Μετά από 1611 

έτη (από το 393 μ.Χ.) διεξήχθησαν αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία, όπου αναβίωσε 

ο θρύλος του αρχαίου πνεύματος με 25.000 θεατές. 

Ύμνοι από τον ξένο τύπο για την Αρχαία Ολυμπία, όπου εκεί οι αγώνες επανεύρον 

το νόημά τους. 

ιθ. Στο επικριτικό στόχαστρο του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών ευρίσκεται η 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μετά τα φαινόμενα αντιντόπινγκ σε Έλληνες αθλητές 

(2 στίβου και 1 άρσεως βαρών). 

Η καλλιέργεια του συστήματος εξασφαλίσεως ενός μεταλλίου με κάθε κόστος και 

μέσο, διέσυρε την Ελλάδα με μεθόδους…… «Δόκτορος Τζέκυλ»!! 

κ. Νέα πτώση της Ελλάδος κατά δύο θέσεις καταγράφεται στον φετινό πίνακα της 

ανταγωνιστικότητος του διεθνώς ανεγνωρισμένου Institute for Management 

Development. Με βάση τις οικονομικές επιδόσεις του 2003 η Ελλάς υπεχώρησε 

στην 44η θέση μεταξύ 60 συγκρινόμενων οικονομιών χάνοντας συνολικά 10 

θέσεις κατά την τελευταία τετραετία. 

κα. Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Τούρκος Πρωθυπουργός –  

η πρώτη από το 1988 –  όπου επιβεβαιώθηκε από αμφοτέρους τους 
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Πρωθυπουργούς η πρόθεση για την βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, με τη 

δέσμευση του Τούρκου για υφαλοκρηπίδα, Χάλκη και Casus Belli. 

Υπό το βάρος συγκρούσεως ανάμεσα σε Κυβέρνηση και «βαθύ κράτος» και παρά 

την «Ευρωπαϊκή πρόθεση» του Τούρκου Πρωθυπουργού, η επίσκεψή του δεν 

έφερε μεγάλες ειδήσεις. 

κβ. Το Κυπριακό, οι Ε/Τ σχέσεις αλλά και η κατάσταση συνολικά στην περιοχή, 

ευρέθησαν στο επίκεντρο των συνομιλιών –  μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού 

και του Προέδρου των ΗΠΑ –  κατά την επίσημη επίσκεψη του πρώτου στην 

Ουάσιγκτον. 

Προ της συναντήσεως του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο 

εκπρόσωπος του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε με…. «εποικοδομητική ασάφεια» να 

αποσαφηνίσει την στρατηγική της Ουάσιγκτον στο Κυπριακό!! Το «κλείδωμα» 

της ενεργού συγκαταθέσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή προοπτική της 

Τουρκίας εκτιμάται ότι υπήρξε ο απώτερος στόχος της προσκλήσεως του Έλληνα 

Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείονται και περαιτέρω «παρενέργειες» 

στην «προσέγγιση» των δύο χωρών. 

κγ. Συνεχίζεται η κινδυνολογία από την άλλη πλευρά του λόφου σχετικά με την 

οικονομία. 

Στο δίλημμα βούτυρο ή κανόνια, πρέπει να προστεθεί και το «πίστευε και μη 

ερεύνα»! Τα «φροντιστήρια χαράς» δίνουν και παίρνουν. 

κδ. Σημαντικές τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο για την απόκτηση της 

Ελληνικής Ιθαγένειας προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Λόγω μειώσεως των ξένων τουριστών, ευτυχώς που υπάρχουν οι Αλβανοί και 

λοιποί αλλοδαποί…..περιηγητές και περιπατητές! 

κε. Συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ είχε ο Πρωθυπουργός όπου συνεζητήθη το 

αίτημα συνδρομής της συμμαχίας στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και η 

ενδεχόμενη αποστολή ελληνικών δυνάμεων στο Ιράκ, θέμα το οποίο απέκλεισε η 

ελληνική πλευρά. 

κστ.Επιτυχής χαρακτηρίσθηκε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τις ρυθμίσεις οι 

οποίες ενετάχθησαν σχετικά στο Ευρωσύνταγμα σχετικά με την λεγόμενη 

«νησιωτικότητα» της ΕΕ, που αφορούν άμεσα στην στήριξη όλων των ελληνικών 

νησιών, ανατρέποντας τις διαφαινόμενες πρότερο αρνητικές εξελίξεις επί του 

θέματος. 

Ως Έλληνες….εμπιστευόμεθα το Ευρωσύνταγμα εάν έχουμε…..πλήρη άγνοια 

γι΄αυτό!!. Η καχυποψία….στο περιθώριο! 

κζ. Κατά 11.225 εκ. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο τρίμηνο 

Απριλίου-Ιουνίου 2004, με αποτέλεσμα στο τέλος του Α΄εξαμήνου του έτους να 

διαμορφωθεί στα 195.739,3 εκ. ευρώ. 

2. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

α. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα ανέπτυξε η Τουρκία τη στιγμή που η 

Κύπρος εόρταζε την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι τηλεφωνικές 

επαφές του Τούρκου Πρωθυπουργού με ηγέτες ΗΠΑ-Ρωσίας και άλλων χωρών 

ευρίσκονται στο κατακόρυφο. 
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β. Σε πορεία συγκρούσεως με το πανίσχυρο στρατιωτικό κατεστημένο της 

Τουρκίας ευρίσκεται εκ νέου η Κυβέρνηση Ερντογάν με αφορμή το νομοσχέδιο 

αναβαθμίσεως των θρησκευτικών σχολών, που προωθεί προς ψήφιση. 

Οι ασκοί του Αιόλου αναμένονται να ανοίξουν με «πυροδοτήσεις» συγκρούσεων 

με το πανίσχυρο στρατιωτικό κατεστημένο, αφού επετεύχθη η διάσπαση του 

μετώπου Στρατιωτικών-Πανεπιστημιακών. 

 

γ. Αναβάθμιση των βάσεών τους στην Τουρκία ζήτησαν οι ΗΠΑ, αναδεικνύοντας 

την γεωπολιτική αξία της Άγκυρας στον χάρτη της αμερικανικής στρατηγικής. Την 

ίδια στιγμή η Βρετανία εργάζεται προκειμένου να αρχίσουν οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις Αγκύρας-ΕΕ στις αρχές του 2005, ενώ προωθεί με όλους τους 

τρόπους την αναγνώριση του ψευδοκράτους. 

Φαίνεται ότι οι Βρετανοί «πονούν» για τις Βρετανικές βάσεις που ευρίσκονται 

στην Κύπρο, τουτέστιν σε χώρα-μέλος της ΕΕ. Η μετατροπή της Τουρκίας σε 

κέντρο στρατιωτικής ισχύος με απώτερο σκοπό τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, 

περιοχών Κασπίας-Καυκάσου, αποτελεί κοινό σχεδιασμό με βάση τα νέα 

γεωπολιτικά δεδομένα. 

δ. Το Κογκρέσο του Κουρδικού λαού )Κούγκρα-Τζελ) ανακοίνωσε τον 

τερματισμό της μονομερούς εκεχειρίας την οποία κήρυξε από το 1999. Προς το 

παρόν δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση της Άγκυρας για το γεγονός, παρά τις 

απειλές με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εκ μέρους των Κούρδων ανταρτών. 

ε. Ως «κρατική τρομοκρατία» χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός την 

αιματηρή εισβολή του Ισραηλινού στρατού σε προσφυγικό καταυλισμό της 

Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ψυχρότητα στις σχέσεις 

Ισραήλ-Τουρκίας. Εκπρόσωπος του Τουρκικού ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι δεν 

υπάρχει αλλαγή της Τουρκικής πολιτικής προς το Ισραήλ. 

Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Πάντοτε!! 

στ. Η μείωση των αμυντικών δαπανών στην Τουρκία (όπως και στην Ελλάδα) 

επανέρχεται ως βασικό στοιχείο μιας ευρύτερης πολιτικής βελτιώσεως των Ε/Τ 

σχέσεων με τις σχετικές δαπάνες των δύο χωρών να υπερβαίνουν κατά πολύ τον 

μέσο όρο των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. 

Ενδέχεται η Τουρκική Κυβέρνηση να επιθυμεί την μείωση των σχετικών δαπανών, 

αλλά οι προθέσεις των «ιεράκων» περί «άλλων» τυρβάζουν. Ίδωμεν τους 

προσεχείς μήνες. 

ζ. Δικαστήριο της Αγκύρας απεφάσισε την αναστολή της 15ετούς φυλάκισης σε 

τέσσερις άλλοτε βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος της δημοκρατίας οι 
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οποίοι κατηγορήθηκαν για υποστήριξη του εκτός νόμου εργατικού κόμματος του 

Κουρδιστάν (ΡΚΚ ή Κόνγκρα-Γκελ). 

Η επίδειξη εκσυγχρονισμένου δημοκρατικού και ευρωπαϊκού προσωπείου, 

πραγματοποιείται με το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει 

την σχετική «βίζα». Παρόμοιο «τραπουλόχαρτο» - η Σχολή της Χάλκης- ρίχνεται 

στο τραπέζι της ευρωπαϊκής διαπραγματεύσεως ενώ η παραγγελία απόσυρσης 

5.000 στρατιωτών από την Κύπρο αποτελεί διπλωματική επίθεση εντυπώσεων εκ 

μέρους της Αγκύρας. 

η. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απέστειλε τελεσίγραφο στους Κούρδους του Β. Ιράκ να 

παραμείνουν «μακράν του Κιρκούκ». Παράλληλα απεδέχθη την Ισραηλινή 

διάψευση πρόσφατου δημοσιεύματος αμερικανικού περιοδικού όπου υπεστηρίζετο 

ότι το Ισραήλ εκπαίδευε Κούρδους μαχητές του Ιράκ, προκαλώντας θύελλα 

αντιδράσεων στην Τουρκία. 

Η ευαισθησία των Τούρκων για την συγκεκριμένη περιοχή επικεντρώνεται στην 

«βουλιμία» να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή του 

Κιρκούκ. 

θ. Σύμφωνα με πληροφορίες η Κυβέρνηση Ερντογάν εμφανίζεται έτοιμη να 

ανακοινώσει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, με 

εκτιμώμενο καθεστώς το προ του 1971, πριν κλεισθεί από την Τουρκία. 

Μικρό καλάθι………… 

ι. Η Τουρκία μειώνει κατά 30% τον αμυντικό της προϋπολογισμό και ταυτόχρονα 

προχωρεί στην κατάργηση τριών εκπαιδευτικών ταξιαρχιών της εκ των οποίων η 

μία ευρίσκεται στα σύνορα με την Ελλάδα. 

ια. Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με 

κυριότερο θέμα το νέο δόγμα αυτού. Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα κλειδιά 

της συμμαχίας (Ιράκ, Αφγανιστάν, Βαλκάνια, Κόσσοβο, Τρομοκρατία, Σχέσεις 

Ρωσίας-ΝΑΤΟ). 

Πολύμορφη, καυτή και πολυποίκιλη η ατζέντα της ανωτάτης διασκέψεως του 

ΝΑΤΟ, εναντίον του απροσδιορίστου….εχθρού!! 

ιβ. Κατά την μετάβασή του στο Παρίσι ο Τούρκος Πρωθυπουργός είχε συνομιλίες 

με την πολιτική ηγεσία της Γαλλίας, επιχειρώντας να πείσει τους οικοδεσπότες 

πως με τις μεταρρυθμίσεις εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό μοντέλο. 

Με άδεια χέρια για την πορεία προς την ΕΕ έφυγε ο Τούρκος Πρωθυπουργός μετά 

από το «Σκοτσέζικο» ντους στο οποίο τον υποχρέωσαν οι Γάλλοι. 
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ιγ. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Άγκυρα η απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να υποβάλει για έγκριση στα 25 κράτη-μέλη υποδηλώνει σοβαρό 

σκεπτικισμό στη σχετική ληφθεισόμενη απόφαση, λαμβανομένου υπόψη ότι σε 

πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διατυπώνονται ενστάσεις για πολιτισμικούς και 

πολιτικούς λόγους. 

ιδ. Την Αθήνα επεσκέφθη ο Τούρκος Πρωθυπουργός για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες και προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του σε 

«εθιμοτυπική» βολιδοσκόπηση και διερευνητικές επαφές με τους Ευρωπαίους για 

την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. 

 

Η επίσκεψη έγινε με την σκιώδη συνοδεία των στρατηγών οι οποίοι έστειλαν 

προκαταβολικά σαφή μηνύματα ναρκοθετώντας τον δρόμο προς την Ευρώπη. 

3. ΚΥΠΡΟΣ 

α. Με αισιοδοξία αλλά και προβληματισμό για την συνοχή των 25 

επισημοποιήθηκε η ένταξη των 10 –  μεταξύ των οποίων και η Κύπρος –  νέων 

χωρών στην ΕΕ. 

 

Το βροντώδες «Οχι» των Ελληνοκυπρίων δεν είχε τις…..καταστρεπτικές συνέπειες 

τις οποίες έσπευσαν να «προφητεύσουν» οι σύγχρονες Κασσάνδρες! Παρ΄όλα 

αυτά απαιτείται σκεπτικισμός εκ μέρους της Κυπριακής πλευράς, «στην θεωρία 

του ζωτικού χώρου» εκ μέρους της Τουρκίας (είμαστε πολλοί και δεν χωράμε!!). 

β. Ο λεγόμενος Πρωθυπουργός στα κατεχόμενα, απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο 

επαναδιαπραγματεύσεως του σχεδίου Ανάν και διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος. 

γ. Νέα προσπάθεια επιλύσεως του Κυπριακού υπό την αιγίδα εκ νέου των ΗΕ και 

με βάση το σχέδιο Ανάν ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή 

του με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη. 

δ. Στα αεροδρόμια και λιμάνια των κατεχομένων στρέφεται το ενδιαφέρον της 

Λευκωσίας, που παρακολουθεί βήμα προς βήμα τις αμερικανοβρετανικές 

προσπάθειες για υπέρβαση των νομικών κωλυμάτων και ανάπτυξη απευθείας 

συνδέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ επεξεργάζεται πακέτο 

στηρίξεως των Τ/Κ . 

Σε περίοδο προσεκτικής αναλύσεως των παρασκηνιακών διπλωματικών 

διεργασιών απαιτείται να επιστηθεί το ενδιαφέρον της Λευκωσίας προκειμένου να 

αποφευχθούν γεγονότα τα οποία κατατείνουν στην πολιτική αναβάθμιση του 

ψευδοκράτους. 
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ε. Κατήργησε τον Ντεκτάς η Ουάσιγκτον επίσημα αναγνωρίζοντας ως ηγέτη των 

Τ/Κ τον Ταλάτ. Παράλληλα οι ΗΠΑ επιδιώκουν την υιοθέτηση των αμερικανικών 

μέτρων στηρίξεως των Τ/Κ στην σχετική έκθεση προς το ΣΑ ΟΗΕ. 

στ. Ο αρμόδιος για τη διερεύνηση Γερμανός Επίτροπος μέσω του εκπροσώπου 

του, χαρακτήρισε δικαία την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό και 

επικρίνει τον Κύπριο Πρόεδρο για το «Όχι» των Ε/Κ στο σχετικό δημοψήφισμα. 

 

Φαίνεται ότι οι «Αλμπίνο» αρχίζουν και προβαίνουν σε αναλύσεις…..του φωτός. 

Μπράβο τους. Η ταχύτητα εναλλαγής των ρόλων «θύτου» και «θύματος» 

εντυπωσιάζει για τον κυνισμό της διεθνούς συγχρόνου διπλωματίας, θέτοντας σε 

στασιμότητα αορίστου χρόνου το Κυπριακό μετά την συνάντηση του Κυπρίου 

Προέδρου με τον ΓΓ του ΟΗΕ. 

ζ. Με σχετικό ψήφισμα το ΣΑ του ΟΗΕ παρατείνεται η ειρηνευτική δύναμη στην 

Κύπρο για άλλους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2004. Παράλληλα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Τουρκία να επεκτείνει άμεσα την τελωνειακή 

ένωση την οποία έχει συνάψει με την ΕΕ. Η Άγκυρα έχει επεκτείνει την σχετική 

ενέργεια με τις 9 νέες χώρες και όχι με την Κύπρο προκειμένου να απορρίψει την 

επίσημη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

η. Η Ε/Κ πλευρά είναι έτοιμη να επαναδιαπραγματευθεί το σχέδιο Ανάν, δήλωσε ο 

Κύπριος Πρόεδρος. Στην κοινή διαπίστωση ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει 

περιθώριο ή προοπτική για έναρξη οιασδήποτε διαδικασίας για το Κυπριακό, 

κατέληξαν ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Γερμανός Επίτροπος για τη διεύρυνση σε 

συνάντησή τους στις Βρυξέλες. 

 

Για πρώτη φορά –  μετά 30 χρόνια από την Τουρκική εισβολή και κατοχή –  η 

Κύπρος αναγκάσθηκε να συμφωνήσεις στην απενοχοποίηση της Τουρκίας για τις 

ευθύνες της στη μη επίλυση του Κυπριακού. 

θ. Απευθείας εμπορικές σχέσεις με το ψευδοκράτος επιχειρούν 6 Διευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέποντας πλήρη παράκαμψη της Κυπριακής 

Κυβερνήσεως, προκαλώντας την αντίδραση της Λευκωσίας με προειδοποίηση 

προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και απειλώντας με βέτο σε σχετικές θέσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ι. «Ανάσα» για την Λευκωσία απετέλεσε η απόφαση της Επιτροπής Μονίμων 

Αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ να αναβάλει τον Σεπτέμβριο την 

συζήτηση και ενδεχομένως την υιοθέτηση κανονισμών για την οικονομική 

ενίσχυση των Τ/Κ με απ΄ευθείας εμπόριο μεταξύ ΕΕ και κατεχομένων. 

Το απευθείας εμπόριο θα είναι με τα κατεχόμενα ή την Τουρκία; 
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ια. Πρόταση για την λειτουργία του λιμένος της Αμμοχώστου υπό την ευθύνη και 

την επίβλεψη της Κομισιόν κατέθεσε η Λευκωσία στην ΕΕ. 

 

ιβ. Τεχνοκράτες του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στην Άγκυρα, 

Αμερικανοί απεσταλμένοι στο νησί, προσπαθούν να επαναφέρουν-

επαναπροωθήσουν το σχέδιο Ανάν με την Άγκυρα να συνδέει την επίλυση του 

προβλήματος με την εξέλιξη των Ευρωτουρκικών σχέσεων. 

Σε προπονητικές διαδικασίες ξεκίνησαν ΗΠΑ και ΟΗΕ (με την Άγκυρα-

ψευδοκράτος στο παρασκήνιο) προκειμένου να προωθηθεί το επίμαχο σχέδιο. 

Η……κερκίδα θα παίξει σημαντικό ρόλο!!! 

ιγ. Απέτυχε η προσπάθεια της Αγκύρας να αναβαθμισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 

ψευδοκράτος «ως Τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος», βάσει των αποφάσεων της 

Ισλαμικής διασκέψεως. Προηγήθησαν κατηγορηματικές προειδοποιήσεις από 

Αθήνα-Λευκωσία προς την ΕΕ η οποία τελικώς είπε «Όχι» στην Τουρκική 

μεθόδευση. 

Σε διπλωματική ήττα της Άγκυρας απέβη η μεθοδευμένη παρασκηνιακώς κίνηση, 

προσδοκώντας ότι η ΕΕ θα παραβίαζε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με τις 

έντονες προληπτικές αντιδράσεις της Ελληνικής και Ε/Κ πλευράς να αποτελούν 

τον σχετικό…….καταλύτη. 

 

4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

α. Μεγάλης εκτάσεως αναταραχή, η οποία δυνατόν να αποσταθεροποιήσει 

ολόκληρα τα Βαλκάνια, προβλέπουν οι αναλυτές της διεθνούς ομάδος κρίσεως εάν 

δεν ληφθούν μέτρα το συντομότερο, επισημαίνοντας την ενδεχομένη κατάρρευση 

του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ στο Κόσσοβο. 

β. Την στήριξη της Ελληνικής Κυβερνήσεως στις προσπάθειες της Αλβανίας να 

προσεγγίσει τις Ευρωατλαντικές δομές και την πρόοδο των διμερών σχέσεων 

επιβεβαίωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τις συνομιλίες που είχε με τον 

Αλβανό ομόλογό του, στην επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα. 

Πρέπει να κοπεί δια αντιβηχικού ο «βήχας» των Αλβανών σχετικά με τους 

Τσάμηδες και να επισημαίνεται πάντοτε η διασφάλιση των δικαιωμάτων της 

Ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. 

γ. Ο Πάπας της Ρώμης για μια ακόμη φορά παρενέβη πολιτικά για το Σκοπιανό, 

αποκαλώντας την γειτονική χώρα επισήμως «Μακεδονία». Το νέο ατόπημα του 

Πάπα έγινε στην Ρώμη κατά την υποδοχή του Προέδρου των Σκοπίων, στην εορτή 

των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου τους οποίους θέλουν να οικειοποιηθούν οι 

γείτονες και ανταγωνίζονται με τους Βούλγαρους. 
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5. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

α. Αμερικανοί πρώην διπλωμάτες, ακολουθώντας το παράδειγμα των Βρετανών 

συναδέλφων τους, επέκριναν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την υποστήριξη την 

οποία παρέχει στο Ισραήλ. 

Η υποστήριξη της στρατηγικής την οποία ακολουθεί το Ισραήλ, έχει δημιουργήσει 

κόστος στην αξιοπιστία των ΗΠΑ. 

β. Με την ένταση να κλιμακώνεται στην Μ.Α. στον απόηχο της καταψηφίσεως του 

σχεδίου Σαρόν από τους κομματικούς συντρόφους του, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος 

φοβάται για βίαιο εκτοπισμό του από την Γάζα παρά τις καθησυχαστικές 

προθέσεις των Ισραηλινών. 

γ. Νέα προσπάθεια για την επίλυση της διενέξεως στην Παλαιστίνη ξεκίνησαν οι 

ΗΠΑ, με φόντο την τεταμένη κατάσταση στην Γάζα. Χιλιάδες Ισραηλινοί 

διαδηλωτές ζήτησαν την αποχώρηση από την περιοχή. ΗΠΑ και ΕΕ απεδοκίμασαν 

νέες επιθέσεις των Ισραηλινών στην Λωρίδα της Γάζας και μάλιστα υπό το 

αισιόδοξο κωδικό όνομα «Ουράνιο Τόξο». 

Η βία φαίνεται να κούρασε τους Ισραηλινούς. Ωστόσο, όπως έχει λεχθεί «μόνο 

όταν υπάρχει νικητής υπάρχει ειρήνη», όσο σκληρό και αν ακούγεται. Ο πόλεμος 

θα συνεχίζεται όσο δεν κερδίζει κανείς. Ενδεχομένως η κατάσταση αυτή να 

εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα, εκτός ιδεολογιών και πατρίδων. 

δ. Δριμύτατη κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στην Ράσφα της Λωρίδας της 

Γάζας άσκησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ, συγκρίνοντας την 

καταστροφή των Παλαιστινιακών κατοικιών με τις Χιτλερικές ωμότητες 

προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου, λαμβανομένου υπόψη και των 42 

θυμάτων που άφησαν πίσω τους. 

ε. Διευρύνεται η κρίση που ξέσπασε στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας λόγω των 

δριμύτατων επικρίσεων του Τούρκου Πρωθυπουργού για τις Ισραηλινές 

επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας. 

στ.Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Ουάσιγκτον για την κατ΄αρχήν έγκριση του 

σχεδίου του Ισραήλ για τον διαχωρισμό από τους Παλαιστίνιους (το οποίο δεν θα 

τεθεί σε εφαρμογή πριν τον προσεχή Μάρτιο) χαρακτηρίζοντάς το ως «θαρραλέο 

βήμα». 
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Ως απειλή πολιτικής κρίσεως χαρακτηρίζεται το σχέδιο εκκενώσεως των 

Εβραϊκών οικισμών στην Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να 

είναι «καζάνι που βράζει». 

ζ. Παράνομο εκρίθη το Ισραηλινό τείχος ασφαλείας από το διεθνές δικαστήριο της 

Χάγης, απόφαση η οποία δεν είναι δεσμευτική. Το Ισραήλ θεωρεί ως αναρμόδιο 

το διεθνές δικαστήριο τονίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα και 

δηλώνει έτοιμο να συζητήσει το ζήτημα με τους Παλαιστινίους. 

Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο διεθνές δικαστήριο, ΕΕ, ΗΠΑ και 

Βρετανία, αν και επισήμως έχουν καταδικάσει το τείχος, αρνήθηκαν να μετάσχουν 

στην ακροαματική διαδικασία. Πιλάτοι!! 

η. Αμείωτη παραμένει η ένταση –  και η ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι –  

στην Λωρίδα της Γάζας και στην Δ. Όχθη από την ενδοπαλαιστινιακή σύγκρουση 

για την νομή της εξουσίας. Παρά την τακτική αποχώρηση του Αραφάτ, ο 

Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός επέμενε στην παραίτησή του, δικαιώνοντας τον 

Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι το σχέδιο «αναδιπλώσεως από την Λωρίδα» 

λειτούργησε ως καταλύτης στην Παλαιστινιακή κρίση. 

θ. Με ψήφους 150 υπέρ και 6 κατά, ο ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να κατεδαφίσει το 

τείχος «ασφαλείας». Η Κυβέρνηση του Ισραήλ, καταγγέλλοντας «την τυραννία 

της πλειοψηφίας και την επαίσχυντη στάση της ΕΕ», προχωρεί ακάθεκτο στην 

ανέγερση του τείχους στην Δ. Όχθη. 

Μετά από μαραθώνιο διαβουλεύσεων –  με αρνητική θέση των ΗΠΑ –  το Ισραήλ 

καλείται να σεβασθεί το υιοθετηθέν ψήφισμα των Η.Ε. Από τις αντιδράσεις περί 

«τυραννικής πλειοψηφίας» αναμένεται να γραφεί και αυτό το ψήφισμα στα …. 

Σανδάλια των Εβραίων. 

ι. Σε μια ρηξικέλευθη πρόταση –  αν και «υποθετική» ο αρχηγός των Ενόπλων 

Δυνάμεων του Ισραήλ, μίλησε για αποχώρηση από τα υψίπεδα του Γκολάν, με 

αντάλλαγμα ειρηνευτική συμφωνία με την Συρία. Η Δαμασκός απήντησε ότι 

περιμένει συγκεκριμένα βήματα ή δέσμευση από την πλευρά του Ισραήλ. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

ια. Αποτροπιασμό στην Αμερικανική και Βρετανική κοινή γνώμη έχουν 

προκαλέσει οι αποκαλύψεις ότι στρατιώτες των δυνάμεων κατοχής υπέβαλαν σε 

φρικτά και εξευτελιστικά βασανιστήρια Ιρακινούς αιχμαλώτους. 

«Αχρείοι» είναι ο τίτλος της πρώτης σελίδας της Βρετανικής εφημερίδος Ντέϊλι 

Μίρορ. Μορφή χιονοστιβάδας έχουν προσλάβει οι σχετικές καταγγελίες, 

αναγκάζοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να προβεί σε μαραθώνιο εξηγήσεων, ενώ 

μερικοί άλλοι «εποίησαν την νησαν». 
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ιβ. Σοκ και δέος προκάλεσαν παγκοσμίως οι αποκεφαλισμοί Αμερικανών, 

Κορεατών κ.λ.π. από Ιρακινούς αντάρτες ή μέλη της Αλ Κάϊντα. 

Βία χωρίς τέλος προοιωνίζεται στο Ιράκ.Μετά βασανιστήρια Ιρακινών από 

Αμερικανούς και Βρετανούς τα αντίποινα προμηνύουν ευρύ φάσμα αντιδράσεως. 

Η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων και του «ευ αγωνίζεσθαι» αντικαταστάθηκε 

με το «ευ φονεύεσθαι». Ο αποκεφαλισμός της…..ειρήνης στο μεγαλείο της. 

ιγ. Την ανάμειξη των ανωτάτων κλιμακίων της Αμερικανικής στρατιωτικής 

ιεραρχίας στους βασανισμούς των Ιρακινών αιχμαλώτων αποδεικνύουν τα νέα 

στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο 

φως» για την χρήση «αντισυμβατικών ανακριτικών μεθόδων» στις αμερικανικές 

φυλακές. Παράλληλα το μήνυμα το οποίο εστάλη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 

ήταν ότι η κατάσταση βαίνει καλώς, διαβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία 

μεταβάσεως της εξουσίας θα ολοκληρωθεί ομαλώς. 

 

Ωστόσο «δια παν ενδεχόμενον» το νέο Αμερικανοβρετανικό σχέδιο αποφάσεως 

του ΣΑ/ΟΗΕ προβλέπει την επ΄αόριστο παραμονή των συμμαχικών δυνάμεων στο 

Ιράκ. Φαίνεται ότι το….πετρέλαιο έχει αποκτήσει …. «ευ γευστικότητα». 

ιδ. Νέα επίθεση ενόπλων έγινε εναντίον Αμερικανών στο Ριάντ της Σ.Αραβίας, την 

ευθύνη της οποίας ανέλαβε η Αλ Κάϊντα. 

Η έξαρση βίας ενδέχεται να αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της χώρας και 

εντείνονται οι φόβοι τόσο για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην υπόψη 

χώρα, όσο και την…..αποτροπή ανόδου της τιμής του πετρελαίου. 

ιε. Εν μέσω του συνεχιζόμενου χάους στο κεντρικό και νότιο Ιράκ, οι Κούρδοι του 

βορρά επαναφέρουν πιεστικά επί τάπητος το θέμα «ευρείας αυτονομίας ενός 

Ιρακινού Κουρδιστάν» καθώς κλιμακώνονται οι τριβές με Άραβες και 

Τουρκομάνους, ενώ έντονη είναι η αντίδραση της Άγκυρας. 

ιστ. Σε διπλωματική κρίση μεταξύ Λονδίνου και Τεχεράνης εξελίσσεται η 

κατάληψη από το Ιρανικό Ναυτικό τριών Βρετανικών περιπολικών σκαφών. 

ιζ. Δύο ημέρες ενωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία και με 

αιφνιδιαστική τελετή, έγινε η παράδοση της εξουσίας στην Ιρακινή προσωρινή 

κυβέρνηση Αλάουϊ, με σημείωμα της Κοντολίζα Ράϊ που έγραφε : «Κύριε 

Πρόεδρε, το Ιράκ είναι ανεξάρτητο». 

Οι Ιρακινοί κυβερνούν και οι Αμερικανοί εξουσιάζουν !! 

ιη. Στη δικαιοδοσία της προσωρινής κυβερνήσεως παρέδωσαν οι ΗΠΑ τον Σαντάμ 

Χουσείν και 11 άλλους αξιωματούχους του για να προσαχθούν σε δίκη ενώπιον 

ειδικού δικαστηρίου. 
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ιθ. Την οργή των θρησκευτικών ηγετών και της κυβερνήσεως του Ιράκ 

προκάλεσαν οι αιματηρές επιθέσεις κατά των χριστιανικών εκκλησιών της χώρας. 

Οι χριστιανοί στο Ιράκ αποτελούν το 3% του πληθυσμού της χώρας. 

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

α. Ορόσημο στην πορεία της Ευρώπης μπορεί να χαρακτηρισθεί η είσοδος των 

δέκα χωρών μεταξύ των οποίων η Κύπρος και χώρες του πάλαι ποτέ υπαρκτού 

σοσιαλισμού, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα δεδομένα και οπωσδήποτε ανοίγει 

νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ενωμένης Ευρώπης των 20 γλωσσών και των 450 

εκ. κατοίκων. 

Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς παρέχει μεν ελπιδοφόρα μηνύματα για την 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικογένειας, προβληματίζει δε καθώς η «προίκα» των 

προβλημάτων την οποία λαμβάνει η ΕΕ είναι πολλά και θα απασχολήσουν τις 

συνεδριάσεις στο προσεχές μέλλον (Ευρωσύνταγμα, Κυπριακό, λοιπά 

περιφερειακά προβλήματα), καθόσον η καθημερινότης θα αντικαταστήσει 

σύντομα τους πανηγυρικούς. 

β. Σε υψηλά επίπεδα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν ακόμη οι διεθνείς τιμές του 

«μαύρου χρυσού» καθώς οι συνθήκες οι οποίες συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτού 

δεν πρόκειται να μεταβληθούν άμεσα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα 

οικονομικά κέντρα, απειλώντας πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

γ. Την αναφορά των χριστιανικών καταβολών της ΕΕ στο προοίμιο του 

Ευρωπαϊκού Συντάγματος ζήτησαν με επιστολή τους στην Ιρλανδική προεδρία 

επτά κράτη μέλη (Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Λιθουανία, Μάλτα, Τσεχία, 

Σλοβακία) ενώ και η Ελλάς για λόγους ιστορικούς και πολιτισμικούς συμφωνεί με 

την αναφορά για την χριστιανική θρησκεία. 

δ. Προκειμένου να εκπληρωθούν τα πολιτικά κριτήρια από την Τουρκία –  

θεωρούμενα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων –  ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Γερμανός Επίτροπος άρχισε…. 

Εκπτώσεις, επιχειρώντας να παρασύρει τους εταίρους, ενώ παράλληλα προβαίνει 

σε ενέργειες προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα στην Κυπριακή 

Κυβέρνηση με την οποία έχει διακόψει κάθε επαφή. 

Ας του φορέσουν ένα φέσι να τελειώνει η κατάσταση. 

ε. Τον εξοστρακισμό του ορισμού (η πλειοψηφία κυβερνά), του δημοκρατικού 

πολιτεύματος από τον Θουκυδίδη, ο οποίος υπήρχε στο αρχικό κείμενο του 

σχεδίου Συντάγματος της ΕΕ απεφάσισαν οι ΥΠΕΞ κατά τη Σύνοδό τους στο 

Λουξεμβούργο. 
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Με τις διαφαινόμενες τάσεις (κυρίως Αγγλία-Γαλλία) επιχειρείται να μην 

προσδιορίζεται η ΕΕ πολιτισμικά ή γεωγραφικά αλλά μόνο πολιτικά, ώστε να 

δύνανται να συμπεριληφθούν κράτη όπως η Τουρκία αλλά και η ….. 

Ζουαζηλάνδη!!! 

στ.Η πραγματοποιηθείσα Σύνοδος Κορυφής των 25 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλες 

επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι η Ευρώπη έχει σημαντικό δρόμο για να 

φθάσει στον στόχο της πολιτικής ενοποιήσεως. Παράλληλα οι δηλώσεις του 

Γερμανού Επιτρόπου για τη διεύρυνση που αφορούσαν στην Ευρωπαϊκή 

προοπτική της Τουρκίας, δείχνουν πόσο επιφυλακτική παραμένει η Ευρώπη στις 

φιλοδοξίες της Αγκύρας. 

ζ. Για πρώτη φορά η ΕΕ αποκτά Σύνταγμα, Πρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών, 

αφήνοντας ανοικτό το δρόμο για την προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής αμύνης, με 

τους Βρετανούς να έχουν φροντίσει να κρατήσουν το δικαίωμα της 

αυτοεξαιρέσεώς τους σε τομείς όπως η κοινωνική, φορολογική και αμυντική 

πολιτική, δίνοντας σκληρή μάχη για τη διατήρηση του εθνικού βέτο σε αυτούς 

τους τομείς. 

Καλά να πάθουν οι «Ευρωπαίοι». Ας όψονται αυτοί που έβαλαν στην ΕΕ την 

Βρετανία η οποία στο μέλλον δεν αποκλείεται να παίξει τον ρόλο του διαλυτικού 

καταλύτου. Οψόμεθα. 

η. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Βρετανίας και του Γαλλογερμανικού άξονα 

εκδηλώθηκε με αφορμή το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Πρόντι στην προεδρία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Με την συγκρότηση κοινού μετώπου και στο ζήτημα του Προέδρου, Γερμανία και 

Γαλλία φέρονται αποφασισμένες να απορρίψουν οποιαδήποτε υποψηφιότητα 

προέρχεται από Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία και τις 10 νέες χώρες οι 

οποίες δεν εκπροσωπούνται σε όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

θ. Ο αρμόδιος Ισπανός Επίτροπος κάλεσε την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα 

για την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά μία μονάδα του ΑΕΠ για το 

τρέχον και το επόμενο έτος. 

Τα περί «παραδόσεως» υγιούς οικονομίας αποδεικνύονται «φύκια για μεταξωτές 

κορδέλες» και έπεται συνέχεια εάν δεν ληφθούν σοβαρά διορθωτικά μέτρα. 

(Μέχρι 5 Νοεμβρίου 2004). Σύμφωνα με έκθεση το δημόσιο χρέος της Ελλάδος 

δεν πρόκειται να μειωθεί ούτε μέχρι το 2100 κάτω από το 60% του ΑΕΠ, όπως 

επιτάσσει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. «Συνεκρούσθη αεροσκάφος με 

…..υποβρύχιο και εφονεύθησαν οι επιβαίνοντες του…..λεωφορείου». 
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ι. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός εξελέγη στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ως διάδοχος του Πρόντι. Επίσης επέλεξαν ομόφωνα τον Ισπανό 

Σολάνα ως πρώτο Υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ. 

Η αποδοχή στην προεδρία της Κομισιόν του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, κυρίως 

από τον Γαλλογερμανικό άξονα, έγινε γιατί δεν υπήρχε διαφορετική λύση. 

ια. Η κακοδιοίκηση πλήττει και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αφού 

σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του Ευρωπαίου διαμεσολαβητού το 70% των 

καταγγελιών που έκαναν οι πολίτες και φορείς διαφόρων χωρών μελών αφορούσε 

περιπτώσεις αδιαφάνειας, καταχρήσεως εξουσίας, διακρίσεων και αρνήσεως 

παροχής υπηρεσιών. 

ιβ. Τέσσερα προβλήματα διαβλέπει στην ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην 

ΕΕ ο Αυστριακός Καγκελάριος : 

(1) Έχει πληθυσμό όσο το σύνολο των δέκα νέων μελών. 

(2) Η αγοραστική δύναμη ανταποκρίνεται στο 1/5 αυτής των παλαιών χωρών και 

στο ½ αυτού των δέκα νέων. 

(3) Έχει τρεις φορές περισσότερους αγρότες από το σύνολο της ενοποιημένης 

Ευρώπης. 

(4) Γεωστρατηγικώς συνορεύει με Συρία, Ιράν και Ιράκ και τα συνεπαγόμενα εξ 

αυτής της «γεωστρατηγικής φύσεως». 

ιγ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νομικές ακροβασίες επιχειρεί να παρακάμψει την 

Λευκωσία και να προωθήσει απ΄ευθείας εμπορικές συναλλαγές με τους 

Τουρκοκυπρίους ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την χορήγηση 263 εκ. ευρώ για την 

οικονομική ανάπτυξη των κατεχομένων. 

Οιαδήποτε εμπορική σχέση των κρατών μελών με τα κατεχόμενα είναι αντίθετη με 

τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απαγορεύοντας τέτοιες ενέργειες. 

Παρά τις διαφωνίες Ελλάδος και Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 

σχέδιο της προτάσεως. Βέβαια ο ….πολύς Φερχόϊγκεν…καθησύχασε ότι θέμα 

αναγνωρίσεως των κατεχομένων ως κράτους δεν υφίσταται. 

7. Η.Π.Α. 

α. Ομολογίες ανώνυμες και επώνυμες Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτικών 

για τις φρικαλεότητες που λαμβάνουν χώρα στις Ιρακινές φυλακές κάλυψαν τα 

πρωτοσέλιδα των Αμερικανοβρετανικών εφημερίδων, με την Αμερικανική 

πολιτική ηγεσία να τηρεί αποστάσεις από τις πρακτικές των βασανισμών. 

Είναι γεγονός ότι «η ζωή των Ιρακινών βελτιώνεται» όπως είπε και ο Πρόεδρος 

των ΗΠΑ με τον Αμερικανό ΥΕΘΑ να αναλαμβάνει την ευθύνη αλλά να μην…… 

παραιτείται. Ομαδικά πυρά και παγκόσμια κατακραυγή κατά των ΗΠΑ. 
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β. Με αιχμή του δόρατος το μεταπολεμικό χάος στο Ιράκ, πρώην διπλωμάτες και 

απόστρατοι στρατιωτικοί των ΗΠΑ επιτίθενται ανοικτά στον Αμερικανό Πρόεδρο 

εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου για την «εξωτερική πολιτική του 

απομονωτισμού η οποία τελικώς ζημιώνει τα συμφέροντα των ΗΠΑ». 

γ. Αξιόπιστα στοιχεία για την ύπαρξη Ιρακινού δάκτυλου πίσω από την τραγωδία 

της 11ης Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν, απεφάνθη η ανεξάρτητη διερευνητική 

επιτροπή των ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αμφισβητεί το υπόψη πόρισμα. 

Μ΄όλα ταύτα η «αντιτρομοκρατική» εκστρατεία στο Ιράκ εξετελέσθη. Η χώρα 

παραμένει θέατρο βίας και οι επιθέσεις δολιοφθοράς στις υποδομές του 

πετρελαίου προκαλούν τριγμούς για ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή 

αγορά. 

δ. Ανησυχία στις ΗΠΑ προκαλούν οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον Αμερικανών 

πολιτών στην Σ.Αραβία η οποία προσπαθεί να πείσει την Ουάσιγκτον ότι 

προστατεύει τους ξένους που ζουν στο έδαφός της. 

ε. Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την 

Λιβύη ως επιβράβευση των προσπαθειών του καθεστώτος της Τριπόλεως να 

αποκηρύξει την τρομοκρατία. Η στροφή του Καντάφι καταγράφεται στις επιτυχίες 

της εξωτερικής πολιτικής, τονίζουν οι αναλυτές. 

Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Λιβύη αποτελεί την έναρξη 

αναζητήσεως νέων συμμάχων στον Αραβικό κόσμο. 

στ. «Λάθος» ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ, σύμφωνα με το 54% των Αμερικανών, 

όπως δείχνει σχετική δημοσκόπηση Αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού και 

εφημερίδος. 

Με τη δημοσκόπηση επιβεβαιώνεται η στροφή της κοινής γνώμης των ΗΠΑ 

εναντίον της πολιτικής του Προέδρου της χώρας. 

ζ. Σε αθλιότητες προέβη το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ υποκύψαν σε πιέσεις των Αλβανών 

με αποτέλεσμα να ανασκευασθεί έγγραφο –  εις βάρος της ελληνικής μειονότητας 

–  σύμφωνα με το οποίο (21/6) το 95% της χώρας είναι Αλβανοί (11), το 3% 

Έλληνες (!!) και το υπόλοιπο 2% λοιπές εθνότητες. Στο ανασκευασμένο έγγραφο 

αναφέρει 98,6% Αλβανοί, 1,17% Έλληνες και 23% λοιπές μειονότητες. Έντονη 

κριτική άσκησε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Αμερικής. 

Με απλή μέθοδο των τριών εξήχθησαν από το υπόψη Υπουργείο τα παραπάνω 

ποσοστά; Πρόκειται για αθλιότητες χειρίστου είδους εις βάρος των 

Βορειοηπειρωτών, ενώ η υπόψη Διεύθυνση δημιουργεί αλβανική μειονότητα στην 

Ελλάδα. (Πόσα πήρε ο αρμόδιος διευθυντής από …γνωστούς κύκλους για να 
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προβεί σε τέτοια ενέργεια;). Στόχος τα δυτικά Βαλκάνια και γενικότερα η ΝΑ 

Ευρώπη προκειμένου να πλήξουν την ΕΕ μέσω Ελλάδος. 

η. Οικονομική βοήθεια ύψους 30,5 εκ. δολ. προς τους Τουρκοκυπρίους για το 

2004, παραχωρεί η Αμερικανική Κυβέρνηση. 

θ. Στο Ιράν στρέφονται πλέον οι οφθαλμοί των «ιεράκων» της Ουάσιγκτον, οι 

οποίοι επιθυμούν μετά το Ιράκ να εξαλείψουν άλλη μια χώρα-κρίκο του άξονος 

του κακού, με αιτία το ύποπτο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 

Με ισχυρό σύμμαχο σε μια τέτοια πορεία δράσεως το Ισραήλ (ενδεχόμενη 

προληπτική αεροπορική επίθεση δεν αποκλείεται) και την πιθανή επανεκλογή του 

νυν Προέδρου των ΗΠΑ το υπόψη σενάριο θα πρέπει να είναι σχεδόν έτοιμο, 

εκτός εάν υπάρξουν άλλες μεταβολές. 

ι. Την μεγαλυτέρα αναδιάταξη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από την 

εποχή της λήξεως του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, εξήγγειλε ο Λευκός Οίκος. 

Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανών στρατιωτών θα αποσυρθούν από περιοχές οι οποίες 

εθεωρούντο καυτές την εποχή του ψυχρού πολέμου. 

8. ΡΩΣΙΑ 

α. Βομβιστική επίθεση Τσετσένων έγινε στο Περόσνι, όπου εφονεύθησαν 33 

άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Τσετσενίας. Το υιό του 

δολοφονηθέντος προωθεί η Μόσχα. 

 

Οι Τσετσένοι αυτονομιστές ήταν και παραμένουν η σοβαρότερη εσωτερική απειλή 

για τα σχέδια της Κυβερνήσεως Πούτιν, στην οποία εστάλη σαφές μήνυμα έναντι 

της ακολουθουμένης πολιτικής της Ρωσίας. 

β. Κίνα και Ιαπωνία «ερίζουν» για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών 

κοιτασμάτων της Ρωσικής Άπω Ανατολής, με την Ρωσία να διατηρεί τον πρώτο 

λόγο στον ιδιότυπο αυτό πόλεμο που φυσικά νικητής θα αναδειχθεί ο προσφέρων 

περισσότερα. 

γ. Τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης τετραετούς θητείας του σκιαγράφησε 

προς το Ρωσικό έθνος ο Πρόεδρος Πούτιν στην ετήσια ομιλία του, υποσχεθείς 

ταχείς ρυθμούς αναπτύξεως της οικονομίας, μείωση της φτώχειας ενώ 

υπογράμμισε την σημασία της προσεγγίσεως με την ΕΕ. 

Μια αίτηση για μέλος της ΕΕ θα έβλεπτε; 
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9. ΑΣΙΑ 

α. Νέες επιθέσεις των μουσουλμάνων αυτονομιστών αναμένουν οι Ινδικές αρχές 

στο Κασμίρ, προερχόμενες από προκήρυξη οργανώσεως Μουτζαχεντίν η οποία 

ανέλαβε την ευθύνη μακελειού στο Ν. Δελχί με θύματα 33 άτομα. 

β. Ο ανταρτοπόλεμος καλά κρατεί στο Αφγανιστάν ενώ πλησιάζουν οι εκλογές 

του Σεπτεμβρίου, από τις οποίες ο νυν Πρόεδρος εκτιμά να νομιμοποιήσει την 

εξουσία του. Μαίνονται οι μάχες στον απόηχο της δολοφονίας Γιατρών χωρίς 

Σύνορα. 

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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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Του κ. Σπύρου Μούλια, Προέδρου ΣΕΚΠΥ 

  

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) 
ιδρύθηκε το 1982 και περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας, Κρατικής και Ιδιωτικής και είναι μέλη του, πλέον των 150 
Ελληνικών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών. 
Η Διοίκηση ασκείται από τον Πρόεδρο και το εννεαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από την Γενική 
Συνέλευση των Αμυντικών Βιομηχανιών. 
Σκοπός του ΣΕΚΠΥ είναι η προάσπιση και προαγωγή των νομίμων 
συμφερόντων των Μελών του, η ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας, η μείωση του μεγάλου σε βάρος της Ελλάδος ισοζυγίου στον 
τομέα των αμυντικών υλικών και η προώθηση των εξαγωγών. Οι βασικοί 
στόχοι του Συνδέσμου, είναι προσαρμοσμένοι στην σημερινή 
πραγματικότητα και έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ελληνικής 
Βιομηχανίας. Για την ενίσχυση αυτή, η σημερινή Διοίκηση του ΣΕΚΠΥ 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ενώ το κύριο βάρος των προσπαθειών και 
ενεργειών της, είναι η όσο το δυνατόν αύξηση της Ελληνικής συμμετοχής 
στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
Δηλαδή με πιο απλά λόγια να κατασκευάζονται αμυντικά προϊόντα από 
Ελληνικά χέρια. Η μεγιστοποίηση της Ελληνικοποίησης των αμυντικών 
προϊόντων θα έχει ως αποτέλεσμα: 
Πρώτον, την μετατροπή σε κοινωνική παροχή μέρους των αμυντικών 
δαπανών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την απασχόληση 
ανθρωπίνου δυναμικού και την μείωση κατά το δυνατόν της ανεργίας. 
Δεύτερον, την αυτάρκεια σε αμυντικά υλικά, σε περίπτωση που για κάποιο 
λόγο δεν θα είναι δυνατή η προμήθεια αμυντικών υλικών, από οίκους του 
Εξωτερικού. 
Τρίτον, την συμμετοχή στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας. 
Η συμμετοχή των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών στα εξοπλιστικά 
προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί και πρέπει να 
πραγματοποιείται. Αλλωστε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
τόσο οι κρατικές, όσο και οι ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες, έχουν 
εκσυχρονισθεί και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εμπειρία και γνώσεις 
για την κατασκευή ποιοτικών αμυντικών προϊόντων, σύγχρονης και υψηλής 
τεχνολογίας. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλες οι Αμυντικές 
Βιομηχανίες παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζονται 
ανάλογα, δημιουργώντας συνεργασίες κυρίως με βιομηχανίες του 
Εξωτερικού που παράγουν προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Το 95% 
των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 
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9000. 
Με την συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο 
ΣΕΚΠΥ ανέπτυξε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας, το οποίο λειτουργεί από 6 ετών και έχει σαν βασικό στόχο και 
σκοπό να παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της 
κατασκευής νέων αμυντικών υλικών και να ενημερώνει τα μέλη του, επί των 
νέων εξελίξεων. 
Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, παρά τις δυσκολίες, απέκτησε σημαντική 
υποδομή, σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και έχει τη δυνατότητα 
κατασκευής πολλών αμυντικών υλικών αρίστης ποιότητας, τα οποία 
συνοπτικά και κατά κατηγοριες είναι: 
•  Πυρομαχικά και εκρηκτικά. 
•  Οπλα και οπλικά συστήματα. 
•  Στρατιωτικά και τεθωρακισμένα οχήματα. 
•  Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. 
•  Αεροπορικό υλικό. 
•  Ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά. 
•  Υλικά τηλεπικοινωνίας. 
•  Οπτικά και Ηλεκτροοπτικά. 
Ο ΣΕΚΠΥ δίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη καλών σχέσεων και 
επαφών τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με άλλες αμυντικές 
βιομηχανίες του Εξωτερικού. Γιαυτό συμμετέχει και οργανώνει ημερίδες και 
συνέδρια αναλόγου περιεχομένου. Μάλιστα στα πλαίσια της φετεινής 13ης 
Διεθνούς Εκθέσεως Συμβατικών Συστημάτων Εθνικής Αμυνας Ξηράς, 
Θαλάσσης και Αέρος «DEFENDORY INTERNATIONAL 2004» που γίνεται 
στον ΟΛΠ του Πειραιά (4 έως 9 Οκτωβρίου 2004), οργανώνει στις 4 
Οκτωβρίου 2004 στο Ξενοδοχείο «ASTIR PALACE» στην Βουλιαγμένη,το 
4ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ με θέμα «Εξοπλισμοί –  Συνεργασία –  
Οικονομία». 
Τέλος, σύνθημά μας είναι: 
Συνεργασία –  Ποιότητα –  Αξιοπιστία –  Αυθεντικότητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Σπύρος Μούλιας είναι: 
- Ανώτατος Αξιωματικός ε.α., 
- Μ-Η Μηχανικός του ΕΜΠ, 
- Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου. 



23 

 

  



24 

 

TO KYΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΝΑΝ 

  

Η πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επί των 
καλών υπηρεσιών του για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος1 που 
κατέθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού, με σκοπό αφενός την 
ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και αφετέρου την υιοθέτησή της 
από αυτό, δυστυχώς, δεν αποτελεί ένα ισορροπημένο και αντικειμενικό 
κείμενο, όπως διατείνεται ο συντάκτης της. Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει 
ξεκάθαρα την απογοήτευσή του για το αρνητικό αποτέλεσμα κατά την 
διαδικασία των ταυτόχρονων δημοψηφισμάτων στην Κύπρο, κάτι το οποίο 
ήταν αναμενόμενο τουλάχιστον στην ελληνική και ελληνο-κυπριακή 
πλευρά, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει ότι ύστερα από σχεδόν 4,5 έτη 
πλήρους απασχόλησής του με την προσπάθεια επίλυσης του πολιτικού 
Κυπριακού προβλήματος, δεν αναμένει να υπάρξουν από πλευράς του 
νέες σημαντικές προσπάθειες διαμεσολάβησης και αρωγής. 

Δυστυχώς όμως, η προσφορά των καλών υπηρεσιών του Γενικού 
Γραμματέα στην Κύπρο, όπως εκφράζεται μέσω της τελευταίας του αυτής 
αναφοράς, δεν απηχεί την πραγματικότητα, αλλά μονάχα την εικόνα που ο 
Γενικός Γραμματέας θέλει να βλέπει και να αποδώσει στην έκθεσή του. Ο 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επιρρίπτει εξαιρετικά μεγάλο 
βαθμό ευθύνης στην ελληνο-κυπριακή πλευρά για την αποτυχία τόσο των 
συνομιλιών στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όσο και κατά την 
προηγούμενη διαδικασία μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Δεν 
παραλείπει να τονίσει την αδιάφορη έως αρνητική και μη εποικοδομητική, 
κατ’  αυτόν, στάση που κράτησε η ελληνο-κυπριακή πλευρά κατά τη 
διάρκεια των συνομιλιών. Kατηγορεί την ελληνο-κυπριακή πλευρά ότι 
διέρρεε προς τον τύπο και τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα 
διαμειφθέντα στις συνομιλίες μεταξύ ελληνο-κυπρίων και τουρκο-κυπρίων 
και μεταξύ των αρχηγών των δύο κοινοτήτων και των αντιπροσώπων των 
Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται αρνητικές συγκυρίες και εντυπώσεις, κάτι το οποίο 
εμπόδιζε περαιτέρω την πρόοδο των συνομιλιών. Η διαρροή εμπιστευτικών 
πληροφοριών στον τύπο ενίσχυε τις υποψίες της ελληνο-κυπριακής 
πλευράς καθώς και της Ελλάδας ότι τα Ηνωμένα Έθνη με την ανοχή και 
την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Τουρκίας και 
άλλων διεθνών μεσολαβητών, όπως π.χ. της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, 
προσπαθούσαν να επιβάλουν στους ελληνο-κύπριους μία συμφωνία η 
οποία δεν ήταν προς όφελός τους. 

Επιπλέον, κατηγορεί την ελληνο-κυπριακή πλευρά ότι δεν παρουσίασε 
συχνά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως θα έπρεπε, προτάσεις, 
αντιπροτάσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, κτλ. και γενικότερα καθυστερούσε να 
προτείνει και να κατηγοριοποιήσει τις δικές της απόψεις με αποτέλεσμα να 
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κωλυσιεργεί την διαδικασία της διαβούλευσης. Τέλος, όταν η ελληνο-
κυπριακή πλευρά προέβη στην κατάθεση αντιπροτάσεων και 
παρατηρήσεων, ως θα έπρεπε, δεν το έκανε στην μορφή που θα ήθελε 
εκείνος. Μεγαλύτερη από όλες τις κατηγορίες που προσάπτει στην ελληνο-
κυπριακή πλευρά, είναι αυτή που συνδέεται άμεσα με το διάγγελμα του 
Κύπριου Προέδρου καλώντας τον Κυπριακό λαό να απορρίψει 
απερίφραστα το σχέδιο Αννάν. Σε αυτό το σημείο ο Γενικός Γραμματέας 
των Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί προσωπικά τον Πρόεδρο της Κύπρου ότι 
ουσιαστικά παραπλάνησε τον Κυπριακό λαό και τον ίδιο όταν σε 
προηγούμενες επαφές με αυτόν ο Κύπριος Πρόεδρος είχε δηλώσει την 
μεγάλη του επιθυμία να προβεί αρωγός στην προσπάθεια του Γενικού 
Γραμματέα για να επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα πριν από την 1η Μαΐου 
2004. Αναμφίβολα ο Κύπριος Πρόεδρος θα συνηγορούσε και θα βοηθούσε 
την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών και των υπολοίπων διεθνών 
μεσολαβητών, αλλά δεν θα συμφωνούσε σε οιαδήποτε λύση τα Ηνωμένα 
Έθνη πρότειναν. Σε άλλο σημείο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα ο 
τελευταίος υπαινίσσεται ότι Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσέφερε, ως θα 
έπρεπε και πάλι, την ευκαιρία για προβολή των πλεονεκτημάτων και 
θετικών σημείων του Σχεδίου Αννάν και δεν υπήρξε ανάλογη εκτενής 
παρουσίασή του που θα επέτρεπε την ευρεία επεξήγηση των σημείων του 
σχεδίου που απασχολούσαν τους ελληνο-κυπρίους. Αποτέλεσμα αυτού, 
κατά τον Γενικό Γραμματέα, ήταν η ελληνο-κυπριακή πλευρά να παραμένει 
με την λανθασμένη εντύπωση ότι η τουρκο-κυπριακή πλευρά και τη 
Τουρκία εν γένει, αποκόμιζαν πολύ περισσότερα και άμεσα δικαιώματα, 
ενώ αντιθέτως τα οιαδήποτε πλεονεκτήματα που θα είχε η ελληνο-
κυπριακή πλευρά θα υστερούσαν σε ουσιαστική αξία και σε αριθμό και θα 
έρχονταν σε πολύ μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ενώ διατηρούσε την 
καχυποψία ότι ήταν αβέβαιο εάν η Τουρκία και η τουρκο-κύπριοι θα 
τηρούσαν τελικώς τα υπεσχημένα. Επιπλέον ο κ. Κόφι Αννάν αναφέρεται 
και στο γεγονός ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος του δεν κατόρθωσε να πετύχει 
μια τηλεοπτική παρουσίασή του, που θα βοηθούσε στο να διαλυθούν οι 
μύθοι για τις δυσκολίες, τις αβεβαιότητες και τις αδικίες επί των ελληνο-
κυπρίων του Σχεδίου Αννάν. 

Αντιθέτως, ο κ. Κόφι Αννάν χαιρετίζει με ανακούφιση την ξεκάθαρη και 
αποφασιστική υιοθέτηση του σχεδίου του από την τουρκο-κυπριακή 
κοινότητα και δηλώνει ότι η αποδοχή του, από έστω την μία πλευρά, 
καθιστά το σχέδιο αυτό ως το μοναδικό και δεσμευτικό επί του οποίου 
μπορούν να διαπραγματευθούν οι δύο πλευρές. Επιπλέον από την μερική 
αποδοχή του αποδεικνύεται ότι το σχέδιο Αννάν ήταν ισορροπημένο και 
δίκαιο, ενώ κατά τον Γενικό Γραμματέα η απόρριψη του από την ελληνο-
κυπριακή πλευρά καθιστά άκαιρη την οιαδήποτε ανάληψη νέας 
διαμεσολαβητικής προσπάθειας εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, μέχρις 
ότου «οι ελληνο-κύπριοι αποφασίσουν να επιλύσουν το Κυπριακό 
πρόβλημα μέσα από μία δι-κοινοτική, διζωνική, ομοσπονδία».2 O 
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υπαινιγμός είναι σαφής. Ο Γενικός Γραμματέας πιστεύει, λανθασμένα, ότι οι 
ελληνο-κύπριοι δεν επιθυμούν την επίλυση του προβλήματος ή δεν την 
επιθυμούν με τον ανωτέρω τρόπο. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κόφι Αννάν 
προβαίνει στην πλέον κατάφωρη κατηγορία του, ότι « αυτό που απερρίφθη 
ήταν η λύση και όχι απλώς ένα σχέδιο».3 Βέβαια σε αυτό το σημείο ο 
γραπτός λόγος του κ. Κόφι Αννάν είναι απολύτως λανθασμένος. Οι ελληνο-
κύπριοι επί 30 συναπτά έτη προσπαθούσαν και θα συνεχίσουν να 
προσπαθούν για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική επίλυση στη βάση των 
ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. και επιτυγχάνοντας μια διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία. Αυτό δεν σημαίνει επ’  ουδενί ότι θα αποδεχτούν οιαδήποτε 
λύση θα τους προσφερθεί μόνο και μόνο για να επιλυθεί ταχύτατα και 
χωρίς ουδεμία περίσκεψη ένα πρόβλημα που τους ταλανίζει για πολλά 
χρόνια, επειδή ορισμένοι διεθνείς παράγοντες επιζητούν διακαώς την 
αναβάθμιση της Τουρκίας και την μελλοντικής της ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Συνεχίζοντας ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θέλοντας να 
ανταμείψει την συνεργασία των τουρκο-κυπρίων για την πράξη τους να 
αποδεχτούν το σχέδιο Αννάν, προβαίνει σε μία απαράδεκτη πρόταση προς 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τα κράτη-μέλη του οργανισμού, 
παροτρύνοντάς τα να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την κατάλυση της 
αδικίας που υφίστανται οι τουρκο-κύπριοι με την λήξη και άρση όλων των 
περιορισμών – οικονομικών και εμπορικών κυρίως- που τους έχουν 
επιβληθεί με σκοπό να επιτευχθεί η ανάπτυξή τους. Ο κ. Κόφι Αννάν 
σταματά ένα βήμα πριν από την πλήρη αναγνώριση των τουρκο-κυπρίων 
ως ανεξάρτητο κράτος, υπενθυμίζοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα 
ψηφίσματά του 541 (1983) και 550 (1984) που απαγορεύουν ακριβώς 
αυτό, την αναγνώριση και την οιαδήποτε ενίσχυση και διευκόλυνση του 
ψευδοκράτους. Όμως με την προηγούμενη επίκλησή του για τερματισμό 
των κατ’  αυτόν αχρείαστων απαγορεύσεων και περιορισμών που 
περιορίζουν και απομονώνουν τους τουρκο-κύπριους προβαίνει ακριβώς 
στο αντίθετο, δηλαδή, στην ακύρωση των δυο αυτών ψηφισμάτων που 
απαγορεύουν την οιαδήποτε επαφή με το ψευδοκράτος και κατ’  αυτόν τον 
τρόπο όχι μόνο καταλύει την διεθνή αξία των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. αλλά 
παροτρύνει κάθε κράτος μέλος του Ο.Η.Ε. να ερμηνεύσει κατά το δοκούν 
αυτήν την παρότρυνση και να προβεί σε ενέργειες παράνομες και αντίθετες 
με τα ανωτέρω αυτά ψηφίσματα. Βέβαια ο κ. Κόφι Αννάν είναι εξαιρετικά 
προσεκτικός ώστε να μην προκαλέσει κατάφωρα την ελληνο-κυπριακή και 
γενικότερα διεθνή κοινότητα ζητώντας, εντέχνως, την συνεργασία των 
κρατών-μελών του οργανισμού τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές 
επίπεδο για την ενίσχυση και ανάπτυξη των τουρκο-κυπρίων και όχι βέβαια 
του ψευδοκράτους που γνωρίζει κάλλιστα ότι είναι μια παράνομη οντότητα. 
Γι’  αυτό άλλωστε δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο αλλά τον όρο της 
αναγνωρισμένης τουρκο-κυπριακής κοινότητας, αποφεύγοντας έτσι τον 
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σκόπελο της διεθνούς κατακραυγής, παροτρύνοντας την διεθνή κοινότητα 
για ενίσχυση των τουρκο-κυπρίων. 

Βέβαια δεν γίνεται να επιτευχθεί το ένα χωρίς το άλλο. Γιατί η οιαδήποτε 
ενίσχυση των τουρκο-κυπρίων προϋποθέτει και κάποια μορφή 
συνεργασίας με το ψευδοκράτος, έστω χωρίς την απαραίτητη τυπική 
αναγνώρισή του. Άλλωστε το δεύτερο ανωτέρω ψήφισμα του ΟΗΕ, 550 
(1984), απαγορεύει την οιαδήποτε επαφή με το ψευδοκράτος, άσχετα εάν 
υπάρξει τυπική αναγνώριση ή όχι αυτού. Με την ανωτέρω πράξη του κ. 
Κόφι Αννάν ενισχύεται η διεθνής ανομία και καταλύεται η διεθνής 
κοινότητα-δικαίου της οποίας θεματοφύλακας είναι ο Ο.Η.Ε. και ειδικότερα 
το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης με την πράξη του αυτή ο κ. Κόφι Αννάν 
καταργεί την νομικά δεσμευτική για τα κράτη-μέλη του οργανισμού, αξία 
των προηγούμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 
πετυχαίνοντας εμμέσως πλην σαφώς, την αναγνώριση του ψευδοκράτους 
και ενισχύοντας πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά αυτό. Την στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης στον 
οποίο μετέχουν μονάχα ισλαμικά κράτη και μουσουλμανικές κοινότητες 
όπως οι τουρκο-κύπριοι, συνεδρίασε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 14-
16 Ιουνίου 2004 και αποφάσισε, επικουρούμενος και από την 
προαναφερόμενη έκθεση του Γενικού Γραμματέα και την πίεση της 
Τουρκίας, να αναβαθμίσει την συμμετοχή των τουρκο-κυπρίων σε αυτόν 
καλώντας όλα τα κράτη-μέλη του να βοηθήσουν ενεργά, αφενός για τον 
τερματισμό του αποκλεισμού/απομόνωσης των τουρκο-κυπρίων και 
αφετέρου στην ανάπτυξη διμερών επαφών με σκοπό να ενισχύσουν 
πολιτικά και οικονομικά την αδελφή κοινότητα. Επιπλέον, στα κείμενα που 
υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης διάσκεψης, υπάρχει 
ρητή αναφορά στον όρο «Τουρκο-κυπριακό κράτος4» αντιγράφοντας τους 
όρους που προβλέπει το Σχέδιο Αννάν. Αναμφίβολα μία τέτοια εξέλιξη θα 
ενισχύσει την τουρκο-κυπριακή θέση και την διαπραγματευτική τους 
δυνατότητα και θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για άλλες παρόμοιες 
μελλοντικές εξελίξεις. 

Μια άλλη δυσμενής εξέλιξη μπορεί να είναι ανάπτυξη πολλών διμερών 
σχέσεων μεταξύ της τουρκο-κυπριακής κοινότητας και άλλων κρατών που 
μπορεί, για τυπικούς λόγους να υπολείπεται της διεθνούς αναγνώρισης, 
αλλά να ενισχύει την οικονομία και το εμπόριο της κοινότητας αυτής και να 
επαυξήσει δια μέσω αυτού την μελλοντική αδιαλλαξία της πλευράς αυτής 
και αντίστοιχα την έλλειψη υποχωρητικότητά της για διαβούλευση με την 
ελληνο-κυπριακή πλευρά με σκοπό τον τερματισμό του Κυπριακού 
αδιεξόδου. Εάν η τουρκο-κυπριακή οντότητα εξελιχθεί σε μία Ταϊβάν της 
Ανατολικής Μεσογείου με πλήρεις και πλούσιες οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο πιθανότατα θα μειωθεί το ενδιαφέρον της 
για επανέναρξη συνομιλιών με την ελληνο-κυπριακή πλευρά, θα αυξηθεί η 
αδιαλλαξία και η έλλειψη υποχωρητικότητάς της και θα ενισχυθεί η 
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διαπραγματευτική της ισχύ. Η δε Τουρκία, η οποία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ήταν και παραμένει ο οικονομικά και εμπορικά σχεδόν 
αποκλειστικός εταίρος των τουρκο-κυπρίων5 , καθώς το τεχνητό μόρφωμα 
αυτό βασιζόταν στην πρώτη για την επιβίωσή της, θα ενισχύσει την δικής 
της αδιαλλαξία σε σχέση με τις εκκρεμείς διμερείς διαφορές με την Ελλάδα 
και θα νοιώσει δικαιωμένη για τις επιλογές της, αυξάνοντας τις πιέσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο για όλες τις υπόλοιπες διαφορές. Πολύ περισσότερο δε, 
η Τουρκία θα ανακουφισθεί οικονομικά εάν οι τουρκο-κύπριοι, δια μέσω της 
ανάπτυξης διμερών και πολυμερών σχέσεων, αρχίσουν να συμμετέχουν 
ενεργά και σε μεγάλο βαθμό στα έξοδα λειτουργίας του παράνομου αυτού 
μορφώματος και στην κατοχή του τουρκικού στρατού. Όμως αυτές οι δύο 
παράγραφοι στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα μπορεί μελλοντικά να 
αποτελέσουν μεγάλο κίνδυνο για τη διεθνή κοινότητα, καθώς κράτη τα 
οποία έχουν εδαφικές και όχι μόνον διαφορές με τους γείτονές τους, μπορεί 
να μιμηθούν την τουρκική επιθετικότητα του 1974 ελπίζοντας σε μελλοντική 
άφεση αμαρτιών όπως συμβαίνει τώρα με τους τουρκο-κυπρίους. 

Γι΄ αυτό η έκθεση του Γενικού Γραμματέα δεν πρέπει να υιοθετηθεί από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. στην παρούσα της μορφή, καθώς 
αποτελεί απειλή τόσο για την ελληνο-κυπριακή πλευρά και για την εν γένει 
εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος, όσο και για τα υπόλοιπα κράτη της 
διεθνούς κοινότητας, με τη μορφή δεδικασμένου. 
Είναι αναμφίβολο ότι τόσο η Λευκωσία, όσο και η Αθήνα επιζητούσαν επί 
30 χρόνια την επίλυση του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου μέσω μιας 
διαρκούς, βιώσιμης, δίκαιης λύσης που να επιφέρει την επανένωση της 
νήσου. Οι ελληνο-κύπριοι και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να οδεύουν προς 
μία τέτοια μορφή επίλυσης που να βασίζεται στα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. και 
που να διασφαλίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τους ελληνο-
κυπρίους, όσο και για τους τουρκο-κυπρίους. Αλλά σε κανένα σημείο αυτής 
της μακροχρόνιας διαδρομής η ελληνο-κυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να 
απαρνηθεί τις αξίες, τα κεκτημένα και τα δικαιώματά της, μόνο και μόνο για 
να υπογράψει μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά θα καταλύει και θα 
αντιβαίνει τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. ενώ θα δημιουργεί πολύ περισσότερα 
προβλήματα από αυτά που υποθετικά θα λύνει. 

1Βλέπε έγγραφο Ηνωμένων Εθνών S/2400/437, από 28/5/04 
2όπως ανωτέρω σελ. 1, Summary. 
3όπως ανωτέρω σελ. 20 
4Bλέπε ιστοσελίδα Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, www.mfa.gov.tr, υπο-σελίδα, ΟΙC. Επίσης 
υπήρξε αναφορά στην μουσουλμανική κοινότητα της Δ. Θράκης εκφράζοντας την αλληλεγγύη του 
Οργανισμού και ζητώντας την ακύρωση της δικαστικής απόφασης κατά του εκλεγμένου Μουφτή στην 
Ξάνθη. 
5Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2001 οι εξαγωγές από το ψευδοκράτος ήταν 
αξίας περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων εκ των οποίων το 62% του ποσού αυτού αφορούσε 
αγροτικά προϊόντα, (23% εσπεριδοειδή και 25% κατεργασμένα αγροτικά προϊόντα). Σε προηγούμενες 
χρονιές περίπου το 50% των εξαγωγών είχε ως κύριο αποδέκτη την Τουρκία, το 30% τη Μεγάλη 
Βρετανία και περίπου το 15% τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
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Του Ευάγγελου Τέμπου, Διδάκτορος Ιστορίας, πλήρες μέλους του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (IISS) και Στρατηγικού 
Αναλυτή της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) 
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ΕΥΡΩΑΜΥΝΑ (3) 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Επιτίμου Διοικητού Ιης Στρατιάς 

 

Κατά την σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις 12-13 Δεκεμβρίου 2003, στις Βρυξέλες, 

που είχε σαν αντικείμενο το Ευρωσύνταγμα, ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις για 

την Ευρωάμυνα, οι οποίες είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ, 

που επήλθε κατόπιν σαφούς υποχωρήσεως της Γαλλίας από τα μεγαλεπήβολα 

αρχικά της σχέδια για την Ευρωπαϊκή άμυνα. 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση των αποφάσεων, κρίνεται σκόπιμο να 

εκτεθούν, συνοπτικά, τα γεγονότα που προηγήθηκαν και τα οποία έχουν εκτεθεί σε 

δύο άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» (Τεύχη 15 

και 18). 

Οι αρχικές σκέψεις για την οργάνωση ανεξάρτητης Ευρωάμυνας έγιναν μετά την 

κρίση στο Κοσσυφοπέδιο. Η εξέγερση των λαών της Ευρώπης, για τον αλαζονικό 

τρόπο που οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την κρίση, ανάγκασε τους ηγέτες τους να 

εξαγγείλουν τη δημιουργία Ευρωστρατού από το 2000, τον οποίον ονόμασαν 

συμπληρωματικό του ΝΑΤΟ για να διασκεδάσουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ. Η 

απροθυμία όμως των Ευρωπαίων να επωμιστούν το τεράστιο κόστος οδήγησε στη 

δημιουργία μιας δυνάμεως ταχείας αντιδράσεως, για ειρηνευτικές και μόνον 

αποστολές, η οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιεί τις υποδομές και τα μέσα 

του ΝΑΤΟ, κατόπιν εγκρίσεως των μελών του. Η δύναμη αυτή ουδεμία 

ουσιαστική ενέργεια ανέλαβε. 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως Γαλλία και Γερμανία, σε αντίδραση για τις 

ενέργειες των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράκ, αποφάσισαν τον Απρίλιο 2003, τη 

δημιουργία ανεξάρτητης Ευρωάμυνας, η οποία θα διέθετε και δικό της 

Στρατηγείο. Κάλεσαν μάλιστα και τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως τη 

Βρεττανία για να συμμετάσχουν στις σχετικές διαδικασίες. Η ενέργεια αυτή 

προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ και των Ατλαντιστών με επικεφαλής τη 

Βρεττανία, που δήλωναν ότι το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει επαρκώς την άμυνα της 

Ευρώπης και ότι δεν χρειάζονται άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί. 

Έκτοτε και μέχρι τη διάσκεψη κορυφής το 2ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2003 

Γαλλία και Γερμανία κατάφεραν να κάμψουν τις αντιρρήσεις του κ. Μπλερ, 

εκμεταλλευόμενες τη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει από τη συμμετοχή της 

χώρας του στον πόλεμο του Ιράκ. Η οργισμένη όμως αντίδραση των ΗΠΑ 

ανάγκασε τους Ευρωπαίους σε άτακτη υποχώρηση και στην αναβολή για τη λήψη 

αποφάσεως στην επομένη σύνοδο κορυφής. Σε σχετικό άρθρο στο περιοδικό 

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» (τεύχος 18, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003) εξετίθετο η 

εκτίμηση, η οποία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια, ότι από τη στιγμή εκείνη, το 

μέλλον της ανεξάρτητης Ευρωάμυνας, όπως την ονειρευόταν ο κ. Σιράκ, ήταν 

πολύ δυσοίωνο, γιατί ο κ. Μπλερ έθεσε νέες προϋποθέσεις, που στην ουσία 

υπονόμευαν το εγχείρημα ενώ καμιά χώρα, ακόμα και από τις πιο πλούσιες, δεν 

δεχόταν να επωμιστεί το τεράστιο κόστος του εγχειρήματος. 
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Στο διάστημα που πέρασε μέχρι τη νέα σύνοδο κορυφής έγιναν πολλές 

διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέδειξαν τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Ε.Ε. και 

ΗΠΑ. Μεγάλες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από τα νέα μέλη του ΝΑΤΟ τα 

οποία με επικεφαλής Πολωνία και Τσεχία απέρριπταν την ιδέα ανεξάρτητης από 

το ΝΑΤΟ Ευρωάμυνας. 

Έτσι φθάσαμε στη σύνοδο κορυφής, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 13-14 

Δεκεμβρίου 2003, οι αποφάσεις της οποίας κατέληξαν στο συμβιβαστικό σχέδιο, 

που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος, το οποίο πόρρω απέχει από τις 

φιλοδοξίες Γαλλίας και Γερμανίας. 

Συγκεκριμένα αντί του αυτόνομου Στρατηγείου δημιουργείται εντός του ανωτάτου 

συμμαχικού Στρατηγείου στη MONS του Βελγίου, ένας ολιγομελής «πυρήνας» 

αξιωματικών συνδέσμων της Ε.Ε. και ένας αντίστοιχος εντός της υφισταμένης 

στρατιωτικής δομής στις Βρυξέλλες. Οι αξιωματικοί, μάλιστα, που θα 

στελεχώνουν τον Ευρωπαϊκό πυρήνα στο ΝΑΤΟ θα προέρχονται από τους ήδη 

υπηρετούντες στο συμμαχικό επιτελείο, που θα έχουν διπλά καθήκοντα. 

Για δε τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων αποφασίστηκαν τα εξής : 

•  Εφόσον υπάρχει πλήρης εμπλοκή του ΝΑΤΟ, αυτές θα σχεδιάζονται από το 

συμμαχικό στρατηγείο, όπως συμβαίνει και σήμερα, αλλά θα συμμετέχει και ο 

πυρήνας. 

•  Όταν οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακούν, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν 

πολυεθνικό χαρακτήρα και το σχεδιασμό θα αναλαμβάνει κάποιο από τα Γενικά 

Επιτελεία των μελών κρατών που θα συμμετέχουν. 

•  Όταν όμως από το μέγεθος της αποστολής και τη φύση της γεννάται η ανάγκη 

να αποκτήσει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα, η σχεδίαση θα γίνεται στα πλαίσια της 

κοινής στρατιωτικής δομής της Ε.Ε., η οποία είναι μία ολιγομελής ομάδα 

αξιωματικών και διπλωματών, εγκατεστημένων από την εποχή του «Ευρωστρατού 

2000» στο κτίριο του συμβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλλες. Η δομή αυτή 

ενισχυομένη και με άλλους αξιωματικούς θα αποτελεί ένα προσωρινό επιτελείο, το 

οποίο θα αυτοδιαλύεται μετά την επιχείρηση. 

Η κατάληξη του θέματος της Ευρωάμυνας, η οποία θεμελιώνεται στο ΝΑΤΟ, 

αφού πέραν της σχεδιάσεως θα έχει και την ανάγκη χρησιμοποιήσεως των δομών 

και των μέσων του, αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι σήμερα σε θέση να 

προχωρήσουν σε κάτι ουσιαστικότερο και ότι είναι ανώφελο πολιτικά και 

στρατιωτικά να αγνοούν τις ΗΠΑ και τη Βρεττανία. 

Ο συμβιβασμός αυτός ανοίγει τον δρόμο στις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην 

αναδιάταξη και μετακίνηση των Στρατηγείων και των βάσεών τους προς τις 

ανατολικές χώρες της Ευρώπης, για να βρίσκονται πλησιέστερα στα θέατρα που 

αναπτύσσεται η διεθνής τρομοκρατία. 

Στην ίδια σύνοδο κορυφής (Δεκέμβριος 2003), υιοθετήθηκε χωρίς αντιρρήσεις και 

το «δόγμα Σολάνα» για την Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, το οποίο βασίζεται 

στο αντίστοιχο Αμερικανικό, το οποίο πρεσβεύει στον προληπτικό πόλεμο, με το 

σκεπτικό ότι οι μακρυνές απειλές είναι εξίσου ανησυχητικές με τις κοντινές και 

γι΄αυτό η πρώτη γραμμή άμυνας πρέπει να είναι στο εξωτερικό. Η μόνη διαφορά 

είναι πως η Ε.Ε. επιμένει στην εξάντληση της αποτρεπτικής διπλωματίας με 
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πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέσα πριν ενεργήσει στρατιωτικά. 

Όσον αφορά στο μέλλον της Ευρωάμυνας εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη που 

εξέθεσα στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» 

(Τεύχος 18, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003), ότι δηλαδή αυτόνομη Ευρωάμυνα δεν 

θα υπάρξει στο εγγύς μέλλον και ότι για να συμβεί αυτό θα περάσουν τόσα χρόνια 

όσα χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» 

«Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» 

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

Πρώην Υποδιειυθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. 

  

Η Ασφάλεια των Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών συνδέεται άρρηκτα με την 

Ασφάλεια των Ο.Α. 2004 και αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος του όλου 

προβλήματος. 

Για την αντιμετώπιση του μερικότερου προβλήματος αυτού, καταρτίστηκε και 

τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το Ειδικό «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ασφάλειας 

Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών 

Αγώνων (ΔΑΟΑ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας, την 

Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» (ΟΕΟΑ) και τους 

λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και αφορά στην διαχείριση των κυκλοφοριακών 

αναγκών στο Νομό Αττικής και στις Ολυμπιακές πόλεις κατά την περίοδο των 

Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική επίσημη παρουσίαση του «Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Ασφάλειας Ολυμπιακών Οδικών Μεταφορών» που έγινε στο Υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως, το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 

Σκοπός : 

Η καθημερινή μεταφορά χιλιάδων αθλητών, δημοσιογράφων, θεατών και μελών 

της Ολυμπιακής Οικογένειας, αλλά και οι καθημερινές λειτουργίες της πόλης, 

είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα, που θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία συνθηκών άνετης, ομαλής, ταχείας και 

ασφαλούς κυκλοφορίας, κατά τις οδικές μετακινήσεις όλων των συμμετεχόντων 

στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες (Αθλητές, Διαιτητές-Κριτές, 

Επίσημοι, Δημοσιογράφοι, Χορηγοί, Θεατές, Εργατοτεχνικό Προσωπικό κ.λ.π.), 

τόσο στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, όσο και στο λοιπό Οδικό Δίκτυο, καθώς και 

στους χώρους εκδηλώσεων-επισκέψεων, χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά οι 

λειτουργίες της πόλης στον τομέα της κυκλοφορίας. 

Θέατρο Επιχειρήσεων : 

Το Θέατρο Ολυμπιακών Επιχειρήσεων καλύπτει : 

•  Το νομό Αττικής. 

•  Τις Ολυμπιακές Πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο και την Αρχαία 

Ολυμπία). 

•  Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο πρόσβασης στις Ολυμπιακές Πόλεις. 

•  Τους χώρους, όπου θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και 

χώρους επισκέψεων (αρχαιολογικούς, μουσεία κ.λ.π.). 

Βασικές Συνιστώσες Σχεδιασμού : 

Στις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού, περιλαμβάνονται : 

•  Ο Χαρακτηρισμός Οδικού Δικτύου. 
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•  Ο Καθορισμός Ολυμπιακής Λωρίδας. 

•  Η Δημιουργία Ζωνών. 

•  Οι Λεωφορειολωρίδες. 

•  Ο Στόλος των οχημάτων της Ολυμπιακής Οικογένειας. 

•  Η Ανάλυση των μέτρων. 

•  Η Ανάπτυξη των δυνάμεων. 

•  Τα Τροχαία ατυχήματα. 

Χαρακτηρισμός Οδικού Δικτύου : 

Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, συνολικού μήκους 605 χλμ. Συνθέτουν, ο 

Ολυμπιακός Δακτύλιος, το Πρωτεύον και το Δευτερεύον οδικό δίκτυο. 

Στο χάρτη του νομού Αττικής, με μπλε χρώμα απεικονίζεται ο Ολυμπιακός 

Δακτύλιος. 

Ο Ολυμπιακός Δακτύλιος, μήκους 36,6 χλμ, οριοθετείται από τη Λ.Κηφισού (στη 

σύνδεσή της με την Αττική Οδό), τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Λεωφόρο Συγγρού, 

Καλλιρρόης, Αρδηττού, Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, 

Λεωφόρο Κηφισίας (μέχρι τη σύνδεσή της με την Αττική Οδό) όπου και κλείνει με 

την Αττική Οδό. 

Με κόκκινο χρώμα φαίνεται το Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο το οποίο έχει μήκος 238,4 

χλμ και συνθέτουν κυκλοφοριακές αρτηρίες, όπως είναι η Κατεχάκη, η 

Καποδιστρίου, η Λεωφόρος Κύμης, η Πέτρου Ράλλη, η Λεωφόρος Αθηνών, η 

Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου κ.λ.π. 

Στον Ολυμπιακό Δακτύλιο και το Πρωτεύον οδικό δίκτυο έχουν σχεδιασθεί να 

πραγματοποιηθούν το σύνολο σχεδόν των μετακινήσεων της Ολυμπιακής 

Οικογένειας. 

Τέλος με πράσινο χρώμα διαγράφεται το Δευτερεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 

μήκους 330 χλμ. το οποίο αποτελείται ενδεικτικά από τις Λεωφόρους και οδούς : 

Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Θηβών, Πεντέλης κ.λ.π. 

Το Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, εφόσον υπάρξει 

ειδικός για το σκοπό αυτό λόγος. 

Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο συμπληρώνουν οι Συνδετήριοι δρόμοι αυτού, το 

Περιβάλλον Οδικό Δίκτυο και Δίκτυο Προσβάσεων, στις εγκαταστάσεις και το 

Λοιπό Οδικό Δίκτυο, το οποίο καλύπτει ευρύτερα τις αστικές περιοχές. 

Ολυμπιακές Λωρίδες : 

Για άνετη και ασφαλή κίνηση των διαπιστευμένων οχημάτων, δημιουργούνται 

αποκλειστικές Ολυμπιακές Λωρίδες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον Ολυμπιακό 

Δακτύλιο και μεγάλο μέρος του Πρωτεύοντος Οδικού Δικτύου. 

Στις Ολυμπιακές Λωρίδες θα κινούνται αποκλειστικά διαπιστευμένα οχήματα της 

Ολυμπιακής Οικογένειας, ειδικά λεωφορεία μεταφοράς θεατών των αγώνων 

(λεωφορεία EXPRESS), καθώς και οχήματα άμεσης ανάγκης (Ασθενοφόρο, 

Αρχών Ασφαλείας). 

Οι Λωρίδες θα δημιουργηθούν, στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος και θα 

αστυνομεύονται αυστηρά, ώστε να αποτρέπεται η κίνηση σ΄αυτές άλλων 

οχημάτων, η στάση και η στάθμευση και γενικότερα η παρεμβολή εμποδίων. 

Ζώνες : 
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Πέριξ των Αγωνιστικών Εγκαταστάσεων και ορισμένων μη αγωνιστικών, 

προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) διακριτών Ζωνών : 

•  Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ). 

•  Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.). 

Στη σχηματική παράσταση παρατηρούμε το πρότυπο σχεδιασμού των Ζωνών. 

Συγκεκριμένα βλέπουμε μια εγκατάσταση, μέχρι και την εξωτερική της 

περίφραξη, καθώς και τις προσβάσεις σ΄αυτή. 

Περιμετρικά με χρώμα κόκκινο φαίνεται η Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου και 

Κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ.), της οποίας το εύρος κυμαίνεται από 50 έως 400 μέτρα. 

Στη Ζ.Ε.Ε.Κ. επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευμένων οχημάτων. 

Ακολούθως με χρώμα κίτρινο είναι η Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.), της 

οποίας το εύρος κυμαίνεται από 100 έως 1.000 μέτρα. Στη Ζ.Ε.Σ. επιτρέπεται η 

κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ελέγχεται όμως η στάση και η στάθμευση. 

Χάρτης Ζ.Ε.Ε.Κ. και Ζ.Ε.Σ. Γουδιού : 

Εδώ βλέπουμε την εγκατάσταση στο Γουδί με μωβ χρώμα, όπου θα διεξαχθεί η 

Αντιπτέριση και το Μοντέρνο Πένταθλο. 

Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζεται η Ζ.Ε.Ε.Κ. και με κίτρινο η Ζ.Ε.Σ. 

Ζ.Ε.Ε.Κ. : 

Λεωφόρος Μεσογείων-Μεσσηνίας, Αιγίου, Ζίχνης, Παπαδιαμαντοπούλου, 

Λουλουδιών, Λεωφόρος Παπανδρέου Γ., Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ε. 

Κοκκινοπούλου, Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη). 

Ζ.Ε.Σ. : 

Λεωφόρος Μεσογείων, Αρκαδίας, Λεβαδιάς, Θηβών, Λοχαγού Σπηλιωτοπούλου, 

Αγήνορος, Ε. Κοκκινοπούλου, Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη). 

Λεωφορειολωρίδες Νομού Αττικής : 

Ο στόλος που θα εξυπηρετήσει τις μεταφορικές ανάγκες της Ολυμπιακής 

Οικογένειας, αποτελείται από 1.284 λεωφορεία και 3.350 Ι.Χ. αυτοκίνητα. 

•  Λεωφορεία Αθλητών : 350 

•  Λεωφορεία Δημοσιογράφων : 580 

•  Άλλα Λεωφορεία : 220 

•  Λεωφορεία Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού Εγκαταστάσεων : 134 

ΣΥΝΟΛΟ 1.284 

•  Αυτοκίνητα για Τ1 –  Τ3 : 2.200 

•  Εφεδρικά Αυτοκίνητα (Δεξαμενή αυτ/των) : 110 

•  Μίνι βαν Τεχνολογικού προσωπικού : 250 

•  Άλλα μίνι βαν : 190 

•  Αυτοκίνητα Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών : 600 

ΣΥΝΟΛΟ 3.350 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 

Το περιβάλλον οδικό δίκτυο και δίκτυο προσβάσεων καλύπτει : 

•  Τους χώρους άφιξης και αναχώρησης (λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί ΟΣΕ 

κ.λ.π.). 
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•  Τις αθλητικές αγωνιστικές και μη εγκαταστάσεις και τα Προπονητήρια. 

•  Τους χώρους εκδηλώσεων-επισκέψεων. 

•  Τις διαδρομές κίνησης της Ολυμπιακής Οικογένειας. 

•  Τα αγωνίσματα ανοικτού δρόμου. 

•  Τους χώρους διαμονής και φιλοξενίας (Ολυμπιακό Χωριό, Ξενοδοχεία, Χωριά 

Τύπου, Εστίες Διαιτητών-Κριτών). 

•  Τα Ολυμπιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 

•  Τους σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τις αφετηρίες αυτών. 

•  Τα σημεία μεγάλων οδικών κόμβων που συγκλίνουν Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς. 

Ανάλυση Μέτρων : 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα μέτρα Τροχαίας περιλαμβάνουν : 

•  Συνεχή και αυστηρή προληπτική αστυνόμευση, η οποία συνίσταται στη 

διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών για την αποτροπή στάσης και 

στάθμευσης, κατά μήκος των οδικών αξόνων αλλά και επί των πεζοδρόμων και 

πεζοδρομίων, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής κυκλοφοριακή ροή, να μην 

παρακωλύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προλαμβάνονται τροχαία 

ατυχήματα. 

•  Εντατική αυστηρή αστυνόμευση Ολυμπιακών Λωρίδων και Λεωφορειολωρίδων 

για ακώλυτη κίνηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

•  Συγκρότηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων, σε 24ωρη βάση. 

•  Τοποθέτηση ακίνητων ρυθμιστών της κυκλοφορίας, οι οποίοι εκτός από τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας μεριμνούν στον τομέα ευθύνης τους για την αποτροπή 

στάσης και στάθμευσης οχημάτων. 

•  Συνεχή και εμφανή παρουσία της Τροχαίας σε χώρους όπου συγκλίνουν Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. 

•  Διάθεση τροχονόμων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π. για 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας. 

•  Επιτήρηση από αέρος (με 3 ελικόπτερα και 1 αερόπλοιο) της γενικότερης και 

ειδικότερης κυκλοφοριακής κατάστασης με δυνατότητα μεταφοράς εικόνας στο 

ΘΕΠΕΚ δια μέσου του ΟΚΑ. 

•  Διευκόλυνση –  εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

•  Παρακολούθηση του οδικού δικτύου από τους εικονολήπτες επίβλεψης του 

ΘΕΠΕΚ. 

•  Ενημέρωση των χρηστών των δρόμων με ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων. 

•  Φωτογραφική καταγραφή παραβάσεων μέσω ειδικών συσκευών. 

•  Άμεση απομάκρυνση οχημάτων με γερανοφόρα. 

•  Χρήση αισθητήρων μέτρησης κυκλοφοριακής πυκνότητας και ανάλογη 

ρύθμιση-εφαρμογή των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης. 

•  Ειδικά Μέτρα για τελετές έναρξης και λήξης. 

Τροχαία Ατυχήματα : 

Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων συνεχίζεται η εφαρμογή του 

προγράμματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης «Καθ΄οδόν 2001-2005», που 
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περιλαμβάνει έντονη παρουσία πεζών και εποχούμενων δυνάμεων Τροχαίας στο 

οδικό δίκτυο, διενέργεια συστηματικών και εντατικών τροχονομικών ελέγχων και 

βεβαίωση ιδιαίτερα των παραβάσεων εκείνων που αποτελούν αιτίες τροχαίων 

ατυχημάτων ή επιτείνουν τις συνέπειες αυτών, με πλήρη αξιοποίηση 

ηλεκτρονικών και τεχνικών μέσων. 

Για τη διερεύνηση-ανταπόκριση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων 

προβλέπεται η αποκλειστική διάθεση στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 57 

Ανακριτικών Σταθμών των Υπηρεσιών Τροχαίας. 

Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί η διάθεση γερανοφόρων-ρυμουλκών για τη 

μετακίνηση-ρυμούλκηση οχημάτων ή μεταφορά εμποδίων για ταχεία 

απελευθέρωση του οδικού δικτύου. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Δομή Διοίκησης : 

Τα μέτρα Τροχαίας θα εφαρμοσθούν από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες, με 

ενισχυμένη δύναμη και μέσα. Οι Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στην υλοποίηση 

του σχεδίου είναι οι εξής : Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας 

Θεσσαλονίκης, Α.Δ. Αχαΐας, ΑΔ. Ηλείας, Α.Δ. Ηρακλείου, Α.Δ. Μαγνησίας. 

 

Συντονισμός : 

Η διαχείριση της κυκλοφορίας στο νομό Αττικής και ο συντονισμός των δράσεων 

όλων των εμπλεκομένων στην κυκλοφορία Υπηρεσιών και Φορέων θα γίνεται από 

το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας, οι 

εργασίες κατασκευής του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. είναι Αστυνομική Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στη Δ/νση 

Τροχαίας Αττικής με Διοικητή, Υποδιοικητή, Προϊστάμενο Αλλαγής κ.λ.π. 

Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υ.Μ.Ε., 

το Υπουργείο Επικρατείας και Μ.Μ.Ε., από το Κέντρο Ολυμπιακών Μεταφορών 

της Ο.Ε.Ο.Α., το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους συγκοινωνιακούς Φορείς. 

Στεγάζεται στη Γ.Α.Δ.Α. : Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Τροχαίας και οι 

Χειριστές του συστήματος και το Ολυμπιακό Κέντρο Μεταφορών της Ο.Ε.Ο.Α. με 

τους εκπροσώπους των Φορέων. 

Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) : 

Το Κέντρο είναι δομημένο σε 3 επίπεδα : Ανίχνευσης, Επαλήθευσης, 

Αντιμετώπισης. 

Στο πρώτο επίπεδο (ανίχνευσης) παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού και 

αναγγελίας στους χειριστές αυτοματοποιημένα του σημείου του οδικού δικτύου, 

όπου παρουσιάζεται κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Στο δεύτερο επίπεδο (επαλήθευσης) οι χειριστές, μέσω των εικόνων των καμερών 

του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (C.C.T.V.), έχουν την ευχέρεια να 

επαληθεύσουν την αυτόματη αναγγελία και να προσδιορίσουν την αιτία που 

προκάλεσε το πρόβλημα, που μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, μια στάση ή 

στάθμευση, ένα ατύχημα κ.λ.π. 
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Στο τρίτο επίπεδο (αντιμετώπισης) γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες εκτόνωσης, 

άμβλυνσης, ανακούφισης, οι οποίες μπορεί να είναι : 

•  Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, με επιλογή κατάλληλων προεκπονημένων 

προγραμμάτων ή με εφαρμογή προγραμμάτων σε ακραίες περιπτώσεις. 

•  Ενημέρωση των οδηγών μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, ώστε να 

τροποποιήσουν το δρομολόγιό τους, να μην επιβαρύνουν το πρόβλημα και να 

διευκολυνθούν στην κίνησή τους. Ακόμη με ιστοσελίδες που θα υπάρχουν στο 

Internet, για το σκοπό αυτό και 

•  Αποστολή στον τόπο των αρμοδίων Φορέων να επιληφθούν (ανακριτικό όχημα, 

γερανοφόρο αν χρειάζεται, σταθμό Α΄βοηθειών κ.λ.π.). 

•  Ο συντονισμός στις Ολυμπιακές Πόλεις θα γίνεται από τα υφιστάμενα 

Επιχειρησιακά Κέντρα τα οποία έχουν αναβαθμιστεί για το σκοπό αυτό και 

διασυνδεθεί με το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Γ.Α.Δ.Α.). 

Θέσεις Εργασίας ΘΕΠΕΚ : 

Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα απασχολούνται συνολικά 50 στελέχη από όλους τους 

προαναφερθέντες Φορείς. 

Προσωπικό : 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 2.674 Αστυνομικοί, 

395 προερχόμενοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 812 Εθελοντές Ασφαλείας και 59 

Εργατοτεχνίτες. 

Εκπαίδευση Προσωπικού : 

Για την πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των Αστυνομικών, που θα λάβουν 

μέτρα Τροχαίας ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκαν : 

•  Γενική Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας μεταφορών, διαχείρισης 

κυκλοφορίας, διαχείριση πλήθους και ψυχολογίας ελεγχόμενου παραβάτη, 

εκκένωσης εγκαταστάσεων, συμπεριφοράς προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες και 

κατανόησης της ιδιαιτερότητάς τους και εξυπηρέτησής τους, τροχαία ατυχήματα, 

λήψη μέτρων τροχαίας και ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις επισήμων, κ.λ.π. 

•  Ειδικές Εκπαιδεύσεις : Στη γρήγορη οδήγηση περιπολικών αυτοκινήτων και τη 

διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων. 

Εξοπλισμός –  Μέσα : 

Για την επιτήρηση και την αστυνόμευση της κυκλοφορίας θα χρησιμοποιηθούν 

και τα παρακάτω τεχνικά μέσα : 546 Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, 

μέσω των οποίων θα μεταφέρεται εικόνα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο 

ΘΕΠΕΚ και στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για ανάλογη 

αξιοποίηση, 17 Φωτογραφικές μηχανές καταγραφής παραβάσεων, 29 Πινακίδες 

μεταβλητών μηνυμάτων μέσω των οποίων θα ενημερώνονται όλοι οι χρήστες των 

οδών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Από 3 ελικόπτερα και 1 αερόπλοιο θα μεταφέρεται εικόνα στο ΘΕΠΕΚ για τις 

επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τα ελικόπτερα έχουν τη δυνατότητα 

εικόνας από ύψος 1.000 ποδιών και το Αερόπλοιο 2.000 ποδιών. 

Το Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο ΤΕΤRA θα αποτελέσει το πρωταρχικό 

μέσο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις Τροχαίας στην Αττική. 
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Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης διασφάλιση επικοινωνιών, με τη χρήση μεγάλου 

αριθμού καναλιών επικοινωνίας, δημιουργία κλειστών και ανοικτών ομάδων 

χρηστών και αποκλειομένων οποιονδήποτε παρεμβολών, υποκλοπών συνομιλιών. 

Παράλληλα όλα τα οχήματα θα έχουν εφοδιασθεί με AVL, δηλαδή συσκευή 

εντοπισμού της θέσης αυτών σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την καλύτερη 

διαχείριση και άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα. 

Εξοπλισμός –  Μέσα Τροχαίας : 

Ο εξοπλισμός και τα μέσα Τροχαίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 

: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΒΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΣΑ 

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 3 - - - - - 3 

ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ 1 - - - - - 1 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ 217 25 12 14 15 10 293 

ΔΙΚΥΚΛΑ 295 15 12 16 26 12 376 

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 42 5 2 2 2 2 53 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 50 5 - 1 2 1 60 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 2 - - - - 6 

ΦΟΡΤΗΓΑ 2 1 - - - - 3 

ΡΑΝΤΑΡ 52 6 2 2 2 2 66 

ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ 50 7 2 2 2 2 65 

ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΑ 20 3 1 1 1 1 27 

 

 

Χάρτης Λεωφόρου Κηφισίας : 

Εδώ βλέπουμε πως αναπτύσσονται οι Δυνάμεις και τα Μέσα στην Λεωφ. 

Κηφισίας (5.894 μ.). Στο Τμήμα αυτό του Ολυμπιακού Δακτυλίου, που θα δεχθεί 

μεγάλο βάρος του κυκλοφοριακού φόρτου διατίθενται σε κάθε βάρδια 14 πεζοί 

ρυθμιστές τροχονόμοι, 4 Περιπολικά, 8 Μοτοσυκλέτες, 2 Γερανοί. 

 

Συμπληρωματικά Μέτρα : 

Παράλληλα και συμπληρωματικά προς τις δυνάμεις Τροχαίας θα λαμβάνονται 

μέτρα από : 

•  Αστυνομικές Δυνάμεις Τάξης σε μεγάλους οδικούς κόμβους, σε σταθμούς 

μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λ.π. 

•  Από τη Δημοτική Αστυνομία, για την απομάκρυνση κάδων, εγκαταλελειμμένων 

αυτοκινήτων, πλανοδίων κ.λ.π. 

•  Από συναρμόδιους Φορείς για απομάκρυνση εμποδίων από πεζοδρόμια κ.λ.π. 

Συνεργασία με Φορείς : 

Την Τροχαία στο έργο της θα υποστηρίζουν οι παρακάτω Φορείς : 
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•  Πυροσβεστικό Σώμα (Απεγκλωβισμός ατόμων σε τροχαία ατυχήματα, 

κατάσβεση παντός είδους πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο, απομάκρυνση με 

γερανοφόρα βαρέων οχημάτων). 

•  ΥΠΕΧΩΔΕ (Αποκατάσταση φθορών-βλαβών οδικού δικτύου και οδικής 

σήμανσης, επισήμανση σημείων για αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, καθορισμός 

εναλλακτικών διαδρομών, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων). 

•  ΥΜΕ (Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας συγκοινωνιακών φορέων που 

εποπτεύει, παροχή πληροφοριών). 

•  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων, απομάκρυνση κάδων από το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, απομάκρυνση 

διαφόρων αντικειμένων-εμποδίων από το οδόστρωμα, αποκατάσταση φθορών-

βλαβών οδικού δικτύου και οδικής σήμανσης αρμοδιότητάς τους, απομάκρυνση 

διαφημιστικών πινακίδων). 

•  ΔΕΗ –  ΟΤΕ –  ΕΥΔΑΠ –  ΔΕΠΑ (Άμεση αποκατάσταση φθορών-βλαβών των 

δικτύων τους). 

•  ΕΚΑΒ –  Νοσοκομεία (Διάθεση ασθενοφόρων σε επιλεγμένα σημεία του 

Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου για άμεση ανταπόκριση, συνεχής εφημερία 

Ολυμπιακών Νοσοκομείων με επάρκεια προσωπικού και μέσων). 

•  Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» (Σήμανση εγκαταστάσεων και χώρων διεξαγωγής 

αγωνισμάτων, ανοικτού δρόμου, εξασφάλιση χώρων εναπόθεσης παρανόμως 

σταθμευμένων οχημάτων που μεταφέρονται από γερανούς της Τροχαίας, μελέτες 

για έκδοση αποφάσεων εκτάκτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων). 

Νομοθετικές Ρυθμίσεις : 

Δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του 

ΘΕΠΕΚ. 

Έχουν προωθηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν : Θέματα κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων γενικά που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών Τροχαίας και των 

εμπλεκομένων φορέων (χαρακτηρισμός Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, 

Ολυμπιακών Λωρίδων, πρόσθετη Οδική Σήμανση, καθορισμός χώρων 

στάθμευσης, προτεραιότητα οδών, κατάληψη οδοστρώματος, αναστολή έργων, 

κ.λ.π.). 

Δημιουργία Ζωνών (ΖΕΕΚ και ΖΕΣ) : 

Λειτουργίες της πόλης (ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων, λαϊκές αγορές, 

πλανόδιοι πωλητές, κυκλοφορία φορτηγών, οχημάτων που μεταφέρουν 

επικίνδυνες ύλες (εκρηκτικά, πυρομαχικά, τοξικά, εύφλεκτα κ.λ.π.). 

Δοκιμασία Σχεδίου (Test) : 

Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των μέτρων και τη δοκιμασία των 

συμμετεχόντων σ΄αυτά θα πραγματοποιηθεί Test σε Ολυμπιακό περιβάλλον (με 

ισχύ Ολυμπιακών Λωρίδων, Ζωνών κ.λ.π.). 

Επικοινωνιακή Διαχείριση : 

Προβλέπεται ευρεία επικοινωνιακή καμπάνια με στόχο την πλήρη ενημέρωση του 

κοινού, των χρηστών των δρόμων και των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς και 

Παραολυμπιακούς Αγώνες με μέριμνα των εμπλεκομένων Φορέων, υπό το 

συντονισμό του Υπουργείου Επικρατείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
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Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2004 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Του Ταξιάρχου ε.α. Π. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (Ο.Α.) τελείωσαν, αλλά αυτό που τώρα κυριαρχεί είναι 

ένα αίσθημα θαυμασμού και μια διάθεση συγγνώμης από τον κόσμο που 

αμφισβήτησε τη χώρα μας και εμάς τους Έλληνες. Δικαιούμεθα να αισθανόμαστε 

υπερήφανοι διότι αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή 

γεγονότα, όπως η οργάνωση των Ο.Α. και να κατακτά διεθνείς νίκες. Ακριβώς 

αυτή την επιτυχία μας πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και ως πολίτες της Ελλάδας 

και της Ευρώπης, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ξένους, φίλους και συνεργάτες, 

ισότιμα, με εθνική υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση. 

Αλλά και ως κράτος θα πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στους διεθνείς 

οργανισμούς, στις συμμαχίες και στις διμερείς ή πολυμερείς οικονομικές 

συνεργασίες που συμμετέχουμε. Παράλληλα βέβαια είναι αναγκαία και η τήρηση 

των διεθνών υποχρεώσεών μας προκειμένου να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία μας 

την οποία μας χάρισε η ανάληψη και η επιτυχής οργάνωση των Ο.Α. 

Οι Ο.Α. μας έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις ανεξάντλητες δυνάμεις 

πολιτισμού που διαθέτουμε. Η Ελλάδα δεν είναι η χώρα μόνο για «συρτάκι, 

σουβλάκι και μουζάκα», διότι πέρα από αυτά, μέσα από τις τελετές έναρξης-λήξης 

και από τις διαδρομές της Αθήνας : 

•  Αναδείχθηκε η πολιτιστική μας κληρονομιά. 

•  Προβλήθηκε η ιστορική συνέχεια του έθνους μας. 

•  Αποτυπώθηκε ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας μας και 

•  Τονίσθηκε η γεμάτη ζωντάνια ψυχή της σύγχρονης Ελλάδας. 

Τα έργα υποδομής προβάλλουν μια «εντυπωσιακή» Αθήνα. Οι νέοι οδικοί άξονες, 

τα καινούργια συγκοινωνιακά μέσα (τραμ, προαστιακός), οι εκτεταμένες 

πολεοδομικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του αστικού ιστού όπως π.χ. στην 

παραλία Φαλήρου, οι σημαντικές αναπλάσεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλα 

έργα, δίνουν στην Αθήνα την αίγλη που δικαιούται και την εντάσσουν στο 

ευρύτερο σύνολο της Αττικής. Διότι με αυτόν τον τρόπο και με νέα νοοτροπία και 

προοπτική του δημοσίου χώρου θα πρέπει να διαχειριστούμε τη νέα Αθήνα. 

Το κόστος βέβαια της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής είναι βαρύ. 

Υπολογίζεται, με κάθε επιφύλαξη βέβαια, διότι επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί, 

στα 7 δις. ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό όμως το πλήρωσε ο ίδιος ο Ελληνικός λαός 

και γι΄αυτό η πληρότητα που μας δίνουν τα έργα, για κάθε χρήση, δεν θα πρέπει 

να αγνοηθεί. Αποτελεί επείγουσα ανάγκη η αξιοποίηση των Ολυμπιακών 

εγκαταστάσεων είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιώτες, προς όφελος των Ελλήνων 

πολιτών. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολλές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλητισμού και του πολιτισμού, για την 

προσέλκυση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

συνέδρια κ.λ.π. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να εξευρεθεί το κατάλληλο προσωπικό 

που θα αντικαταστήσει την υπέροχη στρατιά των εθελοντών που έδωσαν το δικό 

τους στίγμα στη διοργάνωση. Με την ευκαιρία θα πρέπει να τονίσουμε την 
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προθυμία των ομογενών να ενταχθούν και αυτοί ως εθελοντές. Ολόκληρος ο 

Ελληνισμός ήταν σε συναγερμό. 

Παράλληλα θα πρέπει να διατηρηθούν οι ανθρώπινες συνθήκες που επεκράτησαν 

στην Αθήνα και οφείλονται : 

•  Στην καθαριότητα της Αθήνας και των άλλων Ολυμπιακών πόλεων. 

•  Στην αυτοπειθαρχία που έδειξαν όλοι οι Έλληνες. 

•  Στο σύστημα μεταφορών όπως οργανώθηκε και εκτελέστηκε. 

•  Στην άψογη λειτουργία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

•  Στα αποτελεσματικά και διακριτικά μέτρα ασφάλειας. 

•  Στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και στον 

ενοποιημένο αρχαιολογικό χώρο. (Μια βόλτα στην Ερμού, στο Θησείο και στην 

Διονυσίου Αεροπαγίτου, αντικρύζοντες την Ακρόπολη και στο βάθος τον 

Λυκαβητό είναι χάρμα οφθαλμών). 

Γενικότερα οι Ο.Α. αποτελούν μια εξαιρετική επένδυση για την Ελλάδα, διότι 

εισπράξαμε τεχνογνωσία, αποκτήσαμε υποδομές και εδραιώσαμε την εντύπωση 

μιας σύγχρονης και αξιόπιστης Ελλάδας. Θα πρέπει τώρα να προσελκύσουμε 

επενδύσεις, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες στον τουρισμό μας και να αυξήσουμε 

τις εξαγωγές μας, διότι αρκετά με τον κατασκευαστικό κλάδο, ας προωθήσουμε 

τώρα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Το Ολυμπιακό στοίχημα 

έχει μεταολυμπιακές προεκτάσεις και θα κερδιθεί μόνο ως μεταολυμπιακό. Είναι 

καιρός πλέον να εφαρμόζουμε εθνικές στρατηγικές. 

Όμως υπάρχουν και τα προβλήματα που γεννήθηκαν παράλληλα με την 

προετοιμασία των Ο.Α. ίσως και όχι εξ αιτίας τους. Για παράδειγμα υπήρξε 

αδυναμία αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων, συρρίκνωση του βιομηχανικού 

κλάδου, αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και αντιμετώπισης του 

διεθνούς ανταγωνισμού, υποβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α. Κυρίως 

όμως φάνηκε αδυναμία προώθησης περιφερειακών έργων που σε συνδυασμό με 

την προσήλωσή μας στην Αθήνα, όπου θα διεξήγοντο οι Ο.Α. επέφερε 

στασιμότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Σημαντικό βέβαια 

πρόβλημα αποτελεί το συνολικό κόστος των αγώνων που ασφαλώς δεν ήταν αυτό 

που είχε προϋπολογιστεί. Τα ερωτηματικά είναι βασανιστικά. Υποκοστολογήθηκε 

το εγχείρημα ή κατασκευάστηκαν έργα που δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό 

φάκελλο; Γιατί εκτελέστηκαν τα έργα στην τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να 

επηρεαστεί η ποιότητα, αλλά και το κόστος; Γιατί οι «ευκαιρίες για τους πολλούς» 

εξελίχθηκαν στην «ευκαιρία των λίγων»; (Οι 61 εργολαβίες των Ο.Α. 

μοιράστηκαν με ακρίβεια μεταξύ 10 κατασκευαστικών ομίλων και οι δύο 

μεγαλύτεροι όμιλοι ανέλαβαν έργα που αντιστοιχούσαν στο 42% του συνόλου 

αυτών). 

Αλλά ας μην μεμψιμοιρούμε, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε : «Η διεθνής 

κοινότητα παραδέχεται, τώρα πλέον, ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο 

φιλοξενίας, του πολιτισμού της, αλλά και της ασφάλειας που παρέχει σε όλους με 

απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελληνική κοινωνία απέδειξε ότι 

έχει μεγάλες δυνατότητες, σημαντικές ικανότητες, αδιαμφισβήτητες αρετές». 

Ακόμη υπογράμμισε την συμβολή όλως των Ελλήνων στην επιτυχία των Ο.Α. και 
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ζήτησε «να αποδείξουμε ότι η επιτυχία μιας τόσο μεγάλης και πολύπλοκης 

διοργάνωσης δεν περιορίζεται σε δύο εβδομάδες πανηγυρικών εκδηλώσεων, αλλά 

είναι ορόσημα της νέας εποχής». 

Το Ολυμπιακό Πνεύμα, όπως καθορίστηκε από το Αθάνατο Αρχαίο Ελληνικό 

Πνεύμα, επιβάλλει τη διαιώνιση των αξιών πάνω στον πλανήτη. Το πνεύμα 

δηλαδή που προωθεί την άθληση του σώματος και του νου, τον υγιή ανταγωνισμό 

και την φιλοδοξία της επιβράβευσης μόνο με κλάδους ελιάς που συμβολίζει την 

ειρήνη. Όμως το σύγχρονο Ολυμπιακό Πνεύμα φαίνεται πως έχει διαβρωθεί –  

μακάρι να είναι λίγο –  από τον σύγχρονο πολιτισμό, που δεν έχει καμία σχέση με 

τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας και το λιτό στεφάνι ελιάς. Αυτό δείχνει η 

χρήση φαρμακευτικών ουσιών στον αθλητισμό, η οποία πέρα από το γεγονός ότι 

μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες και κινδύνους στην υγεία του ανθρώπου, 

είναι ασυμβίβαστη με την ευγενή άμιλλα και νοθεύει το Ολυμπιακό Πνεύμα. Είναι 

όμως μόνο οι φαρμακευτικές ουσίες; Δυστυχώς όχι. Στο Ολυμπιακό Επιστημονικό 

Συνέδριο που διεξήχθη από 6 έως 11 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, τονίσθηκε η 

τρομερή προοπτική «γενετικά μεταλλαγμένων αθλητών». Παρ΄όλο που η αθλητική 

απόδοση καθορίζεται από πολυγονιδιακές παραμέτρους και ο γενετικός χειρισμός 

είναι δύσκολος, τα ηθικά διλήμματα που θα τεθούν θα είναι τεράστια. Υπάρχουν 

περιπτώσεις βέβαια που το Ολυμπιακό Πνεύμα αλλοιώνεται και με άλλα μέσα 

όπως : 

•  Όταν ο βασικός ανταγωνιστής του αθλητή δεν είναι ο αντίπαλος και επιδίωξη η 

νίκη, αλλά το ρεκόρ. 

•  Όταν η επένδυση στη νίκη είναι δυσανάλογα μεγάλη λόγω των υψηλών 

παροχών από το Δημόσιο. 

•  Όταν μέσα από τα μετάλλια γίνεται προσπάθεια δημιουργίας της εικόνας του 

ισχυρού κράτους. 

•  Όταν με αφορμή την ελλιπή νομοθεσία παρέχονται περιθώρια ελιγμών στους 

οπαδούς της ντόπας, των χορηγιών, των διαφημίσεων και της εκμετάλλευσης των 

αθλητικών ειδώνλων. 

Τότε ο αθλητισμός μεταλλάσσεται σε πρωταθλητισμό και οι Ο.Α. σε μια 

αντιπαράθεση βιομηχανοποιημένων αθλητών. Συμμετοχή εδώ έχει και η κερκίδα, 

που ηθελημένα ή αθέλητα εγκαταλείπεται στην ντόπα της παραπληροφόρησης και 

του φανατισμού και απαιτεί νίκες, πάση θυσία, αποδοκιμάζοντας τους 

υστερούντες αθλητές. Η «σκιά» της Ολυμπιάδας της Αθήνας, που δημιουργήθηκε 

από το επεισόδιο «Κεντέρη-Θάνου» ανεξάρτητα των παραπάνω στρεβλώσεων του 

αθλητισμού. 

Η χώρα μας πάντως, έχει υψηλό επίπεδο αθλητικής κουλτούρας όχι μόνο διότι 

κατέλαβε την 15η θέση στη γενική κατάταξη μεταλλίων, αλλά και διότι αν 

επιχειρήσουμε μια αναγωγή του αριθμού των μεταλλίων ως προς τον πληθυσμό 

κάθε χώρας τότε θα δούμε τον μικρό αριθμό Ελλήνων στους οποίους αντιστοιχεί 

ένα μετάλλιο. Δηλαδή 1 μετάλλιο αντιστοιχεί σε 625 χιλ. Έλληνες ενώ στην 

Αμερική σε 3.495 εκ. και στην Κίνα σε 24 εκ. Κινέζους. 

Η Ολυμπιάδα της Αθήνας δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς το σύστημα 

ασφάλειας που εφαρμόστηκε. Η δαπάνη για την ασφάλεια έφθασε τα 1,2 δις. 
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δολάρια, ποσό που καμία διοργανώτρια χώρα δεν πλήρωσε μέχρι τώρα. Ατυχώς 

ήμασταν η πρώτη χώρα που διοργάνωσε την μεγαλύτερη αθλητική συνάντηση του 

κόσμου μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη. Γι΄αυτό το λόγο 

τα όρια μεταξύ της υπερβολής και του απολύτως αναγκαίου ήταν δυσδιάκριτα. Το 

όφελος είναι ότι μετά τους Ο.Α. είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα θεωρείται ένας 

ασφαλής προορισμός και ότι τα Σώματα Ασφαλείας και μέρος των Ενόπλων 

Δυνάμεων θα διαθέτουν άρτια εκπαίδευση και πλούσιες γνώσεις σε σύγχρονα 

συστήματα ασφαλείας. 

Οι Ο.Α. τελείωσαν, οι τελετές έναρξης και λήξης σκόρπισαν ΕΛΛΑΔΑ σε όλο τον 

πλανήτη, οι Έλληνες αθλητές μας γέμισαν υπερηφάνεια, η οργάνωση και η 

διεξαγωγή πήραν «χρυσό», οι εθελοντές απέδειξαν ότι πράγματι υπάρχει 

«Ελληνικό φιλότιμο», τα έργα τελείωσαν την τελευταία στιγμή, αλλά όλα 

λειτούργησαν σωστά –  Ελληνική πρωτοτυπία και αυτή, η μουσική του Ζορμπά 

και ο Ολυμπισμός ένωσαν όλες τις φυλές και οι φίλαθλοι γέμισαν τα στάδια –  

ειλικρινείς, αυθόρμητοι, συναισθηματικοί, αλλά καμιά φορά παρορμητικοί 

δημιουργούσαν πάντα μια υπέροχη ατμόσφαιρα για τους ίδιους και για τους 

αθλητές με αποκορύφωμα την υποδοχή, κατά την τελετή έναρξης, των ομάδων της 

Παλαιστίνης, του Ιράκ, του Αφγανιστάν και της Κορέας. 

Ο Έλληνας διακατέχεται από την ιδέα του Ολυμπισμού και αν παραδειγματιστούν 

όλοι οι λαοί και κυρίως οι υποψήφιοι διοργανωτές τότε οι Ο.Α. θα λειτουργήσουν 

ως ένας διεθνής μηχανισμός άμβλυνσης των οικονομικών, κοινωνικών, 

θρησκευτικών και άλλων διαφορών. 

Τέτοια διεθνή αναγνώριση η Ελλάδα είχε να εισπράξει από τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο με το αξέχαστο «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες» του Ουίνστων 

Τσώρτσιλ. Το χρηματικό κόστος βέβαια ίσως αποδειχθεί δυσβάστακτο, αλλά αν 

εξαλείψουμε τις σπατάλες, την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή τότε θα το 

αποσβέσουμε σύντομα και τα οφέλη θα έλθουν, ίσως μακροπρόθεσμα, αλλά με 

πρώτο τον τουρισμό, θα έλθουν. Τελικά η Ελλάδα «πουλάει» και αν αποφασισθεί 

οι Ο.Α. να γίνονται στις χώρες που ήδη έχουν εμπειρία και έτοιμες εγκαταστάσεις, 

αλλά……..με χρήματα της ΔΟΕ βέβαια, τότε εδώ είμαστε. 
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ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Αντιναυάρχου ε.α. Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Π.Ν. 

Επιτίμου Αρχηγού Στόλου 

 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση 

κάθε απειλής εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ενώ συγχρόνως με την 

αποτροπή να αποτελούν ουσιαστικό όπλο στην άσκηση της εξωτερικής μας 

πολιτικής. Για να εξασφαλισθούν αυτά οι Κλάδοι των Ε.Δ. πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη δομή σε προσωπικό και υλικό. 

Για μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζει απειλή από μία 

πολλαπλάσια σε πληθυσμό και στρατό χώρα η οποία και δαπανά τεράστια ποσά σε 

εξοπλισμούς παρά την δυσχερή οικονομική της θέση, το πρόβλημα της επιλογής 

στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι σύνθετο. Σημαντικός πάντως παράγων είναι η 

έγκαιρη ανανέωση του υλικού ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή έναντι 

του ενδεχομένου αντιπάλου, ενώ η ολιγοτυπία και το υψηλό ποσοστό της 

Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπ΄όψιν στις 

εκάστοτε επιλογές. 

Με βάση τα ανωτέρω το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να αποφασίζει και να 

αναθεωρεί την δομή του ώστε να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για 

την εκτέλεση της αποστολής του που περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τη διατήρηση 

ανοικτών των θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας στο Αιγαίο και την Ανατολική 

Μεσόγειο λόγω της ιδιομορφίας του Εθνικού μας χώρου. 

Έχοντας λάβει υπ΄όψιν τις διάφορες συνιστώσες (ως απειλή, οικονομικοί 

περιορισμοί, Ελληνική Προστιθέμενη Αξία) παραθέτουμε τις απόψεις μας για την 

δομή και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά στις μάχιμες μονάδες του Π.Ν. 

της επόμενης δεκαπενταετίας (2005-2020) το οποίο και δύναται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό να υλοποιηθεί από την Ελληνική Βιομηχανία με κατάλληλες συνεργασίες 

με ξένες, τεχνολογικά προηγμένες, εταιρείες κατασκευής πολεμικού υλικού. 

•  Φρεγάτες. Με τον παροπλισμό του τελευταίου Α/Τ τύπου ADAMS το Ναυτικό 

θα διαθέτει 14 αντί των 16 απαιτουμένων μεγάλων μονάδων/Φρεγατών. 

Παράλληλα οι Φρεγάτες τύπου ΕΛΛΗ σήμερα έχουν μέσο όρο ηλικίας 25 ετών 

και συνεπώς πρέπει να ξεκινήσουν οι σκέψεις σταδιακής αντικαταστάσεώς των με 

προτεραιότητα τις τέσσερεις Φρεγάτες που δεν προβλέπεται να εκσυγχρονισθούν. 

Με τον παροπλισμό των Α/Τ τύπου ADAMS το Π.Ν. έχασε την βασική 

δυνατότητα της Αντιαεροπορικής Άμυνας Περιοχής (Area Defense), κενό που δεν 

κάλυψε αφού δεν προχώρησε στην πρόσκτηση των Αμερικανικών Α/Τ τύπου Kidd 

(που τελικώς απέκτησε η Taiwan). Είναι συνεπώς απαραίτητο να προγραμματισθεί 

η πρόσκτηση Φρεγατών Α/Α με δυνατότητες Άμυνας Περιοχής και σε αριθμό 2 + 

2 (option) + 2 (option) ώστε το Π.Ν. μετά μία δεκαετία να διαθέτει 6 Φ/Γ 

πολλαπλών αποστολών με έμφαση τον Α/Α πόλεμο που αποτελεί και βασική 

απειλή σε εθνικές αλλά και συμμαχικές αποστολές. 

•  Κορβέτες. Παρ΄όλο ότι η παρούσα δομή του Π.Ν. δεν προβλέπει την 
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πρόσκτηση Κ/Β, εν τούτοις τα πλοία αυτά, με συγκεκριμένο εξοπλισμό για 

αντιμετώπιση κυρίως της Υποβρυχίου απειλής, θεωρούνται απαραίτητα 

λαμβανομένης υπ΄όψιν της απειλής που προέρχεται από τα Υποβρύχια του 

ενδεχομένου αντιπάλου. Το κόστος για τα πλοία αυτά μπορεί δραστικά να 

συμπιεσθεί αν τροποποιηθούν, οι κατά την γνώμη μας υπερβολικές επιχειρησιακές 

απαιτήσεις που διετυπώθησαν στο παρελθόν, και σχεδιασθούν πλοία των 1200-

1500 τ. 

•  Υποβρύχια. Ο μέσος όρος ηλικίας των 8 Υ/Β (τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ –  

ΠΟΣΕΙΔΩΝ) το 2011, που προβλέπεται η ολοκλήρωση κατασκευής των 

τεσσάρων Υ/Β τύπου 214, θα είναι 35 έτη και συνεπώς θα απαιτείται η έναρξη 

προγράμματος για αντικατάστασή των. Κατά την γνώμη μας είναι εξεταστέα η 

διερεύνηση πωλήσεως αριθμού εκ των παλαιών Υ/Β (πριν αυτά πλέον καταστούν 

υπερήλικα και αναγκαστικά παροπλισθούν) σε κάποια τρίτη χώρα προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η αρχική χρηματοδότηση για συνέχιση κατασκευής Υ/Β τύπου 214, 

μετά τη διαπίστωσή των ηυξημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των, με 

δεδομένη την τεχνογνωσία που θα υφίσταται γι΄αυτά στην Ελλάδα. 

•  Πυραυλάκατοι. Οι ΤΠΚ του Π.Ν. (Γαλλικής και Γερμανικής προελεύσεως) 

έχουν ήδη ηλικία άνω των 25 ετών, ενώ ευρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα 

ναυπηγήσεως πέντε νέων ΤΠΚ τύπου VOSPER. Η ναυπήγηση νέας σειράς ΤΠΚ 

τύπου VOSPER με ενδεχόμενες τροποποιήσεις, ως θα προκύψουν από τυχόν 

αδυναμίες των ήδη ναυπηγουμένων ως και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων (π.χ. 

stealth που καθ΄ημάς είναι βασική επιχειρησιακή απαίτηση για αυτού του 

μεγέθους τα πλοία), είναι επιβεβλημένη άλλως θα μειωθεί η ισχύς του Π.Ν. με ένα 

όπλο που είναι σημαντικό για την άμυνα του νησιωτικού χώρου. Η πώληση των 

παλαιών ΤΠΚ του Π.Ν. σε τρίτες χώρες εκτιμάται ότι είναι ακόμα εφικτή και πριν 

τα πλοία γεράσουν περισσότερο. 

•  Κανονιοφόροι –  Περιπολικά. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να συνεχισθούν για 

να αντικατασταθούν ορισμένα παλαιά πλοία που έχουν ήδη ηλικία 40 ετών, ενώ οι 

τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν να προστεθούν στις νέες πλατφόρμες των 

Κανονιοφόρων Α/Α δυνατότητες σημείου καθώς και Ανθυποβρυχιακές 

δυνατότητες. 

•  Αρματαγωγά. Τα πέντε Α/Γ (LST) που ναυπηγήθηκαν τη δεκαετία του 1990 –  

2000 έχουν μειωμένη ταχύτητα, ενώ το Π.Ν. δεν διαθέτει Αποβατικό Πλοίο 

Διοικήσεως (LPD) που θα δύναται να μεταφέρει μονάδα του Στρατού Ξηράς για 

να επιχειρήσει σε απομεμακρυσμένη περιοχή. Κατά προτεραιότητα το Π.Ν. πρέπει 

να προγραμματίσει την ναυπήγηση 1-2 LPD και στην συνέχεια 2 ταχέων LST, 

ώστε η δύναμις αυτή να μπορεί να καλύψει εθνικές αλλά και συμμαχικές 

απαιτήσεις. 

•  Πλοία Ναρκοπολέμου. Η πλειονότης των Πλοίων Ναρκοπολέμου 

(Ναρκαλιευτικά –  Ναρκοθηρευτικά), είναι παλαιά και απαιτείται η 

αντικατάστασή των με μικρότερο έστω αριθμό συγχρόνων Ναρκοθηρευτικών 

Πλοίων. Χωρίς να παραβλέπουμε την απειλή της νάρκης, αλλά λόγω της 

εξειδικευμένης κατασκευής των Ναρκοθηρευτικών Πλοίων η λύση θα πρέπει να 

αναζητηθεί στην αγορά μεταχειρισμένων Πλοίων Ναρκοπολέμου από Ευρωπαϊκές 
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χώρες. 

•  Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ). Τα ΑΦΝΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

τόσο εν ειρήνη όσο και εν πολέμω, ενώ η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας 

υπαγορεύει την πρόσκτηση ΑΦΝΣ με δυνατότητα μεγάλου χρόνου παραμονής 

(ON-TASK) στην περιοχή επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι η νέα γενιά ΑΦΝΣ θα 

εμφανισθεί μετά το 2012, ως ρεαλιστική λύση για το Π.Ν. εκτιμάται είτε ο 

εκμοντερνισμός των υπαρχόντων Ρ3Β είτε καλύτερα η πρόσκτηση και 

εκμοντερνισμός Ρ3C που θα αγορασθούν/παραχωρηθούν από συμμαχική χώρα. 

•  Ελικόπτερα. Η συνέχιση της προσκτήσεως των Ε/Π τύπου SIKORSKY με 

αντίστοιχο παροπλισμό των Ε/Π AGUSTA BELL ( ή διάθεσή των για 

εκπαιδευτικούς και διοικητικής μέριμνας σκοπούς) εκτιμάται ως η μοναδική 

ρεαλιστική επιλογή για το Π.Ν. 

Η δημιουργία της ανωτέρω δομής, η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων με νέες 

καθώς και ο εκσυγχρονισμός/συντήρηση αυτών θα υλοποιείται από τα πενταετή 

προγράμματα τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται από το Πολεμικό Ναυτικό αλλά 

βασικά να εγκρίνονται από την Κυβέρνηση εγκαίρως. 
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O ΝΕΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γεωργίου Κοράκη μέλους του ΔΣ/ ΕΛΕΣΜΕ 

  

Η τραγωδία που έπληξε πρόσφατα τη Ρωσία με τη δραματική κατάληξη της 

επιχείρησης των Ρωσικών αρχών για την απελευθέρωση των ομήρων στο σχολικό 

συγκρότημα του Μπεσλάν, έφερε μπροστά μας τον ακήρυκτο και αιματηρότατο 

πόλεμο της τρομοκρατίας που ζούμε στην εποχή μας. Το κύμα της τρομοκρατίας 

που πλήττει τις σύγχρονες και ιδιαίτερα τις δυτικές κοινωνίες είναι φαινόμενο που 

οι ρίζες του φθάνουν μέχρι τις πρώτες μορφές της κοινωνικής οργάνωσης. Σήμερα 

η τρομοκρατία εξελίχθηκε σε υπαρκτό πρόβλημα ειδικού εκτοπίσματος. Δεν 

αμφισβητείται από κανέναν. Αμφισβήτηση υπάρχει ως προς τα γενεσιουργά αίτια. 

Γίνεται όμως αποδεκτό ότι τα αίτια μπορεί να αναζητηθούν σε όλο το φάσμα των 

ανθρωπίνων επιδιώξεων. Πολιτικοί, οικονομικοί, θρησκευτικοί, φυλετικοί, 

εθνικοί, εθνοτικοί και κοινωνικοί λόγοι ενοχοποιούνται. Έχει γίνει 

αποτελεσματική, διότι εκμεταλλεύεται την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας που 

επιτρέπει σε μικρές ομάδες ή και σε μεμονωμένα άτομα να προκαλούν 

καταστροφές μεγάλων διαστάσεων. Υποστηρίζεται η άποψη ότι προέρχεται από 

τον διαχωρισμό των πιστών στον Μωάμεθ και όλων των άλλων που είναι οι 

«άπιστοι». Η άποψη αυτή αποδέχεται, ότι η τρομοκρατία είναι μια μορφή 

θρησκευτικού φανατισμού. Η τρομοκρατική δράση των ισλαμιστών δεν 

προέρχεται από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μπορεί να στρατολογεί 

τρομοκράτες από τα φτωχά ισλαμικά κράτη δεν είναι όμως η φτώχεια που τη 

γεννάει. Ο Μπίν Λάντεν που είναι σήμερα ο ιθύνων νους της τρομοκρατίας, όπως 

γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ πλούσιος και έγινε φανατικός πολέμιος των ΗΠΑ 

λόγω της καταπίεσης που υφίστατο η χώρα του , η Σαουδική Αραβία, από την 

πανίσχυρη υπερατλαντική δημοκρατία. Επίσης πολλά στελέχη της Αλ Κάιντα 

είναι πλούσια. Ο Γιασέρ Αραφάτ έγινε τρομοκράτης για να μπορέσει να πετύχει 

την απελευθέρωση των Παλαιστινίων και την αναγνώριση τους ως ανεξάρτητης 

εθνικής οντότητας. Τα γενεσιουργικά αίτια της τρομοκρατίας είναι η στέρηση της 

ελευθερίας, είναι οι αδικίες που προκαλούν οι δυνατοί σε βάρος των μικρών και 

αδυνάτων κρατών. Αυτά τα αίτια δεν θέλουν να αναγνωρίσουν οι ισχυροί. Γι αυτό 

και δεν υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξίας για την εξάλειψη της τρομοκρατίας. Οι 

προσπάθειες για αντιμετώπιση του φαινομένου είναι σε λάθος κατεύθυνση και γι 

αυτό δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Η αδικία προκαλεί αναπόφευκτα την 

καταπίεση καθώς διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και αυτό οδηγεί τους 

καταπιεσμένους σε τρομοκρατικές πράξεις που γι αυτούς είναι πράξεις άμυνας. Η 

τρομοκρατία και η αστάθεια που υπάρχει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν τις 

ρίζες τους στις αδικίες που έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος 

των Παλαιστινίων. Το ότι ο πόλεμος στο Ιράκ δεν έπρεπε να γίνει, επιβεβαιώνεται 

από την χαοτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί και από τις καθημερινές 

πράξεις τρομοκρατίας που γίνονται στη χώρα αυτή. Αν δεν λυθούν τα προβλήματα 

αυτών των περιοχών κατά τρόπο δίκαιο, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει 
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προσέγγιση των Αραβικών χωρών με τις χώρες της Δύσης και επομένως θα είναι 

δύσκολο να περιορισθεί και η τρομοκρατία Όταν οι δυνατοί αποφασίσουν από 

μόνοι τους ή εξαναγκασθούν να ευθυγραμμίσουν τη συμπεριφορά τους και τις 

επιλογές τους με τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης και με το σεβασμό της ελευθερίας 

των μικρών αδύναμων κρατών τότε, και μόνο τότε, θα υπάρξουν βάσιμες ελπίδες 

να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Ο θρησκευτικός φανατισμός 

μπορεί να οδηγεί σε μεμονωμένα εγκλήματα όχι όμως σε πράξεις μαζικής 

τρομοκρατίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ποίος μπορεί να αναλάβει 

πρωτοβουλία να πείσει την ηγεσία της υπερδύναμης, της Ρωσίας, του Ισραήλ ότι 

οι δικές των επιλογές γεννούν και εκτρέφουν την τρομοκρατία. Ο επικεφαλής του 

ΟΗΕ για λόγους που όλοι μας υποψιαζόμαστε δεν μπορεί να πείσει. Η Ενωμένη 

Ευρώπη που ίσως θα μπορούσε, δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία αφού η 

πολιτική της κατά βάση στηρίζει τις επιλογές των ΗΠΑ και συνεπώς η άποψή της 

δεν εισακούγεται από την πλειοψηφία των Αραβικών χωρών. Επομένως μόνον εάν 

οι ισχυροί κατανοήσουν από μόνοι τους ποια είναι τα πραγματικά γενεσιουργικά 

αίτια του φαινομένου της τρομοκρατίας και θελήσουν να τα άρουν με δικές τους 

ειλικρινείς ενέργειες τότε και τότε μόνο θα υπάρξει βάσιμη ελπίδα να περιορισθεί 

το φαινόμενο. 

Η Ρωσία που έθαψε τα παιδιά της από την πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια 

υποσχέθηκε εκδίκηση και ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το 

Ισραήλ για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών. Το Ισραήλ μετά από κάθε 

επίθεση αυτοκτονίας επιζητεί την εκδίκηση. Εναντίων ποίων όμως ; Αυτών που οι 

ίδιοι με χειρότερους τρόπους αντιμετώπισης προσπαθούν να τους αφανίσουν 

οδηγώντας τους στις τόσο θανάσιμες «μαύρες χήρες »; Μήπως και αυτές οι τόσο 

θανατηφόρες «χήρες » δεν υπήρξαν κάποτε γελαστές κοπέλες που το μόνο που 

ζητούσαν ήταν μια ήρεμη οικογενειακή ζωή σε περιβάλλον ανοχής και ασφάλειας 

; Το σόκ και δέος είναι το ίδιο στο τραγικό φινάλε της μάνας που χάνει το παιδί 

της από τρομοκρατική ενέργεια ανεξάρτητα από τη γλώσσα που ομιλεί. Ο 

μονόδρομος του αίματος που συνεχώς επεκτείνεται δεν μπορεί να ανακοπεί διότι 

υπάρχουν τα συμφέροντα εκτός και αν…. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

 

Το καλοκαίρι του 2004 είναι παρελθόν και μαζί και οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 

Αθήνας, οι οποίοι, παρά τις δισοίωνες προβλέψεις υπήρξαν, κατά γενικήν 

ομολογία, επιτυχείς από πάσης πλευράς, εάν εξαιρεθούν, πλανόμενη υποψία, ως 

σκοτεινή κηλίδα, της χρήσης αναβολικών δια τη δημιουργία πρωταθλητών, αλλά 

και η λήψη πολεμικών μέτρων ασφαλείας. 

Αναμφισβήτητα το μέγα κέρδος της Ελλάδος από τη διοργάνωση των αγώνων 

είναι τα μόνιμα έργα υποδομής, η εμπειρία και η διαφήμιση της χώρας στα πέρατα 

της γης. Τα βασικά αυτά πλεονεκτήματα μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με τη 

μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρά των την Ελλάδα και εν 

αδυναμία την θέσπιση «νέας Ολυμπιάδας». Σ΄αυτή τη λύση συνηγορεί και η 

απομάκρυνση των συγχρόνων αγώνων από το αρχικό πνεύμα της ευγενούς 

αμίλλης, της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Εάν αυτή η λύση δεν ευοδωθεί , η 

απόσβεση του οικονομικού χρέους της Ολυμπιάδος της Αθήνας θα αποβεί 

δυσβάστακτη δια τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων και η υπερηφάνεια σύντομα 

θα μαρανθεί, ακολουθούσα την τύχη του κοτίνου. 

Τον παρελθόντα Ιούλιο συμπληρώθηκαν τριάκοντα χρόνια από την εισβολή και 

κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία. Η Κυπριακή 

Δημοκρατία μαζί με την Ελλάδα, μέσα από τους κόλπους της Ε.Ε, αγωνίζονται να 

διατηρήσουν την ενότητα του κράτους και να αντισταθούν στις αποτυχούσες και 

αποδοκιμασθείσες λύσεις, τις οποίες, παρά το δίκαιον και τις προηγούμενες 

αποφάσεις, η διεθνής δύναμη προσπαθεί να επιβάλει. Οι πιέσεις θα ενταθούν τους 

προσεχείς μήνες με σκοπό τον καθορισμό ημερομηνίας ενάρξεως των 

διαπραγματεύσεων εντάξεως της Τουρκίας στην Ε.Ε. Αναγκαιούν αρραγές μέτωπο 

και συνταύτιση προσπαθειών Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

προσυπογραφή των τετελεσμένων δεν αποτελεί λύση. Η ελληνική πορεία της 

νήσου Κύπρου είναι υποσυνείδητη, ενστικτώδης και αυθύπαρκτη. Ας συνεχισθεί 

χωρίς δεσμεύσεις. 

Ο πόλεμος της τρομοκρατίας μαίνεται. Η τρομοκρατία λαμβάνει πλέον 

μουσουλμανική υπόσταση στρεφομένη κατά του δυτικού πολιτισμού. Η Ρωσσία, 

δεχθείσα προσφάτως σειρά τρομοκρατικών ενεργειών, συνταυτίζεται με τις ΗΠΑ 

και ασπάζεται το δόγμα των «προληπτικών πολεμικών επιχειρήσεων» στο έδαφος 

των υπόπτων χωρών. Διευρύνεται το άνοιγμα των ασκών του Αιόλου. Η 

αβεβαιότης, η αστάθεια και η ανασφάλεια λαμβάνουν απρόσμενες διαστάσεις. Η 

λογική, η σύνεση και το μέτρον αναιρούνται. 

Κλείνοντας τη σύντομη ανασκόπηση σας πληροφορούμε ότι η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, 

βασιζομένη στη δύναμη του εθελοντισμού, συμμετέχει από 5 έως 9 Οκτωβρίου 

2004, στη διεθνή έκθεση εξοπλισμών «DEFENDORY 2004», με την οργάνωση 

περιπτέρου, στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ. 

Η προσφορά της δωρεάν συμμετοχής στην έκθεση ανήκει στην κυρία 
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Δημητροπούλου Τίνα, Διευθύντρια της εκθέσεως, την οποία και ευχαριστούμε. 

Η παρουσία μελών και φίλων αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. 
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Τολμώντες 

(Δοκίμιο) 

  

Οι «τολμώντες» είναι μία έννοια και μία έκφραση και ένα μέρος του λόγου που 

μέσα του περικλείει ανεξάντλητη φιλοσοφία. Εμείς με το δοκίμιό μας θα 

περιοριστούμε να θίξουμε τους «τολμώντες» στις άκρες τους γνωρίζοντας εκ των 

προτέρων, ότι το θέμα αυτό εκτείνεται με άπειρες τις διαστάσεις του στον 

ελληνικό χώρο όπου υπάρχει πλειάδα ιστορικών καταγραφών που επιβεβαιώνουν 

το των Ελλήνων τολμάν αλλά και το συνάμα εύψυχον. 

Στη ζωή υπάρχουν οι συνετοί, οι συγκρατημένοι, οι σώφρονες, οι γνωστικοί, οι 

μετριοπαθείς καθώς και μία πλειάδα ανασταλτικώς συμπεριφερομένων ανθρώπων. 

Υπάρχουν όμως και οι τολμώντες. Οι πρώτοι πριν θέσουν σε ενέργεια την όποια 

τους απόφαση έχουν σκεφθεί σε ένα βάθος υπάρχοντα ή ανακύπτοντα ζητήματα, 

που αφορούν στην ιδιωτική ή την συλλογική και εθνική ζωή. Τα αναλύουν, τα 

σταθμίζουν, τα εκτιμούν. Μετά μακρά μελέτη και ίσως αλυσσίδα συσκέψεων και 

συνεδριών αποφασίζουν κάποτε να δράσουν για την υλοποίηση των 

μελετηθέντων. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ίσως να μην έλθη ποτέ, διότι όταν 

αποφασίστηκε αυτή η ενέργεια ήδη η ειδική κατάσταση έχει μεταβληθεί και 

απαιτείται επανεξέταση επάνω στα νέα δεδομένα. Εν τω μεταξύ έχει χαθεί ο 

πρώτος στόχος ή πιο απλά η τεθείσα αρχική πρόθεση. 

Από την άλλη, με τα δικά μας κριτήρια διακρίνουμε τους τολμώντες σε δύο 

στοιχειώδεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία θέλει τους τολμώντες να εκτελούν τις 

αποφάσεις τους άμεσα, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς περιττές πνευματικές 

διεργασίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα συναφείς περιορισμούς ή και αγνοώντας 

ακόμη και αυτό τούτο το αντικείμενο, για το οποίο είχε προσδιοριστεί να είναι το 

μέσον ή ο σκοπός. Δηλαδή «απωλέσθημεν». 

Η άλλη κατηγορία θέλει τους τολμώντες να γνωρίζουν τα περί του πρακτέου, περί 

του αντικειμένου, περί του δικαίου καθώς και του δικαιολογημένα αναγκαίου να 

διαληφθεί. Εκεί, σ’ αυτούς, όπως είναι φυσικό, θα πρέπει να εγκύψουμε και 

αναζητήσουμε τους λόγους που βασίζουν τις συμμετρίες της εμπραγμάτου 

εκφράσεως και το πλήρες νόημα αυτής της διαθέσεως ή, αν θέλετε, αυτής της 

πολιτείας ή τακτικής. Αυτοί οι τελευταίοι γνωρίζουν ή κατανοούν τη θέση, όπως 

την περιγράφει ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσάτσος: « Η ζωή δεν είναι πράξη, 

είναι σκέψη. Η πράξη είναι απλώς μια θεραπενίδα της σκέψεως? και όταν δεν 

είναι αυτό, δεν είναι παρά μετακίνηση ύλης χωρίς νόημα». 

Εδώ δεν πρέπει να περιμένουμε να βρούμε ένα γενικό σύστημα παρουσιάσεως της 

απολυτότητος του όρου «τολμώντες», ώστε να παρασταθεί καθαρά η συμβατότητα 

με το δίκαιο, το ηθικό και το αναγκαίο. Δεν υπάρχει στ’ αλήθεια μία οργάνωση 

αντιλήψεων που μ’ αυτή τη βάση θα λέγαμε, ότι οι τολμώντες εκπροσωπούν την 

ορθή δράση και υπηρετούν την νομοτέλεια. Δεχόμαστε όμως, ότι η πρακτική 

εφαρμογή της ορθής νοήσεως και υπολογισμών με την προσήκουσα ταχύτητα 

αποδίδει στον εφαρμόζοντα ή τον βραβεύει με όλα τα επιθυμητά στρατιωτικά, 
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πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και λοιπά επιδιωκόμενα. Συνεπώς δεχόμεθα 

συνδυασμό συστηματικής γνώσεως του συνόλου των φαινομένων, την τεχνική 

εκτελέσεως του εγχειρήματος και το εφόδιο (φυσικό ή επίκτητο) που λέγεται 

τόλμη για να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να 

παραδεχτούμε, ότι αυτή τη σύνθεση καλών στοιχείων σε πολύ ολίγους θα τη 

συναντήσουμε. 

Οι τολμώντες με τα εφόδια της κρίσεως και της γνώσεως, για τους οποίους 

αναφερόμεθα είναι οι ολίγοι. Οι υπόλοιποι, δηλαδή οι πολλοί είναι αυτοί, που δεν 

τολμούν ούτε να σκεφθούν τολμηρά, φοβούμενοι μήπως ακόμη και οι τολμηρές 

αυτές σκέψεις των τους οδηγήσουν σε αντιπαράθεση με την υπνώτουσα συνείδησή 

των. Ο Johann Wolfgang von Goethe το προσεγγίζει στο Maximen und 

Reflexionen «Δεν είναι παράδοξο, που λίγο ως πολύ όλοι μας αρεσκόμεθα στη 

μετριότητα, διότι μας αφήνει στην ησυχία μας? δίνει το ευχάριστο συναίσθημα 

που έχει κανείς όταν συναναστρέφεται τους ομοίους του». 

Το ερώτημα λοιπόν όχι μόνο παραμένει σαν ηθική ευθύνη αλλά μας ακολουθεί σε 

κάθε μας βήμα. Είμαστε ανθρωπάκια; Ποιό είναι το όφελός μας, όταν στερούμεθα 

της απλής φιλοσοφικής διαθέσεως, η οποία αναπόδραστα υπενθυμίζει την 

φθαρτότητα της φυσικής μας μάζας και την προσωρινότητα της θνητής μας 

υπάρξεως; Και τί μας ωθεί στο να υπακούομε με περισσή ευπείθεια στον κακό 

σύμβουλο που είναι ο φόβος; Μήπως θα έπρεπε να επανεκτιμούμε συχνότερα τη 

γενική μας στάση έναντι της εν πολλοίς ανούσιας υπάρξεώς μας όταν την 

εξαναγκάζουμε σε συμπόρευση με ποταπές προϋποθέσεις; Ποία είναι η απήχηση 

στην ψυχή μας, την οποία θέλουμε να προβιβάσουμε σε θέση αξιοπρεπή και σε 

σφαίρα ανώτερη, όταν ακολουθούμε τη μίζερη άποψη της συμβατής αισθήσεως; 

Μήπως θα πρέπει να εξεγερθεί το μείζον μέρος της μικρότητάς μας εναντίον της 

καθολικής μας αδυναμίας; Να δυναμώσει κάπως ο νους μας για να δυνηθεί να 

παρατηρήσει λίγο μακρύτερα από τον περιορισμένο μας ορίζοντα; Λίγο πιο πέρα 

στον χώρο, στο χρόνο, στον πολιτισμό των μηχανών, στην πρόσκληση των αξιών, 

στην κραυγή κινδύνου του ελληνισμού και στην ρυμουλκουμένη ηθική? την ηθική 

της ευθύνης μας. Ο Μάρκος Αυρήλιος εύστοχα παρατηρεί: «...Έτσι και ο δυνατός 

νους πρέπει να είναι έτοιμος για ο,τι δήποτε, ενώ όποιος λέει ΄΄να σωθούν τα 

παιδιά΄΄ και ΄΄ό,τι κι’ αν κάνω, εσείς να με παινεύετε όλοι΄΄ είναι σαν το μάτι που 

ζητάει πάντοτε να βλέπει πράσινο χρώμα και σαν δόντι που ζητάει τις μαλακές 

τροφές». 

Έχουμε ανάγκη επαναπροσανατολισμών. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να 

ανακαλύψουμε τον απλό ανθρώπινο νου, την κοινή αίσθηση της τόλμης και τον 

υγιή λόγο, που προσδιορίζει ο,τι δήποτε αναφέρεται στο πλεονέκτημα εκείνων που 

τολμούν να χρησιμοποιήσουν τους παλμούς του πνεύματός των σε συντονισμό με 

το φυσικό τους «είναι». Μία ομολογία προσοντούχος. Μία στοίχιση με το 

δικαίωμα της υπεροχής. Τί θα λέγατε αν ο δυνατός σας χαρακτήρας, ο τολμηρός 

και συνάμα γνώστης του μείζονος αριθμού των παραμέτρων της ζωής και των 

απορρεουσών δραστηριοτήτων σας καθιστούσε συντελεστές στη γέννηση νέων 

βεβαιοτήτων στον κόσμο; Έχετε υπολογίσει τον εαυτό σας σαν ένα παράγοντα που 

προωθεί την ιδέα για μια αναβίωση της πάλαι ωραίας πολιτιστικής μας ζωής; 
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Τολμάτε να διακριθείτε για την άτρωτη εθνική σας πίστη και το ανέπαφο του 

ηθικοθρησκευτικού σας προσανατολισμού; Τότε είστε τολμώντες! Αφήστε τους 

άλλους. Εκείνοι ακολουθούν τον συρμό που δεν είναι άλλος από την φθοροποιό 

ανθρωπο-ομοιοποίηση, δηλαδή το στάδιο που ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση 

στη διακίνηση των υλικών αγαθών και των άκρως επικιδύνων ισοπεδοτικών ιδεών. 

Ας κοιτάξουμε λίγο πίσω. Στα χρόνια της νιότης μας. Τότε που τα ιδανικά μας 

είχαν βάση, είχαν νόημα. Τότε που τα λόγια των δασκάλων μας ηχούσαν σαν την 

οικουμενική σοφία. Τότε που τα όνειρά μας ήταν μια υπόσχεση και όχι άϋλες 

φόρμες. Θυμάστε τις υποσχέσεις μας; Πως ό,τι κι’ αν συμβεί στο μέλλον, ό,τι 

σπουδαιότητες κι’ αν καταφέρναμε να καταστούμε με τιμές, αξιώματα και άλλες 

ευρωστίες θα έπρεπε να μη ξεχάσουμε την ηθική μας φάτνη. Να μη ξεχάσουμε την 

ελληνικότητά μας. Να μήν εξανεμίσουμε τη χριστιανική μας προίκα. Να 

συγκρατούμε τους θησαυρούς και τις αφθονίες μας στα πλαίσια της 

παραδεδεγμένης λογικής και στην πίστη της του Θεού προς εμάς ευνοίας. Να 

θυμόμαστε τη γη που μας φιλοξενεί. Να την ευγνωμονούμε. Να την τιμούμε. Να 

την δεόμεθα. 

Έχετε άραγε αναλογισθεί το πού οφείλεται το γεγονός, ότι τον Έλληνα δεν τον 

αγαπούν με ειλικρινή διάθεση οι ξένοι; Τολμώ να πω, ότι αυτό συμβαίνει, διότι ο 

Έλληνας έχει άτρωτη την εθνική του ομοψυχία, διαθέτει αδιάρρηκτη θρησκευτική 

συναρμογή και έχει τόλμη στο να ανθίσταται στις σειρήνες των διαλυτικών 

νεωτεριστικών τάσεων. Ο Έλληνας επιθυμεί να διατηρήσει τον πολιτισμό του 

αμίαντο και αιώνιο. Και όλα αυτά οφείλονται στους τολμώντες που διαχρονικά και 

μέσα από αγώνες επιμένουν και κληροδοτούν στους επερχομένους τα καλά μας 

εθνικά χαρακτηριστικά. Κι’ αν ο Francis Bacon λέει ότι «...Διότι, αν το παράλογο 

είναι αντικείμενο γέλιου, μην αμφιβάλλετε καθόλου, ότι η μεγάλη τόλμη σπάνια 

στερείται ένα στοιχείο παραλογισμού», εμείς λέμε, ότι ναι, οι Έλληνες 

διακρίνονται για το στοιχείο του παρατόλμου, διότι πιστεύουν, ότι μ’ αυτόν τον 

τρόπο κάθε φορά η Ελλάδα σώζεται. Λαοί αποτελούμενοι από σιωπαίνοντες 

αμνούς εξαφανίστηκαν. 

Οι Έλληνες είναι και πρέπει να είναι τολμώντες! Το θέλουμε. Δεν είν�έτσι; 

 

 

 

 


