


Το έτος 2009 βαίνει αμετάκλητα προς το τέλος,
αποθώντας στο ανθρώπινο υποσυνείδητο τις όποιες κακο-
τυχίες και καταστροφικές καταστάσεις επηρέασαν τη ζωή στο
διάβα του. Το έτος 2010 μετ΄ου πολύ ανατέλλει φέροντας στην
επιφάνεια ελπίδες και προσδοκίες δια ολιγώτερα λάθη και
παραλείψεις προς μια καλύτερη ζωή. Όμως τα πράγματα και οι
καταστάσεις ξεπερνούν τις ανθρώπινες επιθυμίες και δεν
οριοθετούνται στις ενιαύσιες ματαιοδοξίες, ακολουθούν τη
δική του δυναμική.

Δια τη χώρα μας και δια τις σελίδες των "ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ" τα προβλήματα της εθνικής οικονομικής
κρίσης και τα εθνικά θέματα, τα αναφερόμενα στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις, στην επίλυση του Κυπριακού προ-
βλήματος, στην ονομασία της ΠΓΔΜ, στο δημογραφικό, στη
λαθρομετανάστευση, στην τρομοκρατία, στην ασφάλεια και
σταθερότητα της χώρας, θα έχουν προτεραιότητα. Άπαντα θα
εξακολουθήσουν και το 2010 να απασχολούν την κοινή γνώμη,
την Πολιτεία και τους φιλοδόξους αναλυτές στην προσπάθεια
εξεύρεσης λύσεων μέσα από ένα σύνθετο περιβάλλον
αλληλοσυγκρουομένων εσωτερικών και εξωτερικών κατα-
στάσεων και συμφερόντων.

Οικονομική Κρίση : Συνεχίζεται η επιδείνωση της
εθνικής οικονομικής κρίσης, μιας κρίσης οφειλομένης όχι τόσο
στις επιπτώσεις της παγκοσμίου χρηματοπιστωτικής τοιαύτης,
όσο στις εσωτερικές ατυχείς διαχειρίσεις και στις εξ αυτών
προκληθείσες ζημίες και εμπεδωθείσες νοοτροπίες της
τελευταίας, βαθέως κομματικοποιημένης, τριακονταετούς
διακυβέρνησης της χώρας. Διαχρονικές αξίες, αρχές, αρετές
και ιδανικά κατεποντίσθησαν εν ονόματι του πλουτισμού, της
ιδιοτέλειας, της σπατάλης, του λαϊκισμού, μέσων και μεθόδων
ποδηγέτησης παραταξιακών λαϊκών μαζών, με απώτερο σκοπό
τη διατήρηση της άσκησης και της νομής των αγαθών της
εξουσίας. Κρίση, λοιπόν, υλική και ηθική και έως ένα βαθμό
θεσμική, η οποία μπορεί να έφθασε στην απώλεια της εθνικής
κυριαρχίας.

Η θεραπεία της κατάστασης απαιτεί λήψη αμέσων
ριζικών έως επαναστατικών μέτρων σε συνεργασία με τα
αρμόδια όργανα της συμβληθείσης και εποπτευούσης ΕΕ.
Κυρίως όμως επιβάλλεται η λήψη μέτρων που θα αποκα-
ταστήσουν την τρωθείσα εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια όλων
των εμπλεκομένων πολίτη-κράτους, κράτους-ΕΕ και αντι-
στρόφως. Αυτά τα μέτρα μπορεί να υλοποιήσει μόνο μία
κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτική εκ προσωπικοτήτων, απηλ-
λαγμένη συμπαθειών και συντεχνιών, έχουσα ως φάρον το
εθνικό συμφέρον. Η έξοδος από την "εντατική" δεν επιτρέπει
οποιαδήποτε αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα.

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις : Η Τουρκία συνεχίζει την
εις βάρος της Ελλάδος προκλήτική πολιτική με υποδειγματική
συνέπεια. Η "τουρκική" ταυτότητα της μουσουλμανικής
μειονότητος της Δ. Θράκης διακηρύσσεται υπό του
πρωθυπουργού κ. Ερντογάν ενώπιον του αμηχάνου και σιω-
πούντος προέδρου των ΗΠΑ κ. Ομπάμα κατά τη συνάντησή
των στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Ενέργεια που προσλαμ-
βάνει και τα ανάλογα κύρος και ταυτότητα. Ανταγωνιστική
εμφανίζεται ακόμη και στην απαίτηση εγκατάστασης και
ελέγχου συσκευών προειδοποιήσεως σε περίπτωση δημιουρ-
γίας παλιρροϊκού κύματος (τσουνάμι) στο χώρο του Αιγαίου,
μετά από σχετική πρόταση της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ακόμη και η
αίτηση συμμετοχής της στη δύναμη της ΕΕ δια την επιτήρηση
των ακτών-συνόρων-Ελλάδος προς απαγόρευση της διέλευσης
των λαθρομεταναστών, ενέχει δόλον. Η ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας, παρά την ένθερμη και παράδοξη υποστήριξη της

Ελλάδος, κατά την παρελθούσα Σύνοδο Κορυφής παρεπέμφθη
δια τον επόμενο χρόνο. Ίσως αυτό να αποτελεί και την αφορμή
αύξησης εσχάτως, ακόμη και την ημέρα των Χριστουγέννων,
των παραβάσεων και παραβιάσεων του ελληνικού χώρου.
Συνεπής στην παράδοση η νεοθωμανική Τουρκία του,
μουσουλμάνου, κ. Ερντογάν και του θεωρητικού του δόγματος
αυτής κ. Νταβούτογλου.

Κυπριακό Πρόβλημα : Οι δικοινοτικές συνομιλίες
παρουσιάζουν στασιμότητα. Η Σύνοδος Κορυφής παρέπεμψε
το θέμα δια εξέταση στον επόμενο χρόνο. Ασκούνται όμως
πιέσεις δια την υπογραφή "ενδιάμεσης συμφωνίας" - τύπου
ΠΓΔΜ - προ της διεξαγωγής των εκλογών στα κατεχόμενα
κατά τον προσεχή Απρίλιο. Η συνέχεια και συνέπεια της
εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας μαρτυρείται από τα λόγια
του απολογουμένου δια τα ανθελληνικά γεγονότα του
Σεπτεμβρίου του 1955 τότε προέδρου της Τουρκικής
Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ : "Χάρις εις τας προσπαθείας
μας ευρίσκεται τώρα στην Κύπρο τουρκικός στρατός και
κυματίζει εις την νήσον η τουρκική σημαία. Η Κύπρος είχε
φύγει από τα χέρια μας και ήδη απεκατεστάθη εκεί η τουρκική
κυριαρχία - Δεκ. 1960". Και εμείς ηττοπαθώς και αφελώς
προσδοκώμεν στην αναίμακτη επανένωση!!

Σκοπιανή Δημοκρατία : Όνομα συνάδον προς τη
σύνθεση, δομή και οργάνωση, ιστορία και παράδοση του
νεοσυστάτου κράτους, χωρίς εσωτερικές τριβές και εξωτερικές
προκλήσεις, αλυτρωτισμούς και σφετερισμούς. Από της 20ής
Δεκεμβρίου οι κάτοικοι των Σκοπίων, Μαυροβουνίου και
Σερβίας εισέρχονται χωρίς την αναγκαία βίζα εντός των χωρών
της ΕΕ. Η γειτονική Βουλγαρία ομιλεί εσχάτως, δι΄επισήμων
χειλέων, περί υπάρξεως στην ΠΓΔΜ ενός εκατομμυρίου
κατοίκων βουλγαρικής καταγωγής. Οι Αλβανοί ανέρχονται
στο 35%. Οι Έλληνες που και πόσοι; Καλές οι "κόκκινες"
γραμμές, καλύτερες όμως οι "γαλάζιες". Ασφαλώς καλές και οι
προσφάτως πυκνές συναντήσεις των αρμοδίων υπουργών των
δύο χωρών. Ενέχουν όμως τον κίνδυνο παρερμηνείας σε
αδυναμία και μετατροπή του προβλήματος σε διμερές.

Υπόλοιπα Εθνικά Θέματα : Απαιτούν λύσεις άμεσες
και ριζοσπαστικές σε μακροχρόνιο ορίζοντα ώστε η χώρα να
διατηρήσει την κοινωνική και εθνική συνοχή, την εθνική
παιδεία, την εθνική παραγωγή, την αυτάρκεια, τη δημόσια
τάξη και ασφάλεια, οι οποίες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις
της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας
της χώρας. Η αύξηση της γεννητικότητας είναι η αρχή της
άρσης όλων των παραπλεύρων επιπτώσεων επί των
συνιστωσών της εθνικής ισχύος της χώρας. Αθρόες
Ελληνοποιήσεις μάλλον επιδεινώνουν την κατάσταση και
εγκυμονούν μελλοντικούς κινδύνους στην ενότητα της χώρας.
Η Γαλλία ίδρυσε Υπουργείο Μετανάστευσης και Εθνικής
Ταυτότητος. Η Ελβετία δε θέλει μιναρέδες. Γερμανία,
Ολλανδία, Ιταλία οριοθετούν ανώτατα όρια εγκατάστασης
μεταναστών. Η Ελλάς, τι απ΄όλα; Παθιάζεται και υποβιβάζει
την "εθνική παιδεία" σε "δια βίου μάθηση"!!

Χρόνια Πολλά, ευτυχές και λυσιτελές το 2010, δια το
καλό του λαού, της Ελλάδος μας, του κόσμου όλου.

Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ
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Σεβάσμιε Εκπρόσωπε του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερωνύμου,
Εξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ της Κίνας,
της πολυπληθέστερης χώρας του
κόσμου, της ανερχομένης
οικονομικής δύναμης,
Εξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ της

Ρωσσίας, της ομόδοξης μεγάλης χώρας, της σύγχρονης
ενεργειακής δύναμης,
Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ,
Κύριοι Πρέσβεις ε.τ.,
Κύριε Πτέραρχε, Διοικητά της ΣΕΘΑ και εκπρόσωπε του
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
Στρατηγέ Διευθυντά της ΔΣΣ/ΓΕΣ,
Κυρίες, Κύριοι, Φίλοι και Εταίροι, καλημέρα σας.

Εκ µέρους των µελών του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) σας καλωσορίζοµε στο αρχόµενο 6ο
∆ιεθνές Συνέδριο "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2009".

Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, µη κερδοσκοπική και µη κυβερ-
νητική οργάνωση, επιµένουσα στη σκοπιµότητα ανα-
δείξεως της παρεξηγηµένης Στρατηγικής, σε εφαρµογή
της πρώτης αρχής αυτής "Εκλογή του Σκοπού και Εµµονή
σ΄αυτόν" αλλά και εκτιµώσα την κατάσταση και την
ανάγκη αντιστοιχίας και ισορροπίας σκοπού και µέσων
όπως επιτάσσει η αρχή "Οικονοµία ∆υνάµεων", δια να
ενθυµούµεθα και τις αναλλοίωτες αρχές της Στρατηγικής,
οδηγήθη και πάλι στην οργάνωση του Συνεδρίου, παρά τις
υφιστάµενες δυσχέρειες των καιρών.

Η απόφαση εβασίσθη και βασίζεται στην ευγενή
συµµετοχή των εκλεκτών οµιλητών, που τονίζουν το

διεθνή γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και γεωοικονοµικό
χαρακτήρα, στην ευεργετική προσφορά των χορηγών που
παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης, στη θέληση και
εργατικότητα της οργανωτικής επιτροπής, αλλά και
ιδιαιτέρως στη δυναµική παρουσία όλων υµών των
συνέδρων, των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Αµύνης,
που προσδίδετε το αναµφισβήτητο κύρος.

Η συµβολή σας προοιωνίζει την επιτυχία του
σκοπού του Συνεδρίου και µας δίδει την αίσθηση
ελάφρυνσης του βάρους του χρέους ανταπόκρισης στις
υψηλές προσδοκίες σας, ώστε να κερδίσουµε και αυτή τη
µάχη σε επίπεδο τακτικής.

Όλους, σας ευχαριστούµε, που µας εµπιστεύεσθε
και µας ενισχύετε τη δύναµη συνέπειας και συνέχειας της
ανιδιοτελούς προσφοράς και µοναχικής εθελοντικής
πορείας, µε φάρο την εξυπηρέτηση του συµφέροντος του
Έθνους, στο σύγχρονο ευµετάβλητο, ρευστό και άµεσο
παγκόσµιο περιβάλλον, όπου επικρατεί το συµφέρον σε
βάρος ξεχασµένων αρχών, αξιών και πανανθρωπίνων,
κοινών, ιδανικών.

Ευελπιστώ στην προσοχή και στην υποµονή σας
για ένα συνέδριο εποικοδοµητικό, ενηµερωτικό και
αφετηρίας προβληµατισµού και σκέψης.

∆ια τη συνέχεια του Συνεδρίου, παρακαλώ τον
Αντιστράτηγο ε.α. κ. Παναγόπουλο Στυλιανό, Επίτιµο
Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ, πρώτο Αντιπρόεδρο του
∆Σ/ΕΛ.Ε.ΣΜΕ και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής,
όπως συντονίσει τις εργασίες της πρώτης ενότητας.

Στρατηγέ, το βήµα δικό σας.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο συντονιστής της
1ης Θεµατικής Ενότητος, Αντιστράτηγος ε.α. κ.
Στυλιανός Παναγόπουλος ο οποίος είπε τα εξής :

6ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2009"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Συντονιστής : Αντιστράτηγος ε.α. Σ. Παναγόπουλος

Η Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ), για έκτη συνεχή φορά και µε απόλυτη
επιτυχία, οργάνωσε το 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο "Στρατηγική 2009", το οποίο είχε θέµα την "Παρούσα
Γεωστρατηγική Κατάσταση, Προκλήσεις και Προοπτικές - Νέες Στρατηγικές".

Το Συνέδριο έλαβε χώρα την 24-25 Νοεµβρίου 2009, στο Πολεµικό Μουσείο Αθηνών και το
παρηκολούθησαν : Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου,
ο ∆ιοικητής της ΣΕΘΑ Ανπχος (Ι) Κων/νος Καλαµάτας ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ ο οποίος και απηύθυνε
σχετικό χαιρετισµό, οι επίτιµοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ κ.κ. ∆ηµήτριος Σκαρβέλης και Γεώργιος Αντωνακόπουλος, ο
τέως Γεν. Γραµµατεύς του ΥΠΕΞ Πρέσβης ε.τ. κ. Γεώργιος Γεννηµατάς κα ο Πρέσβης ε.τ. κ. Ιωάννης
Γεννηµατάς, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ιστορίας Στρατού Αντγος Παναγιώτης Ζάρας, ανώτατοι και ανώτεροι
αξιωµατικοί εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ και Κλάδων, ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ., οι σπουδαστές της
ΣΕΘΑ, ανώτατοι και ανώτεροι εν αποστρατεία αξιωµατικοί, µέλη της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, του Συνδέσµου Επιτελών
ΣΕΘΑ και της ΕΑΣ.

Το Συνέδριο ξεκίνησε µε χαιρετισµό του Προέδρου της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ Αντιστρατήγου ε.α. κ. Ηλία Καζούκα
ο οποίος είπε τα εξής :
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Κυρίες και Κύριοι,

Εκ µέρους του Προέδρου
της Οργανωτικής Επιτροπής
του Συνεδρίου Αντιστρατήγου
ε.α. κ. Βασιλείου Γωγουβίτη
και των µελών αυτής σας
καλω σορίζουµε και σας ευ -

χαριστούµε για την συµµετοχή σας σ΄αυτό.
Ονοµάζοµαι Στυλιανός Παναγόπουλος, είµαι

απόστρατος αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς, µέλος της
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και έχω την τιµή να είµαι Συντονιστής στην
1η Θεµατική Ενότητα του συνεδρίου που αναφέρεται
στην "Γεωπολιτική".

Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν καθώς και οι
οµιλητές σας είναι γνωστά από το κοινοποιηθέν και ανά
χείρας πρόγραµµα του συνεδρίου.

Με δεδοµένο ότι ορισµένοι εκ των οµιλητών δεν
θα έχουν το χρόνο να παραµείνουν µέχρι το πέρας αυτής
της θεµατικής ενότητας, κατ΄εξαίρεση και κατά περί -
πτωση θα δίδεται χρόνος για την υποβολή ερωτήσεων, όχι
περισσότερες των τριών έως πέντε (αναλόγως του χρόνου
για κάθε οµιλητή).

Παράκληση γενική, οι ερωτήσεις να είναι σύν -
τοµες, απλές και σαφείς.

∆ύο χρόνια µετά το προηγούµενο συνέδριό µας
πάµπολλες και σηµαντικές είναι οι αλλαγές που επήλθαν
στο παγκόσµιο σκηνικό µε συνέπεια να δροµολογηθούν
νέες εξελίξεις στον ευρύτερο όσο και στον εγγύς στρα -
τηγικό χώρο ενδιαφέροντος της Ελλάδος.

Προσωπικά θεωρώ ως σηµαντικότερα γεγονότα
της τελευταίας διετίας : 

Πρώτον : Την παγκόσµια οικονοµική κρίση η
οποία επηρέασε και επηρεάζει αρνητικά ολόκληρο τον
πλανήτη. Οι αιτίες είναι πολλές και αναφέρονται κυρίως
στον νέο-φιλελευθερισµό που εµβόλισε την παγκοσµιο -
ποιηµένη οικονοµία δίδοντας κυρίως έµφαση :
� Στις χρηµατιστηριακές υπεραξίες (φούσκες).
� Στην κερδοσκοπία.
� Στην ανάδειξη νέων διεθνοποιηµένων χρηµα -
τιστηριακών και τραπεζιτικών ελίτ παγκοσµίως.
� Στον περιορισµό των κρατικών παρεµβάσεων
στην αγορά.
� Στην ανάδειξη διεθνών οργανισµών, χωρίς δηµο -
κρατική νοµιµοποίηση, οι οποίοι υπονοµεύουν την
δηµοκρατία και την εθνική ταυτότητα κάθε χώρας µέσω
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που αντιτίθενται στο
δηµόσιο συµφέρον, διαιρώντας την κοινωνία και
αµφισβητώντας τις αποφάσεις και θέσεις της πλειοψηφίας
του πληθυσµού, µε σκοπό την επιβολή της µειοψηφίας.
Χαρακτηριστικό όλων αυτών των Οργανώσεων είναι οι
αφανείς χρηµατοδοτήσεις και η ιδιοτέλεια υπέρ ξένων
συµφερόντων.

∆εύτερον : Την αλλαγή στην ηγεσία των ΗΠΑ που

αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό γεγονός, χωρίς όµως µέχρι
τώρα να έχουµε ουσιαστικά απτά αποτελέσµατα της
προεκλογικής ρητορικής του σηµερινού προέδρου, ο
οποίος όµως κατενόησε την ζηµία που επέφερε ο
νεοσυντηριτισµός του Μπους στο γόητρο των ΗΠΑ, ότι ο
µονοπολισµός που επικράτησε µετά το πέρας του Ψυχρού
Πολέµου ανατρέπεται και ότι η αντιπαραγωγική πολιτική
των αποκλεισµών που υλοποιήθηκε από την προηγούµενη
διοίκηση, δεν ανέκοψε την πορεία των παγκοσµίων
υπερδυνάµεων. Επίσης και συνοπτικά πρέπει να
αναφέρουµε και τις παρακάτω εξελίξεις 
� Η απόφαση των ΗΠΑ για την µη ανάπτυξη της
αντιπυραυλικής ασπίδος στην Ανατολική Ευρώπη, βοηθά
τη συνεργασία µε την Ρωσία σε τοµείς όπου υπάρχει
κοινή προσέγγιση, χωρίς όµως να έχουν καλυφθεί οι
διαφορές που υφίστανται σε σηµαντικά θέµατα, όπως τα
θέµατα του Καυκάσου (Γεωργία), της Ουκρανίας και
ιδιαίτερα η δυνατότητα της Ρωσίας να επηρεάζει χώρες
στον εγγύς χώρο της.
� Οι Ρωσία, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία συνεχίζουν να
είναι ανερχόµενες δυνάµεις της Παγκόσµιας Οικονοµίας
που λόγω των δυνατοτήτων που απέκτησαν, όχι µόνο
ζήτησαν την αντικατάσταση του δολαρίου από τις
συναλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο, που άσχετα από τον
Μαξιµαλισµό αυτής καθ΄εαυτής της προτάσεως δείχνει το
δυναµισµό τους, συγκρότησαν ένα κουαρτέτο, το
λεγόµενο BRIC από τα αρχικά των χωρών Brazilia, Rvsia,
India, China. ∆εν είναι βέβαια άνευ σηµασίας το ότι η
Κίνα έχει εγγυηθεί µεγάλο µέρος του δηµοσίου χρέους
των ΗΠΑ, ενώ µέσω των τεραστίων αποθεµάτων σε
δολάρια (πλέον των δύο τρισεκατοµµυρίων δολαρίων)
σπεύδει σε επενδύσεις σε όλο τον κόσµο.
� Το ΝΑΤΟ συνεχίζει την προσπάθεια µεταξελί -
ξεως σε Παγκόσµιο Οργανισµό Ασφαλείας, από Αµυν -
τικός Οργανισµός που είναι σήµερα. Το νέο δόγµα του
Οργανισµού ήδη συντάσσεται και θα το δούµε σε πλη -
ρότητα στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής του 2010. Το
ερώτηµα που εγείρεται είναι το κατά πόσο και σε ποίο
βαθµό το ΝΑΤΟ θα συνεργάζεται µε τον ΟΗΕ και δεν θα
ενεργεί αυτόνοµα παγκόσµια.
� Ήδη το λεγόµενο αντι-ΝΑΤΟ ή το Collective
Security Treaty Organization (CSTO) (Σύµφωνο Συλ -
λογικής Ασφάλειας Κεντρικής Ασίας) που ιδρύθηκε από
την Ρωσία µε συµµετοχή των Ρωσίας, Λευκορωσίας,
Αρµενίας, Καζακστάν, Κιργισίας, Τατζικιστάν και Ουζ -
µπεκιστάν, επιδιώκοντας να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην
περιοχή προετοιµάζεται για συνεργασία µε τον ΟΗΕ ως
Περιφερειακός Οργανισµός Ασφαλείας. Η σχετική
συµφωνία αναµένεται να υπογραφεί και από τις δύο
πλευρές εντός του 2010. Παράλληλα όµως η στρατηγική
συνεργασία της Ρωσίας και Κίνας ενδυναµώνεται,
δηµιουργώντας όµως τεράστιο προβληµατισµό στις ΗΠΑ.
� Η ΕΕ αντιµετωπίζει ήδη τα αποτελέσµατα της
παγκοσµίου οικονοµικής κρίσεως, επιτυχώς µπορεί να
πούµε επί του παρόντος, ενώ σε ότι αφορά την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας δεν υπάρχει
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πρόοδος. Η έγκριση της µεταρρυθµιστικής συνθήκης και
η υλοποίηση των προβλέψεών της αναµένεται να δώσει
νέα ώθηση στη διάσταση αυτή της ΕΕ που ακόµη και στον
Οργανισµό για την Ασφάλεια και Συνεργασία για την
Ευρώπη, δηλαδή στο σπίτι της δεν τοποθετείται συλ -
λογικά, επιτρέποντας στις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να διαµορ -
φώνουν τις εξελίξεις. Εάν η πρακτική αυτή συνεχισθεί, η
ΕΕ θα παραµείνει ένας πολιτικός νάνος.
� Η τροµοκρατία συνεχίζει να δρα µε κέντρο το
Ιράκ και Αφγανιστάν, επηρεάζοντας ήδη το Πακιστάν. Το
πρόβληµα είναι πλέον µείζον στην περιοχή µε τις ΗΠΑ να
προσπαθούν να το επιλύσουν µε διάθεση και ανάπτυξη
περισ σοτέρων στρατιωτικών δυνάµεων και µε πιέσεις
προς τους συµµάχους και το ΝΑΤΟ να αυξήσουν τη
συµµετοχή τους.
� Η µη επίλυση του Παλαιστινιακού, η τραγωδία
της Γάζας τον ∆εκέµβριο του 2008 και τον περασµένο
Ιανουάριο, δηµιουργεί σοβαρά ερείσµατα στους φοντα -
µενταλιστές να συνεχίζουν το εγκληµατικό έργο τους,
δηµιουργώντας έτσι µόνιµα προβλήµατα ασφαλείας στις
κοινωνίες παγκοσµίως.
� Τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράµµατα Ιράν
και Βορ. Κορέας παρά τις διεθνείς πιέσεις και τα µέτρα
που αποφασίζονται από το ΣΑ/ΟΗΕ δεν έχουν ανασταλεί,
δηµιουργώντας παγκόσµιο ανησυχία και πιθανόν στο
µέλλον να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις διεθνούς
δυναµικής επεµβάσεως.
� Τα προβλήµατα της Αφρικής παραµένουν άλυτα,
η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται και οι

εγκληµατικές τοπικές οµάδες συνεχίζουν το καταστρο -
φικό έργο τους, οργανώνοντας κόµη και θαλάσσια πει -
ρατεία.
� Οι πέρα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου
ανεξαρτητοποιήσεις επαρχιών και η δηµιουργία νέων
κρατών δηµιουργώντας νέα σύνορα στα Βαλκάνια και
Καύκασο, µε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος από τρίτες
χώρες ή οργανισµούς αµυντικούς, αναφέροµαι σε
Κόσσοβο και Ν. Οσετία και Αµπχαζία, είναι επικίνδυνη
ανατροπή σε όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα.
� Οµοίως επικίνδυνη είναι η αναγόρευση από
µεγάλες δυνάµεις, σε οιονεί "περιφερειακές δυνάµεις"
χωρών µε τις οποίες αναπτύσσουν στρατηγική συνεργα -
σία για την επίτευξη των στόχων τους. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων οι χώρες αυτές επιβραβεύονται καθ΄ην
στιγµή η συµπεριφορά τους οµοιάζει µε εκείνη των
αντικοινωνικών ατόµων που παρά την παραβατική ή
εγκληµατική συµπεριφορά τους, ΑΠΑΙΤΟΎΝ να µην
τιµωρούνται και να απολαµβάνουν περισσότερα αγαθά.

Αποφεύγοντας να θίξω τα θέµατα που θα
αναπτυχθούν από εξαίρετους οµιλητές της παρούσης
θεµατικής ενότητας καθώς και τα θέµατα αµέσου εθνικού
ενδιαφέροντος πιστεύω ότι θα πρέπει να µπούµε άµεσα
στην παρουσίασή τους.

Η πρώτη εισήγηση αφορά την "Παρούσα ∆ιεθνή
Γεωπολιτική κατάσταση και προκλήσεις". Το θέµα θα
παρουσιάσει ο επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Ακα -
δηµαϊκός Στρατηγός ε.α. κ. ∆ηµήτριος Σκαρβέλης.
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Κυρίες και Κύριοι,
Οφείλω ευχαριστίες στην ΕΛ.Ε.-

Σ.ΜΕ για την παραχώρηση του
βήµατος αυτού και την ευκαιρία
που µου δίνει να επικοινωνώ αυτή
την ώρα µε ένα εκλεκτό ακροα-
τήριο.

Πολύ ορθά - κατά τη γνώµη µου
- η οργανωτική επιτροπή της

ΕΛΕΣΜΕ επέλεξε σαν πρώτο θέµα την "Παρούσα ∆ιεθνή
Γεωπολιτική Κατάσταση και Προκλήσεις" διότι η όλη
θεµατική του συνεδρίου επιβάλλει να γίνει η αρχή, µε µία
µάλλον συνοπτική αναφορά στην Γεωπολιτική Κατά-
σταση και τις Προκλήσεις. Θα προσπαθήσω να αντα-
ποκριθώ σε αυτή την απαίτηση του Συνεδρίου.

Το πρώτο σκέλος του τίτλου της οµιλίας αυτής,
δεν είναι άλλο τι, παρά, η απεικόνιση της Παρούσης
∆ιεθνούς Γεωπολιτικής Κατάστασης, πράγµα εφικτό µε
µικρές πιθανότητες παρεκκλίσεων, ενώ το δεύτερο σκέ-
λος, αυτό των Προκλήσεων, ενέχει ποσοστό απροσδιο-
ριστίας, διότι συνεχώς αναδύονται και νέες προκλήσεις,
µέσα σε ένα κόσµο διαρκώς µεταβαλλόµενο, µε εγγενή -
θα έλεγα - την αστάθεια, τη ρευστότητά του.

Κυρίες και Κύριοι,
Ευρισκόµεθα ακόµα στην πρώτη δεκαετία του

21ου αιώνα και δεν νοµίζω ότι µπορεί να αµφισβητηθεί το
γεγονός, ότι, τα γεωπολιτικά πράγµατα της σήµερον έχουν
την αφετηρία τους στις τελευταίες δεκαετίες του προη-
γούµενου αιώνα. Αυτές οι δεκαετίες υπήρξαν συγκλονι-
στικές σε πλανητική διάσταση, διότι εκυοφόρησαν και
ανέδειξαν γεγονότα και θέµατα παγκόσµιας εµβέλειας, µε
µεγάλη σηµασία και έντονη την επήρειά τους στο µέλλον
της ανθρωπότητας. Οδεύουµε λοιπόν στον 21ο αιώνα µε
βαρύ φορτίο κληρονοµιάς και καλούµεθα εµείς σήµερα
να διαχειρισθούµε αυτή την κληρονοµιά. Από την καλή ή
κακή διαχείρισή της, (δηλ. των ανοικτών θεµάτων που
κληρονοµήσαµε), θα εξαρτηθεί η µελλοντική πορεία του
κόσµου µας.

Προχωρούµε εποµένως στην αποτύπωση της
∆ιεθνούς Κατάστασης µε αφετηρία την αυτοκατάρρευση
του υπαρκτού σοσιαλισµού, που υπήρξε και το πλέον
συγκλονιστικό γεγονός από την κληρονοµιά του αιώνα
που έφυγε. Κατάρρευσε αιφνίδια (απρόβλεπτα) ένα Σύ-
στηµα Ισχύος και συνάµα ισορροπίας του ∆ίπολου
Ανατολής-∆ύσης που παρήγαγε ειρήνη επί δεκαετίες, έσ-
τω και µέσα σε ψυχροπολεµικό κλίµα. Το διακύβευµα του
αγαθού της ειρήνης έχει µέχρι τούδε διαφυλαχθεί γενικά ,
παρά το γεγονός ότι µετά την κατάρρευση επακολού-
θησαν ανεξαρτητοποιήσεις κρατών (µελών της πρώην
ΕΣΣ∆), συρράξεις και εξεγέρσεις σε περιοχές και των δύο
Πόλων (σε ευρωπαϊκό και ασιατικό έδαφος, παλαιότερα

στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας και πρόσφατα στη
Γεωργία), καθώς και µετατοπίσεις µελών του ενός πόλου
στον άλλο (ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, µε την προσ-
χώρησή τους σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ).

Προέκυψε έτσι ένας µονοπολισµός, µε Πόλο τις
ΗΠΑ, ο οποίος συνεχίζεται και σήµερα, αν και στη
στρατιωτική διάστασή του, ισχύει το δίπολον, λαµβανο-
µένης υπόψιν της στρατιωτικής ισχύος (κυρίως πυρη-
νικής) της Ρωσίας. Ο µονοπολισµός είχε σαν επακόλουθο
τον Ηγεµονισµό του ενός πλέον Πόλου (ΗΠΑ) για τον
οποίο θα οµιλήσουµε αργότερα..

Όµως, από τις αρχές του αιώνα, έχουµε ενδείξεις
και αυτές µας τις δίδει πρωτίστως η διάσταση της οικο-
νοµικής ισχύος (και προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε
και συµβάλλει η σε εξέλιξη οικονοµική ύφεση), έχουµε
λοιπόν ενδείξεις, ότι οδεύουµε σε Πολυπολικό Σύστηµα
Ισχύος. Τα γεωπολιτικά µεγέθη ενίων κρατικών οντοτή-
των (όπως η γεωγραφική έκταση, δηµογραφία και η ισ-
χύς, τόσο η στρατιωτική, όσο και πρωτίστως η οικονοµι-
κή) προδικάζουν την κυοφορούµενη Πολυπολικότητα.

Η Κίνα προχωρεί και εφόσον το πείραµά της,
αυτό της ελεύθερης αγοράς µέσα σε ανελεύθερο πολιτικό
πλαίσιο δεν αυτοαναιρεθεί, θα καταστεί στον µέλλον
Πόλος στην παγκόσµια αρένα, 'όπως προφανώς και η
Ρωσία (πλούσια σε ενεργειακό και µεταλλευτικό δυνα-
µικό) θα ανακτήσει το ρόλο Πόλου, για να µη αναφέρου-
µε και την Ινδία ή και τη Βραζιλία, καθόλου, µα καθόλου,
απορριπτέες.

Οι περισσότεροι του ενός Πόλοι, εξαναγκαστικά
οδεύουν προς εξισορροπητικές συµπεριφορές, αποφεύ-
γουν τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και αντιµάχονται τον
ηγεµονισµό των ισχυρών παικτών του διεθνούς πεδίου.
Αντιπροσωπεύουν µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες υπέρ
των οποίων εργάζονται, και οι οποίες τελικά επωφελούν-
ται σε αγαθά, όπως η ειρήνη και η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου, βελτιώνοντας την εικόνα του κόσµου µας. Βέ-
βαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη, που θέλει την Πολυ-
πολικότητα να οξύνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των Πό-
λων και συνακόλουθα να κυοφορεί συγκρουσιακές
αντιθέσεις.

Και επειδή ευρισκόµεθα στον ευρωπαϊκό χώρο,
αναφερόµενος στην Ε.Ε,. δεν βλέπω τίποτε το κακό όσον
αφορά στην αυτονόµησή της ως Πόλου (δεν την ανέφερα
προηγουµένως) προκειµένου να πάρει τη θέση της µέσα
στον υπό διαµόρφωση πολυπολικό κόσµο µας και µε τη
συσσώρευση πολιτική πείρα της και γενικά τον πολιτικό
πολιτισµό της, κατά τρόπο ανεπηρέαστο να συνεισφέρει
θετικά στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Αυτή όµως είναι µία
πολύ αισιόδοξη προοπτική, αν λάβει κανείς υπόψιν τα
εσωτερικά προβλήµατά της (αυτά της εµβάθυνσης, της
διεύρυνσης, της συνοχής και κυρίως της εξωτερικής
πολιτικής και της αµύνης-ασφάλειας, όπου υστερεί
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καταφανώς).
Κυρίες και Κύριοι,

Το αγαθόν της παγκόσµιας ειρήνης και στην πα -
ρούσα φάση των γεωπολιτικών πραγµάτων, παραµένει
ζητούµενο, παρά το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται στο
ορατό µέλλον κάποια παγκόσµια σύρραξη, όπως αυτές
του πρώτου ηµίσεως του αιώνα που πέρασε.

Εντούτοις δεν έχουν παύσει οι τοπικές συρράξεις
(κληρονοµηθείσες και µη) και σήµερα είναι ενεργές
περίπου τριάκοντα θερµές εστίες ανά τον πλανήτη γη,
διαφόρων µορφών και µε ποικίλα αίτια, στους χώρους της
Αφρικής και της Ασίας και όχι µόνο.

Σε µία οµιλία σύντοµη, όπως η τωρινή, δεν είναι
δυνατόν να αναφερθούν αυτές οι θερµές εστίες, πολύ δε
περισσότερο να γίνει και κάποια ανάλυσή τους. Απλά
επισηµαίνω τις αναµετρήσεις στο Αφγανιστάν και στο
Ιράκ, όπως και το χρονίζον πρόβληµα στη Μέση Ανατολή
µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, για να τονίσω ότι, αν
δεν βρουν το δρόµο της επίλυσής τους, δυνητικά θα
µπορούσαν αργά ή γρήγορα, να µεταλαγούν και να
προκαλέσουν µεγάλων διαστάσεων συρράξεις.

Το κακό  είναι ότι στη συγκυρία τη σηµερινή, βρί -
σκεται αποδυναµωµένος και υποβαθµισµένος ο ΟΗΕ, του
οποίου η αποστολή είναι ακριβώς η πρόληψη, αλλά και η
διευθέτηση των συγκρουσιακών καταστάσεων, εκφρά -
ζοντας προς αυτή την κατεύθυνση την παγκόσµια επι -
θυµία και βούληση.

Με την έναρξη του νέου αιώνα, ύστερα από την
επίθεση στην Ν. Υόρκη, την 11η Σεπτεµβρίου 2001, επι -
ση µοποιήθηκε και η ∆ιεθνής Τροµοκρατία και κατέστη
πα ράµετρος του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Η ∆. Τροµο -
κρα τία, η οποία όχι µόνο συνέβαλλε και συµβάλει στην
ύπαρξη θερµών εστιών, αλλά και εδηµιούργησε συνθήκες
ανασφάλειας, κυρίως, αλλά όχι µόνο, στις δυτικές κοινω -
νίες, µε σοβαρές επιπτώσεις στον κοινωνικό βίο των
λαών.

Οι "ασύµµετρες απειλές" εµπλέκουν και δοκι -
µάζουν και τους άµαχους πληθυσµούς και παρατηρούµε
ότι η βία δεν είναι πλέον το προνόµιο των παραδοσιακών
θεάτρων πολέµου και πεδίων µάχης. Τα κατ' αντιπα ράτα -
ξιν µέτωπα των ένστολων στρατών έχουν περιορισθεί
'όπως και αυτά καθ΄εαυτά τα µέτωπα έχουν γίνει δυσ -
διάκριτα. Ο υπαινιγµός για µία επί θύραις σύγκρουση των
πολιτισµών είναι µία φθίνουσα άποψη, η δε προβαλ λό -
µενη  "πολυπολιτισµικότητα" δεν φαίνεται ότι µπορεί να
διαταράξει το στερεά εδραζόµενο ∆ιεθνές Σύστηµα, πάνω
στη βάση της κρατικής οντότητας, αυτής του έθνους-
κράτους.

Επανερχόµενος στο θέµα της υποβάθµισης του
ΟΗΕ, θέλω να παρατηρήσω ότι ποτέ άλλοτε η αν -
θρωπότητα δεν βρέθηκε µε τόσους πολλούς ∆ιεθνείς Ορ -
γανισµούς και Φόρα (Παγκ.Τράπεζα, ∆ΝΤ, Παγκ. Οργ.
Εµπορίου, G8, G20, για το περιβάλλον, για την υγεία
κ.α.), µε τόσες Οργανώσεις κρατών (Ασιατικών κρατών,
Νοτίου Αµερικής, Αφρικής, Μουσουλµανικών κρατών
κλπ.), µε Σύµφωνα όπως το ΝΑΤΟ, το Σ. Σαγκάης και
άλλα, µε τόσες Ανθρωπιστικού χαρακτήρα οργανώσεις,
που όµως δυσλειτουργούν και είναι αναποτελεσµατικά

όργανα, εξαιτίας της πρόταξης ιδίων συµφερόντων από
(κυρίως) τους ισχυρούς παίκτες της διεθνούς σκακιέρας.

Αυτή είναι, αγαπητοί µου, µια πολύ συνοπτική
εικονογράφηση της πλανητικής κατάστασης και φυσικά η
αναφορά, στη συνέχεια της οµιλίας, στις "προκλήσεις"
που αυτή δέχεται, θα αποκαλύψει και άλλες πτυχές της. Οι
προκλήσεις λοιπόν-που είναι το δεύτερο σκέλος του
θέµατός µας-έχουν κληρονοµηθεί ως επί το πλείστον από
τον προηγούµενο αιώνα και όπως έχω ήδη αναφέρει στην
αρχή της οµιλίας, ο χειρισµός αυτών των προκλήσεων και
η απάντηση-λύση που θα δώσουµε, θα επηρεάσει, αν όχι
προδικάσει, τα µέγιστα στην πορεία των γεωπολιτικών
πραγµάτων.

Προανέφερα τον "ηγεµονισµό" και υποσχέθηκα
να επανέλθω σε αυτόν. Αναφέροµαι στον Ηγεµονισµό της
µίας και µόνης Υπερδύναµης, όπως αυτή ανεδύθη µέσα
από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού. Η αίσθηση
της µοναδικότητας ως Υπερδύναµης µέσα στο παγκόσµιο
σκηνικό, οδήγησε τις ΗΠΑ (διότι περί αυτών πρόκειται),
σε ηγεµονικές συµπεριφορές που είχαν σαν αποτέλεσµα
την υποβάθµιση διεθνών οργάνων και πρωτίστως του
ΟΗΕ, την απαξίωση του ρόλου των συµµάχων και των
συµµαχιών και των διαδικασιών διαβούλευσης, τον παρα -
µερισµό του διεθνούς δικαίου (κυρίως µε τις επεµβάσεις
σε ανεξάρτητα κράτη), την κατάργηση της διακρατικής
ισοτιµίας, τη προσφυγή στην χρήση της στρατιωτικής
µηχανής πριν να εξαντληθούν τα άλλα µέσα(πολιτικά,
διπλωµατικά).

Οι ηγεµονικές συµπεριφορές συνιστούν πρό -
κληση για το ∆. Σύστηµα, είναι αποσταθεροποιητικός
παράγων για τα διεθνή πράγµατα και αντιπαραγωγικός
προς η διεθνή συνεργασία.

Ο Μάρτιν Γουάιτ , διεθνούς κύρους πολιτικός επι -
στήµων και διεθνολόγος, στο έργο του "Η ∆ιεθνής Θεω -
ρία" γράφει για τον ηγεµονισµό, ότι "τείνει να καταργήσει
το ∆ιεθνές Σύστηµα εγκαθιδρύοντας µία παγκόσµια
αυτοκρατορία, είτε να το ελέγξει µε ποικίλους µηχανι -
σµούς και µε τρόπο που θα ακυρώνει το καθεστώς της
κρατικής κυριαρχίας και της εθνικής-κρατικής ανεξαρ -
τησίας". Βέβαια, πρέπει να σηµειώσουµε, ότι, πλάι στους
ηγεµόνες υπάρχουν και ηγεµονίσκοι, που και αυτοί στο
µέτρο των δυνατοτήτων τους µιµούνται τον ηγεµόνα.
Χρησιµοποιούνται ως προκάλυµµα στην επιδίωξη των
συµφερόντων τους, ο εκδηµοκρατισµός και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Η γεωπολιτική των αρχών του 20ου αιώνα
(του Ράτσελ και αυτού του Μακίντερ) δηλ. η γεωπολιτική
του ζωτικού χώρου και της εδαφικής επέκτασης, όπως και
ο αποικισµός, δεν έχουν βέβαια θέση στον νέο αιώνα,
όµως έδωσαν τη θέση τους σε πιο εκλεπτυσµένες και
συγκαλυµµένες  µορφές επιδίωξης των συµφερόντων από
τους ισχυρούς.

Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η νέα προεδρεία
των ΗΠΑ βλέπει τα παγκόσµια πράγµατα και το ρόλο της
Υπερδύναµης µέσα από άλλο πρίσµα, από την προκάτοχή
της. Αυτό αντανακλάται σε οµιλίες του Προέδρου Οµ -
πάµα και στην ακολουθούµενη πρακτική της εξωτερικής
πολιτικής του, αλλά είµεθα ακόµα σε αναµονή, ως προς τα
αποτελέσµατα.
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Η δεύτερη στη σειρά πρόκληση έχει να κάνει µε
τον "πυρηνικό κίνδυνο". Εννοώ τον κίνδυνο σε παγκόσµια
κλίµακα από αυτή καθαυτή  την ύπαρξη των πυρηνικών
όπλων. Είναι ένας εφιάλτης που λίγοι τον αντιλαµβά νον -
ται, διότι πρόκειται για πολύ εξειδικευµένο θέµα. Αν ο
20ος αιώνας ανέδειξε την πυρηνική ισχύ ως πολεµικό
όπλο, ο 21ος πρέπει να την καταδικάσει, να την απαγο -
ρεύσει και να την εξαφανίσει. Υπάρχουν και συµβατικά
όπλα, όπως οι νάρκες, αλλά και τα πολεµικά αέρια, που
απαγορεύονται από το ∆ίκαιον του Πολέµου. Πολύ περισ -
σότερο θα έπρεπε να είχαν απαγορευθεί τα πυρηνικά όπλα
, σε όλο τους το φάσµα, σχεδίαση, παραγωγή, χρήση…).
Ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα δεν είναι θεωρητικός,
αλλά απολύτως πραγµατικός, αφού αυτή τη στιγµή γνω -
ρίζουµε ότι τα υπάρχοντα πυρηνικά όπλα στα οπλοστάσια
των κατόχων χωρών, δεν είναι παροπλισµένα (ίσως κά -
ποια να είναι, αλλά αυτό δεν µετριάζει τον κίνδυνο), αλλά
προβλέπονται στην πολεµική σχεδίαση τους και φέρονται
από τα µέσα εκτοξεύσεως (π.χ. τα υποβρύχια και τους
πυραύλους). Ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι, κάτω από ορι -
σµένες συνθήκες, οι στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες
(πάντα αναλόγως του διακυβεύµατος δεν θα προσφύγουν
στην χρήση τους; Το δέλεαρ της πυρηνικής ισχύος είναι
µέγα και ο πειρασµός µεγαλύτερος, ιδιαίτερα αν ο γείτο -
νάς σου είναι πυρηνική δύναµη. Εδώ εντάσσεται η περί -
πτω ση του Ιράν, που περιστοιχίζεται από την Ινδία, το
Πακιστάν και το Ισραήλ, κατόχους πυρηνικών οπλο -
στασίων.

Πώς να γίνει πειστική η Υπερδύναµη, όταν (πολύ
ορθώς) θέλει να σταµατήσει το πυρηνικό πρόγραµµα του
Ιράν, αλλά δεν κάνει λόγω για σταδιακή αποπυρηνικο -
ποίηση και της ιδίας και των άλλων κατόχων. Υπάρχει το
ερώτηµα, αν ο Σαντάµ Χουσεΐν είχε πυρηνικά όπλα,
γνωστού όντως του ιδιότροπου χαρακτήρα του, οι ΗΠΑ
θα επενέβαιναν στο Ιράκ; Άσχετα αν αυτά επεκαλέ σθη -
σαν για να επέµβουν. Και ακόµα, πόσο νοµιµοποιείται το
Ισραήλ, απρόκλητο και µε αναπόδεικτη την πρόθεση του
Ιράν να το πλήξει, να προβεί σε επίθεση κατά του Ιράν;
Κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, για να προβάλω ότι, µε
το θέµα των πυρηνικών όπλων, η ανθρωπότητα βαδίζει
επί ξυρού ακµής, όσον αφορά σε ένα πλανητικό όλεθρο.

∆εν παραβλέπεται ότι, εδώ και δεκαετίες έχουν
καταβληθεί προσπάθειες για την τιθάσευση του
πράγµατος. Η NPT, η CTBT, οι ΣΤΑΡΤ Ι, ΙΙ και άλλες
συµφωνίες (επίκειται και νέα µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας)
ενώ περιέχουν ευοίωνες προβλέψεις, δεν τηρούνται και
καταπατούνται από τους ίδιους που τις υπέγραψαν. Να µη
µας αποκοιµίζει το γεγονός ότι, εκτός από τις περιπτώσεις
Χιροσίµα και Ναγκασάκι δεν έχουµε άλλη χρήση. ∆εν
είµεθα στην εποχή εκείνη. Τα όπλα έχουν πολλαπλα -
σιασθεί και καταστεί ισχυρότερα και έχουν πολλαπλα -
σιασθεί και οι κάτοχοι και οι φιλοδοξούντες την από -
κτηση. Η πυρηνική τεχνολογία έχει προχωρήσει. Σκε -
φθείτε τα µίνι νιουκς σε χέρια εκβιαστών ή τροµοκρατών.
Έχουµε ακόµα και λαθρεµπόριο πυρηνικών υλικών κατά
τον καθηγητή της ΣΣΕ Θ.Λιόλιο, οποίος στις εργασίες του
αναφέρει περί τα 230 πυρηνικά ατυχήµατα. 

Που θέλω να καταλήξω; Ότι ο κίνδυνος πλανη -

τικής, µη επανορθώσιµης καταστροφής, είναι υπαρκτός.
Η παράµετρος της πυρηνικής ισχύος στη γεωπολιτική των
κρατών (εννοώ τον πυρηνικών δυνάµεων) κάλλιστα
µπορεί να αντικατασταθεί από τη συµβατική ισχύ τους,
χωρίς το γεωπολιτικό διακύβευµα να αποδυναµώνεται.
Ιδιαίτερα µάλιστα όταν η συµβατική ισχύς συνεχώς
αυξάνει, όπως µε το πρόγραµµα των αµερικανικών δυνά -
µεων για την κατασκευή βόµβας 16 τον. Που θα εκρή -
γνυται σε βάθος  70 µέτρων. Εξάλλου ποιος είναι βέβαιος
ότι µετά από ένα πυρηνικό όλεθρο, θα βγει κερδισµένος;
Φοβάµαι ότι, το όλο θέµα των πυρηνικών όπλων από
καιρό προσβάλει την ανθρώπινη λογική. Προκαλεί την
ανθρώπινη λογική η προ µηνών έκκληση προς τη διεθνή
κοινότητα από το Ναγκασάκι, 60 τόσα χρόνια µετά την
πυρηνική προσβολή του, µία έκκληση που φωνάζει
"…αποπυρηνικοποίηση η αφανισµός". Η πυρηνική
πρόκληση πρέπει να σταµατήσει το συντοµότερον.

Προχωρούµε στην "παγκοσµιοποίηση" που δεν
θα µπορούσε να απουσιάζει από το θέµα µας. Είναι ένας
όρος που δεν έχει βρει ακόµα µία κοινά αποδεκτή
ερµηνεία. Η µόνη ορατή διάσταση του όρου είναι αυτή
της οικονοµίας, της παγκοσµιοποιηµένης πλέον, σε όποια
έκταση έχει συµβεί αυτό. Αυτή η οικονοµία έχει τις παρε -
νέργειές της και µία από αυτές είναι και η οικονοµική
ύφεση (και κρίση που ταλανίζει για δεύτερο χρόνο την
παγκόσµια  οικονοµία. ∆εν θα αναφερθώ σ' αυτή την κρί -
ση, αλλά σε δύο παρενέργειες-προκλήσεις της παγκοσµιο -
ποίησης, που έχουν να κάνουν η µία µε το θεσµό του κρά -
τους και η άλλη µε την ανισοκατανοµή πλούτου και αγα -
θών στον κόσµο µας.

Όσον αφορά στο πρώτο, στο θεσµό του κράτους,
είναι γεγονός ότι, η παγκοσµιοποίηση, στην επιδίωξη της
απελευθερωµένης ενιαίας παγκόσµιας αγοράς, είδε το
κράτος σαν εµπόδιο. Ο περιορισµός των αρµοδιοτήτων
του, κυρίως των οικονοµικών, η ελαχιστοποίηση του
ρόλου των συνόρων του, ακόµα και η αποεθνικοποίηση
του κράτους (εντεύθεν και η τάση σήµερα για αναθεώ -
ρηση της ιστορίας του , ώστε να µειωθεί το εθνοτικό του
στοιχείο), βέβαια αναθεώρηση της ιστορίας όχι των
επωφελουµένων την παγκοσµιοποίηση κρατών, αλλά των
άλλων. Βάλλεται έτσι το ∆ιεθνές Σύστηµα, που είναι
έντονα εθνοκρατικό, στηρίζεται σε κράτη-έθνη, ανεξάρ -
τητα και ισότιµα µεταξύ των. Τα εθνικά κράτη και µόνο
αυτά τυγχάνουν του λαϊκού τεκµηρίου της νοµιµοποίησής
των. Το κράτος έχει σοβαρό και αναντικατάστατο ρόλο.
Αυτό απονέµει δίκαιον, εξασφαλίζει τις ελευθερίες και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα (για τα οποία τόσος λόγος και
καλώς, γίνεται) και παρέχει ασφάλεια στον πολίτη του.
∆εν γνωρίζω παγκόσµιο πολίτη, αλλά µόνο πολίτη του
συγκεκριµένου κράτους. ∆εν ισχυρίζοµαι ότι όλα τα
κράτη λειτουργούν άψογα, µε δηµοκρατικές διαδικασίες,
µε µέριµνα  και προστασία του λαού των, αλλά αυτό είναι
άλλο θέµα. Είναι θέµα εξέλιξης, προόδου, βελτιώσεως. Το
κράτος και το ∆.Σ. αλληλένδετα, το δεύτερο µε το ∆. ∆ί -
καιο και τα ∆ιεθνή Όργανά του, εκκοσµικοποιούν τον
πλα νήτη µας, τον καθιστούν λειτουργικό και συνεργά -
σιµο. Αµφότερα (κράτος και ∆.Σ.) δεν είναι προϊόντα
ιδεολογίας η θεωρίας, αλλά πρακτικών αναγκών της
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οργανώσεως του ανθρώπινου βίου, ατοµικά, κοινωνικά
και διεθνικά. Η παγκοσµιοποίηση και ο ηγεµονισµός που
προαναφέραµε, υποσκάπτουν τις λειτουργίες του διδύµου
κράτους-∆.Σ., όµως υποκατάστατα αυτών των δύο δεν
υπάρχουν και ελλοχεύει το χάος. Η πρόκληση έγκειται
στην υπονόµευση αυτού του διδύµου.

Ας έλθουµε τώρα στη δεύτερη παρενέργεια, αυτή
της ανισοκατανοµής πλούτου και αγαθών στον κόσµο
µας. ∆εν είναι φαινόµενο της εποχής µας, υπήρχε ανέκα -
θεν, όµως την κατάσταση έχει σηµαντικά επιδεινώσει η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Στη φυσική ανισοκατα -
νοµή πόρων και αγαθών ( οι οποίοι πόροι και αγαθά δεν
είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε όλα τα µήκη και
πλάτη του πλανήτη µας) έρχεται και η ανθρώπινη πλευρά,
µε την ανυπαρξία "αναδιανεµητικής δικαιοσύνης" και µε
την πρόταξη των οικονοµικών συµφερόντων των οικονο -
µι κά ισχυρών παικτών της παγκόσµιας κοινότητος,
δηλαδή η ανάλγητη ανθρώπινη πλευρά, να επιτείνει το
κακό. Είναι γεγονός ότι ακόµα και µέσα στο ίδιο το
κράτος ( και αυτό συµβαίνει και σε πλούσια κράτη) υπάρ -
χουν οικονοµικές ανισότητες, ακόµη και ακραίας µορφής.
Όπως είναι επίσης γεγονός ότι, κράτη ευνοηµένα από τη
φύση σε πόρους και αγαθά, δυσπραγούν  και είναι πτωχά.
Είναι το µεγάλο ερώτηµα, αν για κάποια κράτη τα πολύ -
τιµα ορυκτά ή το πετρέλαιο έφεραν ευηµερία ή δυστυχία
(κυρίως από την πρόκληση συγκρούσεων και πολέµων).

Η µεγέθυνση της ανισοκατανοµής λόγω παγκο -
σµιοποίησης ήταν µάλλον αναπόφευκτη, για τον απλό
λόγο ότι, οι πτωχές χώρες, από έλλειψη κατάλληλου προ -
σωπικού και υποδοµών, αλλά και τεχνογνωσίας, δεν θα
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκο -
σµιοποιηµένης οικονοµίας και µάλλον θα γινόταν τα θύ -
µατά της. Αναµφίβολα και η "ισοκατανοµή" αποτελεί ου -
τοπία, διότι ο κόσµος µας δεν θα γίνει αγγελικός, αλλά οι
τεράστιες διαφορές έχουν τα υποπροϊόντα τους, όπως οι
κοινωνικές αναταραχές και κυρίως η µετανάστευση (εν
πολλοίς λαθραία), µε τη συνεπικουρία βέβαια της ανυ -
παρ ξίας υγειονοµικής περίθαλψης, της πείνας, της λει -
ψυδρίας, της ανασφάλειας, των οικολογικής φύσεως προ -
βληµάτων και άλλων δεινών. Για τη µετανάστευση και το
οικολογικό πρόβληµα θα µιλήσουµε στη συνέχεια.

Ο γνωστός στοχαστής Π. Κονδύλης, στην εργα -
σία του, "Από τον 20ο στον 21ο Αιώνα" εκτιµά ότι, ο νέος
αιώνας ίσως αποδειχθεί ο συγκλονιστικότερος και τραγι -
κότερος της ανθρώπινης ιστορίας και ένα από τα αίτια
είναι η επίταση της ανισοκατανοµής. Βεβαίως υπάρχουν
όργανα και µηχανισµοί δανειοδοτήσεων και παροχής
βοηθείας, όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆.Ν.
Ταµείο και ακόµα οι Οµάδες G7,8 ή και 20, όµως το
φαινόµενο που περιγράφουµε µεγεθύνεται συνεχώς. Ένας
δικαιότερος κόσµος, αναγκαστικά θα γίνει και ειρη -
νικότερος. Η γη µας έχει γίνει χωριό (µε την ανάπτυξη των
επικοινωνιακών και µεταφορικών µέσων και ιδίως µε τα
διαδίκτυα) και εύκολα η υπερευηµερία του έχοντος γίνε -
ται αµέσως αντιληπτή και τροφοδοτεί το φθόνο του µη
έχοντος, σε ατοµικό, οµαδικό και διακρατικό επίπεδο. ∆εν
είναι προς τιµήν του homo sapiens να παράγεται παγκο -
σµίως σε τρόφιµα το 115% των αναγκών της ανθρω -

πότητος (δηλ. έχουµε πλεόνασµα τροφής) και το ένα δισε -
κατοµµύριο των ανθρώπων λιµοκτονεί.

Ένα άλλο θέµα που πρέπει να θίξουµε είναι αυτό
της µετανάστευσης. Το φαινόµενο δεν είναι νέο και παρά
τη µεγάλη δηµοσιότητα που έχει στις ηµέρες µας, δεν έχει
φθάσει σε οξύτητα και κατά κάποιο τρόπο είναι υπό
έλεγχο. Αναφέροµαι γενικά, όχι στην Ελλάδα και µόνο,
όπου υπάρχει, µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό από άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού χώρου, λόγω της γεωγραφικής θέ -
σεως της. Οι λόγοι που ωθούν σε µετατοπίσεις πληθυσ -
µιακές είναι πολλοί, κυρίως όµως είναι πολιτικοί και οικο -
νοµικοί, δηλ. πιεστικά και ανελεύθερα καθεστώτα και
έλλειψη εργασίας και  γενικά αβεβαιότητα επιβίωσης. Η
ανθρωπιστική πλευρά επιβάλλει την παροχή βοηθείας και
προστασίας από τις χώρες υποδοχής και αυτό δεν συζη -
τείται. Εντούτοις η µετανάστευση έχει και άλλες παρα -
µέτρους, κοινωνικής και πολιτιστικής υφής, που επιβάλ -
λουν λεπτούς χειρισµούς. Οι ακολουθούµενες πολιτικές
αποβλέπουν σε δύο τινά, στην "ενσωµάτωση" στον κοι -
νω νικό ιστό της νέας χώρας, που έχει κυρίως οικονοµική
και κοινωνική διάσταση και στην "αφοµοίωση" που έχει
πολιτισµική βασικά διάσταση. ∆ύο λέξεις κλειδιά (ενσω -
µάτωση-αφοµοίωση) που όµως πρέπει να υλοποιούνται
σε βάση συγκατάθεσης και συναίνεσης, άλλως θα οδηγή -
σουν σε κοινωνικές αναταράξεις.

Ο λόγος για τον οποίο αναφερόµεθα στο θέµα της
µετανάστευσης δεν είναι ασφαλώς για να υπαγορεύσουµε
µεταναστευτική πολιτική, αλλά για να επισηµάνουµε ότι,
αν δεν συγκρατηθούν οι πληθυσµοί στις χώρες τους , µε
τη βελτίωση των όρων διαβίωσης εκεί, τα µεταναστευτικά
ρεύµατα θα διογκωθούν µελλοντικά και θα γίνουν πρόξε -
νος αναταραχών και συγκρούσεων. Οι µεταναστεύσεις
του παρελθόντος επληρούσαν ανθρώπινα κενά σε νέες
χώρες, ενώ η σηµερινή και µελλοντική πληθυσµιακή µε -
τα κί νηση, στον γνωστό πλέον και πεπερασµένο πλανήτη
µας θα επιφέρει αναστατώσεις.

Συγκράτηση, λοιπόν, των ανθρώπων στις χώρες
τους µε καταβολή του κόστους από τους έχοντας στους µη
έχοντας. Αυτό που αποκαλέσαµε "αναδιανεµητική δι -
καιοσύνη".

Τώρα, ως προς τα οικολογικής φύσεως προβλή -
µατα, δηλ. την οικολογική επιβάρυνση ή και καταστροφή
του πλανήτη µας, διότι περί αυτού πρόκειται, το µοντέλο
οικονοµικής ανάπτυξης που ακολουθούµε, αναποδράστως
οδηγεί αφενός µεν στην κατασπατάληση κατά αλόγιστο
τρόπο των υπαρχόντων φυσικών πόρων, αφετέρου δε επι -
φέρει µη ανεκτή φθοροποιό ρύπανση και µόλυνση στον
πλανήτη µας. 70 κιλά ορυκτών υλικών απαιτεί η κατα -
σκευή ενός κινητού τηλεφώνου. 'όµως ο πλανήτης γη εί -
ναι πεπερασµένος, όπως είπαµε και τα φυσικά αγαθά του
δεν ανήκουν στις παρούσες µόνο γενεές, αλλά και στις
µελλοντικές. Ενεργούµε ωσάν να είµεθα οι τελευταίοι κά -
τοικοι της γης και µετά από εµάς…(το του Ευρι πί δη)…
γαία πυρί µιχθήτω. Στους µετανάστες θα προστεθούν
µελλοντικά και κλιµατικοί µετανάστες και ακόµα, µελ -
λοντικά πολύ πιθανόν οι αναταραχές και οι συγκρούσεις
να γίνονται για το νερό.

Η αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου ανάπτυξης
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προϋποθέτει αλλαγές πολιτικής ιδεολογίας και µεταβολή
στάσης ζωής. Ο πολιτισµός µας είναι υλιστικός, λόγω
τεχνολογικής προόδου και σύζευξης της ευηµερίας µε τον
καταναλωτισµό. Η ηθική διάσταση του πολιτισµού παρα -
γνωρίζεται, διότι και η παιδεία µας δεν είναι πλέον αν -
θρω ποκεντρική, αλλά θετικιστική και τεχνοκρατική. Τα
πτυχία συσχετίζονται µε τις ανάγκες της αγοράς. Η
υποδούλωση του ανθρώπου στην επιδίωξη µιας ψευδε -
πίγραφης ευηµερίας είναι γεγονός.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρά τις όποιες
προσπάθειες των διάφορων Οµάδων G και των αλλεπάλ -
ληλων συνεδρίων τύπου Κιότο (σε λίγο αυτό της ∆ανίας)
δεν έχουµε µέχρι τούδε δείγµατα ανάκαµψης και ανα -
στροφής. Ήδη και το συνέδριο της ∆ανίας άρχισαν κά -
ποιοι να το υπονοµεύουν. Η οικολογική πρόκληση είναι
µεγάλη, µε ποικίλες παραµέτρους, όµως η θεραπεία καρ -
κι νοβατεί προσκρούοντας στα συµφέροντα των ισχυρών.

Αφήσαµε τελευταία προς εξέταση στην πρό -
κληση της "τροµοκρατίας", η οποία µε τη µορφή της "διε -
θνούς τροµοκρατίας" και της αντιπαλότητος του ανα -
τολικού προς το δυτικό κόσµο, έχει την αφετηρία της στην
11η Σεπτ. 2001, µε το κτύπηµα στους διδύµους πύργους
της Νέας Υόρκης, αν και είχαν προηγηθεί και άλλα  κτυ -
πήµατα. Η βία και η τροµοκρατία δεν είναι νέα φαι -
νόµενα. Το νέον του πράγµατος έγκειται στην εµφάνιση
των "ασύµµετρων απειλών" και την υιοθέτηση πρωτό -
γνωρων κτυπηµάτων. ∆εν νοµίζω ότι έχουµε αυτό που ο
Χάντιγκτων ονοµατίζει "σύγκρουση πολιτισµών", κάτι
που εξάλλου και ο ίδιος δεν έχει στηρίξει επιστηµονικά.
Με την πάροδο του χρόνου νοµίζω ότι κατεδείχθει ως
υπερβολική και βιαστική η θεώρηση της τροµοκρατικής
δράσης οµάδων και οργανώσεων, µε πρώτη την Αλ -
κάϊντα, ως προανάκρουσµα σύγκρουσης πολιτισµών. Ο
φανατισµός (εν πολλοίς και θρησκευτικός) κάποιων, όσο
αληθής και αν είναι, άλλο τόσο αληθές είναι ότι δεν µπο -
ρεί να γενικευθεί σε όλους τους οπαδούς µιας θρησκείας (
εν προκειµένω της  µουσουλµανικής). Η ∆ύση δεν είναι ο
µόνος στόχος της τροµοκρατίας. Στόχοι έχουν χτυπηθεί
και στην Ασία και στην Αφρική και σε µουσουλµανικές
χώρες. Στο νέο αιώνα, δεν θα πάψει να υπάρχει η σκιά της
τροµοκρατίας, αν δεν διαγνώσουµε τα αίτια και δεν προ -
βούµε στην θεραπεία των. Όσο αφήνουµε ανοικτές τις
πληγές των χρονιζόντων άλυτων ζητηµάτων, µε πρώτο το
παλαιστινιακό, τόσο θα παρέχουµε πρόσφορο έδαφος
στην τροµοκρατία. ∆εν είναι εύκολος ο θεωρητικός και
ηθικός αφοπλισµός της τροµοκρατίας, ώστε να στερηθεί
της βάσης για στρατολόγηση τροµοκρατών, όµως αν δεν
ενεργηθεί σωστά η ∆ιεθνής Κοινότητα από κοινού, το
πρόβληµα θα καταστεί µόνιµο και θα οξυνθεί, οξύνοντας
και άλλα προβλήµατα, όπως τη µετανάστευση, τα θέµατα
ασφαλείας, τις πολιτικές ελευθερίες κ.α. 

∆εν θα επεκταθούµε σε άλλα θέµατα, αν και
υπάρχουν, όπως το διεθνές οργανωµένο έγκληµα, το λαθ -
ρε µ πόριο όπλων, τα ναρκωτικά, η σωµατεµπορία κ.α.,
που συνιστούν προκλήσεις και όλα συµβάλλουν αρνητικά
στον οµαλό κοινωνικό βίο και την ασφάλεια του πολίτη.

Επιλέξαµε ορισµένα θέµατα, από αυτά που νο -

µίζουµε ότι έχουν τέτοια και τόση επίδραση στα διεθνή
πράγµατα, ώστε να µπορούµε να ισχυρισθούµε πολύ γε -
νικά, ότι, αν επιλυθούν η ανθρωπότητα θα γνωρίσει οµα -
λότητα και ειρήνη µέσα στο νέο αιώνα Αν όµως παρα -
ταθούν και επιδεινωθούν τότε, οι προκλήσεις θα είναι
µεγάλες και η ανθρωπότητα δεν θα αποφύγει όσα απευ -
χόµεθα.

Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω δύο παρα τη ρή -
σεις, που νοµίζω ότι έχουν τη σηµασία τους. Πρώτη πα -
ρατήρηση είναι, ότι κανένα, µα κανένα κράτος από µόνο
του, όσο ισχυρό και αν είναι, δεν µπορεί, όσο και αν το
θέλει, να επιλύσει τα θιγέντα προβλήµατα, έστω και ένα
από αυτά. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση για την αντι -
µετώπιση των είναι η συνεργασία µεταξύ των κρατών και
η σύµπραξη. ∆ιεθνής συνεργασία λοιπόν και διεθνής
σύµπραξη.

∆εύτερη παρατήρηση είναι, ότι όποιο κράτος,
πάλι όσο ισχυρό και αν είναι νοµίζει ότι θα µπορέσει να
µείνει αλώβητο και ανεπηρέαστο, όταν κάποιο η περισ -
σότερα από τα θιγέντα προβλήµατα εκραγεί και λάβει
µεγάλες διαστάσεις (πυρηνικός όλεθρος, οικολογική
καταστροφή, ανεξέλεγκτες µεγάλες µετατοπίσεις πλη -
θυσµών….), αυτό το κράτος σκέπτεται και ενεργεί στρου -
θοκαµηλικά. Κρύβει το κεφάλι του για να µη δει µία
τραγική κατάσταση, από τις συνέπειες της οποίας δεν θα
γλιτώσει.

Τα θέµατα που εθίξαµε έχουν όλα τη γεωπολιτική
σηµασία τους και τις πλανητικές διαστάσεις τους.
Επροτιµήσαµε αυτή τη µέθοδο, µέσω υπαρκτών προ -
βληµάτων, να ανατάµουµε την κατάσταση του κόσµου
µας, αντί των θεωρητικών αναλύσεων. Το συµπέρασµα
του αιώνα µας καλεί για :
�Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, µέσω ΟΗΕ και
περιφερειακών και τοπικών οργάνων.
�Σεβασµό του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ενίσχυσή του.
�Αποπυρηνικοποίηση και απενεργοποίηση όλων των
όπλων (ο ρόλος στον ΟΗΕ).
�Αντιµετώπιση της τροµοκρατίας µε εξάλειψη των
αιτιών που την προκαλούν.
�Επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων (Παλαι -
στινιακό πρωτίστως, 30 τόσες εστίες αναταραχών, σχεδόν
µόνιµες).
�Αντιµετώπιση των µεταναστεύσεων µε θεραπεία των
αιτίων στις χώρες προέλευσης.
�Οικολογική αποκατάσταση του πλανήτη µας.

Για να γίνουν αυτά πρέπει να θυσιαστούν η
ηγεµονική στάση κρατών, η πρόταξη του εθνικού συµ φέ -
ροντος έναντι του γενικού ο πλουτισµός κάποιων που
αναµφισβήτητα αυξάνει την φτώχεια άλλων.

Και ακόµα, η επιστήµη και η τεχνολογία, µε τις
µεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν, να θέσουν στόχους
και σκοπούς που να αποβλέπουν στην θεραπεία των
προκλήσεων που εκθέσαµε. Η γνώση και η εµπειρία να
τεθούν στην υπηρεσία του καλού και ωφέλιµου για την
ανθρωπότητα.

Τελειώνω αυτή την µάλλον σύντοµη παρουσίαση,
ευχόµενος κάθε επιτυχία στο συνέδριο.
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Κυρίες και Κύριοι,
Aγαπητοί Συνεργάτες,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και τον Πρόεδρό της,
Στρατηγό κ. Ηλία Καζούκα, για την
πρόσκληση να µιλήσω στο 6ο ∆ιε-
θνές Συνέδριο "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

2009" και την ευκαιρία να µοιρασθώ µερικές σκέψεις
αναφορικά µε την Ρωσική πρόταση για µία νέα αρχιτε-
κτονική ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρω-Ατ-
λαντική περιοχή και κυρίως την πρωτοβουλία-πρόταση
του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας Dimitry Med-
vedev για µια Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ασφάλειας.

Της πρωτοβουλίας αυτής προηγήθηκε µία ολο-
κληρωµένη ανάλυση των τάσεων µε βάση τις εξελίξεις
στην Ευρω-Ατλαντική περιοχή και ιδιαίτερα στον τοµέα
της καλούµενης "στενής ασφάλειας".

Πολλοί πολιτικοί συµφωνούν ότι η κοινή αρχι-
τεκτονική ασφάλειας στην Ευρω-Ατλαντική περιοχή
χειροτερεύει.

Η επέκταση του ΝΑΤΟ που περιελάµβανε και
στρατιωτικές υποδοµές κοντά στα σύνορά µας, δεν έλαβε
υπόψη της τα θέµατα ασφαλείας που ενδιαφέρουν τα
κράτη που ήταν εκτός της διαδικασίας αυτής.

Έτσι παρατηρήσαµε παραβίαση της βασικής
υποχρεώσεως που καθορίζεται στο κεφάλαιο της Ευρω-
παϊκής Ασφάλειας του 1999 και στο κείµενο Ρωσίας-
ΝΑΤΟ, σ΄ότι αφορά τις σχέσεις µεταξύ των συµβαλλο-
µένων κρατών, σχετικά µε την υποχρέωση αποφυγής
ενισχύσεως από το ένα µέρος της ασφάλειάς του σε βάρος
της ασφάλειας των άλλων.

Για δέκα χρόνια τώρα, η επικύρωση της εκσυγ-
χρονισµένης Συνθήκης (που ονοµάζεται και Adapted) για
την µείωση των συµβατικών δυνάµεων στην Ευρώπη,
σέρνεται κάτω από απίθανες δικαιολογίες (Σηµ.: Η Ρωσία
την επικύρωσε). Τα Μέτρα Οικοδοµήσεως Εµπιστοσύνης
έχουν γίνει υπερβολικά στάσιµα. Το κείµενο της Βιέννης
για τις διαπραγµατεύσεις για τα µέτρα εµπιστοσύνης -
ασφαλείας δεν έχουν ανανεωθεί τα τελευταία δέκα χρό-
νια, παρά τις σηµαντικές αλλαγές, πολιτικές και στρατιω-
τικές, και αναρίθµητες πρωτοβουλίες, περιλαµβανοµένης
και της Ρωσικής.

Σήµερα αντιµετωπίζουµε επικίνδυνες προκλήσεις
σε παγκόσµιο επίπεδο όπως η τροµοκρατία, η διάδοση
όπλων, οι κλιµατικές αλλαγές, προκλήσεις που απαιτούν
γνήσια και συλλογική απάντηση. Η κύρια δοµική έλλειψη
ευρίσκεται στο γεγονός ότι για περίοδο 20 ετών έχουµε

καταστεί ανίκανοι να εγκαθιδρύσουµε εγγυήσεις που να
διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της αδιαιρετότητας
της ασφαλείας για όλη την Ευρω-Ατλαντική περιοχή.

Μόνο ένα παράδειγµα. Η ασφάλεια των µελών
του ΝΑΤΟ, πολλά από τα οποία είναι και µέλη της ΕΕ,
είναι εγγυηµένα από νοµικές δεσµευτικές υποχρεώσεις,
ενώ για άλλες χώρες ισχύουν πολιτικές δεσµευτικές
υποχρεώσεις.

Υπάρχει καθαρά υστέρηση εµπιστοσύνης µεταξύ
των κρατών. Το βασικό πρόβληµα δεν είναι η µη ύπαρξη
διαλόγου για τα θέµατα ασφαλείας, αλλά η ποιότητα του
διαλόγου.

Όλα αυτά και επιπλέον η τραγωδία του Αυγού-
στου του 2008 στον νότιο Καύκασο επιβεβαίωσαν την
ζωτική αναγκαιότητα της επανεξετάσεως της κατασ-
τάσεως ασφαλείας στην Ευρω-Ατλαντική ζώνη για να
περιορισθεί περαιτέρω χειροτέρευση.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για µία νέα
αρχιτεκτονική στην ασφάλεια και συνεργασία στην
Ευρω-Ατλαντική ζώνη, o Πρόεδρος Dimitry Medvedev
βασίσθηκε στην θεµελιώδη θέση της ανάγκης διασφα-
λίσεως της ενότητας ολόκληρης της Ευρω-Ατλαντικής
περιοχής.

Μία κοινή ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να
οικοδοµηθεί εξαιρώντας από αυτήν µεµονωµένα τµήµατα.
Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε βρει τους εαυτούς µας
ανίκανους µε την αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος
ασφαλείας, καθόσον το κάθε µέρος επιθυµεί να διαµορ-
φώνει αυτό το σύστηµα "µόνο για τον εαυτό του" στην
βάση της πολιτικής εξυπηρετήσεως στόχων, χωρίς να
λαµβάνει υπόψιν του τα ενδιαφέροντα των άλλων.

Ο Πρόεδρος Dimitry Medvedev πρότεινε την
σύνταξη µιας νέας νοµικής δεσµευτικής Συµφωνίας για
την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, στοχεύοντας στην εξάλειψη
των δοµικών προβληµάτων στο αρχιτεκτόνηµα της
Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, δηµιουργώντας ένα νέο ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα ασφαλείας στην Ευρω-Ατλαντική
περιοχή, εγκαθιδρύοντας ένα καθαρό σύστηµα που θα δρα
ως οδηγός, όχι µόνο για τα κράτη της περιοχής, αλλά και
όλους τους οργανισµούς που δρουν σ΄αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Συνόδου του
ΟΑΣΕ, στην Βιέννη τον Ιούνιο του 2009 (διάσκεψη
εξέτασης της ασφάλειας), ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών
κ. Sergey Lavrov υπογράµµισε το όραµά µας για τον
διάλογο για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ασφαλείας. Κατά
πρώτον η ρωσική πρόταση δεν στοχεύει στο ΝΑΤΟ ή
οιονδήποτε άλλο οργανισµό που ασχολείται µε θέµατα
ασφάλειας. Αντιθέτως, δεχόµεθα και ενισχύουµε τον
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συντονισµό και συνεργασία δια µέσου των εν δυνάµει
διεθνών δοµών. Η ανάπτυξη της συζητήσεως για την
Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ασφαλείας, είναι σηµαντική και η
Ρωσία προτίθεται να οργανώσει µία Σύνοδο Κορυφής των
ηγετών των σηµαντικών διεθνών οργανισµών, ασχολου -
µένων µε την ονοµαζοµένη "σκληρή ασφάλεια" όπως ο
ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, CIS, το Σύµφωνο του Οργανισµού
Συλλογικής Ασφαλείας (CSTO).

Η βασική ιδέα για την Συνθήκη είναι ότι :
Πρώτον, η Συνθήκη θα πρέπει να υπογραµµίζει το

απαράδεκτο της χρήσεως βίας ή της απειλής χρήσεως
κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτη -
σίας κάθε µέρους της Συνθήκης και σε κάθε περίπτωση
ενέργειες µη σύµφωνες µε τους στόχους και αρχές του
καταστατικού χάρτου των Ηνωµένων Εθνών. Κράτη και
διεθνείς οργανισµοί πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν -
τώρα όµως υπό µορφήν νοµικών δεσµεύσεων - τις αρχικές
υποχρεώσεις που έχουν λάβει. Συγκεκριµένα :
� Να µην αναζητούν την διασφάλιση της δικής τους
ασφάλειας, σε βάρος της ασφάλειας των άλλων.
� Να µην επιτρέπουν µέσω στρατιωτικών συµµα -
χιών ή οµάδων, ενέργειες που θα έχουν επίδραση στην
µείωση της ενότητας της κοινής ασφάλειας, περιλαµβα -
νοµένης της απαγορεύσεως της χρήσεως του εδάφους
ενός µέλους για να βλάψουν την ασφάλεια άλλου µέλους
και οπωσδήποτε να δηµιουργήσουν βλάβη στην ειρήνη
και σταθερότητα στην Ευρω-Ατλαντική περιοχή.
� Να µην επιτρέπεται σε Στρατιωτικές Συµµαχίες
να προκαλούν βλάβη στην ασφάλεια άλλων µερών της
Συνθήκης.
� Να σέβονται το δικαίωµα ενός µέρους να µένει
ουδέτερο.

Η συνθήκη να καθορίζει την επιβεβαίωση, σε
µορφή νοµικών δεσµεύσεων, της πρόβλεψης του χάρτου
της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ότι κανένα µέλος ή διεθνής
οργανισµός δεν θα έχει ειδικά - ξεχωριστά δικαιώµατα για
να διασφαλίζει ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρω-
Ατλαντική περιοχή.

∆εύτερον, προτείνουµε τις βασικές αρχές για την
ανάπτυξη συστήµατος ελέγχου όπλων, Μέτρων Οικο δο -
µήσεως Εµπιστοσύνης, περιοριστικά, λογικά και ξεκά -
θαρα κατά το στρατιωτικό δόγµα. Αυτό περιλαµβάνει τις
αρχές για µη επιθετικές - αµυντικές ενέργειες και αποχή
από τις µόνιµες επιπρόσθετες σταθµεύουσες δυνάµεις ή

ουσιώδεις µαχητικές δυνάµεις εκτός του εδάφους ενός
µέλους. Επιπρόσθετα προτείνουµε την υιοθέτηση µη -
χανισµού για τον έλεγχο όπλων και των Μέτρων Οικο -
δοµήσεως Εµπιστοσύνης, που να είναι ξεκάθαρος.

Τρίτον, θα πρέπει να επικεντρώσουµε στις αρχές
για την επίλυση των συγκρούσεων. Η συµφωνία είναι
αναγκαίο να βασίζεται στην µη χρήση ισχύος και στην
ανάγκη εφαρµογής της διαδικασίας συµφωνίας. Σε κάθε
περίπτωση σεβόµεθα τον υπάρχοντα µηχανισµό διατη -
ρήσεως της ειρήνης (peace keeping). Η προστασία των
πολιτών στις ζώνες συγκρούσεων, η προσπάθεια για να
εµποδισθεί η αποµόνωσή τους και να διασφαλισθούν οι
ανθρωπιστικές και κοινο-οικονοµικές ανάγκες είναι
απαραίτητες αρχές. Κάθε πρόκληση κατά ειρηνευτών που
επιχειρούν κάτω από εντολή συµφωνηµένη από τα µέρη,
είναι απολύτως απαράδεκτη.

Τέταρτον, η συνθήκη να παρέξει µία νέα ποιότητα
συνεργασίας µεταξύ των κρατών και οργανισµών κατά
νέων απειλών και προκλήσεων, περιλαµβανοµένης της
διασποράς των όπλων µαζικής καταστροφής και της
διεθνούς τροµοκρατίας.

Εµείς απλά προσκαλούµε κάθε έναν να εµπλακεί
στη συζήτηση, µία συζήτηση για το πώς οι υποχρεώσεις
θα υλοποιηθούν και γιατί υπάρχουν προβλήµατα στην
περιοχή. Η κρίση του Καυκάσου µας έκανε να είµεθα σε
εγρήγορση σ΄ότι αφορά τις πολιτικές υποχρεώσεις που
όλοι έχουµε. Προτείνουµε µία συλλογική και έντιµη
συζήτηση για κοινά προβλήµατα αποτέλεσµα του οποίου
µπορεί να είναι η συµφωνία.

Εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας τις προσπάθειες
της Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΑΣΕ να προτείνει την
άτυπη συζήτηση για το θέµα, περιλαµβανοµένης και της
Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, πιστεύουµε δε ότι η
διαδικασία της Κέρκυρας είναι ένα σηµαντικό βήµα να
συζητήσουµε κοινά σηµεία κάτω από µία µοντέρνα
ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Αλλά δεν είναι
µόνο βήµα. Εµείς προτιθέµεθα να συζητήσουµε αυτό στο
πλαίσιο του Συµβουλίου Ρωσίας - ΝΑΤΟ, καθώς επίσης
και µε την ΕΕ.

Είµαι πεπεισµένος ότι στο τέλος θα βρούµε τον
δρόµο για να ενισχύσουµε την κοινή ασφάλεια στην
Ευρω-Ατλαντική περιοχή από το Βανκούβερ µέχρι το
Βλαδιβοστόκ.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Κύριε Συντονιστά, Εκλε-
κτοί Στρατηγοί και συνεργάτες,
καληµέρα σας.

Είναι µεγάλη µου τιµή να
µιλώ σε ένα τέτοιο εξαιρετικό
ακροατήριο για την εξωτερική
πολιτική της Κίνας. Αυτό είναι
µία σηµαντική αποστολή και θα

προσπαθήσω για το καλύτερο. Εάν έχετε ερωτήσεις, θα
προσπαθήσω να τις απαντήσω µετά την εισήγησή µου.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κίνα δεν είναι
πολύ διαφορετική από την Ελλάδα. Αµφότεροι είµεθα
αρχαίοι πολιτισµοί, ικανοί να κατανοούµε διαφορές,
περιπλοκές και συγκλίσεις.

Αρχίζω ζητώντας να µου επιτρέψετε να πα-
ρουσιάσω µία µεγάλη εικόνα για σας. Τι ακριβώς εµείς
υπερασπιζόµεθα; Τι αντικειµενικούς σκοπούς επιδιώ-
κουµε; Εν συντοµία η εξωτερική πολιτική της Κίνας
βασίζεται σε τέσσερις αρχές και σε µία λέξη κλειδί. Αυτές
οι αρχές κυριαρχούν στις διεθνείς σχέσεις µας. Για
απλότητα τις ονοµάζω DEWN (D: Diversity =
∆ιαφορετικότητα, E: Equality = Ισότητα, W: Win-Win =
Αµοιβαίο Κέρδος ή Νίκη, N: New Security = Νέα
Ασφάλεια).

D: Diversity, είναι ο σεβασµός της ∆ιαφορε-
τικότητας του κόσµου. Η ∆ιαφορετικότητα δεν είναι
ελάττωµα αλλά περισσότερο αρετή. Αυτή περιέχεται στο
οικοσύστηµα, όπως υπάρχει στο δικό µας κοινωνικό και
οικονοµικό σύστηµα. ∆ιαφορετικές ιστορικές γνώσεις και
οι εθνικές συνθήκες έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη των
διαφορετικών πολιτισµών, ιδεών µοντέλων αναπτύξεως
και διακυβερνήσεως και θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
µε σεβασµό.

Ε: Equality, Ισότητα όταν δηµιουργούµε διεθνείς
σχέσεις. Όλες οι χώρες του κόσµου πρέπει να είναι ίσες,
µικρές ή µεγάλες, πλούσιες ή πτωχές και τα παγκόσµια
θέµατα θα πρέπει να εξετάζονται δια µέσου διαλόγου και
διαβουλεύσεων, µε δηµοκρατικό τρόπο και ισότητα.

W: Win-Win, Αµοιβαίο κέρδος στις οικονοµικές
σχέσεις θα πρέπει να κατοχυρωθεί: Πρέπει να εργασθούµε
µαζί για να διασφαλίσουµε ότι το αποτέλεσµα της
παγκοσµιοποίησης θα είναι ωφέλιµο για όλες τις χώρες
και όλους τους ανθρώπους.

Ν: New, η νέα ιδέα, η φιλοσοφία για την ασ-
φάλεια θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Η Κίνα πιστεύει ότι
µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, και µε βάση την
παγκοσµιοποίηση, µία νέα φιλοσοφία, βασισµένη στην
αµοιβαία εµπιστοσύνη, συνεργασία και στην κοινή

ασφάλεια θα πρέπει να δηµιουργηθεί. Τα κράτη δεν θα
πρέπει να επιδιώκουν την ολιστική ασφάλεια σε βάρος
άλλων και οπωσδήποτε θα πρέπει οι διεθνείς διαφορές να
µην επιλύονται δια µέσου εκφοβισµών ή απειλών
πολέµου σε βάρος του ασθενεστέρου.

Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι οι περισσότερο
σπουδαίες και θεµελειώδεις για να κτισθεί ένας αρµονικός
κόσµος βασισµένος στην ειρήνη και κοινή ευηµερία, τον
οποίο η Κίνα επιδιώκει σε συνεργασία µε τον υπόλοιπο
κόσµο. Ο αρµονικός κόσµος είναι η λέξη κλειδί για το
όραµα της κινεζικής διπλωµατίας.

∆εύτερον, η Κίνα συνδυάζει µε συνοχή το όραµα,
τις αρχές και τις πρακτικές της. Κτίζοντας τον αρµονικό
κόσµο, η διπλωµατία της Κίνας έχει αποστολή να
διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα και ασφάλειά της,
να υπηρετήσει την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη και
να δηµιουργήσει ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες. Ειδικά η
εξωτερική πολιτική είναι αφιερωµένη στην αντιµετώπιση
της παγκοσµίου διεθνούς οικονοµικής κρίσεως, να
υπηρετεί τις ανάγκες της εσωτερικής ανάπτυξης και να
βοηθήσει στη δηµιουργία περισσότερο αποτελεσµατικών
και υγιών διεθνών οικονοµικών Ινστιτούτων. Οι
προσπάθειές µας εκτείνονται σε τέσσερις διευθύνσεις :
� Εξασφάλιση σταθερής αναπτύξεως των σχέσεων
µε τις µεγάλες δυνάµεις όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ,
Ιαπωνία και µεγάλες αναπτυσσόµενες/αναδυόµενες
δυνάµεις.
� Ενισχύοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας µε τις
συνορεύουσες χώρες, ανάπτυξη διµερούς συνεργασίας
καθώς επίσης µε τους οργανισµούς APEC, ASEAN-
Κίνας, Κίνας-Ιαπωνίας κ.α.
� Ενίσχυση της αλληλεγγύης και συνεργασίας µε
άλλες αναπτυσσόµενες χώρες, ειδικά στα πλαίσια του
FORUM Κίνας-Αφρικής κ.α.
� Περισσότερη παραγωγική συµµετοχή στην
επίλυση παγκόσµιων θεµάτων και περιφερειακών δια-
φορών, όπως η κλιµατική αλλαγή, ενεργειακή ασφάλεια,
αντιµετώπιση τροµοκρατίας, αφοπλισµός, αντιµετώπιση
πειρατείας και το πυρηνικό θέµα της Κορεατικής
Χερσονήσου.

Τρίτον, τρεις µεγάλες πηγές συνεισφέρουν στην
σηµερινή Κινεζική εξωτερική πολιτική, οι διεθνείς, οι
εγχώριες και οι παραδοσιακές απόψεις-προσανατολισµοί.

Κατά την άποψή µας σήµερα ο κόσµος ταχύτατα
εξελίσσεται περισσότερο σε πολυπολικό, βαθειά παγκο-
σµιοποιηµένο και στενά ανεξάρτητο. Αυτό έχει µερικές
σηµαντικές συνέπειες για την Κινεζική εξωτερική
πολιτική. Πρέπει να κινηθούµε εµπρός µε αυτόν δια
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"Αναζητώντας την επιτυχία στην επίτευξη του στόχου για ένα αµυντικό κόσµο"

Υπό Πρέσβεως Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας 
Kυρίoυ LUO LINQUAN
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µέσου µεταρρυθµίσεων, ανοίγοντας και αλλάζοντας ώστε
να γίνουµε ένας σηµαντικός παίκτης στη διεθνή αρένα.
Πρέπει να επικεντρωθούµε στην κοινωνική και
οικονοµική ευηµερία των ανθρώπων, χωρίς να ανησυ -
χούµε τόσο πολύ για ένα άλλο παγκόσµιο πόλεµο.
Εκµεταλλευόµενοι τις ευκαιρίες και αντιµετωπίζοντας τις
προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης να γίνουµε αντα -
γωνιστικοί και ακµάζοντες, έχοντες υπόψη το αµοιβαίο
όφελος και το αµοιβαίο κέρδος στην συνεργασία. Εµείς
τοποθετούµεθα σε ένα κόσµο όπου η Κίνα στενά θα
συνδέεται µε τους άλλους, όπου η Κίνα δεν µπορεί να
επιτύχει χωρίς τον υπόλοιπο κόσµο και αντίστροφα.

Στην πραγµατικότητα, η Κίνα ουδέποτε είχε
συνδεθεί τόσο στενά µε τις χώρες κατά µήκος του Ειρη -
νικού και Ινδικού Ωκεανού και τον Καύκασο. Το εξω -
τερικό εµπόριο της Κίνας τα τελευταία χρόνια έφθασε τα
2.561 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ και η οικονοµία της
συνεισέφερε το 20% στην παγκόσµια οικονοµική ανά -
πτυξη. Έχουµε διπλωµατικές σχέσεις µε 181 χώρες, σε
σχέση µε τις 18 όταν η Λαϊκή ∆ηµοκρατία δηµιουργήθηκε
εδώ και 60 χρόνια. Είµεθα µέλη 130 διεθνών κυβερ -
νητικών οργανισµών, συµβαλλόµενο µέλος σε πάνω από
300 διεθνείς συνθήκες. Η Κίνα είναι ένας σηµαντικός
εταίρος και παίκτης στην σταθεροποίηση της Βορειο-
Ανατολικής Ασίας, Ασίας-Ειρηνικού και στην προώθηση
και ανάπτυξη της παγκοσµίου ειρήνης.

Η κινεζική ανάπτυξη κινείται στο σίγουρο δρόµο
της συνεργασίας και µε διπλωµατία που έχει υπόψη της
την παγκοσµιοποίηση. Εξήντα χρόνια είναι µικρή
περίοδος για χώρες όπως η Κίνα και η Ελλάδα, παρά το
ότι τις έξι τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει πολλά. Η
ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής εκτινάχθηκε από τα 18
δισεκατοµµύρια στα 4,4 τρισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο µέσος όρος ζωής αυξήθηκε από τα 35 στα 73
χρόνια. Το ποσοστό αναλφάβητων έπεσε από το 80% στο
6,7%. Ειδικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Κίνα
επέτυχε 250 εκατοµµύρια του πληθυσµού της να βγουν
έξω από το επίπεδο φτώχιας. Στο πλαίσιο-δοµές του
σοσιαλισµού µε τα κινεζικά χαρακτηριστικά, έχουµε εγ -
κα θιδρύσει το σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς
εφαρµογής του νόµου και σοσιαλιστικής δηµοκρατίας.

Ενώ εµείς εργαζόµεθα σκληρά να βελτιώσουµε
την οικονοµία µας, την ανταγωνιστικότητα και την
διακυβέρνηση, αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας σαν µία
αναπτυσσόµενη χώρα, που κερδίζει από την διεθνή
επιρροή. ∆εν µπορούµε να µην έχουµε ιδέα των τροµερών
υποχρεώσεων που έχουµε. Το κατά κεφαλήν εισόδηµα
είναι µόνο 3.300 δολάρια ΗΠΑ, το 1/10 της Ελλάδας,
ευρισκόµενοι στην 104η θέση παγκοσµίως. Η διαφορά
εισοδήµατος µεταξύ των παραλίων και ηπειρωτικών
περιοχών είναι µεγάλη. Υπάρχουν 135 εκατοµµύρια
Κινέζων που ζουν µε λιγότερο από ένα δολάριο την
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ηµέρα, αριθµός που είναι 10 φορές µεγαλύτερος από το
σύνολο του ελληνικού πληθυσµού. Η απασχόληση µε το
εξωτερικό εµπόριο τµηµατικά κινείται στην παγκόσµια
µεταφορά της παραγωγικής ικανότητος. Εµείς πρέπει να
εξάγουµε 800 εκατοµµύρια υποκάµισα για να έχουµε
δυνατότητα αγοράς ενός Air-bus A-340 επιβατηγό
αεροπλάνο.

Τέλος αλλά όχι τελευταίο, εµείς διατηρούµε τις
αξίες που οδήγησαν το έθνος µας τις πέντε χιλιετίες που
πέρασαν. Πιστεύουµε στην φιλοσοφία της συνεργασίας
µε άλλους µε καλή θέληση, καλή πίστη, ευγένεια ως ίσοι.
Στην επιδίωξη της επιτυχίας θα πρέπει να δίνουµε την
δυνατότητα και στους άλλους να επιτύχουν. Στοχεύοντας
σε οφέλη θα πρέπει να βλέπουµε και οφέλη για τους
άλλους. Αµφότεροι ο Κοµφούκιος και η Αγία Γραφή
µοιράζονται την κρίση-εντολή δηλαδή "Μην κάνεις κάτι
σε άλλον που δεν θέλεις να κάνουν σ' εσένα". (Ου µισείς
ετέρω µη ποιείς). Όπως ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Yang
Jiechi είπε "Οι σχέσεις µας µε πολλές Ασιατικές χώρες
είναι κάτι περισσότερο από οικονοµικό κοινό όφελος,
αλλά περισσότερο φιλία κυρίων, φιλία µε ηθικές
υποχρεώσεις".

Αυτά είναι η µενταλιτέ και οι φιλοσοφικές πηγές
της προσεγγίσεως του αρµονικού κόσµου της Κίνας.

Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να επισύρω την
προσοχή σας στη σηµαντική σηµασία της στρατηγικής
συνεργασίας της Κίνας µε την ΕΕ και την Ελλάδα.

Η Κίνα και η ΕΕ έχουν ετήσιες Συνόδους
Κορυφής υψηλού επιπέδου, διάλογο για την οικονοµία,
στρατηγικό διάλογο και περισσότερους από πενήντα
µηχανισµούς συµβουλευτικούς ή διαλόγου, καλύπτοντας
πολιτικά, οικονοµικά, τεχνολογικά, ενεργειακά και
περιβαλλοντολογικά θέµατα. Συχνή ανταλλαγή επισ κέ -
ψεων µεταξύ Κίνας και µελών της ΕΕ βοηθούν την
ανάπτυξη των σχέσεών µας. Ο Πρόεδρος Hu Jintao και ο
Πρόεδρος Παπούλιας αντάλλαξαν επιτυχείς επισκέψεις το
τελευταίο χρόνο, οι οποίες επαναβεβαίωσαν τις υπο -
χρεώσεις για δυνατότερες και περισσότερο αποδοτικές
σχέσεις.

Οι οικονοµίες της Κίνας και της ΕΕ έχουν να
προσφέρουν πολλά η µία στην άλλη. Το διµερές εµπόριο
έφθασε τα 425,6 δις δολάρια τον τελευταίο χρόνο, από τα
2,4 δις δολάρια που ήταν εδώ και 34 χρόνια. 

Η ΕΕ είναι ο Νο 1 συνεταίρος της Κίνας στο

εµπόριο τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι δίκαιο αυτό που
είπε ο κ. Charles Grant ότι "Η οικονοµική ανάπτυξη της
Κίνας είναι κυρίως καλή για τις χώρες της ΕΕ, επειδή
εµπορευόµενοι µε την Κίνα δεν έχουµε µόνο µία µεγάλη
πηγή αναπτύξεως και οφέλους για τις επιχειρήσεις της
ΕΕ, αλλά επίσης καλή για τους καταναλωτές". Μία
πρόσφατη Ολλανδική µελέτη έδειξε ότι "τα φθηνά
κινεζικά αγαθά έχουν διασώσει 300 ευρώ το χρόνο κατά
µέσο όρο στο ευρωπαϊκό νοικοκυριό".

Η συνεργασία αυτή µεταξύ µας δεν εξανεµίσθηκε
στην εµφάνιση της οικονοµικής κρίσεως. Η Κίνα και η ΕΕ
έχουν κοινό έδαφος να αντιµετωπίσουν την οικονοµική
κρίση. Αµφότεροι αναγνωρίζουµε την ανάγκη ανα -
µορφώσεως του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος και
συµφωνούµε  να αντισταθούµε σε κάθε µορφή προστα -
τευτισµού στο εµπόριο ή τις επενδύσεις. Η Κίνα µε 4
τρισεκατοµµύρια yuan έχει παίξει θετικό ρόλο στην
παγκόσµια ανάπτυξη. Αγοράζοντας από µεγάλους
συνεταίρους, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΕ, η Κίνα
συνδράµει στην αναµόρφωση-ανανέωση της εµπι -
στοσύνης στην παγκόσµια οικονοµία.

Είµαι χαρούµενος να τονίσω ότι πρόσφατα µία
αντιπροσωπεία από την επαρχία Hainan της Κίνας
υπέγραψε συµφωνία αγοράς 5.000 τόννων λαδιού από την
Κρήτη. Η Κινεζική COSCO έχει αρχίσει να λειτουργεί
στο τερµατικό σταθµό κοντέϊντερς στον Πειραιά, παρά τις
όποιες δυσκολίες που οφείλονται σε µη κατανόηση εν
πολλοίς. Με την συνεργασία του ΟΛΠ και της Ελληνικής
Κυβερνήσεως, η COSCO θα είναι ικανή να ολοκληρώσει
το σχέδιό της για µετατροπή του λιµανιού σε µοντέρνο
ικανό ως κέντρο µεταφοράς εµπορίου µε πλοία και
εγκαθίδρυση στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη περιφε -
ρειακού λογιστικού κέντρου που θα δηµιουργήσει
περισσότερες εργασίες για τους Έλληνες.

Η Ελλάδα απεδείχθη ένας άκαµπτος υπο -
στηρικτής των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου το
τελευταίο έτος, ικανή να κατανοήσει την διαφορετικότητα
και την ανεκτικότητα. 

Πολιτιστικά, ιστορικά και γεωγραφικά φαίνεται
να κατανοεί καλύτερα την Ανατολή και την ∆ύση και η
Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει την γεφύρωση του ανοίγ -
µατος µεταξύ Κίνας και Ευρώπης.

Ευχαριστώ πολύ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το γεωστρατηγικό περιβάλλον

που βρίσκεται στην περίµετρο της
Ελλάδος ή κοντά σ' αυτήν και το
οποίο την επηρεάζει, παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των χα-
ρακτηριστικών του. Εκ των χαρακτη-
ριστικών αυτών σηµαντικότερα είναι

τα εξής:
α.Η αστάθεια πολλών περιοχών.
β.Η δυναµική του περιβάλλοντος (εξελίσσεται συνεχώς).
γ. Η σύγκρουση συµφερόντων των ισχυρών της γης στην
περιοχή.

Για τις ανάγκες της εισήγησης, το γεωστρατηγικό
αυτό περιβάλλον θα το χωρίσουµε στις εξής περιοχές:
α. Βαλκάνια
β. Παρευξίνια Περιοχή- Καύκασος
γ.Τουρκία
δ. Μέση Ανατολή
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Χαρακτηρίσθηκαν στο παρελθόν ως "Η Πυρι-
τιδαποθήκη της Ευρώπης". Επίσης, λόγω των πολλών
µετακινήσεων πληθυσµών σε συνδυασµό µε τον τρόπο
χάραξης των συνόρων, σήµερα υπάρχουν στην περιοχή
πολλές µειονότητες.

Μετά τον Β'Π.Π. και ε όλη τη διάρκεια του ψυ-
χρού πολέµου, η χερσόνησος περιλάµβανε τέσσερα
ανεξάρτητα κράτη (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και
Αλβανία) και µία Οµοσπονδία (Γιουγκοσλαβία). Εξ'αυ-
τών µόνο η Ελλάδα ανήκε στον ∆υτικό Κόσµο.

Με την κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισµού
οι χώρες της Βαλκανικής, πλην Ελλάδος, παρουσίασαν
ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά (κίνηση προς η ∆ηµο-
κρατία, µετακίνηση προς την οικονοµία της αγοράς, προ-
σπάθεια ένταξης στο ΝΑΤΟ, έξαρση εθνικισµού). Ο εθνι-
κισµός σε συνδυασµό µε τις µειονότητες, που δεν είχαν
όλα τα δικαιώµατα, και το βεβαρηµένο παρελθόν στις
σχέσεις των Οµόσπονδων ∆ηµοκρατιών της Γ/Β, οδήγη-
σαν σε ένοπλες συγκρούσεις, και τελικά στη διάλυση της
Γ/Β και στην ύπαρξη σήµερα στα Βαλκάνια ένδεκα κρα-
τών εκ των οποίων ένα ( το Κόσσοβο), εντός εισαγω-
γικών.

Σήµερα από της χώρες της Βαλκανικής:
α.Η Σλοβενία, Ρουµανία και η Βουλγαρία δεν αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα ασφαλείας.
β. Η Κροατία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο βαίνουν
προς την σταθεροποίηση και οι πιθανότητες ανακοπής
αυτής της πορείας είναι περιορισµένες.
γ. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Σερβία-Κόσσοβο (ως σύνολο

εξεταζόµενο) και η ΠΓ∆Μ παρουσιάζουν αστάθεια µε
ενδεχόµενη τη δηµιουργία προβληµάτων ασφάλειας σε
οποιοδήποτε χρόνο. Η ειρηνική συνύπαρξη των 3 κοι-
νοτήτων στη Β-Ε σήµερα εξασφαλίζεται χάρη στην
παρουσία των 7000 ανδρών της ΕΘΦΟΡ και του Υπάτου
Αρµοστή του ΟΗΕ. Οµοίως στο Κόσσοβο εξασφαλίζεται
από 14000 περίπου άνδρες της KFOR.

Σήµερα αιτία για αποσταθεροποίηση και περαι-
τέρω αποδόµηση των Βαλκανίων δυνατόν να απο-
τελέσουν:
α.Μία δυσµενής εξέλιξη από πλευράς ασφαλείας σε κά-
ποια από τις τρεις ασταθείς περιοχές (Β-Ε, Σερβία-Κόσ-
σοβο, ΠΓ∆Μ).
β. Έξαρση του Αλβανικού εθνικισµού σε συνδυασµό µε
τη τωρινή διάταξη του Αλβανικού Πληθυσµού ανά την
υφήλιο και κυρίως στα Βαλκάνια (55% των Αλβανών
εντός της Αλβανίας, 27% στο Κόσσοβο, 9% στην ΠΓ∆Μ,
2% στη Σερβία, !% στο Μαυροβούνιο και 6% στη
διασπορά).

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΚΑΥΚΑΣΟΣ
Από την υπόψη περιοχή ήδη αναφερθήκαµε στη

Ρουµανία και Βουλγαρία, ενώ αργότερα θα αναφερθούµε
ξεχωριστά στην Τουρκία. Κατόπιν αυτού τα όσα θα
λεχθούν στη συνέχεια θα αφορούν στον Καύκασο, ήτοι
στην εδαφική έκταση µεταξύ Μαύρης και Κασπίας
Θαλάσσης. Στην περιοχή βρίσκεται το σύνολο της
έκτασης τριών ανεξαρτήτων κρατών που προέκυψε µετά
τη διάλυση της ΕΣΣ∆ (Γεωργία, Αρµενία και
Αζερµπαϊτζάν), καθώς και µέρος της έκτασης της Ρωσίας,
της Τουρκίας και του Ιράν.

Ο Καύκασος παρουσιάζει σηµαντικό γεωοικο-
νοµικό, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον,
αφού ελέγχει σηµαντικό µέρος των ενεργειακών απο-
θεµάτων της Κασπίας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), από
την περιοχή διέρχονται πολλοί αγωγοί που διοχετεύουν το
πετρέλαιο και το αέριο της Κασπίας στην Ευρώπη και
στον υπόλοιπο ∆υτικό κόσµο, µπορεί να αποτελέσει ορ-
µητήριο για κίνηση προς περιοχές ιδιαίτερου ενδια-
φέροντος (Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Ευρώπη).

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στην
περιοχή έλαβαν χώραν ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες µε
πολλά διαλείµµατα συνεχίστηκαν µέχρι τον περασµένο
Αύγουστο. Για το λόγο αυτό η περιοχή αυτή χαρακτη-
ρίζεται ως ιδιαίτερα ασταθής.

Σήµερα οι βασικές αιτίες της αστάθειας και
έντασης στον Καύκασο είναι:
α. Τα ανοιχτά ζητήµατα της Αµπχαζίας, της Νότιας
Οσετίας και του Ναγκόρνο Καραµπάχ. Τα ζητήµατα αυτά
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έχουν την ίδια νοµική βάση µε το ζήτηµα του Κοσσόβου
και η όποια εξέλιξη στο τελευταίο ήδη διαπιστώθηκε ότι
επηρεάζει τα πρώτα.
β. Ο ανταγωνισµός µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον
έλεγχο της περιοχής, ο οποίος εντάθηκε µε την προ -
σπάθεια των ΗΠΑ να ενταχθεί η Γεωργία στο ΝΑΤΟ και
έφτασε στο απόγειο του µε τα γεγονότα του Αυγούστου
2008.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Εξετάζοντας γεωστρατηγικά τη χώρα αυτή πρέπει

να έχουµε υπόψη µας ορισµένα χαρακτηριστικά της,
σηµαντικότερα των οποίων είναι τα εξής:
α. Το πρόβληµα της εθνικής συνοχής που αντιµετωπίζει
λόγω του Κουρδικού ζητήµατος
β. Η µειωµένη ιδεολογικοπολιτική συνοχή που τη
µαστίζει, λόγω της διαµάχης µετριοπαθών Ισλαµιστών
και Κεµαλιστών.
γ. Η εξουσία στη χώρα ασκείται όχι µόνο από την
Κυβέρνηση, αλλά και από τις Ε∆.
δ. Την όποια εσωτερική κρίση αντιµετωπίζει την εξάγει
εκτός συνόρων.

Στην περίοδο του ψυχρού πολέµου η Τουρκία
παρουσίαζε ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, αφού:
ήταν η µόνη χώρα του ΝΑΤΟ που συνόρευε µε την ΕΣΣ∆,
είχε τις δεύτερες µεγαλύτερες Ε∆ της Συµµαχίας εξα -
σφάλιζε πρόσβαση και προϋποθέσεις ελέγχου της Μέσης
Ανατολής. Με την κατάρρευση του υπαρκτού Σοσια -
λισµού εξαλείφθηκε ή µειώθηκε η σηµασία των δύο πρώ -
των πλεονεκτηµάτων, ενώ µε την παρουσία των Αµερι -
κανών στο Ιράκ µειώθηκε η σηµασία και του τρίτου. Στη
σηµερινή πραγµατικότητα η σηµασία της Τουρκίας δεν
είναι µικρή, αφού: µπορεί να αποτελέσει είδος γέφυρας
µεταξύ Ισλάµ και ∆υτικού κόσµου, εξασφαλίζει πρό -
σβαση προς τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και την
Κεντρική Ασία, διέρχονται από το έδαφός της σηµαντικοί
αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνεχίζει να
ελέγχει τα στενά των ∆αρδανελίων

Στα σηµερινά θέµατα γεωστρατηγικού ενδιαφέ -
ροντος που αντιµετωπίζει η Τουρκία περιλαµβάνονται
κυρίως: οι συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις µε το ΡΚΚ, η
συνέχιση της κατοχής της Βόρειας Κύπρου µε 35.000
περίπου στρατιωτών, οι αποκαλούµενες από αυτή
διαφορές που έχει µε την Ελλάδα, η διαµάχη µε την
Αρµενία κυρίως λόγω του ζητήµατος της γενοκτονίας.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η Μέση Ανατολή αποτελεί τις τελευταίες

δεκαετίες την ασταθέστερη περιοχή της γης. Οι λόγοι
είναι κυρίως οι εξής:
α.Οι θρησκευτικές διαφορές µεταξύ Σιϊτών και Σουνιτών.
β. Τα αυταρχικά και ασταθή καθεστώτα σε ορισµένες από
τις χώρες της περιοχής, καθώς και οι επεκτατικές βλέψεις
µερικών από τους αντίστοιχους ηγέτες.
γ. Η συγκρότηση και δράση στην περιοχή διαφόρων
εξτρεµιστικών οργανώσεων.
δ. Με την ολοκλήρωση της χάραξης των διεθνών
συνόρων στην περιοχή, ή µη πρόβλεψη εδαφικής έκτασης
για τη δηµιουργία κράτους από τους Ισραηλίτες, τους
Παλαιστινίους και τους Κούρδους.

Ο τελευταίος από τους παραπάνω λόγους είναι ο
σηµαντικότερος, έχει γεωστρατηγικό χαρακτήρα και θα
µας απασχολήσει αποκλειστικά στη συνέχεια.

Επί του υπόψη προβλήµατος έλαβε θέση ο ΟΗΕ
το Νοέµβριο του 1947 καθορίζοντας έκταση για τη δη -
µιουργία κράτους από τους Ισραηλίτες κα τους Πα -
λαιστινίους, ενώ δεν έκανε καµία πρόβλεψη για τους
Κούρδους. Οι Ισραηλίτες αποδέχθηκαν την πρόταση του
ΟΗΕ, ενώ οι Παλαιστίνιοι την απέρριψαν. Με την ίδρυση
του κράτους του Ισραήλ (Μάιος 1948) δηµιουργήθηκε
µία πρωτοφανής έχθρα µεταξύ Αράβων και Ισραηλιτών
που οδήγησε έκτοτε σε τέσσερις πολέµους, σε πολυά -
ριθµες µικρότερες συγκρούσεις και σε αρκετές επιθέσεις
αυτοκτονίας. Η διεθνής κοινότητα επενέβη για αντι -
µετώπιση της κατάστασης δια της δηµιουργίας κράτους
της Παλαιστίνης. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, αντι -
µετωπίζονται δυσκολίες, πλην όµως εξακολουθεί να
υπάρχει αισιοδοξία.

Οι Κούρδοι είναι 25.000.000 και κατοικούν σε
περιοχή που παρουσιάζει γεωγραφική συνέχεια, πλην
όµως η περιοχή αυτή κατανέµεται µεταξύ τεσσάρων (4)
χωρών (Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία). Έχουν εκδηλώσει
αλλεπάλληλες ενέργειες (διπλωµατικές, ένοπλες κλπ.) για
δηµιουργία κράτους χωρίς όµως αποτέλεσµα. Θετική
εξέλιξη αποτελεί η διαφαινόµενη πρόθεση των ΗΠΑ να
δηµιουργήσουν οµόσπονδο κουρδικό κράτος στο Βόρειο
Ιράκ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην περίµετρο της Ελλάδος και κοντά σ' αυτή

υπάρχουν αρκετές ασταθείς περιοχές, γεγονός που
επιβάλει αντίστοιχη επαγρύπνηση. Ειδικά στα Βαλκάνια
και λόγω της επικρατούσας γεωστρατηγικής, γεωπο -
λιτικής και γεωοικονοµικής κατάστασης, η Ελλάδα έχει
τις προϋποθέσεις να διαδραµατίσει έναν ηγετικό ρόλο.
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Η παρούσα διεθνής κατάσταση είναι αποτέλεσµα
των γεγονότων που συνέβησαν τον περασµένο αιώνα
(δεκαετία του 1990), µε σηµαντικότερο όλων την
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού (διάλυση της
Σοβιετικής Ενώσεως και Συµφώνου της Βαρσοβίας) και
µαζί του ∆ιπόλου Ανατολής-∆ύσεως. Οι συνθήκες αυτές
ανάδειξαν τον µονοπολισµό µε κύριο εκφραστή του τις
ΗΠΑ και ακολούθως τον Ηγεµονισµό αυτής παγκοσµίως.
Παρά το ότι επί του παρόντος δεν διαφαίνεται πιθανότητα
παγκοσµίου συρράξεως, θερµά γεγονότα δεν αποκλείον-
ται. Ο ηγεµονισµός αυτός είχε ως συνέπεια την απο-
δυνάµωση του ΟΗΕ, τον παραµερισµό του διεθνούς δι-
καίου και την εύκολη προσφυγή στη βία, παράλληλα µε
την εµφάνιση της διεθνούς τροµοκρατίας. Η ειρήνη σήµε-
ρα παραµένει ζητούµενο, δεδοµένου ότι σε ολόκληρο τον
κόσµο υπάρχουν πάνω από 30 θερµές εστίες, µε ιδιαίτερη
αναφορά σε αυτές του Αφγανιστάν, Ιράκ, Ισραήλ-Παλαι-
στινίων, οι οποίες, εφόσον δεν επιλυθούν, είναι δυνατόν
να οδηγήσουν σε ευρύτερες συγκρούσεις.

Τα προβλήµατα και οι προκλήσεις που απειλούν
τον σηµερινό κόσµο, όλα κληρονοµιά του προηγούµενου
αιώνα, είναι ο ηγεµονισµός, η παγκοσµιοποίηση, ο κίν-
δυνος από την εξάπλωση των πυρηνικών, η µετανάστευ-
ση, η οικονοµική καταστροφή, η τροµοκρατία, το λαθρεµ-
πόριο όπλων και ναρκωτικών, το διεθνές οργανωµένο
έγκληµα κ.λ.π. Από τον χειρισµό και την ορθή αντιµετώ-
πισή τους θα εξαρτηθεί η παγκόσµια σταθερότητα και
πρόοδος. Απαιτούνται προς τούτο ενδυνάµωση του
κύρους του ΟΗΕ και άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών, σεβα-
σµός του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, διεθνής συνεργασία προς την
κατεύθυνση υπηρετήσεως του συνολικού συµφέροντος
(οµιλία Στρατηγού ε.α. κ. ∆ηµητρίου Σκαρβέλη).

Οι ΗΠΑ στα πλαίσια του ηγεµονισµού τους
παγκοσµίως προσπάθησαν και προσπαθούν να ρυθµίσουν
τα διεθνή θέµατα µε τρόπο που αφ΄ενός να εξυπηρετεί τα
εθνικά τους συµφέροντα και αφ΄ετέρου να διατηρηθεί ο
µονοπολισµός παγκοσµίως. Στα πλαίσια αυτά περιλαµ-
βάνονται η αµφισβήτηση του ΟΗΕ και του διεθνούς δι-
καίου, ο διεµβολισµός των πολιτικών προοπτικών της ΕΕ
µέσω των φιλοατλαντιστών, η προσπάθεια αποµονώσεως
της Ρωσίας οικονοµικά και πολιτικά, η χρησιµοποίηση
του ΝΑΤΟ ως εργαλείου ασφαλείας για επεµβάσεις παγ-
κοσµίως, η υποστήριξη πολιτικών που αντιτίθενται στις
αρχές του διεθνούς δικαίου για υποστήριξη χωρών που
είναι αναγκαίες για το γεωπολιτικό παιχνίδι της (Τουρκία,
δηµιουργία Κοσσόβου κ.α.), η διεµβόλιση της εθνικής συ-
νειδήσεως χωρών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωστρα-
τηγικό ενδιαφέρον και δεν είναι πάντοτε υποστηρικτές
των πολιτικών των ΗΠΑ, για ευνοήτους λόγους. Η πο-
λιτική αυτή, που εντάθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της διοι-
κήσεως Bush, ονοµασθείσα νεοσυντηρητική πολιτική,
έπληξε το γόητρο των ΗΠΑ, που σε συνδυασµό µε την

επελθούσα παγκόσµια οικονοµική κρίση οδηγεί τη νέα
διοίκηση των ΗΠΑ, χωρίς να ανατρέπονται οι γεωπο-
λιτικοί στόχοι της χώρας, σε ηπιότερες πολιτικές που
προτάσσουν την συνεργασία µε τις άλλες παγκόσµιες
δυνάµεις σε τοµείς όπου υπάρχει αυτονόητη συµφωνία.
Οι ΗΠΑ γνωρίζουν πλέον ότι ο µονοπολισµός και ο
ηγεµονισµός τους αµφισβητείται και νέες δυνάµεις στο
παγκόσµιο στερέωµα ανέρχονται να διεκδικήσουν χώρο
στα δρώµενα παγκοσµίως, ώστε να διασφαλισθούν τα
συµφέροντά τους και το ερώτηµα που τίθεται είναι σε
ποίο βαθµό θα επιτευχθεί η παγκόσµια συνεργασία προς
όφελος όλων, αντί της µέχρι τούδε αντιπαραγωγικής πο-
λιτικής των αποκλεισµών.

Η Ρωσική πρόταση για ένα νέο σύστηµα ή (διαζ)
αρχιτεκτονική ασφάλειας, στην Ευρωατλαντική περιοχή,
τέθηκε κατά το τέλος του 2007, µε αφορµή την µη επι-
κύρωση εκ µέρους των χωρών του ΝΑΤΟ της εκσυγ-
χρονισµένης συνθήκης µειώσεως των συµβατικών δυ-
νάµεων στην Ευρώπη (συνθήκη CFE) της ονοµαζοµένης
ADAPTED CFE TREATY (Adapted δηλαδή συµφω-
νηθείσα, γεγονός που συνέβη κατά την Σύνοδο Κορυφής
του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη το 1999).

Η συνθήκη CFE που η αρχική επικυρώθηκε το
1990 µεταξύ ΝΑΤΟ και Συµφώνου της Βαρσοβίας,
επέφερε στρατιωτική ισορροπία και σταθερότητα στην
Ευρώπη, πλην όµως λόγω διαλύσεως του Συµφώνου της
Βαρσοβίας και της Σοβιετικής Ενώσεως, καθώς και των
αλλαγών που επήλθαν στο γεωπολιτικό χάρτη της Ευρώ-
πης, έγινε ετεροβαρής σε βάρος της Ρωσίας. Παρά ταύτα
και ενώ η Ρωσία επικύρωσε την Adapted συνθήκη CFE,
ενώ το ΝΑΤΟ µε διάφορες αιτιάσεις (π.χ. µη πλήρης συµ-
µόρφωση της Ρωσία σ΄ότι αφορά τις στρατιωτικές δυνά-
µεις που διατηρεί στην Υπερδνειστερία και Καύκασο) δεν
προέβει σε τέτοια ενέργεια, µε συνέπεια η Ρωσία να
αποχωρήσει µονοµερώς από την συνθήκη (Moratorium)
καθώς και από τα Μέτρα Οικοδοµήσεως Εµπιστοσύνης.
Στη συνέχεια της ενέργειας αυτής τέθηκε από την Ρωσική
ηγεσία το θέµα της νέας Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας στην
Ευρωατλαντική περιοχή από το Βανκούβερ µέχρι το Βλα-
διβοστόκ, µε δεδοµένο ότι µία κοινή ασφάλεια δεν είναι
δυνατόν να οικοδοµηθεί µε "εξαιρέσεις" περιοχών, ή µε
ύπαρξη παραγόντων που δηµιουργούν αναποτελεσµατι-
κότητα στο σύστηµα ασφαλείας, και µε δυνατότητα το
κάθε µέρος να διαµορφώνει κατά το δοκούν το σύστηµα
για εξυπηρέτηση ιδίων συµφερόντων, χωρίς να λαµ-
βάνονται υπόψη οι άλλοι.

Περαιτέρω µε βάση ότι ο ΟΑΣΕ δεν έχει "νοµική
προσωπικότητα" µε συνέπεια να µην µπορεί να επεµ-
βαίνει ουσιαστικά στην επίλυση αναφυοµένων, όπως
έγινε κατά την κρίση στη Ν.Οσετία τον Αύγουστο του
2008, οδήγησε τον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας
D. Medvedev να προτείνει τη σύνταξη και υιοθέτηση µιας

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 1ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 1ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγόπουλου
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νέας Νοµικής ∆εσµευτικής Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ασφάλεια (οµιλία του Πρέσβεως της Ρωσικής Οµοσπον -
δίας κ. Vladimir I. Chkhikvishvilli).

Επί του παρόντος τα θέµατα αυτά έχουν συζη -
τηθεί στις δύο τελευταίες Υπουργικές Συνόδους του
ΟΑΣΕ στην Ελλάδα και στο Συµβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας,
χωρίς να υπάρχουν εξελίξεις µέχρι τώρα. Οπωσδήποτε το
θέµα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι τεθείσες
προτάσεις θα πρέπει να τύχουν ευρυτέρας εξετάσεως και
να γίνει εκµετάλλευσή τους στο βαθµό που πρώτιστα
εξυπηρετεί την αυθυπαρξία της ΕΕ, παρά τις όποιες µέχρι
τώρα αρνητικές θέσεις των ΗΠΑ.

Η διπλωµατία της Κίνας στηριζόµενη σε
τέσσερεις βασικές αρχές :
� Τον σεβασµό της διαφορετικότητας.
� Την ισότητα στις διεθνείς σχέσεις.
� Την αποδοχή του αµοιβαίου κέρδους στις
οικονοµικές συνεργασίες.
� Μία νέα ιδέα για την ασφάλεια θα πρέπει να
υπάρξει, καθόσον µετά το τέλος του Ψυχρού πολέµου και
µε βάση την παγκοσµιοποίηση, η ασφάλεια θα πρέπει να
στηρίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και να είναι κοινή
για όλους.

Αυτές τις αρχές η διπλωµατία της Κίνας τις
θεωρεί θεµελειώδεις για να οικοδοµηθεί ένας αρµονικός
κόσµος βασισµένος στην ειρήνη και κοινή ευηµερία τον
οποίο η Κίνα επιδιώκει.

Η Κίνα (και η διπλωµατία της) έχει ως στόχο και
αποστολή να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της Κίνας, να υποστηρίξουν την κοινωνικο-οικονοµική
ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη δηµιουργία ευνοϊκών
διεθνών συνθηκών. Ιδιαίτερα οι προσπάθειες της
εξωτερικής πολιτικής της Κίνας κατευθύνονται στην :
� Εξασφάλιση σταθερής αναπτύξεως των σχέσεων
µε τις µεγάλες δυνάµεις όπως ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ, Ιαπωνία
και τις άλλες αναδυόµενες δυνάµεις.
� Ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας µε τις
χώρες της περιοχής και τους περιφερειακούς οργανισµούς
APEL, ASEAN-KINΑ, KINA-ΙΑΠΩΝΙΑ κ.α.
� Ενίσχυση συνεργασίας µε άλλες αναπτυσσόµενες
χώρες, ειδικά στα πλαίσια του FORUM Κίνα-Αφρική.
� Περισσότερη παραγωγική συµµετοχή στην επί -
λυση παγκοσµίων θεµάτων και περιφερειακών διαφορών,
όπως η κλιµατική αλλαγή, ενεργειακή ασφάλεια, τρο -
µοκρατία, αφοπλισµός, πειρατεία, πυρηνικά της

Κορεατικής Χερσονήσου.
Η Κίνα πιστεύει ότι ο κόσµος σήµερα ταχύτατα

εξελίσσεται στον πολυ-πολισµό, στην παγκοσµιοποίηση
και σε µεγαλύτερη ανεξαρτησία. Η εξέλιξη αυτή επι -
βάλλει βαθειές µεταρρυθµίσεις στην Κινεζική κοινωνία
που παρά τα τεράστια βήµατα προόδου που έχουν επι -
τευχθεί, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα και υστερήσεις
που πρέπει να αντιµετωπισθούν.

Η ανάπτυξη της Κίνας είναι η µία από τις µε -
γαλύτερες παγκοσµίως και η συνδροµή της στην αντι -
µετώπιση της παγκοσµίου οικονοµικής κρίσεως είναι
σηµαντική καθόσον διέθεσε 4 τρισεκατοµµύρια yuan. Στα
πλαίσια των διεθνών συνεργασιών η ΕΕ αποτελεί το
νούµερο 1 εταίρο της Κίνας, ενώ η συνεργασία µε την Ελ -
λάδα που βασίζεται στο σεβασµό της ιστορίας της, θα
συνεχισθεί και θα ενδυναµωθεί (οµιλία Πρέσβεως της
Κίνας κ. Luo Linquan).

Η κατάσταση στο εγγύς περιβάλλον της χώρας
περιέχει προκλήσεις και απειλές που προέρχονται :
� Από την αποσταθεροποίηση της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης της ΠΓ∆Μ και Κοσσόβου-Σερβίας και την
αναθέρµανση του Αλβανικού αλυτρωτισµού, απ΄όπου
δυνατόν να προέλθουν προκλήσεις ασφαλείας.
� Από τα ανοικτά θέµατα Αµπχαζίας, Ν.Οσετίας
και του Ναγκόρνο Καραµπάχ, τα οποία έχουν την αυτή
νοµική βάση µε το θέµα του Κοσσόβου και η όποια
εξέλιξη στο τελευταίο να επηρεάζει τα άλλα, πέραν των
επιπτώσεων στο διεθνές δίκαιο εφόσον αναγνωρισθούν
όλα, γεγονός που πιθανόν να δηµιουργεί πρόβληµα στο
εθνικό µας θέµα της Κύπρου.
� Η µη δηµιουργία του Παλαιστινιακού κράτους
εισέτι και η διατήρηση της διαµάχης Ισραηλινών-Πα -
λαιστινίων τροφοδοτεί τους φονταµενταλιστές και ενι -
σχύει την τροµοκρατία, που απειλεί όλο και περισσότερες
χώρες της εγγύς περιοχής.
� Η Τουρκία που αντιµετωπίζεται ως περιφερειακή
δύναµη από τις ΗΠΑ, µε τη νέα πολιτική του νέο-οθω -
µανισµού, των µηδέν προβληµάτων µε τους γείτονες και
του δόγµατος του στρατηγικού βάθους, θα συνεχίσει να
αποτελεί την κύρια και ορατή απειλή κατά της Ελλάδος
εφόσον δεν επιλυθούν οι διαφορές που µόνη της εγείρει
σε Κύπρο, Αιγαίο και Θράκη σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωµάτων τόσον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όσον και
της Ελλάδος.
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Η ειρήνη σήµε ρα παραµένει ζητούµενο, δεδοµένου ότι σε ολόκληρο τον κόσµο υπάρχουν πάνω απόΗ ειρήνη σήµε ρα παραµένει ζητούµενο, δεδοµένου ότι σε ολόκληρο τον κόσµο υπάρχουν πάνω από
30 θερµές εστίες, µε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές του Αφγανιστάν, Ιράκ, Ισραήλ-Παλαι στινίων, οι30 θερµές εστίες, µε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές του Αφγανιστάν, Ιράκ, Ισραήλ-Παλαι στινίων, οι
οποίες, εφόσον δεν επιλυθούν, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ευρύτερες συγκρούσεις.οποίες, εφόσον δεν επιλυθούν, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ευρύτερες συγκρούσεις.



ΜΜε την παρούσα δηµοσίευση, θα προσπαθήσω να

δώσω απάντηση σε µία µειοψηφία πολιτικών της

Βουλής, που έχουν τερά-
στιο πρόβληµα σχετικά
µε την Ελληνοχριστια-
νική θρησκεία.

Η Χριστιανική θρη-
σκεία είναι θρησκεία της
Αγάπης και της πίστεως
στην Αλήθεια. Για εµάς
δε τους Έλληνες έχει
ιδιαίτερα σοβαρή ιστο-
ρική σηµασία η συµπό-
ρευση της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας µε
την διδασκαλία του Χρι-
στού.

Ο Πλάτων, µεταξύ
πολλών άλλων, θα µιλή-
σει ακόµη περί φυγής
"Ούτε εν θεοίς τα κακά
ίδρυσθαι κ.λ.π.". ∆ηλαδή
δεν µπορούµε να πούµε
ότι το κακό έρχεται από
τον Θεό, αλλά τα κακά
περιτριγυρίζουν την θνη-
τή φύση του Ανθρώπου
και αυτόν εδώ τον τόπο.
Γι΄αυτό πρέπει κανείς να
προσπαθεί να φύγει προς
εδώ, προς τα εκεί και η
φυγή αυτή σηµαίνει
οµοίωση προς τον Θεό.
Οµοίωση πάλι σηµαίνει
να γίνεις δίκαιος και
όσιος µε φρόνηση στις
πράξεις και την γνώση.

Εδώ είναι φανερό ότι ο
Πλάτων δεν λέει να φύ-
γουµε από ένα µέρος και
να πάµε σ΄άλλο, ούτε λέει
να πεθάνουµε και να πάµε

στον άλλο κόσµο για να µοιάσουµε στον Θεό. Εννοεί να
πραγµατοποιήσουµε την υπέρβαση από την µία
κατάσταση στην άλλη.

Εδώ έχουµε µία προ Χριστού χριστιανική
διδασκαλία την οποία ο Χριστιανισµός έχει αποδεχθεί.

KAΤΑΡΓΗΣΗKAΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Του Αντιστρατήγου ε.α. Μ. Ασλανίδη
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Περί φυγής οµιλεί και η διδασκαλία του Χριστού. ∆εν
λέει να φύγεις από τον κόσµο αυτό, αλλά να αλλάξεις
τρόπο ζωής, να κάµεις την υπέρβαση. Εδώ βλέπουµε
παραλληλισµό και σύγκλιση του αρχαίου Ελληνικού
πνεύµατος µε τον Χριστιανισµό. Έχουµε λοιπόν µία
πνευµατική συνάντηση, µία σύζευξη, ένα πάντρεµα του
αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος µε τον Χριστιανισµό,
χωρίς βέβαια ούτε το ένα ούτε το άλλο να χάσουν τί -
ποτε, αλλά να προκύψει από την ένωση αυτή κάτι ΝΕΟ.
Αυτός ο αρµονικός συνδυασµός από τους πατέρες της
Εκκλησίας του Μυστικισµού και της λογικής δηµιούρ -
γησε τις κλασσικές Εποχές, όπου οι πατέρες της εκ κλη -
σίας εχρησιµοποίησαν στο λόγο τους, τις φιλοσο φικές
έννοιες του Μέτρου, της Συµµετρίας, της αρµο νίας και
της µεσότητας του αρχαίου Ελληνικού πνεύµατος.

Από την συνάντηση αυτή, ο µεν χριστιανισµός
προσφέρει στον Ελληνισµό την αλήθεια της θείας απο -
κάλυψης, ο δε Ελληνισµός προσέφερε την γλώσσα, για
να διατυπωθούν πλήρως τα δόγµατα του Χριστιανισµού,
προσέφερε επίσης την πνευµατικότητα και την φιλο -
σοφία του και έτσι, δηµιουργήθηκε αυτό που ονο -
µάζουµε σήµερα Ελληνοχριστιανικό πνεύµα.

Το Ελληνικό Έθνος πορεύτηκε µέχρι σήµερα
ανά τους αιώνες και επιβίωσε χάριν του Ελληνο -
χριστιανικού πνεύµατος, αυτό µαρτυρεί η Ελληνική
Ιστορία που δεν λέει, σαν Ιστορία, ψέµατα και δεν
κρύβει την Αλήθεια.

Είναι γεγονός ότι την κοινωνική και πολιτιστική
συνοχή του Ελληνικού Έθνους, καθ΄όλην την διάρκεια
της Τουρκοκρατίας, ιδίως τους πρώτους µετά την άλωση
χρόνους, διατήρησε η παραδοσιακή προσήλωση του
λαού στην θρησκεία, την οικογένεια και προ παντός
στην Χριστιανική Λατρεία.

Ο Κολοκοτρώνης κατά τον αγώνα της
παλιγγενεσίας θα πει : “Σηκώσαµε τα άρµατα πρώτα για την
θρησκεία µας και µετά για την πατρίδα µας”. Ο ήρωας της
Αλαµάνας Αθανάσιος ∆ιάκος προτίµησε να σουβλιστεί
παρά να αλλαξοπιστήσει. Τα ∆ηµοτικά µας τραγούδια
δηλαδή ο καθρέπτης της ψυχής του Έλληνα µας λένε :
"….Χαρά που τ΄όχουν, τα βουνά, τα κάστρα περηφάνεια
γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η Πατρίδα….."
δηλαδή, για τον Έλληνα, Πατρίδα και Παναγιά είναι το
ίδιο πράγµα.

Αλλά µήπως δεν αποτελεί ταύτιση θρησκείας
και πατρίδος ο ακάθιστος ύµνος, που ψάλλεται µε συγ -
κίνηση και κατάνυξη : "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ…..".

Η κατ΄εξοχήν επαναστατική θρησκευτική
Εορτή των Ελλήνων, στους χαλεπούς χρόνους της Σκλα -
βιάς, ήταν η ηµέρα της Λαµπρής. Το "Χριστός Ανέστη"
συνοδευόµενο µάλιστα από πυροβολισµούς ήταν η
ελπιδοφόρα ιαχή του Έθνους που αποσκοπούσε επί
αιώνες στην αλληγορική ευχή "Καλή Ανάσταση". Με το
πνεύµα αυτό το ελληνικό έθνος ανθίστατο στον
κατακτητή. Και επί των ηµερών µας κατά το έπος του
1940 ο Ελληνικός Στρατός θεωρούσε σύµµαχο και
προστάτη του την Παναγιά.

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο παρεξηγηµένος
αυτός παιδαγωγός και φιλόσοφος, οµιλών στην Βουλή
των Ελλήνων, λίγο πριν τον θάνατό του, διακήρυξε ότι :
"…..Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι μαζί ζυμωμένα….".

Ακόµη ο Χένρυ Κίσσινγκερ, αυτός ο σύγχρονος
Μέττερνιχ για τους Έλληνες, οµιλών το 1994 στην
Ουάσιγκτον σε συγκέντρωση προσωπικοτήτων του
Επιχειρηµατικού Κόσµου, είπε : "….Ο Ελληνικός
Λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι΄αυτό πρέπει να
τον πλήξουµε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες, την
γλώσσα, την θρησκεία, τα πνευµατικά και ιστορικά
του αποθέµατα και να τον αποκόψουµε από το
ιστορικό του παρελθόν, µόνον έτσι θα τον
εξουδετερώσουµε, για να µην µπορεί να αναπτυχθεί, να
διακριθεί και να επικρατήσει, ώστε να µη µας
παρενοχλεί στα Βαλκάνια….".

Σήµερα είµαστε µάρτυρες ενός δράµατος, µιας
αθλιότητας και µιας απατριδογνωσίας. Ένας µικρός
εσµός πολιτικών της χώρας µας, αριστερίζουσας, δήθεν
προοδευτικής αλλά στην ουσία µηδενιστικής νοµεν -
κλατούρας, καταβάλλει λυσσώδεις προσπάθειες να
χωρίσει στο Ελληνικό Έθνος αυτά τα δύο βασικά στοι -
χεία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς σφυριλατηθέντα
σε άρρηκτο δεσµό ανά τους αιώνες. Αυτοί οι διεθνι -
στικοί κύκλοι ας το πουν καθαρά στον Ελληνικό Λαό
ότι, προσπαθούν να διαλύσουν την Ελληνοχριστιανική
µας πολιτισµική κληρονοµιά, δηλαδή την αρχαιο -
ελληνική σοφία του αρίστου και τελείου που ενώθηκε µε
την χριστιανική του ενάρετου και της αγάπης.

Σήµερα ο Έλληνας σε πολλά έχει ξεφύγει από το
πλαίσιο της Ελληνοχριστιανικής ζωής. Μέσα στις
δύσκολες ώρες που περνάµε καθηµερινά, το άτοµο
αναπτύσσεται λανθασµένα και γίνεται ένα ξεπερασµένο
γρανάζι του απρόσωπου συστήµατος που κανείς δεν
ελέγχει. Η κυριαρχία του ανωνύµου, ταυτισµένη µε το
κακό, είναι σε κάθε βήµα µπροστά µας. Ένας
ολοκληρωµένος αντιανθρωπισµός, που αποσυνθέτει και
αντικειµενικοποιεί τον άνθρωπο, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι υπάρχουσες υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας
µας που υπηρετούν το καλό των πολλών, θεωρούνται
πολλές φορές ξεπερασµένοι ή στην προσπάθειά των
συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρετούν τα
συµφέροντα των ολίγων.

Εάν λοιπόν θέλουµε εµείς οι Έλληνες να έχουµε
µέλλον ως Έλληνες, πρέπει να επανέλθουµε στις Ρίζες
µας, στην γεµάτη πίστη και αγάπη για την ζωή θρησκεία
µας, που επεκτάθηκε, όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το
αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη Ελευθερία αντέτεινε την
θεία, την απόλυτη Ελευθερία.

"Όπου υπάρχει πραγματική θρησκεία, μπορεί
εύκολα να εισαχθεί η Πειθαρχία και οι Στρατιωτικές Αρετές.
Αλλά εκεί που δεν υπάρχει θρησκευτική λατρεία είναι
δύσκολο να εμπεδωθεί η πειθαρχία και να αναπτυχθούν οι
Στρατιωτικές Αρετές" (ΝΙΚΟΛΟ ΜΑ ΚΙΑΒΕΛΙ).
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Ο στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι να κατα-
δείξει ποιος έχει δίκιο ή άδικο στις Ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Στόχος είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις
Τουρκικές βλέψεις και τις διαφορές των δυο κρατών στο
πλαίσιο στρατηγικών επιδιώξεων που έχει η Τουρκία και
σχετίζονται µε τα "εθνικά της συµφέροντα" όπως εκείνη
τα καταλαβαίνει, και που µοιραία, αυτές οι επιδιώξεις,
αποβαίνουν εις βάρος της Ελλάδας.

Οι σχέσεις της χώρας µας µε την Τουρκία
αποτέλεσαν ανέκαθεν τη βάση της εξωτερικής και
αµυντικής µας πολιτικής. Οι ρίζες αυτών των σχέσεων
έχουν ιστορικό βάθος χωρίς να θέλει να ισχυρισθεί κανείς
ότι η ιστορία ενός λαού και των σχέσεων του µε έναν
άλλο προδιαγράφει την παρούσα ή την µελλοντική συµ-
περιφορά του. ∆εν υπάρχει όµως αµφιβολία ότι οι ιστο-
ρικές µνήµες κάθε λαού διαρκούν πάρα πολύ. Πρώτιστα
πρέπει να είµαστε βαθείς γνώστες των προβληµάτων, των
δυνατοτήτων και της ψυχολογίας των Τούρκων. Πρέπει
να γνωρίζουµε άριστα τους παράγοντες που διαµορφώ-
νουν την στάση τους απέναντι στη χώρα µας. Όλη αυτή
τη γνώση πρέπει να τη συσχετίζουµε και να την συνε-
ξετάζουµε µε τα δικά µας δεδοµένα και δυνατότητες.

Βασικό ρόλο στην διαχείριση των διαφορών µας
µε τους Τούρκους έπαιξαν και παίζουν το Ηνωµένο
Βασίλειο ( παλαιότερα) εκτός από την Κύπρο που συνε-
χίζεται και οι ΗΠΑ σήµερα. Η πολιτική και των δύο αυ-
τών κρατών ανέκαθεν υπήρξε σταθερή και αναλλοίωτη (
ενίοτε µε διαφορετικές αποχρώσεις) και έτσι αναµένεται
να είναι και στο προβλεπτό µέλλον. Συνοψίζεται στο ότι
"Η Τουρκία πρέπει να θεωρείται σηµαντικότερη για
τα στρατηγικά συµφέροντα της ∆ύσης από την
Ελλάδα. Εάν πρέπει να πάρουµε κάποιο ρίσκο αυτό
πρέπει να είναι το ρίσκο της έντασης των σχέσεων της
∆ύσεως µε την Ελλάδα και όχι µε την Τουρκία".

Ο διαµελισµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
µέχρι τον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1922 άφησε στους
Τούρκους την αίσθηση του θανάσιµου κινδύνου αποσυν-
θέσεως της χώρας τους. Η Ελληνική επανάσταση του
1821 ήταν η αρχή των γεγονότων που επακολούθησαν µε
κατάληξη τον διαµελισµό της αυτοκρατορίας. Η Μεγάλη
Ιδέα των Ελλήνων είναι το πρίσµα κάτω από το οποίο οι
Τούρκοι έβλεπαν και βλέπουν όλα τα θέµατα των σχέ-
σεων τους µε την Ελλάδα, ανεξαρτήτως του γεγονότος
ότι η Μεγάλη Ιδέα έπαψε να υπάρχει σαν όραµα για τους
Έλληνες από το 1922.

Η αγωνία για την ασφάλεια της χώρας τους ήταν
ίσως ο βασικότερος λόγος που κινούµενοι διαχρονικά µε
σταθερή στρατηγική επέτυχαν, τόσο τον εξοβελισµό της
Αρµενικής και Ελληνικής µειονότητας από την Τουρκία,
όσο και την διχοτόµηση της Κύπρου, ενώ, επιχειρούν την
αλλαγή των δεδοµένων στο Αιγαίο. Και επέτυχαν τους

δύο πρώτους στόχους, παρά το ότι, υφίσταντο τις ίδιες
πιέσεις από το ΝΑΤΟ και τους δυτικούς συµµάχους εν
ονόµατι της συνοχής της συµµαχίας µε εµάς που υπήρ-
ξαµε περισσότερο ευάλωτοι και ασθενείς στις πιέσεις.
Ίσως δεν µπορέσαµε ποτέ να διακρίνουµε την σταθερή
επιµονή για την επίτευξη των δύο αυτών Τουρκικών
στόχων και δεν καταλάβαµε ότι η συνέχεια και συνέπεια
της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι αποτέλεσµα
µιας αντιλήψεως που δίνει προτεραιότητα στην εξυπη-
ρέτηση των εθνικών της συµφερόντων και δεν χρησι-
µοποιεί, αντίθετα µε εµάς, την εξωτερική πολιτική ως
όπλο ή σύνθηµα στις εσωτερικές πολιτικές αντιθέσεις.
Είναι µεγάλο λάθος να πιστεύουµε ότι κουµάντο στην
εξωτερική και αµυντική πολιτική της Τουρκίας κάνουν οι
στρατιωτικοί. Οι διάφορες εξουσίες στην Τουρκία δρουν
συντονισµένα και σε αρµονία.

Ο στόχος του εξοβελισµού της Ελληνικής µειο-
νότητας που είχε αποµείνει στην Τουρκία (Κωνσταντι-
νούπολη, Ίµβρο και Τένεδο) άρχισε να υλοποιείται κατά
παράβαση των προβλέψεων της Συνθήκης της Λοζάννης
όταν η διεθνής συγκυρία υπήρξε ευνοϊκή για την
Τουρκία. Έτσι σταδιακά και µεθοδικά το 1941 µετά την
κατάρρευση της Ελλάδας επέβαλαν την στράτευση των
Ελλήνων οµογενών στα "τάγµατα εργασίας". Το 1942/
1943 τους επέβαλαν το φόρο περιουσίας [Varlik Vergisi].
Το 1955 µε το Κυπριακό στην κορύφωση του, Τούρκος
πράκτορας τοποθέτησε βόµβα στο σπίτι όπου υποτίθεται
γεννήθηκε ο Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη ώστε να
επακολουθήσει η επίθεση του Τουρκικού όχλου στην Ελ-
ληνική µειονότητα της Κωνσταντινούπολης, το Ελληνικό
Προξενείο και τα σπίτια των Ελλήνων Αξιωµατικών στην
Σµύρνη. Το 1958 διέλυσαν την Ένωση Ελλήνων Κων-
σταντινουπόλεως. Το 1964 µε πρόσχηµα τα γεγονότα
στην Κύπρο απέλασαν σε 48 ώρες 1500 οµογενείς από
την Ίµβρο και Τένεδο αφού τους χαρακτήρισαν ως επι-
κίνδυνους για την δηµόσια ασφάλεια. Παράλληλα έκλει-
σαν τα µειονοτικά σχολεία, δήµευσαν τις περιουσίες και
ίδρυσαν εκεί φυλακές για βαρείς εγκληµατίες. Το 1971
έκλεισαν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Σήµερα η
Ελληνική µειονότητα στην Τουρκία αριθµεί 1500
ανθρώπους έναντι 200000 χιλιάδων που ήταν.

O στόχος της διχοτόµησης της Κύπρου τέθηκε το
1956 από τον καθηγητή και µετέπειτα Πρωθυπουργό
Νιχάτ Ερίµ παρά το γεγονός ότι µε την Συνθήκη της Λο-
ζάννης είχαν παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση για το
νησί. Η πολιτική του Ηνωµένου Βασιλείου και των ΗΠΑ
στο Κυπριακό καθώς και ο µη σεβασµός τους στις προ-
βλέψεις της Συνθήκης της Λοζάννης έχει καταγραφεί
στην ιστορία. Στην µελέτη που είχε υποβάλλει ο Ν.Ερίµ
κατ' εντολή του τότε Πρωθυπουργού Α.Μεντερές είχε
διατυπώσει την θεωρία " ∆εν µπορεί να επιτραπεί η

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
( Με αφορµή την Τουρκική φρεγάτα έξω από τον Σαρωνικό)

Του Αντιναυάρχου ε.α Σήφη Μανουσογιαννάκη ΠΝ
Επιτίµου Υπαρχηγού ΓΕΝ
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ύπαρξη και η µετεξέλιξη µιας απειλής της οποίας ο
αντίχειρας ακουµπά στον Έβρο τα δάκτυλα της
εκτείνονται στα νησιά του Αιγαίου ο καρπός της
εγκαταστάθηκε στην Κρήτη και στη Ρόδο, (απειλή), η
οποία έθεσε ως στόχο την πολιτική της περικύκλωσης
της Μικράς Ασίας από νότια και δυτικά καθώς και την
αποµόνωση της από την Μεσόγειο και η οποία τεντώνει
τώρα τον δείκτη της στην Κύπρο ως εάν να ήθελε να
σφίξει το λαρύγγι του Τουρκικού έθνους". Καθόριζε
επίσης την συλλογιστική που πρέπει να ακολουθηθεί από
την πλευρά της  Τουρκίας στην διεκδίκηση της για την
Κύ προ ως ακολούθως:

α. Η διεκδίκηση της απόδοσης της Κύπρου
στην Τουρκία στηρίζεται σε πολιτικούς λόγους. Παρά
ταύτα προκειµένου να µην δηλητηριάζονται οι σχέσεις
Ηνωµένου Βασιλείου-Τουρκίας -Ελλάδας, αν
παραχωρηθεί αυτοδιοίκηση στο νησί, η καλύτερη
λύση είναι η µέση λύση διχοτόµησης.

β. Στην Κύπρο διαβιούν δυο διαφορετικές
κοινότητες, δυο διαφορετικές ολότητες δυο οντότητες
η κάθε µια από τις οποίες έχει το δικαίωµα της
αυτοδιάθεσης. Το µέλλον των δύο οντοτήτων των δύο
λαών, ανεξαρτησία, ένωση µε την µητέρα-πατρίδα,
συνέχιση της Βρετανικής διοίκησης ή κάτι άλλο θα
αποφασισθεί κατόπιν δηµοψηφίσµατος σε κάθε µια
απ' αυτές.

γ. Η αρχή της αυτοδιαθέσεως θα εφαρµοσθεί
µε την µετακίνηση Ελληνικών πληθυσµών έτσι ώστε
να υπάγονται στη διακυβέρνηση της αρεσκείας τους.
Η εν λόγω µετακίνηση δεν συνιστά άσκοπη ταλαι -
πωρία αλλά θα βοηθήσει να µην καταπατηθούν τα
δικαιώµατα της Τουρκικής κοινότητας που σήµερα
είναι µειοψηφική, θα διασφαλιστεί η ασφάλεια της
Τουρκίας και θα αποφευχθεί µια µελλοντική κρίση.

δ. Η Τουρκία θα πρέπει να καθορίσει την
προσφορότερη γι' αυτήν µορφή διχοτόµησης λαµβά -
νοντας υπ' όψη τα οικονοµικά και στρατιωτικά της
συµφέροντα καθώς και τα συµφέροντα των Τουρκο -
κυπρίων. Στην ασφάλεια της περιοχής που θα παρα -
χωρηθεί στους Ρωµιούς της Κύπρου θα πρέπει να
συµµετέχει και η Τουρκία γιατί το θέµα σχετίζεται µε
την ασφάλεια της καθώς και της Μέσης Ανατολής. Η
Ελλάδα δεν δύναται να ζητήσει το ίδιο δικαίωµα για
την Τουρκική περιοχή διότι το νησί απέχει από την
Τουρκία 45 ν.µ ενώ από την Ελλάδα 600 ν.µ.

ε. Πρέπει να επιδιωχθεί η ελεύθερη µετάβαση
Τούρκων προς την Κύπρο. Υπό την προϋπόθεση ότι θα
λάβουµε τα µέτρα µας το σύνολο του Τουρκικού πλη -
θυ σµού µπορεί να αυξηθεί στο ποσοστό που ανερχόταν
επί Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τότε δεν θα ανησυ -
χούµε για την έκβαση του δηµοψηφίσµατος που θα γί -
νει είτε για τον καθορισµό του συνόλου της νήσου είτε
της διχοτόµησης.( Τα στοιχεία για την µελέτη Ν.Ερίµ
είναι παρµένα από κείµενο του  κ. Γ.Αγγελετόπουλου
∆ιευθυντού Γραφείου Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας
Λευκωσίας).

Η επίσηµη υιοθέτηση του στόχου υπέρ της διχο -
τό µησης έγινε από τον ίδιο τον Α.Μεντερές στην οµιλία

που εκφώνησε στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυ νέλευση
στις 28 ∆εκεµβρίου 1956. Η σηµερινή πραγµα τικότητα
αποδεικνύει την καταπληκτική στρατιωτική και διπλω -
µατική επιτυχία των Τούρκων για την επίτευξη αυτού του
στόχου.

Από το 1964 που η Ελλάδα έλαβε µερικά περιο -
ρισµένης εκτάσεως µέτρα για την ασφάλεια των νησιών
εξ αιτίας των κρίσεων στην Κύπρο κατηγορήθηκε από
την Τουρκία  για καταπάτηση των Συνθηκών και εξο -
πλισµό των νησιών. Οι κατηγορίες εντάθηκαν µετά το
1974. Στο τέλος του 1973 η Τουρκία διεκδίκησε επίσηµα
για πρώτη φορά  την µισή υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Η
διεκδίκηση αυτή εµπεριείχε δύο ζητήµατα: Το πρόβληµα
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και το πρόβληµα
του καθορισµού της αιγιαλίτιδας ζώνης των δύο κρατών.
Το 1974 η Τουρκία αµφισβήτησε τα όρια του Ελληνικού
FIR καθώς και τις αρµοδιότητες στην έρευνα και
διάσωση που είχαν καθορισθεί από τον ICAO το 1952,
και λίγο µετά την κρίση στην Κύπρο τον ίδιο χρόνο έθεσε
θέµα και ζήτησε τον περιορισµό του εθνικού εναέριου
χώρου σε 6ν.µ. Από το 1975 οι Τούρκοι άρχισαν συστη -
µα τικά να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο µας στην
έκταση µεταξύ 6 και 10ν.µ. και δηµιούργησαν την 4η
Στρατιά ή Στρατιά του Αιγαίου µε έδρα την Σµύρνη. Το
1982 αµέσως µετά την υπερψήφιση της ∆ιεθνούς Σύµ -
βασης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας η Άγκυρα δήλωσε ότι
θεωρεί αιτία πολέµου την επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης στα 12ν.µ αν το επιχειρήσει η Ελλάδα στο Αιγαίο.
Στις 8 Ιουνίου 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έλαβε
απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση
να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα συµπεριλαµβανο -
µένων και στρατιωτικών για την περίπτωση επεκτάσεως
των Ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 10ν.µ.
Από τις αρχές του 1990 άρχισαν να επεξεργάζονται το
θέµα των "γκρίζων ζωνών" το οποίο προέβαλαν µε αφορ -
µή την κρίση στα Ίµια στην αρχή και στη συνέχεια το
1998 όταν εξέδωσαν τεκµηριωµένη µελέτη του Ανω τά -
του Ιδρύµατος Κουλτούρας Γλώσσας και Ιστορίας Ατα -
τούρκ, µε την οποία τεκµηριώνουν µε ιστορικά, γεω -
γραφικά και νοµικά επιχειρήµατα τις απόψεις τους επί
του θέµατος.

Είναι πρόδηλο ότι έχουν µελετήσει τα δεδοµένα
και έχουν θέσει νέο στρατηγικό στόχο ή στόχους για το
Αιγαίο. Εξ άλλου οι επιδιώξεις τους είναι καταγε γραµ -
µένες και κοινοποιηµένες τουλάχιστον προς κράτη των
οποίων υπολογίζουν την ισχύ. ∆εν θα πρέπει να ξεχνούµε
ότι το 1977 ο νεοδιορισθείς Αµερικανός πρέσβης στην
Ελλάδα Ουίλιαµ Σόφλι κατά την παρουσίαση του στην
Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αµερικανικής
Γερουσίας διατύπωσε µια διφορούµενη άποψη που θα
µπορούσε να εκληφθεί ως έµµεση αµφισβήτηση της
κυριαρχίας της Ελλάδας σε Ελληνικά νησιά του Αιγαίου.
Η Ελληνική κυβέρνηση ζήτησε διόρθωση της δήλωσης
του Σόφλι που το Στέιτ Ντιπάρτµεντ έκανε κατ' αρχήν
αποδεκτή. Η διόρθωση έλεγε ότι "η κυριαρχία της
Ελλάδας επί των Ελληνικών νησιών βασίζεται σε από
µακρού χρόνου διεθνείς Συµφωνίες που οι Ηνωµένες
Πολιτείες εγκρίνουν πλήρως". Στη συνέχεια όµως η
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διατύπωση της διόρθωσης απαλείφθηκε από τα πρακτικά
της κατάθεσης του διορισθέντος πρεσβευτή. Ο πρω θυ -
πουργός  Κ. Καραµανλής εξοργίσθηκε και έκρινε τον
Σόφλι ανεπιθύµητο. Ακόµα δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι
την 1η Φεβρουαρίου 1996 µετά τα γεγονότα στα Ίµια ο
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ δήλωσε " Οι ΗΠΑ
δεν αναγνωρίζουν Ελληνική ή Τουρκική κυριαρχία
στα Ίµια και πιθανολογείται ύπαρξη και άλλων
νησίδων στην ίδια κατάσταση".

Από την εξέταση της φύσεως των Τουρκικών
διεκδικήσεων αλλά κυρίως από την µελέτη του θέµατος
των "γκρίζων ζωνών" που είναι και το σοβαρότερο, όπως
το έχει παρουσιάσει η Τουρκία, προκύπτει ότι έχει στόχο
εδαφικές διεκδικήσεις σε νησιά του Αιγαίου προσδο -
κώντας εκτός των άλλων σε οικονοµικές και άλλες ωφέ -
λειες που θα αποκοµίσει όταν στην συνέχεια καθο -
ρισθούν τα  θαλάσσια σύνορα. Γι' αυτό τον λόγο αµφι -
σβητεί και την ισχύ της συµφωνίας που είχε κάνει µε την
Ιταλία για τα θαλάσσια σύνορα των ∆ωδεκανήσων πριν η
τελευταία τα παραδώσει στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι
πουθενά αλλού δεν έχουν οριοθετηθεί τα θαλάσσια
σύνορα µας µε την Τουρκία. Μας απειλεί µε πόλεµο στην
περίπτωση που επεκτείνουµε την χωρική µας θάλασσα
γιατί στην χωρική του θάλασσα όπως και στον εναέριο
του χώρο, το κάθε κράτος ασκεί κυριαρχία. Το θέµα της
αποστρατικοποίησης των νησιών το προβάλει σε µια
προσπάθεια να αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που
δεν σέβεται τις ∆ιεθνείς Συνθήκες. Η άρνηση της
Τουρκίας να  συµµορφώνεται µε τους κανόνες του ICAO
µέσα στο Ελληνικό FIR είναι συζητήσιµο αν είναι σωστή
ή λάθος. Επιδιώκει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και
της οικονοµικής ζώνης  των δύο κρατών να διχοτοµεί το
Αιγαίο σε δυο ίσα κατά το δυνατόν τµήµατα µε βάση µια
δική της λογική που έχει καταστήσει γνωστή στη ∆ιεθνή
κοινότητα . 

Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι συγκαταλέγει τη
χρήση ή την απειλή βίας µεταξύ των µέσων µε τα οποία
επιδιώκει την λύση των προβληµάτων ιδίως µε αντι -
πάλους που θεωρεί ασθενείς. ∆ιεύρυνε το πεδίο διαφο -
ρών µε την Ελλάδα. Η τάση της πολιτικής της είναι µια
τάση συνεχούς προωθήσεως και προβολής ευρύτερων
αξιώσεων. Θεµελιώνει την εξωτερική και διπλωµατική
συµπεριφορά της στην επίδειξη ισχύος  έναντι των γει -
τόνων της µε την  µορφή του δικαίου του ισχυρού. Στην
περίπτωση µας η συµπεριφορά που έχει επιλέξει η Τουρ -
κία περιλαµβάνει την διπλωµατική συµπεριφορά που
επιδιώκει να συνοµιλεί µε την Αθήνα αλλά ταυτοχρόνως
ενισχύει την διαπραγµατευτική της θέση τονίζοντας την
πιθανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος. Πιστεύει ότι
η πίεση, όπου µπορεί να την ασκήσει, είναι πιο πρόσφορο
µέσο από τις διαδικασίες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Γι' αυτό
και στους τρίτους που θέλουν να παρέµβουν µεσολα -
βητικά στα Ελληνοτουρκικά θέµατα λέει "Αφήστε µας να
λύσουµε µόνοι µε τους Έλληνες τα προβλήµατα µας".
Είναι πεποίθηση τους ότι η ∆ύση τους έχει ανάγκη ενώ
εκείνοι δεν την έχουν. Ευελπιστεί στην σύγκληση των
Ελληνικών και των Τουρκικών συµφερόντων µε υπο -
χώρηση της Ελλάδας σε µείζονα εθνικά θέµατα και

παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της εν ονόµατι
της αποφυγής πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης µεταξύ
των δυο χωρών.

Η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά την επίλυση
των προβληµάτων µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο το οποίο
όµως επιδέχεται διάφορες ερµηνείες. (Αλλά τότε γιατί
διαµαρτυρήθηκε για τον πλου της Τουρκικής φρεγάτας
τε λευταία µέχρι τον Σαρωνικό αφού το πλοίο κινήθηκε
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της θάλασσας;). Υπο στή -
ριξε ακόµα την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χω -
ρίς κανένα όφελος Είναι αναγκαίο κατά συνέπεια να επα -
ναπροσδιορίσουµε την γενικότερη πολιτική µας και να
καθορίσουµε µια στρατηγική που θα κάνει σαφές στην
Τουρκία ότι ο στόχος που έχει βάλει δεν µπορεί να επι -
τευ χθεί και µπορεί να γίνει υπόθεση πολύ δαπανηρή γι'
αυτήν, ώστε να διερωτηθεί αν το κόστος που θα κληθεί
να πληρώσει µε τέτοια πολιτική αντισταθµίζει την
ωφέλεια.

Πρέπει επιτέλους να ενοποιήσουµε λειτουργικά
τις διπλωµατικές µας επιδιώξεις µε την δράση των
ενόπλων µας δυνάµεων και να πάψουν τα πολιτικά
κόµµατα να χρησιµοποιούν τα θέµατα της εξωτερικής
πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση.

Πρέπει να κινητοποιήσουµε τους οµογενείς στα
διάφορα κράτη. Πρέπει να πείσουµε τους συµµάχους µας
για την ορθότητα των θέσεων µας. Τις Ελληνοτουρκικές
σχέσεις δεν τις διαµορφώνει µόνο η Τουρκία
Τις διαµορ φώνουµε και εµείς. Η ευρωστία ή µη της

οικονοµίας µας η σταθερότητα ή η αστάθεια της
πολιτικής µας ζωής η γαλήνη ή η αναταραχή στον
κοινωνικό µας χώρο είναι στοιχεία που έµµεσα
επηρεάζουν τις σχέσεις. Η φροντίδα ή η παραµέληση των
ενόπλων µας δυνάµεων, η ενίσχυση ή η αποδυνάµωση
της διπλωµατίας µας επηρεάζουν την σχέση αυτή άµεσα.

Πρέπει πάντα να έχουµε κατά νου ότι ενδέχεται
στο µέλλον η Τουρκία να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα:

α. Στη µεθόριο του ΄Έβρου όπου καθυστερεί η
οριστική σήµανση της ορίου γραµµής, η κοίτη του ποτα -
µού µετατοπίζεται συχνά και υπάρχουν περιορισµένης
εκτάσεως µεθοριακά επεισόδια.

β. Εξ αιτίας της µουσουλµανικής µειονότητας
στους νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης που σήµερα δηµιουρ -
γεί  δηµοσιογραφικό θόρυβο για την µεταχείριση της. Στο
µεταξύ όµως προσπαθεί να χαλκεύσει τον τουρκισµό στο
εθνολογικά ανοµοιογενές στοιχείο της περιοχής.

γ. Εξ αιτίας πιθανής διεκδίκησης κάποιας µορφής
ελέγχου στο ελεύθερο τµήµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας µε πρόσχηµα την ασφάλεια της Τουρκίας ή
τέλος

δ. Εξ αιτίας των διεκδικήσεων που προβάλει
τελευταία στην υφαλοκρηπίδα και την οικονοµική ζώνη
της Κύπρου.

Ο κύκλος των προβληµάτων µας µε αυτή την
χώρα δεν φαίνεται να τελειώνει, και τούτο γιατί τα δύο
µέρη διαφωνούν όχι µόνο επί της ουσίας των
προβληµάτων τους αλλά και επί του τρόπου της
επιλύσεως τους.
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Το Κυπριακό πρόβληµα, δυσεπίλυτο και ακαν-
θώδες για πολλά χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί
"πονοκέφαλο" για τη διεθνή διπλωµατία. Όποιος επι-
χειρήσει να διερευνήσει το ζήτηµα θα διαπιστώσει ότι
ανέκαθεν η γεωπολιτική θέση του νησιού έθεσε σε οµη-
ρία τις τύχες του Κυπριακού λαού.

∆εν πρέπει να αγνοηθεί ότι η Κύπρος αποτέλεσε
επιδίωξη και κατακτητικό στόχο των εκάστοτε ισχυρών
της παγκόσµιας ιστορίας. Ο έλεγχος και η κατοχή του
νησιού πέρασε από κατακτητή σε κατακτητή, άλλοτε µε
βιαιότητα και άλλοτε µε κάθε µορφής οικονοµική
εκµετάλλευση (αγορές ή ενοικιάσεις) του εδάφους της.

Το Κυπριακό ζήτηµα όπως έχει σήµερα, για να γίνει
κατανοητό, πρέπει να αναχθεί στην αφετηρία του περί-
που έναν αιώνα πριν, αφού οι διενέξεις και οι διεκδική-
σεις που προβάλλονται ως σήµερα προκύπτουν από τους
δυο άλλους "εταίρους" του προβλήµατος, τους Άγγλους
και τους Τούρκους.

Το 1878 µετά από µια µακρόχρονη κατοχή της
Κύπρου από τους Οθωµανούς (1571) η Αγγλία, κατ' εξο-
χήν έκφραση της αποικιοκρατίας υπέγραψε συνθήκη µε
την Οθωµανική Αυτοκρατορία παρέχοντας σ' αυτήν προ-
στασία έναντι της Ρωσίας µε αντάλλαγµα την κατοχή και
διοίκηση της Κύπρου έναντι µισθώµατος. Οι Άγγλοι τότε
ανέθεσαν την εξουσία σε Ύπατο Αρµοστή ο οποίος κυ-
βερνούσε µαζί µε ένα νοµοθετικό και εκτελεστικό
συµβούλιο.

Η Αγγλική κατοχή στην Κύπρο δεν υπήρξε καλύτερη
από εκείνη των Τούρκων. Ο Κυπριακός λαός δεν είχε
πολιτικά δικαιώµατα και υφίστατο βαρύ φόρο υποτέ-
λειας.

Το 1882 οι Άγγλοι πιεζόµενοι από την αγανάκτηση
του Κυπριακού λαού προέβησαν σε κάποιες εικονικές
µεταρρυθµίσεις. Ο Γλάδστων παραχώρησε ένα µόρφωµα
Συντάγµατος αποτελούµενο από 31 άρθρα που ίσχυσε 50
χρόνια περίπου. Σηµειωτέον ότι ο Κυπριακός λαός δεν
είχε καµία εξουσία και µάλιστα στα χρόνια αυτά
επιχειρήθηκε να αντικατασταθεί η γλώσσα του µε την
Αγγλική.

Το 1914 στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο η Αγγλία
επικαλούµενη την αντίπαλη τοποθέτηση της Υψηλής
Πύλης έναντι της Αντάτ κατάργησε την Συνθήκη του
1878 και προσάρτησε την Κύπρο στην επικράτεια της.

Το Μάιο του 1925 κήρυξε την Κύπρο Βρετανική
αποικία και µετονόµασε τον Αρµοστή του νησιού σε
Κυβερνήτη.

Το 1927, η διογκούµενη αντίδραση των Κυπρίων
ανάγκασε την Αγγλία να καταργήσει τον "φόρο υπο-

τέλειας". Τον φόρο αυτό που ήταν 92638 χιλ. λίρες ετη-
σίως ήταν υποχρεωµένη να πληρώνει η Αγγλία στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία σύµφωνα µε την συνθήκη του
1878. Το ποσό αυτό, που ποτέ δεν πλήρωσε η Αγγλία από
τον δικό της προϋπολογισµό το συνέλεγε από τον
Κυπριακό λαό, ακόµα και µετά το 1914 που κατάργησε
την συνθήκη του 1878 και προσάρτησε την Κύπρο στην
επικράτεια της. Έτσι η Αγγλία αφαίµαξε από τον
Κυπριακό λαό το τεράστιο για την εποχή ποσό των
2.559.049 λιρών, όταν σύµφωνα µε µελέτη της Αγγλικής
κυβερνήσεως που έγινε το 1938, το 25% του λαού ζούσε
κάτω από το επίπεδο συντηρήσεως, το 25% πάνω από το
επίπεδο συντηρήσεως και τέλος το 25% του συνόλου του
λαού ήταν καταδικασµένο σε µόνιµη φτώχια

Το 1931 ο άοπλος Κυπριακός λαός εξεγέρθηκε διε-
κδικώντας εθνική λύτρωση, δηµοκρατική διακυβέρνηση
µε παραχώρηση ουσιαστικού Συντάγµατος και επίλυση
των ογκούµενων οικονοµικών προβληµάτων. Οι Άγγλοι
τότε κατάργησαν το Σύντάγµα του 1882 και επέβαλαν
µια στυγνή αποικιακή δικτατορία. Με το Βασιλικό ∆ιά-
ταγµα της 12/2/1931 όλη η εξουσία συγκεντρώθηκε στα
χέρια του Κυβερνήτη και εγκαθιδρύθηκε καθεστώς
τροµοκρατίας και καταπίεσης του λαού που συνεχίσθηκε
και µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.

Με τη λήξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και την
αποδυνάµωση της αποικιοκρατίας, πυλώνα της νοµικής
και πολιτικής τάξης αποτέλεσε η αρχή της αυτοδιάθεσης
των λαών. Η διακήρυξη αυτή εκδόθηκε από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών τον Νοέµβριο του
1950. Κατ' αυτήν ένας λαός που τελεί σε µόνιµη σχέση µε
συγκεκριµένο εδαφικό χώρο έχει το δικαίωµα να διαµορ-
φώνει την πολιτειακή του υπόσταση µε δηµοκρατικό
πολίτευµα και διακριτές τις εξουσίες του.

Παρά ταύτα η Αγγλία αδιαφόρησε για τις αποφάσεις
του ΟΗΕ και διά στόµατος του Υφυπουργού Αποικιών
Χένρυ Χόπκινσον δήλωνε στις 28-7-1954 πως: "ορισµέ-
νες περιοχές µέσα στην Κοινοπολιτεία λόγω των ιδια-
ζουσών συνθηκών δεν µπορούν να περιµένουν ότι θα
ήταν ποτέ δυνατόν να καταστούν πλήρως ανεξάρ-
τητες…. Υπάρχουν µερικές περιοχές που ποτέ δεν
µπορούν να περιµένουν κάτι τέτοιο".Αυτή ήταν η θέση
της Αγγλίας ενώ είχε µεσολαβήσει, αφ' ενός το εντυπω-
σιακό αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος της 15ης Ια-
νουαρίου 1950 στην Κύπρο όπου το 97,5% του συνόλου
των Ελληνοκυπρίων ψηφοφόρων έθεσαν την υπογραφή
τους κάτω από την διακήρυξη µε την οποία διεκδικείτο
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα, και αφ' ετέρου το
ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε τον

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Του Αντιναυάρχου ε.α Σήφη Μανουσογιαννάκη ΠΝ
Επιτίµου Υπαρχηγού ΓΕΝ
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∆εκέµβριο του 1952 που ζητούσε από τα κράτη-µέλη του
ΟΗΕ να "προαγάγουν το δικαίωµα των λαών για
αυτοδιάθεση και να διευκολύνουν την άσκηση του
δικαιώµατος τούτου στα εδάφη που είχαν υπό την
διοίκηση τους µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος".

Μέσα σ' αυτό το διεθνές κλίµα και κυρίως υπό την
πίεση που άσκησε ο ξεσηκωµός του Κυπριακού λαού και
η ένοπλη δράση της Ε.Ο.Κ.Α η Αγγλική διπλωµατία
προώθησε την λύση της διχοτόµησης αναβαθµίζοντας
απροκάλυπτα πλέον τον ρόλο των Τουρκοκυπρίων τους
οποίους  χρησιµοποιούσε από το 1882.  Γνώριζε βέβαια
ότι οι Τουρκοκύπριοι ελέγχονταν από την Τουρκία την
οποία µ' αυτόν τον τρόπο καθιστούσε µέρος του προβλή -
µατος  παρά το γεγονός ότι µε την Συνθήκη της Λοζάννης
είχε αποποιηθεί των δικαιωµάτων της στην Κύπρο. Έτσι
η Αγγλία πέτυχε την αλλαγή του στόχου της αυτοδιά θε -
σης που είχε θέσει ο Κυπριακός λαός, µε εκεί νο της ανε -
ξαρ τησίας, την οποία όµως η Αγγλία σχεδίαζε περιο -
ρισµένη. Οδήγησε την Κύπρο στις Συµφωνίες της Ζυρί -
χης και του Λονδίνου µε τις οποίες κατάφερε να εξα -
σφαλίσει τα δικά της γεωπολιτικά συµφέροντα και να
προδικάσει το µέλλον.

Οι συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, αν και
εδράζονταν σε σαθρά νοµικά θεµέλια -γεγονός που η
Αγγλία δεν αγνοούσε- έδωσαν την ευκαιρία στους Άγ -
γλους να καταστούν ως µια από τις τρεις εγγυήτριες
δυνά µεις της νεοσύστατης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
να ασκούν παρανόµως κυριαρχικά δικαιώµατα στο 3%
του εδάφους της που εντοπίζεται στις  περιοχές της ∆ε -
κέλειας και του Ακρωτηρίου. Πέραν αυτών απολαµβά -
νουν στρατιωτικών διευκολύνσεων σε αρκετές µικρό -
τερες περιοχές στις οποίες διατηρούν πεδία ασκήσεων
και κάνουν χρήση ορισµένων δρόµων. Υπάρχει επίσης
µεγάλου µεγέθους εγκατάσταση RADAR στην κορυφή
του Τροόδους, και σταθµός του συστήµατος παρακο -
λούθησης επικοινωνιών ECHELON στον Αγ. Νικόλαο
Αµµοχώστου. Τα εδάφη αυτά µε τις συµφωνίες Ζυρίχης
και Λονδίνου παρέµειναν προς χρήση στην Αγγλία για
την ικανοποίηση  αναγκών των στρατιωτικών της βά -
σεων. Με την έννοια αυτή δεν µπορεί να αποτελούν
κράτος αφού σαφώς αναφέρεται η χρήση τους. Παρ' όλα
αυτά η Αγγλία ισχυρίζεται ότι ασκεί επ' αυτών κυριαρχία
υπό τη µορφή κράτους Αγγλικού µε δικό του έδαφος. Ένα
κράτος όµως πρέπει να έχει κυβέρνηση, λαό, σύνορα,
νόµους και οι Αγγλικές Βάσεις δεν έχουν τίποτα από
αυτά. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Αγλλία εξακολουθεί
να ασκεί επ'αυτών αποικιακή πολιτική  παρά το γεγονός
ότι στις 14 ∆εκεµβρίου 1969 εκδόθηκε το υπ' αριθµ.
1514(ΧV) ψήφισµα των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο
"∆ιακήρυξη για την παραχώρηση Ανεξαρτησίας σε
χώρες και λαούς κάτω από αποικιακό καθεστώς" και
στις 12 Οκτωβρίου 1970 το ψήφισµα 2641(XXV) µε
τίτλο "Πρόγραµµα δράσης για την πλήρη εφαρµογή
της διακήρυξης για την παραχώρηση ανεξαρτησίας σε
χώρες και λαούς κάτω από αποικιακό καθεστώς " στο

οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι " η συνέχιση της
αποικιοκρατίας σε οποιανδήποτε µορφή ή έκφραση
αποτελεί έγκληµα το οποίο συνιστά παραβίαση του
χάρτου των Ηνωµένων Εθνών και των αρχών του
∆ιεθνούς ∆ικαίου". Αν λοιπόν κάποιος κατέφευγε στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο είναι βέβαιο ότι θα κατέρρεαν οι
ισχυρισµοί των Άγγλων.

Η υστερία στην οποία είχε υποπέσει ο ∆υτικός
κόσµος κατά την περίοδο του ψυχρού πολέµου και η
αγωνία των Αγγλοαµερικανών να διαφυλάξουν τα συµ -
φέροντα τους στην ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εξα -
σφάλιζε η παραµονή των Αγγλικών Βάσεων στην Κύπρο,
τους οδήγησε στη πεποίθηση ότι ήταν αναγκαία η διχο -
τόµηση του νησιού και η δηµιουργία δυο κρατιδίων την
πορεία των οποίων θα µπορούσαν να ελέγχουν αποτε -
λεσµατικότερα. Η προοπτική αυτή δεν θα ήταν εύκολα
υλοποιήσιµη αν δεν συνέβαλαν καθοριστικά δυο συνι -
στώσες. Από την µία πλευρά η Τουρκία, διαθέσιµη στην
εξυπηρέτηση των Αγγλοαµερικανικών συµφερόντων,
έναντι της ευκαιρίας να προωθήσει παράλληλα µε αυτά
τους δικούς της στρατηγικούς στόχους και από την άλλη
πλευρά η Ελλάδα  στην οποία από το Β' Παγκόσµιο Πό -
λεµο και µετά δέσποζε το δόγµα που διετύπωσε ο Γ.Πα -
πανδρέου  ότι : "Η Ελλάς αναπνέει µε δύο πνεύµονας
τον µεν Αγγλικόν τον δε Αµερικανικόν και δι' αυτό δεν
ηµπορεί, λόγω του Κυπριακού, να διακινδυνεύσει να
πάθει ασφυξίαν". Απ' αυτό δεν παρεξέκλινε καµία από
τις µεταπολεµικές κυβερνήσεις της Ελλάδας και απηχεί
την ώριµη προδιάθεση τους να δεχθούν οποιεσδήποτε
πιέσεις. Έτσι το σχέδιο του διαµελισµού πραγµατοποιή -
θηκε το 1974 µε αφορµή το πραξικόπηµα εναντίον του
Μακαρίου που έδωσε το πράσινο φως στην Τουρκία για
απόβαση στο νησί. Το νεώτερο δόγµα της Ελλάδας ότι   "
Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συµπαρίσταται"
είναι εξ ίσου βλαβερό για τα εθνικά µας συµφέροντα.  

Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και
τις νεώτερες εξελίξεις η Αγγλία γνωρίζοντας πόσο
επισφαλής και παράνοµη είναι η θέση της στο θέµα της
κατοχής του 3% του Κυπριακού εδάφους  πρωτοστάτησε
στις δήθεν διαδικασίες επιλύσεως του Κυπριακού προ -
βλήµατος προτείνοντας το σχέδιο Χάνευ που µετονο -
µάσθηκε σε Σχέδιο Κ.Ανάν για να έχει την κάλυψη των
Ηνωµένων Εθνών. Όπως αναφέρεται στο άρθρο των κ.κ
Χρήστου Ανδρέου, Στέλιου Θεοδούλου και Βία Λειβαδά
µε το σχέδια Ανάν,( πέραν των προτάσεων που αφο -
ρούσαν στους Τούρκους) και σε συνηµµένο πρωτόκολλο
του σχεδίου, προβλεπόταν, να αναγνωρισθεί για το έδα -
φος που παράνοµα κατέχουν οι Άγγλοι, εναέριος χώρος,
χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Επιπροσθέτως οι
Άγγλοι αποκτούσαν  δικαίωµα διαρκούς και ανεµπό δι -
στης πρόσβασης οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο
σ' όλη την επικράτεια της Κυπριακής δηµοκρατίας.
Χρέωνε η Αγγλία στην Κυπριακή δηµοκρατία όλα τα
έξοδα για τις ζηµιές που έκανε στους χώρους που παρά -
νοµα κατακρατεί επεκτείνοντας τα όρια των χώρων
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εκπαιδεύσεως, δεν θα κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό για
χρήση των βάσεων παρ' όλο που οι ίδιοι παίρνουν τερά -
στια ποσά από τους Αµερικανούς για την παροχή
διευκολύνσεων και τέλος για να καλύπτουν κάθε
παράνοµη ενέργεια τους απαίτησαν όπως "οποιαδήποτε
διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή αυτού
του Πρωτοκόλλου ( του σχεδίου Ανάν) θα επιλύεται κα -
τό πιν διαβουλεύσεων και δεν θα παραπέµπεται σε
οποιοδήποτε δικαστήριο ή τρίτο µέρος για διευθέτηση". 

Εύλογα τίθεται το ερώτηµα: Γιατί είναι σήµερα η
Κύπρος σηµαντική για το Ηνωµένο Βασίλειο; Τόσο η
Κύπρος όσο και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως γιατί είναι τόσο ση -
µαντικό για το Ηνωµένο Βασίλειο να διατηρεί βάσεις και
να ελέγχει την Κύπρο ως εάν ζούσαµε στην εποχή της
αποικιοκρατίας; Αντιγράφω την απάντηση που έδωσε
στον κ. Αχιλλέα Αιµιλιανίδη σε συνέντευξη ο Άγγλος
πρώην διπλωµάτης και καθηγητής πανεπιστηµίου κ.
William Mallinson : " Νοµίζω ότι σήµερα ,µετά την
κρίση στο Σουέζ, µετά τη δεκαετία του 1960 και την
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ακόµα περισσότερο µετά
την Θάτσερ και 100% µετά τον Μπλέρ, η εξωτερική
πολιτική του Ηνωµένου Βασιλείου είναι αδιάρρηκτα
δεµένη µε την εξωτερική πολιτική των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής. Αυτή είναι η γενική απάντηση.
Τώρα πιο εξει δικευµένα, γιατί έχουµε µετά από τόσα
χρόνια αυτή την εµµονή µε την διατήρηση των βάσεων.
Θα σας δώσω την προσωπική µου εκτίµηση. Πιστεύω
πως οι ίδιες στρα τηγικές εµµονές που υπήρχαν στο τέλος
του 18ου αιώνα τότε για την Αγγλία και αργότερα για την
Βρετανία, εξακολουθούν και σήµερα να υπάρχουν,
δηλαδή φόβος για τη Ρωσία, µετά για τη Σοβιετική
Ένωση και ανησυχία για τον έλεγχο της Ανατολικής
Μεσογείου. Όλα τα σχετικά έγγραφα που έχω µελετήσει
περιλαµβάνουν αυτή τη στρατηγική επιθυµία να
διασφαλιστεί ο αγγλοσαξο νικός ή δυτικός ή
"δηµοκρατικός" έλεγχος επί της Ανατολικής Μεσογείου.
Και αυτό δεν έχει µεταβληθεί στην πραγµατικότητα. Τα
ίδια πράγµατα επιστρέφουν µε διαφορετικά χρώµατα και
το παρελθόν µοιάζει µε το µέλλον. Υπάρχει φιλοδοξία
και δυστυχώς απληστία η οποία οδηγεί στην στρατηγική.
Εποµένως ο πραγµατικός στόχος είναι ο έλεγχος
σηµαντικών περιοχών του κόσµου και η αποφυγή
ελέγχου άλλων µεγάλων δυνάµεων και αυτός ο τρόπος
σκέψης αντικατοπτρίζεται και στη Ρωσική πολιτική, µε
τη διαφορά ότι η περιοχή είναι πιο κοντά στην Ρωσία
γεγονός που καθιστά άνισες τις ισορροπίες. ∆εν έχω
πάντως δει οποιαδήποτε αλλαγή στο στόχο των
Βρετανών όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός παραµένει ο
έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαί τερα ενόψει της
συνέχισης του Αραβοϊσραηλινής διέ νεξης. Και αυτό
φαίνεται και στις δηλώσεις του Κίσ σιντζερ για την
Κύπρο, σύµφωνα µε τις οποίες η Βρετανία πρέπει να
συνεχίσει να ελέγχει αυτή τη περιοχή του κόσµου,
δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, θα ήθελα να

σηµειώσω ότι η Βρετανική πολιτική έχει πάψει να είναι
γνήσια Βρετανική. Η Βρετανία και να ήθελε, δεν µπορεί
να αφήσει τις βάσεις, διότι είναι σηµαντικό για αυτή να
συνεχίσει να συνεργάζεται µε τις ΗΠΑ και αυτό
οφείλεται στο ότι η Βρετανία δεν έχει πια ανεξαρτησία
απέναντι στις ΗΠΑ για να ισχυριστεί ότι δεν θα πράξει
κάτι που επιθυµούν οι ΗΠΑ. Ιδιαίτερα είναι δεσµευµένη
απέναντι στις εταιρείες όπλων και άµυνας των ΗΠΑ".

Οι Συµφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου δεν εγκαθίδρυαν
µιαν ανεξάρτητη δηµοκρατία. Το Σχέδιο Ανάν το οποίο
µε σθένος απέρριψε ο Κυπριακός λαός ήταν κατά πολύ
χειρότερο. Συµφωνίες που κατασκευάζονται για να
ικανοποιούν τα Αγγλικά συµφέροντα είναι άκρως
επικίνδυνες γιατί µια ενωµένη και ανεξάρτητη Κύπρος
εντεταγµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε
αντίθεση µε αυτά. Τούτο γιατί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση
είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα της Αγγλίας που
υπηρετεί εκείνα των Αµερικανών. ∆εν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι η Αγγλία αποτελεί τον ∆ούρειο Ίππο των
ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία  επιθυµούν
µόνο ως µια ελεύθερη αγορά. Κάτω από αυτό το πρίσµα
φαίνεται ότι τόσον οι διακοινοτικές συνοµιλίες όσον και
τα διάφορα σχέδια  τύπου Ανάν ελλοχεύουν κινδύνους
για την κυπριακή υπόθεση.

Η γενεσιουργός αιτία της κακοδαιµονίας του
Κυπριακού προβλήµατος είναι τα συµφέροντα των
Άγγλων που σήµερα εξυπηρετούνται από την παραµονή
των βάσεων στο νησί. Το Κυπριακό θα λυθεί µόνο όταν
ανατραπεί η άποψη των Άγγλων ότι ασκούν κυριαρχία
στο έδαφος των βάσεων και επανεξετασθεί το καθεστώς
τους. Γιατί τότε οι Άγγλοι και οι Αµερικανοί θα έχουν
ανάγκη την συνεργασία µας. Το θέµα για το καθεστώς
των Αγγλικών Βάσεων στην Κύπρο πρέπει να τεθεί εις
πείσµα των Αγγλοαµερικανών των οποίων βασική
επιδίωξη είναι η νοµική και πολιτική κατοχύρωση των
βάσεων. Μέχρι σήµερα πολλοί έχουν υπερασπιστεί αυτή
τη θέση. Νοµικά επιχειρήµατα υπάρχουν και είναι
ισχυρά. Μόνο η ενδοτικότητα, το προσωπικό συµφέρον,
και ο φόβος ορισµένων Ελλήνων και Κυπρίων αποτελούν
εµπόδιο.

Η Τουρκία ευρίσκεται στην τελευταία φάση της
εφαρµογής του σχεδίου του Νιχάτ Ερίµ για την Κύπρο
που προβλέπει ότι " Πρέπει να επιδιωχθεί η ελεύθερη
µετάβαση Τούρκων στην Κύπρο. Υπό την προϋπόθεση
ότι θα λάβουµε τα µέτρα µας το σύνολο του Τουρκικού
πληθυσµού µπορεί να αυξηθεί στο ποσοστό που
ανερχόταν επί Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τότε δεν θα
ανησυχούµε για την έκβαση του δηµοψηφίσµατος που θα
γίνει είτε για τον καθορισµό του συνόλου της νήσου είτε
της διχοτόµησης". Η πολιτική του εποικισµού που
εφαρµόζει η Τουρκία στην Κύπρο είναι αντίθετη µε την
Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Γενεύης 1977 που
θεωρεί παρόµοια παραβίαση της Συνθήκης ως " έγκληµα
πολέµου".
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Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν όλο και
περισσότερο τα δηµοσιεύµατα-κι όχι µόνο-, σχετικά µε
τον κίνδυνο που διατρέχει ο Ελληνικός Θρακικός χώρος
από τα µουσουλµανικά εξτρεµιστικά στοιχεία που
θέλουν να επιβάλλουν στην αυτονόµηση της Ελληνικής
Θράκης.

Όπως είναι γνωστό σήµερα, η ∆ιεθνής Κοινότης
προσεγγίζει τα µειονοτικά προβλήµατα µε µεγαλύτερη
συµπάθεια, σε σύγκριση µε το παρελθόν, και µε
διαφορετικά κριτήρια. Η προοπτική για τις µειονότητες
θα βασίζεται πλέον µελλοντικά προφανώς στις
δηµογραφικές εξελίξεις κάθε περιοχής, βάσει της Αρχής
του ΟΑΣΕ περί αυτοπροσδιορισµού των µειονοτήτων,
όχι µόνο του ατοµικού αλλά και του συλλογικού
προσδιορισµού.

Αλλά το πρόβληµα στη Θράκη δεν είναι µόνο
του αυτοπροσδιορισµού, αλλά ότι η Τουρκία δια των
πρακτόρων της, επιβουλεύεται εδώ και αρκετές
δεκαετίες και µάλιστα και προς της υπογραφής της
Συνθήκης της Λοζάνης (24/7/1923) το Ελληνικό
Θρακικό Χώρο.

Οι εξτρεµιστές Μουσουλµάνοι επικαλούµενοι
µια απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, διεκδικούν συλλογικά πλέον το δικαίωµα
να αυτοπροσδιορίζονται Τούρκοι και να ιδρύουν
"Τουρκικούς Συλλόγους" ιδρύµατα κ.λ.π. αν και η
∆ιεθνής Συνθήκη της Λοζάνης υπερτερεί κατά τη γνώµη
µας της όποιας µεταγενέστερης Απόφασης ∆ιεθνών
∆ικαστηρίων, αφού η Συνθήκη της Λοζάνης άρθρο 2
"περί ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών
πληθυσµών" καθαρά µιλάει για "µουσουλµάνους
κατοίκους της ∆. Θράκης". καλώς η Ελλάδα έχει
υποβάλλει ΕΝΣΤΑΣΗ κατά της απόφασης αυτής.

Αιχµή του δόρατος και όχηµα της διεκδίκησης
του Θρακικού χώρου αποτελούν τα ακραία φανατικά
σκληροπυρηνικά µουσουλµανικά στοιχεία που
κατευθύνονται και βρίσκουν συµπαράσταση από το
Τουρκικό Προξενείο της Κοµοτηνής (1930). Η διείσδυση
της Τουρκικής Προπαγάνδας δια του Τουρκικού
Προξενείου και η απέλαση της παλαιοµουσουλµανικής
ηγεσίας που συµβιβαζόταν µε το χριστιανικό πληθυσµό,
θεωρούνται δύο βασικά αίτια της αλυτρωτικής
ιδεολογίας των εξτρεµιστών µουσουλµάνων, που σήµερα
ζουν σε πλήρη αρµονία, ισονοµία και ισοπολιτεία στο
χώρο αυτό.

Αυτά τα στοιχεία έχουν εµφυσήσει έντονα στο
µουσουλµανικό πληθυσµό, το αίσθηµα του "αλύτρωτου
Τούρκου".

Ο Ατατούρκ είχε πει το 1920 ότι "ο Στόχος µας
είναι σ'εύθετο χρόνο και σε οποιαδήποτε ευκαιρία, να
εντάξουµε τη ∆. ΘΡΑΚΗ στη µητέρα πατρίδα, και
συνέχισε - πρέπει να προσέξουµε να µείνει η Θράκη στα
Τουρκικά χέρια" (1)

Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να πράξει ότι είναι
δυνατόν ώστε να µην εκπληρωθεί ο στόχος του
Ατατούρκ για τη ∆. ΘΡΑΚΗ. οι σηµαντικότερες
ενέργειες πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

α. ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Πέρα από µία ισχυρή στρατιωτική και
αστυνοµική παρουσία στη Θράκη πρέπει πρώτα από όλα
να κλείσει το Τουρκικό Προξενείο στην Κοµοτηνή. Αυτό
είναι "Κράτος εν Κράτει" και λειτουργεί σαν
παράλληλος φορέας της Τουρκικής "Επικυριαρχίας"
στην Ελληνική Επικράτεια.

Η Τουρκία προφανώς θα υποχωρήσει σε
αντίποινα, κλείνοντας το Προξενείο της
Κωνσταντινούπολής ή της Σµύρνης.

Αλλά η ζηµιά από το κλείσιµο ενός των
Ελληνικών Προξενείων για την Ελλάδα δεν θα ήταν
µεγαλύτερη από τη ζηµιά που σταθερά συντελείται στη
Θράκη τόσα χρόνια. (2) Ένα άλλο Τουρκικό Προξενείο
στην Ελλάδα, που πρέπει να κλείσει είναι της Ρόδου που
η παρουσία του εκεί είναι τελείως απαράδεκτη.

β. ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ (ή Ροδοπαίοι)

Οι Ποµάκοι είναι µία Ελληνοθρακική
φυλή των ΑΓΡΙΑΝΩΝ που υπηρέτησε σαν εκλεκτό
σώµα σε όλη την εκστρατεία στο στρατό του
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. ο ξισλαµισµός των Ποµάκων άρχισε
επί Σουλτάνου ΣΕΛΙΜ (1512-1520) και ολοκληρώθηκε
επί ΜΕΧΜΕΤ (1648-1687).

Η γλώσσα των Ποµάκων µοιάζει µε τη
σλαβοβουλγαρική διάλεκτο, και τους επεβλήθη από την
κυριαρχία επί της Ροδόπης από τη Βουλγαρία τον 13ο κα
14ο αιώνα. (3)

Ο µεγαλύτερος Ποµακικός πληθυσµός
περί τις 200.000-250.000 χιλ. περίπου, ζει στη

ΘΘΘΘΡΡΡΡΑΑΑΑΚΚΚΚΗΗΗΗ
Του Αποστόλου Κόντη

Πολιτικού Επιστήµονος - Οικονοµολόγου
Πανεπιστηµίου ΤΥΠΙΓΓΗΣ - ΒΙΕΝΝΗΣ

τ. Συµβούλου Πρεσβείας
Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ
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Βουλγαρία,
µετά την
οριστική
προσάρτηση της
Ανατολικής
Ρωµυλίας από
τη Βουλγαρία
µε τη Συνθήη
της ΝΕΙΓΥ την
27/11/1919.

Στην Ελλάδα
ζούνε περίπου
40.000 χιλ.
Ποµάκοι.
Βασική
επιδίωξη της
Ελλάδας πρέπει
να είναι η
οικονοµική,
εκπαιδευτική
και πολιτιστική
ενίσχυση -
ανάταση των Ποµάκων. Πρέπει να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να ιδρυθούν ξέχωρα Ποµακικά
Σχολεία, Εκπαιδευτήρια, Πολιτιστικά ιδρύµατα κ.λ.π.
στα οποία να διδάσκεται, µαζί µε την Ελληνικά και η
µητρική τους γλώσσα, η οποία σήµερα είναι και γραπτή
και να δέχονται µονοµερή εκπαίδευση µε την Τουρκική
γλώσσα.

Σήµερα υπάρχουν αρκετά αναγνώσµατα
π.χ. Ελληνοποµακικό Λεξικό, που χρηµατοδότησε ο
επιχειρηµατίας ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ, Γραµµατική,
ιστορικά κείµενα και άλλα βιβλία, για να διδάσκονται
στην Ελληνική και Ποµακική γλώσσα, και όχι στην
Τουρκική, µε αποτέλεσµα των βαθµιαίο εκτουρκισµό
αυτής της αρχαίας Ελληνοθρακικής Φυλής. Με τους
Τούρκους οι Ποµάκοι, δεν έχουν καµία φυλετική,
ανθρωπολογική ή πνευµατική συγγένεια, τους συνδέει
µόνο η µουσουλµανική θρησκεία, και µε αυτό κυρίως το
επιχείρηµα προσπαθεί η Άγκυρα να τους πείσει ότι είναι
Τούρκοι. Το σπουδαιότερο όµως είναι η ανάκλαση εκ
µέρους της Ελλάδας της Μορφωτικής Συµφωνίας του
1951-1954 και 1968 που υπαγορεύει ότι όλα τα
Μουσουλµανικά Σχολεία στη Θράκη να ονοµάζονται
Τουρκικά σε αντίθεση µε τα Ποµακοβουλγαρικά σχολεία
και να διδάσκονται στην Τουρκική γλώσσα.

Έτσι έριξε η Ελλάδα την Ποµακική
Μουσουλµανική Μειονότητα στην αγκαλιά της
Τουρκίας. Πέραν τούτου θα πρέπει να χορηγηθούν στους
άριστους Ποµάκους µαθητές υποτροφίες και εισαγωγή
τους στα Πανεπιστήµια και στρατιωτικές σχολές.

γ. ΡΩΜΑΝΙΑ 

Ένας παλιός στόχος και διακαής πόθος
των Ελληνοποντίων είναι η ίδρυση της αρχαίας-
βυζαντινής πόλης Ρωµανίας στη Θράκη.

Η πόλη αυτή να κατοικηθεί από Ποντίους, κι
Έλληνες της ∆ιασποράς και ειδικότερα από Ποντίους της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διαβιούν ακόµα εκεί. Τα
έργα υποδοµής της πόλης καθώς κατασκευή κατοικιών
κ.λ.π. να τα αναλάβει εν µέρει το ελληνικό ∆ηµόσιο µε
τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ∆ωρεές, η
Εργατική Εστία κ.α. φορείς. Στην πρώτη φάση, η
ΡΩΜΑΝΙΑ πρέπει να είναι για 30.000-50.000 κατοίκους.
Η µελέτη φυσικά πρέπει να περιλαµβάνει και το θέµα
της απασχόλησης.

Η αύξηση του χριστιανικού πληθυσµού είναι
απολύτως αναγκαία για την αποκατάσταση της
διαταραγµένης αριθµητικής ισορροπίας από την
υπογεννητικότητα του Χριστιανικού και την
πληθυσµιακή έκρηξη του µουσουλµανικού πληθυσµού.
Και τέλος να επαναληφθούν οι προσπάθειες ίδρυσης
Ελληνικού Προξενείου στον ΠΟΝΤΟ.

Με παρόµοια µέτρα πιστεύουµε ότι θα
αποτραπεί ο στόχος του Κεµάλ "να εντάξει τη ∆.Θράκη
στη Μητέρα Πατρίδα, την Τουρκία".

1.  Παύλος Χιδίρογλου "Η Θράκη υπό το φως της Εθνικής
Ιδέας των Τούρκων" 1985-1991, Ελλην. Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις,1992
2.  Χ. Γιανναράς, Καθηµερινή, 19/03/06
3.  - Γ.ΜΑΚΡΙΩΤΗΣ "Ποµάκοι ή Ροδοπαίοι, οι Έλληνες
Μουσουλµάνοι", εκδ. ΡΗΣΟΣ - 1990

- Τ. Κωστόπουλος, Το Μακεδονικό της Θράκης, Κρατικός
Σχεδιασµός για τους Ποµάκους, 1956-2008

-Σ.Λυγερός, Η Θράκη στο στόχαστρο των Τούρκων
Καθηµερινή, εκδ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ
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35 χρόνια µετά τη µεταπολίτευση και την
κυπριακή τραγωδία, η Ελλάδα γνωρίζει µια
πολύπλευρη κρίση. Κυριαρχία του µεταπρατισµού
στην οικονοµία, συρρίκνωση του αγροτικού
πληθυσµού και της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Η παιδεία, το σύστηµα υγείας ουσιαστικά καµµένα.
Πολιτισµική αλλοτρίωση, κυριαρχία των
εισαγόµενων πολιτισµικών προϊόντων. Στο
σύγχρονο σχολείο της αµάθειας η ελληνική
παράδοση παραµένει στα αζήτητα, σαν άγνωστη
λέξη. Εξαφάνιση στην περίοδο της Μεταπολίτευσης
περισσότερο ίσως από το 60% του υπάρχοντος το
1974 δασικού πλούτου της χώρας.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες υποταγής της
Κύπρου στους σχεδιασµούς των ΗΠΑ-Μεγάλης
Βρετανίας-Τουρκίας, µε την προώθηση "λύσης"
παρόµοιας µε το διαλυτικό της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σχέδιο Ανάν. Στο Αιγαίο σταθερή
επιδίωξη της Τουρκίας (και του Ερντογάν) είναι να
εγγράψει έναντι πάντων τον παραδοσιακό τουρκικό
κατάλογο αµφισβήτησης των κυριαρχικών
δικαιωµάτων της Ελλάδας. Τον στόχο αυτό προωθεί
µε όλα τα µέσα που χρησιµοποιεί : απειλή ένοπλης
σύρραξης (casus belli) σε περίπτωση επέκτασης των
χωρικών υδάτων στα 12 ν.µ., παραβιάσεις και
παραβάσεις του Ελληνικού εναέριου χώρου, θεωρία
των "γκρίζων ζωνών", υπόθεση Ιµίων (1996),
έρευνα/διάσωση κ.λ.π. Στη Θράκη, µετά και τη
µονοµερή κήρυξη της ανεξαρτησίας του
Κοσσυφοπεδίου ("Κοσόβας"), επιτάθηκαν οι
κινήσεις που έδειχναν ότι η τουρκική διπλωµατία
χρησιµοποιεί το µουσουλµανικό µειονοτικό στοιχείο
ως "στρατηγική µειονότητα".

Παρ΄όλα τα προαναφερόµενα, η Αθήνα από
το 1999 (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι)
υποστήριξε, στην ουσία χωρίς όρους και χωρίς
χειροπιαστά ανταλλάγµατα και διαφοροποιήσεις της
Άγκυρας, την ένταξη της ηγεµονιστικής,
νεοοθωµανικής Τουρκίας στην Ε.Ε. Τα τελευταία
χρόνια, µε βάση µια επιχειρηµατολογία εσωτερικού
χώρου, προειδοποιούνταν η Άγκυρα ότι αν δεν
αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους
ευρωπαϊκούς κανόνες έναντι της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, δεν θα συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία

της γείτονος. Ωστόσο, η σχετική επιχειρηµατολογία
αποδείχτηκε ότι ήταν ελιγµοί διαχείριση της
ελληνικής κοινής γνώµης, ενώ η ελλαδική
διπλωµατία παρέµεινε εκκωφαντικά σιωπηλή σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόµενο ήταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αξιολογήσεις της ενόψει
και της επικείµενης Συνόδου Κορυφής του
∆εκεµβρίου, να µη βλέπει σοβαρά προβλήµατα
στην συνέχιση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
της Τουρκίας και στην έναρξη διαπραγµατεύσεων
µε την ΠΓ∆Μ. Πραγµατικό διπλωµατικό φιάσκο της
Ελλάδας.

Το ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης
και της κατάστασης/µεταχείρισης των
λαθροµεταναστών αποτελεί κεντρικό πρόβληµα των
σηµερινών κοινωνιών, σύµφυτο µε την κρίση της
ολιγαρχικής και καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης.
Συνιστά πρόκληση και για τις πολιτικές δυνάµεις σε
κάθε χώρα. Οι τρόποι εκδήλωσής του, η έκταση και
οι συνέπειες ποικίλλουν, αναλόγως της
γεωπολιτικής θέσης, της οικονοµικής, πολιτικής και
πολιτισµικής κατάστασης της κάθε χώρας. Το
πρόβληµα εµφανίζεται στην Ελλάδα µε οξύτητα.
Παίρνει και τη µορφή παράνοµης εισδοχής
µεταναστών προερχόµενων από χώρες της Εγγύς
και Μέσης Ανατολής δια µέσου Τουρκίας. Η
γειτονική χώρα ενώ είχε υπογράψει µε την Ελλάδα
το 2001 πρωτόκολλο αναφορικά µε την
επανεισδοχή των παράνοµων µεταναστών, δεν
σέβεται στην πράξη τη συµφωνία. ∆εν
ανταποκρινόταν, όπως όφειλε, στο Ευρωπαϊκό
Σύµφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι
τουρκικές αρχές κάλυπταν τα κυκλώµατα των
σύγχρονων δουλεµπόρων. Η στάση αυτή των
τουρκικών αρχών αποτελούσε και διαπίστωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2002, που η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει εντολή από το
Συµβούλιο Υπουργών να αρχίσει τις
διαπραγµατεύσεις, η Τουρκία κρατούσε αρνητική
στάση. Η χώρα που υπογράφει Συµφωνία
Επανεισδοχής µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
υποχρεώνεται να πάρει πίσω τους µετανάστες που
προήρθαν ή διήλθαν από αυτήν και διαµένουν σε
ένα κράτος της ΕΕ παράνοµα, εφόσον της το

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΡΙΣΗΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Tου Θεόδωρου Μπατρακούλη
∆ρ Γεωπολιτικής, ΣΕΠ στο ΕΑΠ
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ζητήσει το κράτος αυτό. Η Άγκυρα χρησιµοποιεί
τώρα την σύναψη Συµφωνίας Επανεισδοχής
λαθροµεταναστών για να ασκήσει πίεση στην ΕΕ
και στην Ελλάδα εν όψει του επικείµενου κρίσιµου
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπου θα συζητηθεί η
πορεία της Τουρκίας προς την ένταξη. Στις 22
Σεπτεµβρίου συµφωνήθηκε η έναρξη των σχετικών
ευρωτουρκικών διαπραγµατεύσεων να γίνει στις 4
∆εκεµβρίου, έξι ηµέρες πριν από τη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στις Βρυξέλλες (10 και
11 ∆εκεµβρίου 2009), όπου θα συζητηθεί η πορεία
της Τουρκίας προς την ένταξη. Στην ουσία, η
Τουρκία εκβιάζει µε την όλη στάση της την ΕΕ και
την Ελλάδα για να αποσπάσει το µέγιστο δυνατό
της ικανοποίησης των στρατηγικών της στόχων.

Αλλοπρόσαλλη πολιτική στο σύγχρονο
"Μακεδονικό" έναντι του αλυτρωτικού
επεκτατισµού των Σκοπίων, που υποθάλπεται από
τις µεθοδεύσεις των ΗΠΑ, της Τουρκίας και του
Σόρος.

Επίσηµη αδράνεια έναντι των προσπαθειών
της Αλβανίας να προβάλει το "ζήτηµα των
Τσάµηδων" αλλά και µια προπαγάνδα περί
"ιστορικού αλβανικού χαρακτήρα της Ηπείρου".
Επιπλέον, το Σοσιαλιστικό Κόµµα Αλβανίας
αµφισβητούσε τη συµφωνία που η κυβέρνηση
Μπερίσα υπέγραψε µε την Ελλάδα για την
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο
Πέλαγος.

Απεµπόληση γενικά των εθνικών και λαϊκών
δικαιωµάτων, όπως επιτάσσουν πολυεθνικοί
κολοσσοί και µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα πληθυσµιακής
οµάδας που βιώνει ανασφάλεια, άγχος και έλλειµµα
εµπιστοσύνης αποτελεί η γενιά των τριαντάρηδων
("γενιά των 700 ευρώ"). Η µεγάλη πλειονότητα των
τριαντάρηδων καταλαβαίνει ότι αυτή θα "πληρώσει
τη νύφη".

Η χώρα χρειαζόταν εδώ και αρκετά χρόνια
πραγµατική (όχι προπαγανδιστική) ανασυγκρότηση
του κράτους µε κριτήρια την αξιοκρατία, την
υπέρβαση του κοµµατισµού και την
δηµιουργικότητα και αποδοτικότητα των
λειτουργιών των υπηρεσιών. Η διοικητική
επαναθεµελίωση του κράτους είναι σηµαντικό να
γίνει στη βάση των ιστορικών περιφερειών της. Με
Κυβερνήτες και αιρετά Περιφερειακά Συµβούλια,
που να διαθέτουν ευρείες, ουσιαστικές
αρµοδιότητες και προϋπολογισµούς επαρκείς για
την υλοποίηση του περιφερειακού αναπτυξιακού
σχεδίου, Μια τέτοια επαναθεµελίωση θα έπρεπε να
εµπνέεται από αυτόνοµα κινήµατα ενεργών

πολιτών, κινήµατα που πρέπει να
συµπεριλαµβάνουν στα αιτήµατά τους τα στοιχεία
που θα συνέθεταν την αγροτική αναγέννηση και την
προαγωγή του τοπικού, λαϊκού πολιτισµού.

Στην υπαρκτή Ελληνική ∆ηµοκρατία, όλοι οι
πολίτες της - πρώτα τα πολιτικά κόµµατα που
ψηφίζονται και ασκούν διαχείριση - είµαστε στον
ένα ή στον άλλο βαθµό υπεύθυνοι. Απαιτείται
αλλαγή νοοτροπίας, απεγκλωβισµός από ιδιοτέλειες,
ανευθυνο-υπευθυνότητα, σφιχταγκαλιάσµατα
δηµοσίων λειτουργηµάτων και
κοµµατικής/συνδικαλιστικής ένταξης. Χρειάζεται
οικολογική συνείδηση και δράση από όλο και
περισσότερους ενεργούς πολίτες στην καθηµερινή
ζωή, και η οποία να συνεισφέρει στον
απεγκλωβισµό από τις επιλογές που επιβάλλει το
σύστηµα, η συνεχιζόµενη - µε τη µια ή την άλλη
ηγεσία - νεοφιλελεύθερη, καπιταλιστική παγκόσµια
Νέα Τάξη. Πρέπει να δούµε σοβαρά την διάχυτη
στο πολιτικό σύστηµα και στην κοινωνία κρίση
αξιών και ηθικής. Η κάθε µια και ο κάθε ένας µας
χρειαζόµαστε ένα νόηµα ζωής, αγάπη για την
πατρίδα, συλλογικές αξίες! Χρειαζόµαστε ενίσχυση
της αυτόχθονης σκέψης, όραµα, νέα συλλογικότητα.

Ο διάλογος που έχει ανοίξει σε σειρά από
ζητήµατα χρειάζεται να οργανωθεί καλύτερα
ανάµεσα στις κατά το δυνατόν ευρύτερες
συλλογικότητες και ενεργούς πολίτες.

Να αποκατασταθούν οι πολίτες θεσµικά στο
δικαίωµά τους να ασκούν ελεύθερα κοινωνικό
έλεγχο ώστε να καρπώνονται τα αγαθά της
συλλογικής γνώσης. Να διεκδικήσουµε
αποφασιστικά κατά την επικείµενη αναθεώρηση του
Ελληνικού Συντάγµατος την τροποποίηση του
άρθρου 44, που προβλέπει τη δυνατότητα
διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων και στη χώρα µας -
όπου στα 35 χρόνια µεταπολιτευτικής ζωής
ουδέποτε εκδηλώθηκε η πολιτική βούληση να
αξιοποιηθεί αυτή η µέγιστη δηµοκρατική
δυνατότητα για λήψη αποφάσεων από τον ελληνικό
λαό σε µείζονα ζητήµατα του εθνικού µας βίου. Να
αξιοποιήσουµε τις τεχνολογικές δυνατότητες
καταγραφής γνώµης πλήθους στις σύγχρονες
µορφές δηµοψηφισµάτων (π.χ. ∆ίκτυο "Περικλής"
του ΕΜΠ).

Να αντιταχθούµε µε συντονισµένες
κινητοποιήσεις υποχωρήσεις στα εθνικά θέµατα
στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου
!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. εφόσον η Τουρκία :
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� ∆εν αποσύρει τα κατοχικά στρατεύµατά της
στην Κύπρο.
� ∆εν καταργεί το casus belli στο Αιγαίο.
� ∆εν αναγνωρίζει τις γενοκτονίες που
διαπράχθηκαν εναντίον των χριστιανικών
πληθυσµών της Ανατολής (Ελλήνων, Αρµενίων,
Ασσυρίων).
� ∆εν σέβεται τις διεθνείς δεσµεύσεις της στο
ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ του εδάφους της
Ελλάδας, από εξαθλιωµένους ανθρώπους (που
µπορούν να γίνουν όργανα οποιουδήποτε
εγκληµατικού εγκεφάλου ή/και σύµµαχοι
οποιασδήποτε ηγεµονικής δύναµης ή γειτονικού
κράτους), δια µέσου των µαζικών µεταναστευτικών
κυµάτων που προκαλεί η κρίση της καπιταλιστικής
παγκοσµιοποίησης.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ µε την FYROM, εφόσον
δεν έχουν καταλήξει τα δύο µέρη σε συµφωνία
αναφορικά µε µια ονοµασία της FYROM έναντι
όλων και δεν παύσουν τα Σκόπια να ενεργούν βάσει
της διαστρεβλωτικής προπαγάνδας ότι υφίσταται
"µακεδονικό έθνος" και ότι υπάρχουν αλύτρωτα
"µακεδονικά εδάφη".

Να ζητήσουµε την διεξαγωγή
∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ στα µεγάλης σπουδαιότητας
ζητήµατα : Εθνικών δηµοψηφισµάτων στα µείζονος
εθνικής σηµασίας θέµατα της ένταξης της Τουρκίας,
της ΠΓ∆Μ και της Αλβανίας στην ΕΕ. Τοπικών
δηµοψηφισµάτων σε σπουδαία ζητήµατα, όπως η
περιβαλλοντική, η αναπτυξιακή και η ενεργειακή
πολιτική, καθώς και η µεταναστευτική και οι όροι
εγκατάστασης µεταναστών.
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Λόγω παραλείψεων και σφαλµάτων, είτε λόγω
εξέλιξης των µέσων επικοινωνίας και των αντιλήψεων
των ανθρώπων, οι νόµοι και οι θεσµοί της πολιτείας
πρέπει να συµπληρώνονται, να βελτιώνονται και να
προσαρµόζονται στην εποχή τους, προκειµένου να είναι
πάντοτε χρήσιµοι και να µη γίνονται αιτία αποστροφής
των πολιτών από την πολιτεία,
καταστροφών και στάσεων στην
πόλη, όπως µε έµφαση τονίζει ο
Αριστοτέλης στα "Πολιτικά" του,
ενώ ο δάσκαλός του ο Πλάτων
εναγωνίως καθ' όλον τον βίον
του έκανε τις ανάλογες κατά
εποχή πολιτικές του προτάσεις
για να προλάβει παρόµοιες
συµφορές στην πόλη.

Σε µία τέτοια εποχή
βρίσκεται σήµερα και η δική µας
πολιτεία, της οποίας τα ασθενή
συµπτώµατα επιτάσσουν
επειγόντως να ληφθούν και να
εφαρµοσθούν ευθύς αµέσως οι
αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις
για την ανόρθωση και τον
εκσυγχρονισµό της Πατρίδας
µας.

Είναι όµως γεγονός ότι κάθε µεταρρυθµιστική
αλλαγή της πολιτείας είναι πολύ δύσκολη, διότι
προσκρούει σε κατεστηµένα συµφέροντα και στις
στερεοποιηµένες νοοτροπίες πολιτών, αν και στην
Πατρίδα µας, όπως δείχνουν οι επανειληµµένες
σφυγµοµετρήσεις, η κοινή γνώµη του πλείστου µέρους
των πολιτών απαιτεί αυτές τις αλλαγές.

Οι εκσυγχρονιστικές αυτές αλλαγές για την δική
µας Πολιτεία έπρεπε να έχουν αρχίσει από τα
προηγούµενα χρόνια, αλλά έστω και τώρα ας
ξεκινήσουν πριν είναι πολύ αργά και αδιόρθωτα.
Αυτές οι αλλαγές για την επιτυχία τους έχουν ορισµένες
βασικές προϋποθέσεις και οι οποίες είναι:
� Τις άριστες σε αρετές προσωπικότητες των
ηγεσιών της Πολιτείας.
� Οι ηγεσίες να περιβάλλονται από οµάδες
συνεργατών ισαξίων προς αυτές και να πλαισιώνονται
επίσης από άριστους δηµόσιους λειτουργούς.
� Συµµετοχή και αποδοχή εκ µέρους των πολιτών
αυτών των αλλαγών.

Η καλύτερη τεχνική για τις αλλαγές είναι ο
διάλογος µε ανταλλαγή προτάσεων και µε
συµβιβασµούς στην ορθότερη γνώµη ή στο µέσον των
προτάσεων, όπως συνιστά ο Αριστοτέλης και για να µην

καταλήγουν οι διάλογοι σε ασυµφωνία "αφρόνων",
όπως χαρακτηρίζονται από τον Πλάτωνα.

Ο άλλος επίσης βασικός κανόνας είναι η µεν
κυβέρνηση να συνδιαλέγεται και να σέβεται την
αντιπολίτευση, η δε αντιπολίτευση να αντιπολιτεύεται
εντός λογικών ορίων χωρίς τη σοφιστική "ξύλινη"

γλώσσα, µε τις δικές της
προτάσεις και ενστάσεις, πλην
όµως να είναι εποικοδοµητική
χάριν του καλού κοινωνικού
συνόλου.

Ευτυχώς από τις κυρίαρχες
πολιτικές ηγεσίες σήµερα
παρατηρούµε τέτοια καλά σηµεία
και ας ευχηθούµε να παγιωθούν.

Ως προς τον ρυθµό των
µεταρρυθµίσεων για τη δική µας
Πολιτεία, ούτε να γίνεται λόγος
περί βραδείας εφαρµογής αυτών,
απεναντίας επιβάλλεται "εδώ και
τώρα" η εφαρµογή τους και σε
όλους τους τοµείς.
Όσον αφορά την εφαρµογή
αυτών των αλλαγών, απαιτούνται
ακόµα οι εξής αρχές:
� Αµοιβαία πίστη στην

αναγκαιότητα των αλλαγών µεταξύ των διαλεγοµένων.
� Να υπάρχει έτοιµη υποκατάστατη πρόταση για
το µεταρρυθµιζόµενο θέµα.
� Εγκατάσταση, λειτουργία, συνεχής επίβλεψη
και διορθώσεις στη νέα εκσυγχρονιζόµενη αλλαγή.
� Σε όλες τις φάσεις εγκατάστασης της αλλαγής
να είναι συνεχής η ενηµέρωση της κοινής γνώµης,
προκειµένου αυτή να γίνεται αποδεκτή από την
κοινωνία.

Εάν οι παραπάνω εκσυγχρονισµοί έχουν κάποιο
στόχο, ο δικός µας στόχος πρέπει να είναι:

Η Πατρίδα µας να φθάσει στο επίπεδο των
προηγµένων χωρών της Ευρώπης !

Συµπερασµατικά µπορεί να διατυπωθεί ότι
αναµφισβήτητα οι εκσυγχρονισµοί πρέπει να είναι
συνεχείς, διότι έτσι εξασφαλίζεται η πορεία της
κοινωνίας προς την πρόοδο και την ευηµερία και
ενδυναµώνουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς.

Απαιτούν όµως ηγεσίες και πολίτες, που να
κατανοούν την ανάγκη αυτών και µε αρετή να τις
τολµούν, χωρίς να σκέπτονται το κοµµατικό και το
προσωπικό όφελος, παρά µόνο το όραµα για το καλό
του συνόλου της κοινωνίας.

Θ Ε Σ Μ Ι ΚΟ Ι Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο ΙΘ Ε Σ Μ Ι ΚΟ Ι Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι
Tου Υποστρατήγου ε.α Άρη ∆ιαµαντόπουλου

Ψυχολόγου - ∆ιδάκτωρος Φιλοσοφίας
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Ήδη συµπληρώθηκε ένα έτος από τότε, που µε
αφορµή το γεγονός ενός µεµονωµένου περιστατικού
αλόγιστης και κακής χρήσης του υπηρεσιακού όπλου
ενός ειδικού φρουρού της Αστυνοµίας, τη νύχτα της
6ης ∆εκεµβρίου 2008 στα Εξάρχεια, Αθηνών, το οποίο
είχε σαν αποτέλεσµα το θάνατο του 15χρονου µαθητή
Αλέξη Γρηγορόπουλου, οι "κουκουλοφόροι" και αλλά
"ακραία στοιχεία" (κακοποιοί, περιθωριακοί, αλλοδαποί
κ.λ.π.) προέβησαν ανεξέλεγκτα και ανενόχλητα στους
γνωστούς πρωτοφανείς βανδαλισµούς και εκτεταµένες
καταστροφές (εµπρησµοί, λεηλασίες, διαρπαγές-
"πλιάτσικο" κ.λ.π.), κυρίως στο κέντρο της Αθήνας,
αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, επί πολλές ηµέρες
συνεχώς και αδιαλείπτως. Και όλα αυτά, µπροστά στα
µάτια µιας "αµυνόµενης µε άνωθεν εντολές
Αστυνοµίας", της οποίας οι άνδρες, τα οχήµατα και τα
Αστυνοµικά τµήµατα, εδέχοντο παθητικά βροχή από
πέτρες και βόµβες µολότοφ από τους έξαλλους
εγκληµατούντες ταραχοποιούς.

∆εν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, ότι τα
ανωτέρω γεγονότα αναρχίας και σοβαρών ταραχών
αποτέλεσαν έναν εκ των κύριων λόγων που
συνετέλεσαν στην συντριβή της απελθούσας
κυβέρνησης της Ν.∆. στις επακολουθήσασες
βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και την
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα οι κύκλοι της ανωµαλίας
εκµεταλλευόµενοι τον θάνατο του 15χρονου µαθητή,
θέλησαν να καθιερώσουν την εκάστοτε 6η ∆εκεµβρίου,
από ηµέρα µνήµης, περισυλλογής και
παραδειγµατισµού αποφευκτέου για το µέλλον, σε
επέτειο επαναλήψεως οχλοκρατικών εκδηλώσεων και
εκτεταµένων καταστροφών. Για το λόγο αυτό, άρχισαν
ενόψει και παραµονές της 6ης ∆εκεµβρίου 2009,
"προετοιµασίες" και "πρόβες" µικράς µορφής µε
επιθέσεις, σε καταστήµατα, αυτοκίνητα, Αστυνοµικά
τµήµατα και οχήµατα (εµπρησµοί, φθορές κ.λ.π), ιδία
κατά τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Μάλιστα, αυτή τη φορά είχαν και τη συµπαράσταση,
ενεργό συµµετοχή και σύµπραξη της "∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ-ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ", τα
εισαγόµενα µέλη της οποίας αθρόως συνέρρεαν στην
Αθήνα κατά τρόπο συντονισµένο.

Όµως οι εικόνες φρίκης και χάους του

∆εκεµβρίου 2008, αποτελούσαν ήδη αποτρόπαιο και
εφιαλτικό γεγονός, το οποίο δεν ήθελε να αναβιώσει
ΚΑΝΕΙΣ, πολλώ δε µάλλον ο εγνωσµένης αξίας
πετυχηµένος ως πρώην Υπουργός ∆.Τ. και νυν
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
(εξάρθρωση εγχώριας τροµοκρατίας, ΕΛΑ-17Ν). Έτσι
ο κ. Χρυσοχοΐδης επιδεικνύοντας ιδιαίτερο πολιτικό
θάρρος και ευθύνη και µη λαµβάνοντας υπόψη το
πολιτικό κόστος του εγχειρήµατος, βγήκε µπροστά,
παρά τις όποιες επικρίσεις, αντιδράσεις και
εσωκοµµατικές "µουρµούρες" και ανέτρεψε την όλη
φιλοσοφία δράσεως της Αστυνοµίας µετατρέποντας την
από : "Αµυνόµενη Αστυνοµία", σε "Μηδενική Ανοχή"
στους ταραξίες, µε σεβασµό πάντοτε των
Συνταγµατικών δικαιωµάτων παντός διαδηλούντος
πολίτη, από µέρους των επιχειρούντων Αστυνοµικών.

Η επαναστατική, ενάντια στο "χρόνια
κατεστηµένο της θολοκουλτούρας και
ψευδοδηµοκρατισµού", ενέργεια αυτή του κ.
Χρυσοχοΐδη, µετέβαλλε άρδην τους συσχετισµούς των
δυνάµεων υπέρ του νόµου και της τάξης, γιατί έστειλε
ευθύς εξ' αρχής ξεκάθαρο µήνυµα σε εκείνους που
πίστευαν ότι θα µπορέσουν να επαναλάβουν τα περσινά
έκτροπα στο κέντρο της Αθήνας και στις άλλες
µεγαλουπόλεις της χώρας. Σπάνια κατά το παρελθόν η
ΕΛ.ΑΣ είχε εκπεφρασµένη και δεδοµένη σαφή
πολιτική βούληση και εξυπακούεται, πολιτική κάλυψη
επί παροµοίων περιπτώσεων και καταστάσεων ,
καθόσον αυτό αποτελεί προϋπόθεση εκ των "ών, ουκ
άνευ" για την επιχειρησιακή δράση της, ώστε να µην
φοβάται µήπως ενοχοποιηθεί για τη δράση της. Το
γεγονός µάλιστα αυτό διευκολύνει τα µέγιστα, ως
καταλύτης, για ένα σωστό επιχειρησιακό ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
επί Χάρτου και την αποτελεσµατική του εφαρµογή
στην πράξη, δεδοµένου ότι η Αστυνοµία ενεργώντας
για τα συµφέροντα της κοινωνίας που ετάχθη να
υπηρετήσει, έχει µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεως κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων της και την εφαρµογή
του νόµου, χωρίς να αισθάνεται "αµυνόµενη" ή
"απολογούµενη".

Με βάση του κατά τα ανωτέρω
διαµορφωθέντος πλαισίου κατευθύνσεων, οδηγιών και
εντολών του πολιτικού προϊσταµένου Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κατ' εφαρµογή του νέου
∆ΟΓΜΑΤΟΣ "της µηδενικής ανοχής της Αστυνοµίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
"ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΘΕΛΕΙ" ΜΠΟΡΕΙ!"ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΘΕΛΕΙ" ΜΠΟΡΕΙ!

(Τα ∆εκεµβριανά του 2009 ∆εν ήταν τα ίδια µε αυτά του 2008)

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α.Παναγιώτη Λάγγαρη,
Πρώην Υποδιευθυντού Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ
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κ.λ.π." , ο σωστός σχεδιασµός των ληπτέων µέτρων και
επιτυχής και αποτελεσµατική υλοποίηση αυτού και
εφαρµογή στην πράξη, ήταν πλέον θέµα" τυπικής
διαδικασίας" για την καθ' όλα ΑΞΙΑ φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας µε επικεφαλής τον Αρχηγό
αυτής αντιστράτηγο  κ. Ελευθέριο Οικονόµου,
Αξιωµατικό ικανό µε ευρύτατη αντίληψη για τον ρόλο
και την κοινωνική αποστολή µιας σύγχρονης
Αστυνοµίας και που διακρίθηκε στο παρελθόν κατά την
εξάρθρωση της  εγχώριας τροµοκρατίας (ΕΛΑ - 17 Ν.).
Μιας Ηγεσίας της οποίας η επιλογή έγινε, κατά γενική
οµολογία, µε αξιοκρατικά κριτήρια στις έκτακτες
αντικειµενικές κρίσεις που επακολούθησαν µετά την
πρόσφατη κυβερνητική µεταβολή της χώρας.

Ειδικότερα, ο νέος Αρχηγός του Σώµατος,
πέραν του επιχειρησιακού σχεδιασµού, συγκάλεσε
σύσκεψη µε όλους τους  προϊσταµένους Αξιωµατικούς
των εµπλεκοµένων καθ' ύλην και κατά τόπον
υπηρεσιών της Αστυνοµίας και έδωσε συγκεκριµένες
και  ΣΑΦΕΙΣ εντολές και οδηγίες, για συγκεκριµένες
και στοχευµένες  ενέργειες των επιχειρούντων
Αστυνοµικών, και προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά
"εν τω γεννάσθαι ",
δίνοντας το υπόβαθρο του
νέου τρόπου δράσεως που θα
εφαρµόζει η Αστυνοµία.
Ένας τρόπος δράσεως που
αυξάνει την
αυτοπεποίθηση,
αναπτερώνει το ηθικό και
µεγεθύνει το αξιόµαχο των
δρώντων Αστυνοµικών.
Ο αριθµός δε των
συλλήψεων είναι ο πλέον
εύγλωττος Τρόπος για
την αποτύπωση των
θετικών αποτελεσµάτων
που στη συνέχεια
προέκυψαν. 

Έτσι από το Σάββατο (5-
12-2009) µέχρι και τη ∆ευτέρα (7-
12-2009), προσήχθησαν στα
Αστυνοµικά Τµήµατα, σε ολόκληρη τη
χώρα, συνολικά 858 άτοµα, εκ των οποίων τα
172 συνελήφθησαν.  Από τους συλληφθέντες , οι 60
ήταν αλλοδαποί, "αντιεξουσιαστές -  οµοϊδεάτες "
(προέλευσης άνω των 25 χωρών).  Βεβαίως και έγιναν
επεισόδια, ενίοτε µάλιστα σοβαρής µορφής και
έκτροπα, µε κορύφωση τον σοβαρό τραυµατισµό του
πρύτανη του πανεπιστηµίου Αθηνών και την υποστολή
και το κάψιµο της ελληνικής σηµαίας από τον κορυφή
του κτηρίου και την τοποθέτηση της σηµαίας των
αναρχικών, όπως επίσης φθορές καταστηµάτων και
εµπρησµό αυτοκινήτων, αλλά, πολύ περιορισµένης
έκτασης και χρονικής διάρκειας (µόνο κατά το

τριήµερο 5 έως 7 - 12 - 2009).
Το σηµαντικό ήταν ότι στην προκειµένη

περίπτωση η ΕΛ.ΑΣ είχε θέση υπό έλεγχο τις
διαδηλώσεις και την καταστροφική µανία των
αντιεξουσιαστών σε λίγα τετράγωνα της Αθήνας και ότι
κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα, σε σύγκριση µε
το ∆εκέµβριο του 2008, µε διαρκή την παρουσία της ,
την αποφασιστική και δυναµική επέµβασή της και την
αποτελεσµατικότητα της εν γένει, τόσο στο κέντρο της
Αθήνας, όσο και στις λοιπές µεγαλουπόλεις της χώρας,
εµπεδώνοντας µε τον τρόπο αυτό το κλονισµένο
αίσθηµα ασφαλείας της κοινωνίας και του απλού
πολίτη.

Πρόκειται πράγµατι για µια πολύ µεγάλη
επιτυχία της Αστυνοµίας, η οποία δεν ήλθε τυχαία, αν
λάβει κανείς υπόψη του την επιτυχή τέλεση από
απόψεως ασφαλείας της Συνόδου του ΟΑΣΕ στον
Αστέρα Βουλιαγµένης και  τον "αδιατάρακτο"  και
"ήσυχο" εορτασµό της επετείου του Πολυτεχνείου, που
προηγήθηκαν ολίγες ηµέρες πριν.  Εκφράζουµε την
ευχή ότι η επιτυχία της Αστυνοµίας θα έχει συνέχεια
κατά την αντιµετώπιση της βίας γενικότερα, και ότι η

πολιτική βούληση για
την πάταξη

εγκληµατικών
δράσεων  να
είναι ΠΑΓΙΑ
και
∆ΙΑΡΚΗΣ,
ώστε οι
έκνοµες
ενέργειες
και

συµπεριφορές
των

περιθωριακών
οµάδων εν γένει

να πατάσσονται εν
τη γενέσει τους.

Για την επιτυχία αυτή
της Αστυνοµίας αξίζουν θερµά

συγχαρητήρια, όχι µόνον στον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και στη νέα
φυσική Ηγεσία τη ς Ελληνικής Αστυνοµίας και τον
Αρχηγό της κ. Ελευθέριο Οικονόµου, όπως επίσης και
στους προϊσταµένους των  καθ' ύλην και κατά τόπον
αστυνοµικών υπηρεσιών και γενικότερα σε όλο το
αστυνοµικό προσωπικό που συνέβαλε καθ' οιονδήποτε
τρόπο στην επίτευξη του επιδιωκοµένου  σκοπού:
"κατοχύρωση τάξεως και ασφαλείας µε µηδενική ανοχή
στη βία, αλλά και σεβασµό των συνταγµατικών
δικαιωµάτων των πολιτών."
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Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2009, οι ΗΠΑ αποφάσι-
σαν να εγκαταστήσουν κινητούς πυραύλους στην Α.
Ευρώπη αντί των µέχρι τώρα σχεδιαζοµένων σταθερών
πυραύλων στην Πολωνία και στην Τσεχία - θεωρούµενοι
από την Ρωσία ως απειλή για την ίδια - . Η απόφαση
λήφθηκε µετά από ρεαλιστική επανεκτίµηση της απειλής
από το Ιράν και άλλες χώρες. Αλλά, µπορεί να ενταχθεί
και στην στρατηγική και επανεκκίνηση των σχέσεων µε
την Ρωσία, ώστε να υπάρξει και συνεργασία για
αντιµετώπιση της απειλής.

Σκοπός της Α/Π Ασπίδας - Θετική η ανταπόκριση της
Ρωσίας

Στη νέα σχεδίαση προβλέπεται η αντιµετώπιση

απειλής ΜΟΝΟ από πυραύλους µικρής και µέσης
εµβέλειας (shahab 1-2-3, 300-2000 km) και όχι µεγάλου
βεληνεκούς, όπως στην αρχική σχεδίαση. Επανεκτι-
µήθηκε ότι το Ιράν δεν έχει ακόµη τη δυνατότητα να
αναπτύξει πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς, ούτε και την
τεχνολογία να προσαρµόσει πυρηνικές συµβατικές
κεφαλές σ΄αυτούς τους πυραύλους. Εάν, δε, παρουσια-
σθεί απειλή από πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς υπάρχει
ευελιξία για αναπροσαρµογή του νέου σχεδίου, αφού
βέβαια αποτύχει και η προσπάθεια για συγκράτηση της
ιρανικής απειλής.

Ειδικότερα, η νέα α/π ασπίδα περιλαµβάνει την
ανάπτυξη του α/π συστήµατος Aegis σε πλοία στη
Μεσόγειο και µετά και µέχρι το 2015 ανάπτυξη στην ξηρά
- κινούµενοι πύραυλοι - και στον αέρα. Προβλέπεται και

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ (Α/Π) ΑΣΠΙ∆ΑΣΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ (Α/Π) ΑΣΠΙ∆ΑΣ
ΣΤΗΝ Α. ΕΥΡΩΠΗ.ΣΤΗΝ Α. ΕΥΡΩΠΗ.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ,ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ,
ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ - 2009ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ - 2009

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση
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ανάπτυξη αισθητήρων ανίχνευσης και πυραύλων ανά -
σχεσης στην Ευρώπη και στην περιοχή του Καυκάσου.

Οι χώρες της Α. Ευρώπης παραπονέθηκαν ότι
εγκαταλείπονται στη νέα α/π ασπίδα. Οι ΗΠΑ, όµως,
σπεύδουν να τις καθησυχάσουν. Προβαίνουν στην
αντικατάσταση των µέχρι τώρα σχεδιαζοµένων πυραύλων
στην Πολωνία µε πλέον σύγχρονης τεχνολογίας
πυραύλους SM-3, για τους οποίους η Ρωσία ανησυχεί
λιγότερο αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν
διηπειρωτικούς ρωσικούς πυραύλους.

Η Ρωσία, την επαύριο της αµερικανικής στροφής
στην α/π ασπίδα, δηλώνει ότι αναβάλλει την εγκατάσταση

στο ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ - µεταξύ Πολωνίας
και Λιθουανίας - των πυραύλων Iskander και άλλων
βληµάτων που έχουν τη δυνατότητα να διαπερνούν αό -
ρατα α/π ασπίδα.
Προσπάθεια για συγκράτηση της Ιρανικής απειλής

Στις 21 Οκτωβρίου 2009, σε διαπραγµατεύσεις
µεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας-Γαλλίας-∆ιεθνούς Υπηρεσίας
Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και του Ιράν, έγινε αποδεκτή
από το Ιράν η σε σχέδιο συµφωνία. Να γίνεται εµπλου -
τισµός ουρανίου έξω στη Ρωσία και σε τέτοιο βαθµό που
απαιτείται για την λειτουργία του ιρανικού αντιδραστήρα
πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Να
µετατρέπεται στη Γαλλία σε ράβδους καυσίµου και να
επιστρέφεται στο Ιράν. Όλα αυτά υπό τον έλεγχο της
ΙΑΕΑ.

Όµως, στη µέχρι τώρα συνεργασία ΙΑΕΑ και Ιράν
επικρατεί δυσπιστία. Ανώτερος αξιωµατούχος της Ιρα -
νικής Βουλής δηλώνει ότι δεν γίνεται συζήτηση για εξα -
γω γή από το Ιράν ουρανίου. Ο δε πρόεδρος Αχµεντι νεζάντ
ότι προτιµά την αγορά ουρανίου από το εξωτερικό και ότι
είναι πρόθυµος να συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις για να
βρεθεί λύση.

Το Ιράν παλινδροµεί πολλάκις θέσεις του. Γι΄αυτό
η ΙΑΕΑ έχει επιφυλάξεις. Το Ιράν σταµατά οριστικά "τον
εµπλουτισµό ουρανίου και τις κρυφές εγκαταστάσεις πυ -
ρηνικής ενέργειας; ∆ιαφορετικά µπορεί εντός µικρού
χρονικού διαστήµατος να παράγει ποσότητα ίση µε αυτή

που εξάγει και να κατασκευάσει
πυρηνικό όπλο, ίσως και εντός
2010- 15. Ακόµη, θα λειτουργήσει
πρώτα, τον πυρηνικό αντιδρα στή -
ρα και µετά θα στείλει για εµ -
πλουτισµό ουράνιο ή θα προµη -
θευτεί αυτό από έξω; Απαιτείται
να αποκτηθεί εµπιστοσύνη, πράγ -
µα πολύ δύσκολο αφού πρόσφατα
επαναλαµβάνει ότι θα κατασ κευά -
σει ακόµη 10 πυρηνικές εγκατα -
στά σεις πέραν της νέο-αποκα -
λυφθείσης στην Qom, κοντά στην
Τεχεράνη.

Συµπεράσµατα

Ο Obama, λοιπόν, φαίνεται
κατ΄αρχήν να έχει τη συνεργασία
της Ρωσίας για το Ιράν. Η Ρωσία
χαιρετίζει την εγκατάλειψη της
α/π ασπίδας στην Α. Ευρώπη από
τις ΗΠΑ - που την θεωρούσε απει -
λή για την ίδια - . Προσφέρεται,
µεσολαβητικά και δέχεται να γίνει
ο εµπλουτισµός ιρανικού ουρα -
νίου στο έδαφός της και συνεχίζει

να αρνείται να προµηθεύσει το Iράν µε S-300 πυραύλους.
Φαίνεται ότι η σε σχέδιο συµφωνία που προ -

τείνεται από την ΙΑΕΑ να είναι η πλέον ρεαλιστική λύση
του ιρανικού προβλήµατος. Απορρίπτεται η δυνατότητα
για πυρηνικό όπλο, αλλά αποκτάται η δυνατότητα για
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς  και το Ιράν να
αντιµετωπίζεται από τον κόσµο ως χώρα µε πυρηνικό
καύσιµο. Άσχετα, εάν το στέλνει έξω ή προµηθεύεται
εµπλουτισµένο ουράνιο.

Επιπλέον ακολουθείται στην προσέγγιση του
προβλήµατος η µέθοδος της "συγκράτησης" έναντι των
άλλων επιλογών στο τραπέζι : "περαιτέρω ενίσχυση των
κυρώσεων, αποτροπή και κτύπηµα", µία εκ των οποίων
επιλογών θα έχει διαφορετικά τη θέση. Το Ιράν αρκετά
έχει παίξει µε τη διεθνή κοινότητα για 3 χρόνια. Ο χρόνος
δεν είναι απεριόριστος.
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Introduction
Piracy off the Horn of Africa is regional activity

with a global impact. It affects freedom of the seas, influ-
ences maritime trade, and no ship is immune to the
a t t a c k s .
The nature of this problem has elicited international

response and involvement.
Current operations to combat piracy include the

deployment of a multi-national naval force with the intent
of escorting merchant vessels through transit lanes, inter-
dicting actual pirate attacks before they turn into hostage
situations, and protecting World Food Program shipments.
There are approximately 16 countries providing a naval
presence as of this writing.

Efforts in combating piracy include discovering
key players in piracy facilitation, advising mariners when
and where piracy events happen, and helping the maritime
industry develop best practices for piracy avoidance.

Historical trends
From 2005 to 2007 (three years), there were a

total of 145 pirate events. There were 67 attempted and 78
successful hijackings. It was during this period the pirate
activity shifted from territorial to international waters.

From 2008 to July of 2009 (only eighteen
months), there were 203 pirate events, predominantly
located in the Gulf of Aden but expanding far from shore
into the Indian Ocean. During this period, the amount of
ransoms paid have been eight times higher than the totals
from 2005-2007, with over $60 million paid.

Pirate activity is also dependent upon the weather
and factors ashore. For instance, during the second half of
2006, pirate activity abated while the Council of Islamic
Courts was in control. Monsoon activity seems to also
dampen the pirate activity.

From the bigger picture, however, piracy affects
less than 1% of the overall Gulf of Aden traffic and does
not result in a significant diversion of trade. This means
the threat of a pirate attack against an individual ship is
low - but in the unlucky event of being hijacked, the
impact of the event is very high.

These trends indicate piracy is on the rise and
spreading as the symptom of a failed state. Rewards will
continue to outweigh risks until Somalia is stable.

High Risk Vessels
While all vessels face the risk of attack, high risk

vessels are more prone to boarding. A vessel at high risk
is one that:
� Has a maximum speed less than 15 knots
� Has hook points (points to which grappling hooks
can be thrown) lower than 6 meters from the waterline
� Conducts a daytime transit
� Has a complacent (non-vigilant) crew
� Takes no defensive measures

Greek ships
Eleven Greek owned vessels have been hijacked

since 2005. The average service speed of those ships is 14
knots - only 2 vessels had a service speed over 15 knots.
Only one of those hijackings occurred at night, and that
was with 86% illumination. There is no indication that
pirates are targeting Greek owned vessels specifically.
Conclusion

With the end of the summer monsoon season,
pirate attacks are increasing. Continued ransom payments
provide a high level of reward, while the unstable shore
environment presents little risk. Piracy is a complex and
enduring problem, but one that international pressure and
cooperation between both military and civilian vessels can
overcome.

Horn of Africa PiracyHorn of Africa Piracy
by special author
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1. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

α. Κυπριακό

Οι διαπραγµατεύ-
σεις µεταξύ του κ. Χριστόφια και
του κ. Ταλάτ συνεχίζονται χωρίς
κανείς να γνωρίζει τις λεπτοµέρειες,
ούτε καν οι αρχηγοί των πολιτικών
κοµµάτων της Κύπρου, γεγονός που
έχει προκαλέσει τόσο τις αντιδρά-
σεις των κοµµάτων όσο και των
πολιτών, που απορρίπτουν, µε µεγά-
λες πλειοψηφίες σύµφωνα µε τις
δηµοσκοπήσεις, τις προτάσεις του
κ. Χριστόφια για την εκ περιτροπής
προεδρία, τη στάθµιση των ψήφων
που εξισώνει πλήρως την πλειοψη-
φία µε την µειοψηφία και τη στέ-
ρηση του δικαιώµατος να διαθέτει
το νέο κράτος Ένοπλες ∆υνάµεις
για την ασφάλειά του. Μάλιστα ο κ.
Λυσαρίδης ζήτησε, µε δηλώσεις
του, την διεξαγωγή δηµοψηφίσµα-
τος για την λύση που προτιµούν οι
Κύπριοι και όχι δηµοψήφισµα επί
ενός υπογεγραµµένου σχεδίου, το
οποίο θα έχει εκβιαστικό χαρακτή-
ρα, αφού ένα δεύτερο "ΟΧΙ" θα
έχει µεγάλο πολιτικό και διπλωµατι-
κό κόστος.

Οι κ.κ. Χριστόφιας και
Ταλάτ αποφάσισαν να επιταχυν-
θούν, από τον Ιανουάριο 2010, οι
συναντήσεις τους και να πραγ-
µατοποιούνται 3-4 συναντήσεις
την εβδοµάδα.

Στη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ η Κύπρος σε συνεργα-
σία µε την Ελλάδα δεν επέµεινε
στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρ-

κία για την µη τήρηση των ενταξια-
κών της υποχρεώσεων, όπως απει-
λούσε ο κ. Χριστόφιας.

Ουάσιγκτον και Λονδίνο
αναµένεται ότι θα εφαρµόσουν
ασφυκτικές πιέσεις στην Κύπρο
για την επίλυση του Κυπριακού
µέχρι τον Απρίλιο που θα διεξα-
χθούν οι προεδρικές εκλογές στα
κατεχόµενα τις οποίες αναµένεται
να κερδίσει ο σκληροπυρηνικός κ.
Ερόγλου, που διαφωνεί µε τις εν-
δοκοινοτικές συνοµιλίες. Το πόσο
θα αντιδράσει ή όχι ο κ. Χριστό-
φιας θετικά ή αρνητικά θα εξαρ-
τηθεί και από τη θέση της νέας
ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία
δεν έχει διευκρινισθεί.

β. Ε/Τ Σχέσεις

Συνεχίζονται οι
προκλήσεις της Τουρκίας στο Αι-
γαίο µε παραβιάσεις, παραβάσεις
και υπερπτήσεις αλλά και παρενο-
χλήσεις αεροσκαφών και Ε/Π της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συµµε-
τέχουν στην επιχείρηση FRONTEX
για τον εντοπισµό λαθροµετανα-
στών.

Ο κ. Ερντογάν µε
επιστολή του προς τον Έλληνα
πρωθυπουργό στις 3 Νοεµβρίου
2009 πρότεινε διάλογο εφ΄όλης της
ύλης για το σύνολο των ελληνο-
τουρκικών διαφορών στο Αιγαίο και
τις µειονότητες. Ο κ. Παπανδρέου
απάντησε, µε καθυστέρηση 20 και
πλέον ηµερών, ότι δεν αποδέχεται
την πρόταση για διάλογο εφ΄όλης
της ύλης για το Αιγαίο. ∆εν απέρ-
ριψε όµως την παραποµπή του θέ-
µατος της υφαλοκρηπίδας στο ∆∆

της Χάγης, υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπάρχει κοινή συµφωνία και ότι
θα έχει υπογραφεί συνυποσχετικό.
Παράλληλα απέρριψε και τη συζή-
τηση για θέµατα µειονοτήτων, τα
οποία θεωρεί εσωτερικά και όχι
διµερή.

Η Τουρκία εκµεταλλεύ-
τηκε την επδειχθείσα από τον
Έλληνα πρωθυπουργό διάθεση
για αναθέρµανση των Ε/Τ σχέ-
σεων, προκειµένου να αποστείλει
στην ΕΕ µήνυµα καλής θελήσεως
εν όψει της αξιολογήσεώς της στη
Σύνοδο Κορυφής το ∆εκέµβριο.
Εποµένως ήταν µια κίνηση εντυ-
πωσιασµού και ορθώς απερρίφθη
η πρόταση από τον Έλληνα πρω-
θυπουργό.

γ. Σκοπιανό

Ο διαµεσολαβητής
κ. Νίµιτς, µετά τις άτυπες συναντή-
σεις που είχε µε τους εκπροσώπους
των δύο χωρών, ανακοίνωσε στις 18
Νοεµβρίου 2009 ότι θα καλέσει τις
δύο πλευρές σε κοινή συνάντηση
όταν κρίνει ότι µια τέτοια συνάν-
τηση θα είναι χρήσιµη.

Ο κ. Γκρουέφσκι µε
δηλώσεις του στις 16 Νοεµβρίου
2009 χαρακτήρισε τις θέσεις της
Ελλάδος "µαξιµαλιστικές" και κατά
την επίσκεψή του στην Αυστραλία
αναφέρθηκε σε Μακεδόνες του Αι-
γαίου, της Βαρδαρίας και του Πιρίν
που ζουν εκεί ενωµένοι, ενώ δεν
συµβαίνει το ίδιο και στην Μητέρα
Πατρίδα. Επίσης στις 8 ∆εκεµβρίου
2009 στις Βρυξέλες ανέφερε σε
ηµερίδα στην οποία συµµετείχε ότι
οι κάτοικοι της χώρας του αποκα-

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 21 Οκτωβρίου 2009 - 15 ∆εκεµβρίου 2009

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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λούνται "Μακεδόνες" από την
εποχή του Μ. Αλεξάνδρου.

Στις 11 Νοεµβρίου
2009 ο ΥΠΕΞ των Σκοπίων κ. Μι -
λόσοσκι πρότεινε, µε δηλώσεις του,
τις απ' ευθείας διαπραγµατεύσεις
και την παραποµπή του ζητήµατος
της ονοµασίας σε διεθνή διαιτησία,
αλλά η πρότασή του δεν έγινε δε -
κτή από την Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή των Σκο -
πίων ήταν ένας ελιγµός για να
δείξουν τις δήθεν καλές τους προ -
θέσεις, εν όψει της συζητήσεως
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για
τον καθορισµό της ηµεροµηνίας
ενάρξεως των ενταξιακών της
διαπραγµατεύσεων.

Κανένα θετικό απο τέλεσµα
δεν είχαν οι δύο συναντή σεις του
πρωθυπουργού κ. Παπαν δρέου µε
τον κ. Γκρούεφσκι, η πρώ τη στο πε -
ριθώριο του Ευρω παϊκού Συµβου -
λίου Κορυφής στις 29 Οκτωβρίου
2009 και η δεύτερη κατά την τρι -
µερή συνάντηση των πρωθυπουρ -
γών Ελλάδος-Αλβανίας-FYROM
στις Πρέσπες στις 27 Νοεµβρίου
2009. Το ίδιο αποτέλε σµα είχε και η
συνάντησή του µε τον ΥΠΕΞ της
FYROM κ. Μιλό σοσκι στο περιθώ -
ριο της Συνόδου του ΟΑΣΕ στην
Αθήνα την 1η ∆ε κεµβρίου 2009.
Μάλιστα ο κ. Γκρουέφσκι δήλωσε,
την 1 ∆εκεµ βρίου 2009, ότι στις
Πρέσπες ο κ. Παπανδρέου επέµενε
να του εξηγεί γιατί είναι σηµαντική
για την Ελ λάδα η αλλαγή της ονο -
µασίας, αλλά αυτός αρνήθηκε να το
συζητήσει. Προσέθεσε δε ότι κακώς
στην Αθή να θεωρούν ως δεδοµένο
το όνοµα µε γεωγραφικό προσδιο -
ρισµό και προανήγγειλε και άλλες
τέτοιες συ ναντήσεις στο µέλλον και
συνέχιση του διαλόγου. Εξ αιτίας
αυτών των δηλώσεων η αξιωµατική
αντιπολί τευση κατηγόρησε την
κυβέρνηση για "διµεροποίηση" του
ζητήµατος.

Η ΕΕ ανέβαλε για τη Σύνο -
δο του Μαρτίου τη συζήτη ση για
τον ορισµό ηµεροµηνίας ενάρξεως
των ενταξιακών διαπραγ µατεύσεων
µε τη FYROM.

Για την Ελλάδα θεωρείται
ως επιτυχία η απαλοιφή της προτά -
σεως από τα συµπερά σµατα της
Σουηδικής προεδρίας σύµφωνα µε
την οποία το θέµα θα συνεζητείτο
στην Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου
µε "προοπτική τον ορισµό ηµερο -
µη νίας ενάρξεως των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων" και η αντικα -
τάστασή της µε µια γενι κόλογη
ανα φορά για συζήτηση του θέµατος
στο πρώτο εξάµηνο του 2010, χωρίς

να προσδιορίζεται ευθέως ως στό -
χος ο προσδιορισµός της ηµερο -
µηνίας.

Αποκλείεται η λύση στο
άµεσο µέλλον παρ΄όλο που και οι
δύο χώρες αποδέχονται το όνοµα
"∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακε -
δονίας", γιατί ο κ. Γκρουέφσκι
µέ νει αµετακίνητος στη θέση του
για διπλή ονοµασία και την αναγ -
νώριση της "µακεδονικής" ταυ -
τότητος και γλώσσας, ενώ η Ελ -
λάδα έχει κάνει τη µεγάλη υπέρ -
βαση µε την αποδοχή να συµπερι -
ληφθεί ο όρος "Μακεδονία" στην
ονοµασία και δεν έχει άλλα
περιθώρια υποχωρήσεων.

δ. Σχέσεις µε ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός κ. Παπαν -
δρέου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ λίγο
πριν τα Χριστούγεννα ή στις αρχές
του νέου έτους και θα έχει την πρώ -
τη του επίσηµη συνάντηση µε τον
Πρόεδρο κ. Οµπάµα µε τον οποίο
θα συζητήσουν τα ελληνικά ζητή µα -
τα, το ρόλο της ελληνικής δυνά -
µεως στο Αφγανιστάν, την ενερ -
γεια κή πολιτική και τις εξελίξεις
στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή.

Ο κ. Οµπάµα θα εκµεταλ -
λευτεί τη διαφαινοµένη στροφή
της νέας ελληνικής κυβερνήσεως
προς τις θέσεις των ΗΠΑ και θα
ζητήσει από τον Έλληνα πρωθυ -
πουργό να µην προβάλει εµπόδια
στην ενταξιακή πορεία της Τουρ -
κίας, να πιέσει την Κύπρο για
ακό µη µεγαλύτερες υποχωρήσεις
προκειµένου να επιλυθεί το Κυ -
πριακό ώστε να µην αποτελεί εµ -
πόδιο για την ευρωπαϊκή πορεία
της Τουρκίας, να επιδείξει µεγα -
λύτερη ευελιξία στο Σκοπιανό και
να ενισχύσει τις δυνάµεις µας στο
Αφγανιστάν.

Η τελική συµφωνία για την
κατάργηση της θεωρήσεως των δια -
βατηρίων των Ελλήνων πο λιτών
που επισκέπτονται τις ΗΠΑ αναµέ -
νεται να υπογραφεί, είτε στο περι -
θώριο της επισκέψεως του κ. Πα -
παν δρέου στις ΗΠΑ είτε νωρί τερα,
από τους αρµόδιους υπουρ γούς.

Ο κ. Οµπάµα στη συνάντη -
ση που είχε µε τον Πατ ριάρχη κ.
Βαρ θολοµαίο στο Λευκό Οίκο στις
3 Νοεµβρίου επανέλαβε την υπο -
στήριξή του στην αποστολή του και
στην επαναλειτουργία της Σχολής
της Χάλκης. Τα ίδια επανέ λαβε και
ο αντιπρόεδρος κ. Μπάϊν τεν κατά
τη διάρκεια του επισήµου γεύµατος
που του παρέθεσε στις 4 Νοεµ -

βρίου.
Το ΚΥΣΕΑ απο φάσισε να

µην µετακινηθεί η ελλη νική δύναµη
στο Αφγανιστάν στην επαρχία Χε -
ράτ, όπως είχε αποφα σίσει η προη -
γούµενη κυβέρνηση, παρ΄όλο που
αναγνωρίστηκε ότι αυτό θα προ -
καλούσε τη δυσφορία των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ κ.
∆ρούτσας ενηµέρωσε τον ΓΓ του
ΝΑΤΟ στις 24 Νοεµβρίου 2009 για
την τουρκική προκλητι κότητα στο
Αιγαίο και ζήτησε την παρέµβαση
της Συµµαχίας. Επίσης συζήτησε
µαζί του όλα τα ενδια φέροντα την
Ελλάδα θέµατα.

Στις 16 Νοεµβρίου 2009 ο
αναπληρωτής ΥΕΘΑ κ. Μπεγλίτης
συναντήθηκε µε τον Αµερικανό
Υφυπουργό Άµυνας κ. Βερσµπόου,
στο πλαίσιο της 14ης υψηλού επι -
πέδου συµβουλευτικής επιτροπής
Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι δύο άνδρες συ -
ζήτησαν όλα τα ενδια φέ ροντα την
Ελλάδα θέµατα και ο κ. Μπεγλίτης
του παρουσίασε ανα λυτικά στοιχεία
για την τουρκική δραστηριότητα
στο Αιγαίο. Συ ζήτησαν επίσης και
για την αντι πυραυλική ασπίδα µετά
την µετα τόπισή της προς νότον. Η
ανάπτυξη της νέας ασπίδας προ -
βλέπει σε πρώτη φάση, µέχρι το
2011, λει τουργία του συστήµατος
αποκλει στικά από τις ΗΠΑ µε
πλωτά µέσα που θα περιπλέουν
στην ΝΑ Με σόγειο, σε δεύτερη
φάση, µέχρι το 2015, χερσαία εγ -
κατάσταση στη Νότια Ευρώπη στα
πλαίσια του ΝΑΤΟ και σε Τρίτη
φά ση µέχρι το 2018 πλήρη ανά -
πτυξη. ∆εν έγινε όµως καµία συζή -
τηση για συµµε τοχή της Ελλάδος,
γιατί το θέµα βρίσκεται σε πρώϊµο
στάδιο.

ε. Σχέσεις µε Ρωσία

Οι συναντήσεις που είχε ο
κ. Πρωθυπουργός µε τον ΥΠΕΞ κ.
Λαβρόφ και τον Υφυπουργό Εξω -
τερικών της Ρωσίας κ. Τιτόφ διέλυ -
σαν τα σύννεφα που είχαν δηµιουρ -
γηθεί από τις προεκλογικές θέσεις
του κ. Παπανδρέου σε σχέση µε
τους αγωγούς Μπουργκάς-Αλεξαν -
δρούπολη και South Stream. Συµ -
φωνήθηκε η ολοκλήρωση των ενερ -
γειακών σχεδίων µε επισή µανση εκ
µέρους της Ελλάδος της οικολογι -
κής διάστασης. Ο Έλληνας πρωθυ -
πουργός αποδέχθηκε µάλιστα και
την πρόσκληση να επισκεφθεί τη
Μόσχα στις αρχές του 2010.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Σερβία
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Το ∆.∆. της Χάγης διόρισε
τον Βρετανό δικηγόρο κ. Χάρβεϊ
για να εκπροσωπήσει τον κ. Κάρατ -
ζιτς, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν
θα παραστεί στη δίκη, ισχυριζό µε -
νος ότι χρειάζεται 15 µήνες για να
προετοιµαστεί. Η δίκη θα επανα -
ληφθεί το Μάρτιο.

Άρχισε στο ∆∆ της Χάγης,
την 1 ∆εκεµβρίου 2009, η συζήτηση
της προσφυγής της Σερβίας, που ισ -
χυρίζεται ότι η ανεξαρτητοποίηση
του Κοσσόβου είναι παράνοµη. Οι
εργασίες θα διαρκέσουν µέχρι τις
11 ∆εκεµβρίου και θα περιλάβουν
καταθέσεις εκπροσώπων 29 χωρών.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί σε
µερικούς µήνες.

Η ΕΕ κατήργησε τη βίζα
για την Σερβία, το Μαυροβούνιο
και την ΠΓ∆Μ.

Ο πρόεδρος κ. Τάντιτς δή -
λωσε ότι οι πυλώνες της εξωτερικής
πολιτικής της Σερβίας είναι 4 : Βρυ -
ξέλλες, Ουάσιγκτον, Μόσχα και
Πεκίνο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
µεταβάλλεται η στρατηγική επιλογή
της χώρας του, που είναι η πλήρης
ένταξη στην ΕΕ.

Η Βουλή υιοθέτησε στις 26
Οκτωβρίου 2009 τα κείµενα για τη
"Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας"
και τη "Στρατηγική Άµυνας της
Σερ βίας" στα οποία ως µεγαλύτερη
απειλή για τα εθνικά συµφέροντα
της χώρας αναδεικνύεται η µονο -
µερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
του Κοσσόβου.

Η σερβική κυβέρνηση απο -
φάσισε να παραχωρήσει στην Βοϊ -
βοντίνα το καθεστώς αυτονοµίας,
που της είχε αφαιρέσει ο Μιλό -
σεβιτς το 1989. Θα εξακολουθήσει
όµως να εξαρτάται πολιτικά και
οικονοµικά από το Βελιγράδι.

β. Βουλγαρία

Στο χειρότερο ση -
µείο βρίσκονται οι σχέσεις της
Βουλ γαρίας µε την ΠΓ∆Μ, λόγω
της προκλητικής της στάσεως. Ο
νέος πρωθυπουργός κ. Μπορίσοφ,
µιλώντας στη Βουλή, ανέφερε ότι η
κατ΄αρχήν συµφωνία µεταξύ των
δύο χωρών για τη στήριξη της εν -
τάξεώς της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ
ισχύει µόνον εάν η ΠΓ∆Μ τηρεί
σχέσεις καλής γειτονίας. ∆ιευκρί -
νησε δε ότι για το σκοπό αυτό τα
Σκόπια πρέπει να συνεχίσουν τις
µεταρρυθµίσεις, να τερµατίσουν τη
"γλώσσα µίσους" εναντίον της
Βουλγαρίας, να τερµατίσουν τις
µειονοτικές διεκδικήσεις σε βάρος
της Βουλγαρίας και να τερµατίσουν
την αντιπαράθεση σε σχέση µε την
κοινή ιστορία και τον πολιτισµό.

Η Βουλγαρία µε την δη -
µόσια καταγγελία της ενισχύει
την επιχειρηµατολογία της ελ -
ληνικής πλευράς, η οποία θα
πρέπει να εκµεταλλευτεί την
ευκαιρία και να δηµιουργήσει
κοινό άξονα µε τη Σόφια κατά του
επιθετικού εθνικισµού του κ.
Γκρουέφσκι.

Ο πρωθυπουργός κ. Μπορί -
σοφ ανήγγειλε στις 6 ∆εκεµβρίου
2009 τη δηµοσιοποίηση της Συµ φω -
νίας για την κατασκευή του αγωγού
"Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης",
χαρακτηρίζοντας όµως το έργο
ασύµφορο.

γ. Κόσσοβο

Στις 15 Νοεµβρίου 2009
διεξήχθησαν οι τοπικές εκλογές στις
οποίες η συµµετοχή των ψηφοφό -
ρων ανήλθε στο 45,36% ενώ στο
Βόρειο Κόσσοβο ήταν ιδιαίτερα
χαµηλή, λόγω της αποχής των Σέρ -
βων.

Σε έκθεση του ΟΑΣΕ που
δηµοσιεύθηκε στις 12 Νοεµβρίου
2009, διαπιστώνεται ότι η κυβέρ νη -
ση του Κοσσόβου δεν έχει εκπλη -
ρώσει τις προϋποθέσεις για την
επιστροφή των προσφυγών στις
εστίες τους.

Μέχρι τώρα, έχουν αναγνω -
ρίσει το Κόσσοβο 63 κράτη, ενώ
άλλα 100 επιφυλάχθηκαν, µεταξύ
των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ισπανία, η Ρωσία και η Κίνα.

Σοκ προκάλεσαν στο Κόσ -
σοβο οι δηµόσιες αποκαλύψεις του
κ. Μπάλακ, πρώην µέλος του UCK,
ότι από τα µέσα του 1999 και για
αρκετά χρόνια οργάνωσε και εκτέ -
λεσε πολιτικές δολοφονίες, κατά
παραγγελία υψηλόβαθµων στελε -
χών του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος
Κοσσόβου (PDK) του κ. Θάτσι,
πολιτικών τους αντιπάλων µεταξύ
των οποίων και µελών του συγκυ -
βερνώντος κόµµατος "∆ηµοκρατική
Λίγκα του Κοσσόβου" (LDK). Ο
πρόεδρος του Κοσσόβου και µέλος
του LDK ζήτησε κατεπείγουσα διε -
ρεύνηση, ενώ οι εισαγγελικές αρχές
της ΕULEX  έθεσαν τον κ. Μπάλακ
σε κατ΄οίκον περιορισµό και διαρκή
επιτήρηση, για λόγους προστασίας
του, µέχρις ότου διερευνηθεί η υπό -
θεση και συνταχθεί συγκεκριµένο
κατηγορητήριο σε βάρος του.

δ.Κροατία - Σλοβενία

Οι Βουλές των δύο χωρών
ενέκριναν την υπογραφή της "Συµ -
φωνίας Επιδιαιτησίας" για την αντι -
µετώπιση της συνοριακής διαφοράς

µεταξύ τους.

ε.Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Το ΣΑ/ΟΗΕ αποφάσισε
οµοφώνως την παράταση της θη -
τείας της Ειρηνευτικής ∆ύναµης της
ΕΕ για ένα ακόµη έτος.

στ. Αλβανία

Οι µόνιµοι εκπρόσωποι των
χωρών µελών της ΕΕ ενέκριναν το
αίτηµα της Αλβανίας για παρα -
χώρηση καθεστώτος υποψηφίας
χώρας.

Ο επίτροπος για τη διεύ -
ρυνση κ. Ολί Ρέν δήλωσε ότι προϋ -
ποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ
είναι οι µεταρρυθµίσεις και η πο -
λιτική συναίνεση, προσθέτοντας ότι
η αποχή της αντιπολιτεύσεως, που
ζητά επανακαταµέτρηση των ψή -
φων των εκλογών της 28ης Ιουνίου,
από τη Βουλή δεν υποβοηθά την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α.Εσωτερική Κατάσταση

Η δηµοσιοποίηση του "Σχε -
δίου Εξόντωσης του ΑΚΡ", που είχε
εκπονηθεί από το ΓΕΕΘΑ το 2007,
έχει προκαλέσει ένταση στις σχέ -
σεις της Κυβερνήσεως µε τον Στρα -
τό. Σύµφωνα µε αυτό ο τέως Αρ -
χηγός ΓΕΕΘΑ κ. Μπουγιούκανιτ
και άλλοι ανώτατοι αξιωµατικοί
σχεδίαζαν προβοκάτσιες µε σκοπό
την ανατροπή της κυβερνήσεως του
κ. Ερντογάν. Η δηµοσιοποίηση του
σχεδίου προκάλεσε τη µαζική µε -
ταστροφή των τουρκικών ΜΜΕ
απέναντι στις Ένοπλες ∆υνάµεις και
µείωσε την κυριαρχία των Κεµα -
λικών. Ο κ. Ερντογάν εκµεταλ λεύ -
τηκε το γεγονός προκειµένου να
κάµψει τις αντιρρήσεις των Ε∆ για
το άνοιγµα της κυβερνήσεως προς
τους Κούρδους.

Συνεχίζεται η δίκη της εξ -
τρεµιστικής οργανώσεως "Εργ -
κένεκον" που κατηγορείται ότι
σχεδίαζε την ανατροπή της κυβερ -
νήσεως του κ. Ερντογάν και δολο -
φονίες πολιτικών και διανοουµένων.

Σφοδρή αντιπαράθεση µε -
ταξύ κυβερνήσεως και κεµαλικού
κατεστηµένου προκάλεσε η απο κά -
λυψη ότι είχαν παγιδευτεί τα τηλέ -
φωνα 56 δικαστών και εισαγγελέων
του ανωτάτου δικαστηρίου. Η κυ -
βέρνηση αρνείται ότι έχει ευθύνη
και ισχυρίζεται ότι η παγίδευση
έγινε µε δικαστική απόφαση και ότι
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πρόκειται για εσωτερικό θέµα της
δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση προ ω θεί σχέ -
διο νόµου για την εκλογή προέδρου
απ΄ευθείας από το λαό για 5ετή
θητεία για δύο µόνο συνε χόµενες
θητείες.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες
δηµοσκοπήσεις έχει µειωθεί η δύ -
ναµη της κυβερνήσεως στο 37%
έναντι 46,5%, που ήταν στις
εκλογές του Ιουνίου 2007.

Η διαµάχη µεταξύ της κυ -
βερνήσεως και του µεγαλοεκδότη κ.
Ντογκάν, στον οποίο έχει επιβληθεί
το εξωφρενικό πρόστιµο των 2,2
εκατ. Ευρώ για φοροδιαφυγή, θα
συνεχιστεί στα δικαστήρια, ύστερα
από την αποτυχία των διαπραγ µα -
τεύσεων µε την φορολογική αρχή.

β. Κουρδικό

Ο κ. Νταβούτογλου, µε την
ευκαιρία των εγκαινίων του Τουρ -
κικού Προξενείου στη Μοσούλη,
συ ναντήθηκε µε τον κυβερνήτη της
περιφερειακής διοικήσεως του Β.
Ιράκ κ. Μπαρζανί και του ζήτησε
να βοηθήσει στην αποδυνάµωση
του ΡΚΚ.

Στις 11 Νοεµβρίου 2009
παραδόθηκαν άλλοι 8 Κούρδοι µα -
χητές, στο πλαίσιο της κυβερνη τι -
κής πρωτοβουλίας για το Κουρδικό,
ενώ, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές
πληροφορίες, η τουρκική κυβέρ νη -
ση βρίσκεται σε επαφή µε χώρες
του Περσικού Κόλπου, προκειµένου
να πείσει τις κυβερνήσεις τους να
δεχθούν 250 ανώτατα στελέχη του
ΡΚΚ, των οποίων η επιστροφή στην
Τουρκία δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτή.

Στις 17 Νοεµβρίου 2009 οι
τουρκικές αρχές µετέφεραν στις
φυλακές υψίστης ασφαλείας της
Νήσου των Σκύλων, που κρατείται
από το 1999 αποµονωµένος ο κ.
Οτσαλάν, άλλους πέντε κρατού -
µενους τους οποίους θα µπορεί να
συναναστρέφεται. Από αυτούς οι
τέσσερις είναι µέλη του ΡΚΚ.

Στις 12 ∆εκεµβρίου 2009 το
Ανώτατο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο
έθεσε εκτός νόµου το φιλοκουρδικό
∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κόµµα
(DTP), ανατρέποντας έτσι την ειρη -
νική επίλυση του κουρδικού προ -
βλήµατος, που επιχειρεί ο κ. Ερν -
τογάν. Αναµένεται ότι θα υπάρξει
σοβαρή αναταραχή στις κουρδικές
περιοχές.

γ.Εξωτερική Πολιτική

Ο κ. Νταβούτογλου έχει
αναπτύξει µια εντυπωσιακή διπλω -

µατική δραστηριότητα στα Βαλ -
κάνια και τη Μέση Ανατολή, διεκ -
δικώντας για την Τουρκία ρόλο γέ -
φυρας µεταξύ ∆ύσεως και Ανα το -
λής, αλλά και περιφερειακής δύνα -
µης στις διεθνείς εξελίξεις. 

Για το σκοπό αυτό, στη Μ.
Ανατολή υλοποιώντας την πολιτική
"µηδενικά προβλήµατα µε τους γεί -
τονες" αποκατέστησε τις σχέσεις
της χώρας του µε την Συρία και το
Ιράκ και κέρδισε την εµπιστοσύνη
του Ιράν. Τηρώντας δε σκληρή θέ -
ση έναντι του Ισραήλ κέρδισε τη
φιλία του αραβικού κόσµου.

Στα Βαλκάνια προώθησε
περαιτέρω τις σχέσεις µε τη Βοσ -
νία, την ΠΓ∆Μ και την Αλβανία και
έκανε ανοίγµατα προς την Σερβία
και ονειρεύεται την αναβίωση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως
ανέφερε σε διάλεξή του στο Σε -
ράγιεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Στον Καύκασο απο -
κατέστησε τις σχέσεις µε την Αρ -
µενία και ανέπτυξε οικονοµικές και
ενεργειακές σχέσεις µε τη Ρωσία.

δ. Ενέργεια

Η Τουρκία επιδιώκει να
αναδειχθεί σε κύριο µεταφορέα των
ενεργειακών πόρων της Κασπίας,
της Ρωσίας και της Μέσης Ανα το -
λής. Στον τοµέα αυτό, το τρέχον
δίµηνο :

*Υπέγραψε συµφωνία για
την κατασκευή του πετρελαιαγωγού
Σαµψούντα-Τσεϊχάν ευθέως αντα -
γωνιστικού του αγωγού Μπουρ γ -
κάς-Αλεξανδρούπολη.

*Συµφώνησε για τη διέλευ -
ση του South Stream από την
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
(ΑΟΖ) της στη Μαύρη Θάλασσα,
συνάπτοντας "ενεργειακή συµµα -
χία" µε Ρωσία, Ιταλία και Γερµανία.

Σε περίπτωση που η Τουρ -
κία πετύχει τους στόχους της θα
εξασφαλίσει και την πλήρη εξάρ -
τηση της Ρωσίας, της ΕΕ και της
Ελλάδος στον ενεργειακό τοµέα,
αναβαθµίζοντας έτι περαι τέρω
τον γεωστρατηγικό της ρόλο.

Στις 7 ∆εκεµβρίου 2009 ο
κ. Ερντογάν συναντήθηκε µε τον κ.
Οµπάµα ο οποίος του ζήτησε τη
στήριξη της Τουρκίας για την αντι -
µετώπιση του προβλήµατος της Μ.
Ανατολής και του Αφγανιστάν και
τον προέτρεψε να συνταχθεί µε την
οµάδα των έξι κρατών που δια -
πραγµατεύεται το πυρηνικό πρό -
γραµµα του Ιράν.

ε.Ευρωπαϊκή Πορεία

Παρά την προσπάθεια της
Ελλάδος και της Κύπρου δεν κα -
τέστη δυνατή η επιβολή από την ΕΕ
πρόσθετων κυρώσεων στην Άγκυρα
για την άρνησή της να εφαρµόσει
την τελωνειακή σύνδεση µε την Κύ -
προ. Το µόνο ευχάριστο για την
Ελλάδα είναι ότι κατάφερε να απα -
λειφθεί από τα συµπεράσµατα η
πρόταση της σουηδικής προεδρίας,
ότι διµερείς διαφορές δεν πρέπει να
παρακωλύουν τις εξελίξεις των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων το
οποίο, αν περνούσε, θα είχε αρνη -
τικότατες επιπτώσεις και στην
υποψηφιότητα της ΠΓ∆Μ.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ύστερα από την υπογραφή
της Συνθήκης της Λισαβώνας από
τον ευρωσκεπτικιστή πρόεδρο της
Τσεχίας κ. Κλάους πραγµατοποιή -
θηκε στις 19 Νοεµβρίου 2009 έκ -
τακτο συµβούλιο κορυφής και οι 27
ηγέτες της ΕΕ εξέλεξαν τον πρω -
θυπουργό του Βελγίου κ. Χέρµαν
Βαν Ροµπέ ως πρόεδρο και την
Βαρόνη κ. Άστον, κοινοτική επί -
τροπο της Βρετανίας, ως Ύπατο
Εκπρόσωπο για θέµατα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
(Υπουργός Εξωτερικών) της ΕΕ. Εκ
µέρους της Ελλάδος ορίστηκε ως
επίτροπος η Βουλευτής κ. ∆αµα -
νάκη στην οποία ανετέθη το
χαρτοφυλάκιο της Ναυτιλίας.

Από 1 ∆εκεµβρίου 2009
τέθηκε σε εφαρµογή η συνθήκη της
Λισαβώνος, η οποία ανοίγει το δρό -
µο για τη δυναµική παρουσία της
ΕΕ στο διεθνή χώρο και για τη
διαµόρφωση στο εσωτερικό της
Ευρώπης συνθηκών αλληλεγγύης
και συνεργασίας σε ευρύ φάσµα
προβληµάτων.

Με τη νέα συνθήκη δη -
µιουργείται θέση προέδρου µε
θητεία 2,5 ετών και Υπάτου Εκ -
προσώπου Εξωτερικών και Ασ -
φάλειας µε θητεία 5 ετών. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πε -
ριοριστεί σε 751 µέλη και ο αριθµός
των ευρωβουλευτών κάθε χώρας θα
κυµαίνεται µεταξύ 6 και 96 ανα -
λόγως του πληθυσµού της. Κάθε
χώρα θα διαθέτει έναν Επίτροπο
στην Κοµισιόν. Από το 2014 δια -
φοροποιείται και η διαδικασία του
βέτο, ώστε να µην είναι δυνατή η
παρεµπόδιση από ένα µικρό αριθµό
κρατών η λήψη των αποφάσεων.

Στις 30 Νοεµβρίου 2009 η
ΕΕ κάλεσε, ύστερα από επιστολή
του κ.κ. Σαρκοζί και Μπερλου σ κόνι
την Τουρκία να συνεργα σ τεί για τη
λαθροµετανάστευση, παρά την
αντίθεση της Σουηδικής προεδρίας.
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Στις 18 Νοεµβρίου 2009
ολοκληρώθηκε στη Στοκχόλµη, η
Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας-ΕΕ πα -
ρουσία του προέδρου κ. Μεντβέν -
τεφ µε θέµατα συζητήσεως, την
ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη,
την ένταξη της Ρωσίας στον Παγ -
κόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, την
αντιµετώπιση της διεθνούς οικονο -
µικής ύφεσης και τις κλιµατικές αλ -
λαγές. Οι δύο πλευρές συνήψαν 5
συνολικά συµφωνίες για την ενί -
σχυση της διασυνοριακής συνερ -
γασίας µεταξύ της Ρωσίας και των
οµόρων της Βαλτικών κρατών, σε
οικονοµικό επίπεδο.

Το 57% των Ελβετών τά -
χθηκε, µε δηµοψήφισµα, υπέρ της
απαγορεύσεως µιναρέδων στη
χώρα, γεγονός που αναµένεται να
επηρεάσει και άλλες χώρες της
Ευρώπης. Η αναγγελία του αποτε -
λέσµατος ξεσήκωσε θύελλα δια -
µαρτυριών του ισλαµικού κόσµου,
που θα εκδηλωθεί και µε σαµποτάζ
κατά των ελβετικών προϊόντων. Το
αποτέλεσµα καταδίκασε και ο Πά -
πας, ο οποίος το χαρακτήρισε ως
παρεµπόδιση των θρησκευτικών
ελευθεριών.

5. ΟΗΕ

Την 1 ∆εκεµβρίου 2009
ανέλαβε τα καθήκοντα του προέ -
δρου της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ατο -
µικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ο Ιάπωνας
κ. Γιουκίγια Αµάνο, ο οποίος αντι -
κατέστησε τον κ. Μπαραντέϊ του
οποίου η θητεία έληξε στις 30
Νοεµ βρίου 2009. Ο κ. Μπαραντέϊ
θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς
προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου.

Στις 7 ∆εκεµβρίου 2009
άρχισαν στην Κοπεγχάγη οι εργα -
σίες της ∆ιασκέψεως των Η.Ε. για
το περιβάλλον, που θα κορυφωθούν
στις 17 ∆εκεµβρίου 2009. Θα πα -
ραστούν οι ηγέτες 103 χωρών και
θα λάβουν µέρος 15.000 σύνεδροι.
∆εν αναµένονται όµως θεαµατικά
αποτελέσµατα γιατί ΗΠΑ και Κίνα,
οι δύο πλέον ρυπογόνες χώρες,
αρνούνται να δεσµευτούν.

6. ΟΑΣΕ

Από 1-3 ∆εκεµβρίου 2009
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η
Σύνοδος των Υπουργών Εξω τερι -
κών του ΟΑΣΕ. Συζητήθηκαν οι
διαδικασίες για την υλοποίηση της
ευρωπαϊκής ασφάλειας και τα περι -
φερειακά ζητήµατα του Ναγκόρνο
Καραµπάχ, της Υπερδνειστερίας και
της Γεωργίας και καθορίστηκαν οι
ενέργειες του Οργανισµού, του
οποίου την προεδρία αναλαµβάνει

το Καζακστάν από 1ης Ιανουαρίου
2010.

Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας κ. Λα -
βρόφ παρουσίασε την ιδέα του κ.
Μεντβέντεφ για µια νέα Πανευ ρω -
παϊκή Συνθήκη Ασφαλείας µε την
υποστήριξη της Γαλλίας, αλλά δεν
βρήκε ανταπόκριση από τα µέλη-
κράτη του ΝΑΤΟ, τα οποία δεν
κρίνουν αναγκαία, επί του παρόν -
τος, την αντικατάσταση της ισχύου -
σας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην
Ευρώπη.

7. ΗΠΑ

Ένα χρόνο µετά την ανά -
ληψη της προεδρίας από τον κ.
Οµπάµα η δηµοτικότητά του µειώ -
θηκε από 80% µόλις στο 51% ενώ
στις εκλογές για την ανάδειξη κυ -
βερνητών στη Βιρτζίνια και το Νιου
Τζέρσεϊ κέρδισαν οι
Ρεπουµπλικάνοι.

Από 13-18 Νοεµβρίου ο κ.
Οµπάµα πραγµατοποίησε την πρώ -
τη του περιοδεία στην Άπω Ανα -
τολή. Επισκέφθηκε την Ιαπωνία
(13-15 Νοεµβρίου), την Κίνα (15-
17 Νοεµβρίου), και τη Νότιο Κορέα
(17-18 Νοεµβρίου 2009). Ο κ.
Οµπάµα :

*Στο Τόκιο προσπάθησε να
πείσει το νέο πρωθυπουργό της Ια -
πωνίας να συνεχίσει την υποστή -
ριξη των ΗΠΑ στον πόλεµο του
Αφγανιστάν και υποσχέθηκε ότι θα
ανταποκριθεί στην αίτησή του για
ισότιµες σχέσεις µεταξύ των δύο
χωρών.

*Στην Κίνα δεν επεδίωξε να
έχει κάποιο άµεσο αποτέλεσµα, αλ -
λά προσπάθησε να καλλιεργήσει
µια µακροπρόθεσµη στρατηγική
που θα γεφυρώσει τις διαφορές των
δύο χωρών.

*Στη Νότιο Κορέα συζή -
τησε για το πυρηνικό πρόγραµµα
της Β. Κορέας και υποσχέθηκε ότι
θα καταβάλει προσπάθεια να εφαρ -
µοστεί από το 2010 η συµφωνία
ελευθέρου εµπορίου, που έχει
υπογραφεί από το 2007 και δεν έχει
τεθεί σε εφαρµογή µέχρι σήµερα.

*Στις 24 Νοεµβρίου 2009
υποδέχθηκε µε τιµές τον Ινδό πρω -
θυπουργό κ. Σίνγκ και προσπάθησε
να καθησυχάσει τις ανησυχίες του
για την προσέγγιση ΗΠΑ-Κίνας.

Ένας αλγερινός κρατού µε -
νος στο Γκουαντάναµο επέστρεψε
στη Γαλλία και δύο Τυνήσιοι µετα -
φέρθηκαν στην Ιταλία, όπου και θα
δικαστούν.

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2009 ο
κ. Οµπάµα παρέλαβε το Νόµπελ
Ειρήνης, εν µέσω επικρίσεων για το
γεγονός ότι είναι Αρχιστράτηγος

των Ε∆ των ΗΠΑ που διεξάγουν
δύο πολέµους.

8. ΡΩΣΙΑ

Ο κ. Πούτιν επισκέφθηκε
τη Γαλλία στις 27 Νοεµβρίου και
είχε συνεργασία µε τον οµόλογό
του κ. Φιγιόν. Οι δύο άνδρες ανε -
κοί νωσαν ότι η γαλλική εταιρεία
EDF θα συµµετάσχει µε ποσοστό
10% στο µετοχικό κεφάλαιο για την
κατασκευή του αγωγού South
Stream ο οποίος είναι ανταγω νι -
στικός του NABUCO.

Σε µεγάλη ενίσχυση του
πυρηνικού της οπλοστασίου προ -
χωρά η Ρωσία το 2010, µε την έν -
ταξη 30 νέων βαλλιστικών πυραύ -
λων και 3 πυρηνικών υποβρυχίων
στις ένοπλες δυνάµεις της.

Ο κ. Μεντβέντεφ στις 27
Νοεµβρίου 2009 υπέγραψε συµ -
φωνία τελωνειακής ένωσης, στο
Μισνκ της Λευκορωσίας, µε το
Καζακστάν και τη Λευκορωσία.

Στις 27 Νοεµβρίου 2009
από βοµβιστική επίθεση στην υπερ -
ταχεία Μόσχα-Αγ. Πετρούπολη
έχασαν τη ζωή τους 39 και τραυ -
µατίστηκαν περισσότεροι από 100.
Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν την
ενέργεια στους Τσετσένους αντάρ -
τες.

Ο κίνδυνος να δηµιουργη -
θούν προβλήµατα στον εφοδιασµό
της ΕΕ µε φυσικό αέριο, λόγω των
διαφορών µεταξύ Ρωσίας και Ου -
κρανίας, ξεπεράστηκε ύστερα από
τη συµφωνία του κ. Πούτιν µε την
πρωθυπουργό κ. Τιµονέσκο στις 20
Νοεµβρίου.

9. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στις 7 Ιανουαρίου 2010, θα
διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές
µε υποψηφίους τον νυν πρόεδρο κ.
Γιανουσέσκο, την πρωθυπουργό κ.
Τιµονέσκο και τον πρώην πρόεδρο
κ. Γιανούκοβιτς, που προηγείται
στις δηµοσκοπήσεις.

10.ΓΕΩΡΓΙΑ

Από 25 Οκτωβρίου µέχρι
15 Νοεµβρίου 2009 έλαβε χώρα σε
στρατόπεδο της Τυφλίδας η εκπαί -
δευση από Αµερικανούς αξιωµα -
τικούς των 173 Γεωργιανών στρα -
τιωτών, οι οποίοι ανεχώρησαν στις
16 Νοεµβρίου για το Αφγανιστάν.

Ένταση στις σχέσεις της µε
την Ν. Οσετία προκάλεσε η σύλ -
ληψη 16 Γεωργιανών πολιτών που
παραβίασαν τη µεθόριο στις 26
Οκτωβρίου 2009.
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11.ΑΡΜΕΝΙΑ

Πρόοδος σηµειώθηκε στις
συνοµιλίες που είχαν οι πρόεδροι
Αρµενίας και Αζερµπαϊτζάν στο
Μόναχο στις 24 Νοεµβρίου και
στην Αθήνα στις 2 ∆εκεµβρίου
2009, υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ,
για την επίλυση της διαφοράς για το
Ναγκόρνο Καραµπάχ.

12.ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ

Η νέα συνθήκη για τη
µείωση των πυρηνικών όπλων
(START-1) είναι έτοιµη για υπο -
γραφή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου. Η ηµεροµηνία
της υπογραφής δεν έχει καθοριστεί,
αλλά εκτιµάται ότι θα γίνει στα
µέσα ∆εκεµβρίου. Η νέα συνθήκη
που αποτελείται από 340 σελίδες
προβλέπει τη µείωση των πυρη -
νικών κεφαλών σε 1500-1700 από
3150-3550 που προέβλεπε η παλιά,
που έληξε στις 5 ∆εκεµβρίου 2009
. Στις 29 Οκτωβρίου 2009 ο
απόστρατος στρατηγός κ. Τζόουνς,
µέλος του Συµβουλίου Εθνικής Ασ -
φαλείας των ΗΠΑ διαβεβαίωσε τον
Ρώσο ΥΠΕΞ κ. Λαβρόφ, κατά τη
συνάντησή τους στη Μόσχα, ότι ο
κ. Οµπάµα εµµένει στη δέσµευσή
του για τη βελτίωση των σχέσεων
των δύο χωρών.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της
Ρωσίας κ. Ριαµπκόφ σε συνέντευξή
του που δηµοσιεύτηκε στις 29 Οκ -
τωβρίου αναφέρει ότι το σχέδιο του
κ. Οµπάµα για την αντιπυραυλική
ασπίδα είναι ακόµη ασαφές.

Ο Υπουργός Ενέργειας κ.
Στάµκο δήλωσε, στις 26 Νοεµ -
βρίου, ότι ο πυρηνικός αντιδραστή -
ρας που κατασκευάζεται από ρω -
σική εταιρεία στην περιοχή Μπου -
σέρ δεν θα τεθεί σε λειτουργία µέ -
χρι το τέλος του έτους, λόγω τεχ -
νικών προβληµάτων.

Η αλλαγή της στάσεως
της Ρωσίας έναντι του Ιράν, που
ήταν µέχρι τώρα η πιο στενή σύµ -
µαχός του, επιβεβαιώνει τις εκ -
τιµήσεις ότι η προσέγγιση των
δύο χωρών βρίσκεται σε καλό
δρόµο.

13.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Ισραήλ - Παλαιστινιακό

Οι προσπάθειες του κ. Οµ -
πά µα για την επανέναρξη του δια -
λόγου µεταξύ Ισραήλ και Παλαι -
στινίων απέτυχαν, γιατί το Ισραήλ
αρνείται το πάγωµα των εποικισµών

στη ∆υτική Όχθη στο διάστηµα των
διαπραγµατεύσεων. Η Παλαιστι -
νιακή αρχή απέρριψε και την πρό -
ταση του κ. Νετανιάχου για δεκά -
µηνο πάγωµα των εποικισµών γιατί
εξαιρούσε την Ανατολική Ιερου -
σαλήµ στην οποία χρίζονται 3000
κατοικίες.

Οι Υπουργοί Εξω τερικών
της ΕΕ ζήτησαν από το Ισραήλ να
σταµατήσει τους εποι κισµούς και
επανέλαβαν την από φασή τους για
τη δηµιουργία Πα λαιστινιακού κρά -
τους µε πρωτεύου σα την Ανατολική
Ιερουσαλήµ.

Η αιγυπτιακή πρωτοβουλία
για τον σχηµατισµό κυβερνήσεως
εθνικής ενότητος απέτυχε, λόγω
των διαφορών µεταξύ της παλαισ -
τινιακής αρχής και της Χαµάς οι
οποίες παραµένουν αγεφύρωτες.

Η διαφαινόµενη συµφωνία
µεταξύ Ισραήλ και Χαµάς για την
ανταλλαγή του ∆εκανέα Σαλίτ, που
είναι αιχµάλωτος εδώ και δύο χρό -
νια, µε Παλαιστίνιους µαχητές που
κρατούνται στις φυλακές του Ισ -
ραήλ µαταιώθηκε την τελευταία
στιγµή γιατί, όπως ανακοίνωσε ο
εκπρόσωπος της Χαµάς, το Ισραήλ
αρνείται να κάνει οποιαδήποτε
συζήτηση για "τροµοκράτες" που
έχουν βάψει τα χέρια τους µε αίµα.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται και
ο Μαρουάν Μπαργκούτι, που ήταν
ηγέτης της δεύτερης Ιντιφάντα και
θεωρείται ως ο επικρατέστερος για
τη διαδοχή του κ. Αµπάς, αν τελικά
αποχωρήσει. Παρ΄όλα αυτά η
διαµεσολαβητική προσπάθεια από
τη Γερµανία συνεχίζεται.

Οι προεδρικές εκλογές που
είχε προκηρύξει ο κ. Αµπάς για τις
10 Ιανουαρίου 2010 αναβλήθηκαν
επ΄αόριστον, γιατί η Χαµάς ανακοί -
νωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη διε -
ξαγωγή τους στη Λωρίδα της Γάζας,
την οποία κατέχει.

Ο κ. Αµπάς, ο οποίος προ
της αναβολής των εκλογών είχε
δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος
λόγω της αρνήσεως του Ισραήλ να
παγώσει τους εποικισµούς, ζήτησε
από το ΣΑ του ΟΗΕ την έγκριση
για την µονοµερή ανακήρυξη ανε -
ξαρτήτου κράτους στη ∆υτική Όχθη
και τη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαµάς
εξέφρασε την αντίθεσή της, χαρα -
κτηρίζοντάς την ως "ανούσια πρά -
ξη"και το Ισραήλ απείλησε, µε δη -
λώσεις του κ. Νετανιάχου, ότι θα
υπάρξουν αντίποινα, αν αυτό συµ -
βεί. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν
οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο κ. Ερντογάν κατηγορεί
τον κ. Νετανιάχου ότι δεν εµπι -
στεύεται πλέον την Τουρκία ως µε -
σολαβητή στις ειρηνευτικές συ -

νοµιλίες µε τη Συρία και ότι προ -
τιµά τη Γαλλία.

Η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ υιοθέτησε στις 4 Νοεµβρίου
2009 ψήφισµα µε το οποίο καλούν -
ται το Ισραήλ και η Χαµάς να διε -
νεργήσουν ανεξάρτητες έρευνες για
τυχόν παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων κατά την εισβολή στη
Γάζα (∆εκέµβριος 2009-Ιανουάριος
2009) όπως καταγγέλονται από την
έκθεση "GOLDSTONE". Η έκθεση
είχε εγκριθεί στις 24 Οκτωβρίου
2009 από το 47µελές Συµβούλιο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στου
ΟΗΕ µε 42 ψήφους υπέρ και 5 κα -
τά, στις οποίες περιελαµβάνοντο
και οι ΗΠΑ.

Η αδυναµία του κ. Οµπά -
µα να πείσει τον κ. Νετανιάχου
για πάγωµα των εποικισµών έχει
οδηγήσει το Παλαιστινιακό σε
πλήρες αδιέξοδο και τον κ. Αµπάς
σε απόγνωση. 

Αν ο κ. Οµπάµα δεν κατα -
φέρει να πείσει τον κ. Νετανιάχου
να υποχωρήσει, η κατάσταση θα
καταστεί ανεξέλεγκτη, χωρίς να
αποκλείεται και µια Τρίτη ιν -
τιφάντα, που θα πολλαπλασιάσει
τα προβλήµατα.

β. Λίβανος

Έληξε η πολιτική κρίση,
που σοβούσε τους τελευταίους 5
µήνες µε τον σχηµατισµό από τον
κ. Χαρίρι, στις 9 Νοεµβρίου 2009,
"Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος"
αποτελουµένης από 30 Υπουργούς
εκ των οποίων οι 2 θα ανήκουν
στην "Χεζµπολάχ".

Το ισραηλινό Ναυτικό
κατέσχε στις 4 Νοεµβρίου 2009
φορτηγό πλοίο, που µετέφερε όπλα
ιρανικής προελεύσεως, προορι ζό -
µενα για την "Χεζµπολάχ" Ο κ.
Νετανιάχου δήλωσε ότι τα όπλα
ήταν τόσα πολλά που θα αρκούσαν
για να βοµβαρδίζεται το Ισραήλ επί
ένα µήνα. Επίσης κατέστησε υπεύ -
θυνη την κυβέρνηση του Λιβάνου
για τυχόν βοµβαρδισµούς που θα
πραγµατοποιήσει η "Χεζµπολάχ"
εναντίον της χώρας του.

γ. Ιράκ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2010
θα διεξαχθούν οι γενικές εκλογές
στο Ιράκ.

Ο ανώτατος διοικητής των
αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ
Στρατηγός Ρέϊ Οντιέρνο δήλωσε ότι
οι ισλαµιστές µαχητές ενδέχεται να
εξαπολύσουν αιµατηρές επιθέσεις
κατά την προεκλογική περίοδο,
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προκειµένου να αποθαρρύνουν τον
κόσµο να ψηφίσει και να υπονο µεύ -
σουν το κύρος της κυβερνήσεως.

Άρχισε στο Λονδί -
νο η δηµόσια έρευνα για το ρόλο
της Βρετανίας στον πόλεµο του
Ιράκ προς εξακρίβωση των κατηγο -
ριών ότι ο κ. Μπλερ και η κυβέρ νη -
σή του, ενώ γνώριζαν ότι ο Σαντάµ
δεν διέθετε χηµικά και βιολογικά
όπλα, δήλωσαν το αντίθετο στη
Βουλή για να δικαιολογήσουν την
εισβολή τον Μάρτιο 2003. Το πό ρι -
σµα αναµένεται να ανακοινωθεί στο
τέλος του 2010 ή τις αρχές του
2011.

δ. Ιράν

Ο κ. Αχµεντινεζάντ, ύστερα
από την αποτυχία της προσπάθειάς
του να εκφοβίσει τον κ. Οµπάµα για
να δεχθεί τους όρους του, απέρριψε
στις 18 Νοεµβρίου το σχέδιο της
διεθνούς κοινότητος, µε το οποίο
είχε συµφωνήσει και η ιρανική αν -
τι προσωπεία στη Βιέννη, για απο -
στολή του ουρανίου στη Ρωσία και
τη Γαλλία για εµπλουτισµό.

Κατόπιν αυτού οι αντιπρό -
σωποι της οµάδος των έξι, στην
οποία περιλαµβάνονται τα 5 µόνιµα
µέλη του ΣΑ (ΗΠΑ, Αγγλία, Ρωσία,
Γαλλία, Κίνα) και η Γερµανία, συ -
νήλθαν στις 19 Νοεµβρίου 2009
στις Βρυξέλλες και συζήτησαν τα
µέτρα αντιδράσεως και τις κυρώ -
σεις που θα επιβάλουν. Στις 27
Νοεµβρίου 2009 το 35µελές συµ -
βούλιο της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας
Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εξέ -
δωσε καταδικαστική απόφαση κατά
της Τεχεράνης, λόγω της αρνήσεώς
της να συµµορφωθεί προς τις υπο -
δείξεις του ΟΗΕ και να σταµατήσει
την κατασκευή της νέας µονάδος
εµπλουτισµού ουρανίου στην πόλη
Κοµ. Η απόφαση αυτή έτυχε της
πλήρους υποστηρίξεως της Ρωσίας
και της Κίνας.

Ο Αχµεντινεζάντ αντιδρών -
τας στα µέτρα της ∆ύσεως ανα -
κοίνωσε στις 29 Νοεµβρίου την
κατασκευή δέκα µονάδων εµπλου -
τισµού ουρανίου που θα τεθούν σε
λειτουργία εντός διµήνου.

Ο κ. Αχµεντινεζάντ θα
συνεχίσει την αδιάλλακτη θέση
του, παρόλο που έδειξε διάθεση
για συµβιβασµό, γιατί φοβάται
την εσωτερική αντιπολίτευση.

Τις ανησυχίες της ∆ύσεως
προκάλεσαν οι δηλώσεις του κ. Ερ -
ντογάν, κατά την επίσκεψή του
στην Τεχεράνη στις 27 Οκτωβρίου
2009, ότι το Ιράν κατηγορείται

αδίκως για το πυρηνικό του πρό -
γραµµα. Μάλιστα ο κ. Οµπάµα
κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό
Οίκο στις 8 ∆εκεµβρίου 2009 τον
προέτρεψε να σταµατήσει να στη -
ρίζει το Ιράν και να συνταχθεί µε
την πολιτική της οµάδος των έξι.

Στις 7 ∆εκεµβρίου
2009 µε την ευκαιρία του εορτα σ -
µού της ηµέρας των φοιτητών, που
έχει καθιερωθεί στη µνήµη τριών
φοιτητών που δολοφονήθηκαν το
1953 από το καθεστώς του Σάχη,
προκλήθηκαν συγκρούσεις µεταξύ
των διαδηλωτών της αντιπολί τευ -
σης και των αστυνοµικών στην
Τεχεράνη και άλλα αστικά κέντρα.
Εστίες των διαδηλώσεων ήταν τα
Πανεπιστήµια και πήραν σ΄αυτές
µέρος χιλιάδες φοιτητές εκφρά ζον -
τας την αµφισβήτησή τους για τις
εκλογές του Ιουνίου.

14.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν

Μετά την απόσυρση από
τον κ. Αµπντουλάχ της υποψηφιό -
τητός του, επειδή δεν του παρεσχέ -
θησαν εγγυήσεις για τη διαφάνεια
της διαδικασίας, η εφορευτική επι -
τροπή ανακοίνωσε στις 2 Νοεµ -
βρίου 2009 ότι δεν θα υπάρξει
δεύτερος γύρος και ανεκήρυξε εκ
νέου πρόεδρο της χώρας τον κ.
Καρζάϊ, ο οποίος κατά την ορκω -
µοσία του στις 19 Νοεµβρίου 2009
δήλωσε ότι θα πατάξει τη διαφθορά
και δεσµεύτηκε ότι µε τη λήξη της
πενταετούς θητείας του οι Αφγανοί
θα είναι σε θέση να αναλάβουν τον
έλεγχο της χώρας τους.

Λόγω των επιθέσεων των
Ταλιµπάν ο ΟΗΕ απέσυρε 600 µη
Αφγανούς υπαλλήλους του και τους
µετέφερε στο Ντουµπάϊ, ενώ τους
υπολοίπους τους εγκατέστησε σε
πιο ασφαλή σηµεία µέσα στο
Αφγανιστάν.

Η κίνηση αυτή του ΟΗΕ
αποτελεί µοµφή κατά του ΝΑΤΟ,
υπονοώντας ότι δεν είναι σε θέση
να προστατεύσει τους αµάχους
και τους ξένους διπλωµάτες.

Στις 2 ∆εκεµβρίου 2009 ο
κ. Οµπάµα ανακοίνωσε τη νέα
στρατηγική του για το Αφγανιστάν,
σύµφωνα µε την οποία θα ενισχύσει
τις δυνάµεις µε 30.000 στρατιώτες
επιπλέον. Η αποστολή των ενισχύ -
σεων θα αρχίσει άµεσα και θα ολο -
κληρωθεί εντός έξι µηνών. Επίσης
έθεσε και χρονοδιάγραµµα για στα -
διακή αποχώρηση των αµερικα νι -
κών στρατευµάτων από τον Ιούλιο

του 2011, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν.

Κατά την Σύνοδο των
Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες στις 6 ∆εκεµβρίου
2009, αποφασίστηκε η αποστολή
7000 επιπλέον στρατιωτών στο
Αφγανιστάν από 25 ευρωπαϊκά
κράτη-µέλη της Συµµαχίας. Από
πλευράς Ελλάδος δεν θα υπάρξει
καµία αλλαγή.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
του διοικητού της πολυεθνικής
δυνάµεως στο Αφγανιστάν Στρα -
τηγού κ. Μακ Κριστάλ ο οποίος θα
διαθέτει µετά την ολοκλήρωση των
ενισχύσεων 150.000 άνδρες, τα
πρώτα θετικά αποτελέσµατα της
αποφάσεως του κ. Οµπάµα θα
φανούν το καλοκαίρι.

Ο ηγέτης των Ταλιµπάν
Μουλάς Οµάρ, ανακοίνωσε ότι και
η νέα στρατηγική του κ. Οµπάµα θα
αποτύχει, ενώ απέρριψε και την
πρόταση του κ. Καρζάϊ για δια -
πραγµατεύσεις και συµµετοχή στις
πολιτικές διαδικασίες της χώρας.

β. Πακιστάν

Με επιτυχία ολοκληρώθη -
καν οι επιχειρήσεις του Πακιστα -
νικού στρατού εναντίον των Τα -
λιµπάν στην επαρχία Βαζιριστάν,
ενώ συνεχίζονται οι βοµβιστικές
επιθέσεις των Ταλιµπάν, ως αντί -
ποινα, ιδιαίτερα στην επαρχία
Πεσαβάρ.

Η κ. Κλίντον κατά την
επίσκεψή της στο Πακιστάν στο
τέλος Νοεµβρίου κατηγόρησε την
κυβέρνηση για ολιγωρία λόγω της
µη συλλήψεως των ηγετών της Αλ
Κάϊντα που έχουν καταφύγει στη
χώρα από το 2002 και ζήτησε εγ -
γυήσεις για την ασφάλεια των πυ -
ρηνικών όπλων. Η στρατιωτική
ηγεσία της χώρας την διαβεβαίωσε
ότι αυτά είναι ασφαλή.

γ. Βόρεια Κορέα

Το ΥΠΕΞ της Β. Κορέας,
λόγω της µη δεσµεύσεως των ΗΠΑ
ότι θα προχωρήσουν σε απευθείας
διαπραγµατεύσεις µε την χώρα του
όπως απαιτεί η κυβέρνησή της, α -
νακοίνωσε ότι "Αν οι εχθρικές σχέ -
σεις µεταξύ των δύο χωρών αποκα -
τασταθούν και υπάρξει κλίµα εµ -
πιστοσύνης, τότε θα προωθηθεί και
το θέµα της αποπυρηνικοποιήσεως
της Β. Κορέας".

Θερµό επεισόδιο µε ανταλ -
λαγή πυροβολισµών, µεταξύ δύο
ακταιωρών της Β. και Ν. Κορέας
έλαβε χώρα στην Κίτρινη Θάλασσα
στις 10 Νοεµβρίου 2009, όταν το
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βορειοκορεατικό σκάφος εισήλθε
στα χωρικά ύδατα της Ν. Κορέας
και άνοιξε πυρ στα προειδοποιητικά
πυρά του νοτιοκορεατικού. Το επει -
σόδιο έληξε µε την αποχώρηση του
βορειοκορεατικού σκάφους.

16.ΑΦΡΙΚΗ

Παρά την παρουσία ισχυ -
ρής διεθνούς ναυτικής δυνάµεως
στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού,
οι επιθέσεις των Σοµαλών πειρατών
σε εµπορικά, αλιευτικά και τουρι -
στικά σκάφη έχουν αυξηθεί το τρέ -
χον έτος, προσεγγίζοντας τις 350.

Ύστερα από 6µηνη αιχµα -
λωσία οι πειρατές απελευθέρωσαν,
µετά την καταβολή λίτρων, το ελ -
ληνόκτητο εµπορικό πλοίο
"Αριάνα".

Στις 10 Νοεµβρίου 2009
αιχµαλωτίστηκε το ελληνικό φορ -
τηγό "Φιλίτσα" το οποίο µετέφερε
χηµικά από το Κουβέϊτ στη Νότια
Αφρική, ενώ στις 28 Νοεµβρίου
2009 αιχµαλωτίστηκε και το επίσης
ελληνικό φορτηγό "Μαράν Κέν -
ταυρος" το οποίο µετέφερε 275.000
τόνους πετρελαίου από την
Σαουδική Αραβία στις ΗΠΑ.

17.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

α. Ονδούρα
Οι πραξικοπηµατίες οργά -

νωσαν εκλογές στις 29 Νοεµβρίου

2009 από τις οποίες ανεδείχθη νέος
πρόεδρος ο δεξιός Πορφύριο
Κόµπο. 

Οι µεγαλύτερες χώρες της
Λατινικής Αµερικής µε επικεφαλής
την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα
καταδίκασαν τις εκλογές και ζήτη -
σαν την αποκατάσταση του κ. Σε -
λάγια, ο οποίος εξακολουθεί να
φιλοξενείται στη Βραζιλιανή Πρε -
σβεία. Αντιθέτως οι ΗΠΑ, µε τις
οποίες συντάχθηκαν η Κολοµβία
και ο Παναµάς, χαιρέτισαν τις
εκλογές ως "αναγκαίο και σηµαν -
τικό βήµα" προς τα εµπρός.

β. Κούβα

Η Κούβα, παρά τις διαβε -
βαιώσεις του κ. Οµπάµα, εκτιµά ότι
υπάρχει κίνδυνος να δεχθεί αµε ρι -
κανική εισβολή και γι΄αυτό ο Ραούλ
Κάστρο ζήτησε από τον στρατό,
που διεξήγαγε ασκήσεις µεγάλης
κλίµακας µε τη συµµετοχή 100.000
στρατιωτών, να είναι σε
ετοιµότητα.

γ. Βενεζουέλα
Ο πρόεδρος της Βενε -

ζουέλας κ. Ούγκο Τσάβες διέταξε το
στρατό της χώρας του να αρχίσει
προετοιµασίες για πόλεµο, κατόπιν
της συµφωνίας Κολοµβίας-ΗΠΑ,
που επιτρέπει στον αµερικανικό
στρατό να χρησιµοποιεί επτά βάσεις
της για την εκτέλεση επιχειρήσεων

µε στόχο τη διεθνή τροµοκρατία και
το εµπόριο των ναρκωτικών.

δ. Βολιβία

Τις προεδρικές εκλογές που
διεξήχθησαν στις 6 ∆εκεµβρίου
κέρδισε ο κ. Μοράλες µε 61%.

18.∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο πρωθυπουργός του Πα -
κιστάν κ. Τζιλανί, σε κοινή συνέν -
τευξη τύπου µε τον οµόλογό του
της Βρετανίας, δήλωσε ότι κατά την
άποψή του ο Μπιν Λάντεν δεν
βρίσκεται στο Πακιστάν.

Η Αλ Κάϊντα, µε καταχώ -
ρηση στην ιστοσελίδα περιοδικού
που εκδίδεται από την πτέρυγά της
στην Υεµένη, κάλεσε τους µαχητές
της να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες
βόµβες µε χρησιµοποίηση οικιακών
υλικών και να πλήξουν στόχους στη
∆ύση.

Ο Ντάνιελ Μπέντζαµιν,
συντονιστής σε θέµατα καταπολε -
µήσεως της τροµοκρατίας στο
αµερικανικό ΥΠΕΞ, δήλωσε στις 17
Νοεµβρίου 2009 ότι, εξ αιτίας των
πιέσεων που δέχεται η Αλ Κάϊντα
από τις αλγερινές δυνάµεις ασφα -
λείας, έχουν µειωθεί οι πιθανότητες
πραγµατοποιήσεως τροµοκρατικών
επιθέσεων στην Ευρώπη, αλλά θα
αυξηθεί η δραστηριότητά της στη
Β. Αφρική.
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ABOUT HEL.I.S.S.

The Hellenic Institute for Strategic Studies (HEL.I.S.S.),
a non-profit organization, was founded in October 1994.

The Institute came into being by a number of
Flag/General retired Officers of the Hellenic Armed Forces and has
been aggrandized after the participation of personalities coming
from communities such as Academic, Diplomatic, Business,
Journalism and from those specialized on international affairs.

The aim of  HEL.I.S.S. is to be employed with questions
that bring up issues of strategic importance in a geopolitical-
geostrategic environment. More specifically:
- To carry out, study, research and analyse  issues of mili-
tary strategy significance, of economic aspect, of  the human
actions that impact negatively against nature and further subjects
concerning problems rising in the Hellenic sovereignty, the Balkan
peninsula, the existing territorial extent of the European Union , its
foreseen enlargement of tomorrow, the general area of the
Mediterranean and the Black Seas and/or any other area that may
be deemed as necessary. 

-To examine Security issues of the above regions.
-To hand in proposals  to either government bodies or pri-

vates, that are based on studies-analyses  on  all the above.
Objectives are achieved by:

-Carrying out research  
-Presenting issues and their analyses in the form of lec-

tures, seminars or press releases, publishing special notes or bul-
letins and journals and organizing presentations at home and
abroad.

-Cooperation with government bodies, organizations and
other respective domestic or foreign foundations/institutions in
order to analyze matters of common interest and exchange informa-
tion on all relative fields.

During the last years, HEL.I.S.S. has carried out studies
for the Ministries of Foreign Affairs and National Defence, has
organized congresses under the auspices of the Ministries of
Aegean, Culture and Development as well as studies and confer-
ences concerning subjects of National interest and Defence pro-
grams. Special International congresses for  Defence programs of
the Hellenic Armed Forces and strategic evaluations on the
European future defense and eventualities took place in 1999,
2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

HEL.I.S.S. Issues the bi-monthly magazine
“Problimatismoi”.
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