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H TOΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

Αντιναυάρχου ε.α. Νικολάου Φωστιέρη 

Επιτίμου Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ 

             Η αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση των φονταμενταλιστών ισλαμιστών 

στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου της Ν. Υόρκης, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 

διατάραξε ποικιλοτρόπως την παγκόσμια τάξη, σε πολλά επίπεδα, όπως το 

πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό, διπλωματικό κ.α. Συμμαχίες και επαφές, όπου 

δύσκολα μπορούσε κανείς να διανοηθεί προηγουμένως , προέκυψαν εν μια νυκτί, 

με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η νέα αυτή πραγματικότητα 

επηρέασε την παγκόσμια ισορροπία στο σύνολό της, αλλά και τις περιφερειακές 

ισορροπίες κεχωρισμένως. 

            Η Ελλάδα, που ανήκει σε μια γεωπολιτική περιοχή (Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση 

Ανατολή), αν και δεν εμπλέκεται άμεσα στην κρίση, επηρεάζεται ήδη στο οικονομικό 

επίπεδο, είναι δε πιθανόν να επηρεασθεί στο μέλλον από την έκβαση της κρίσεως, αλλά 

κυρίως από το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην Τουρκία. Η τελευταία ενδιαφέρει άμεσα 

την Χώρα μας διότι εξακολουθεί να αποτελεί μόνιμη και διαρκή απειλή για τα συμφέροντα 

της Ελλάδος και της Κύπρου, μέρος της οποίας εξακολουθεί να κατέχει, με τη δύναμη των 

όπλων, μετά την εισβολή του 1974. 

            Ήδη η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τα γεγονότα του Μανχάταν, κατηγόρησε την 

Κυπριακή Δημοκρατία ότι ευνοεί το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και την διαφθορά 

γενικότερα, ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τις κατά καιρούς θεωρίες της, για την δήθεν 

στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην τρομοκρατία. 

            Έτσι τίθεται το ερώτημα : Η θέση της Τουρκίας θα αναβαθμισθεί ή θα 

υποβαθμισθεί μετά τα γεγονότα της Νέας Υόρκης ;  Το αποτέλεσμα ενδιαφέρει άμεσα την 

Ελλάδα, διότι θα επηρεάσει την συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας. 

            Η πιθανή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες οι 

οποίοι αναλύονται παρακάτω : 

            α.         Σημεία Ισχύος 

Η θέση της Τουρκίας αποτελεί το κυριότερο σημείο ισχύος της, γιατί ως χώρα του 

ΝΑΤΟ, ευρίσκεται πλησιέστερα προς την περιοχή της κρίσεως. Η ύπαρξη, επίσης, 

Αμερικανικών Βάσεων, στο έδαφός της (INCIRLIK) και η πιθανή χρησιμοποίησή των 

στις επιχειρήσεις εναντίον του Αφγανιστάν και του Ιράκ, ενισχύει το παραπάνω. Η 

εμπειρία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σε επιχειρήσεις ανορθόδοξου πολέμου, 

λόγω της μακροχρόνιας εμπλοκής των στον ανταρτοπόλεμο, εναντίον του ΡΚΚ στην 

Ανατολική Τουρκία και το Βόρειο Ιράκ, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισχύος της 

Τουρκίας. Αυτή την εμπειρία, εκμεταλλεύεται ήδη, με την αποστολή στρατιωτικών 

συμβούλων στην Ουάσιγκτον και με την προετοιμασία μονάδος ανορθόδοξου πολέμου 

για αποστολή στο Αφγανιστάν. 
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Επί πλέον των ανωτέρω η συγγένεια και οι καλές σχέσεις της Άγκυρας, με τα κράτη 

Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Πακιστάν, Ουζμπεκιστάν, που γειτνιάζουν με το 

Αφγανιστάν και αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιτυχία των επιχειρήσεων των 

Αμερικανών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεσολάβηση με τους Αμερικανούς. 

             β.         Αδυναμίες 

Οι δημοσκοπήσεις στην Τουρκία παρουσιάζουν ένα μεγάλο ποσοστό του Τουρκικού 

λαού, (άνω του 70%), να αντιτίθεται σε οιανδήποτε εμπλοκή της Χώρας τους στη 

σταυροφορία εναντίον των Ισλαμιστών Ταλιμπάν, την οποία κήρυξε ο Αμερικανός 

Πρόεδρος Μπους. Η ύπαρξη επίσης μέσα στη Χώρα μεγάλου αριθμού Κούρδων 

αυτονομιστών που μπορούν να συστρατευθούν με τους άλλους Ισλαμιστές που 

βρίσκονται εκτός Τουρκίας, είναι δυνατόν να δημιουργήσει μείζονα εσωτερική 

αναταραχή. Η μη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί 

αδυναμία, γιατί τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν και θα συμβούν είναι δυνατόν 

να αναβάλουν τη διεύρυνση και να προβληματίσουν τους εταίρους, όσον αφορά την 

είσοδο μιας καθαρά Ισλαμικής χώρας ως ισοτίμου εταίρου στην Ευρώπη. Η συμμαχία 

της Τουρκίας με το Ισραήλ αποτελεί αδύνατο σημείο στην παρούσα πραγματικότητα, 

διότι μια Ισλαμική χώρα φαίνεται να συμπορεύεται με τα συμφέροντα του Ισραήλ, που 

κατά τους Άραβες η κύρια αιτία των εξελίξεων είναι η πολιτική του Ισραήλ στο θέμα 

του Μεσανατολικού προβλήματος. Λόγω της υφισταμένης οικονομικής κρίσεως και 

επειδή υπάρχει άμεση εμπλοκή της Τουρκίας, δημιουργείται δυσμενές κλίμα για 

επενδύσεις από ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα αποφύγουν να πάρουν επί πλέον 

κίνδυνο για μια τέτοια οικονομική δραστηριότητα. Ήδη ενώ το δολλάριο υφίσταται 

πιέσεις λόγω των γεγονότων και η Τουρκική λίρα θα έπρεπε φυσιολογικά να 

επωφεληθεί, ακολουθεί την πτώση του δολαρίου και από την αρχή της κρίσεως έχει 

χάσει γύρω στο 25%. 

            γ.         Ευκαιρίες        

Οι Τούρκοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην εκμετάλλευση των περιστάσεων και είναι 

πάντοτε έτοιμοι να επωφεληθούν από αυτές. Έτσι δεν παρέλειψαν παρά τις αντιδράσεις 

της κοινής γνώμης να επωφεληθούν της ευκαιρίας και να προσφέρουν, δια στόματος 

του Πρωθυπουργού Ετσεβίτ, από την πρώτη στιγμή, ως μέλος του ΝΑΤΟ, κάθε δυνατή 

βοήθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένως, την Βάση του INCIRLIK, 

τους αεριαδρόμους που περνούν πάνω από την Τουρκία για επιχειρήσεις στο 

Αφγανιστάν, καθώς και άλλες βάσεις που θα ήταν χρήσιμες στους Αμερικανούς. 

Προσφάτως ο Πρωθυπουργός Ετσεβίτ έθεσε στην διάθεση της Ουάσιγκτον ειδικές 

δυνάμεις ανορθοδόξου πολέμου για χρησιμοποίηση κατά την κρίση της, στο 

Αφγανιστάν. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται ως ανάχωμα της Δύσεως έναντι του 

Ισλαμικού φονταμενταλισμού, επιζητούσα αναβάθμιση του γεωστρατηγικού της 

ρόλου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να παίξει ένα προωθημένο ρόλο στην Κεντρική 

Ασία και στο μεγάλο παιχνίδι των πετρελαίων της Κασπίας. Στο εσωτερικό η 

αμερικανική αντιτρομοκρατική εκστρατεία, λύνει τα χέρια του πολιτικού και 

στρατιωτικού κατεστημένου της Άγκυρας για αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού 

του που είναι η Τουρκική Αριστερά (Αλεβίτες), οι Κούρδοι Αυτονομιστές και το 

Ισλαμικό Κόμμα. Γενικότερα θα προσπαθήσει να θέσει στο περιθώριο το πολιτικό 

Ισλάμ, εκμεταλλευόμενη το κλίμα της αντιτρομοκρατικής/αντισλαμιστικής υστερίας 

και να ενδυναμώσει το Κεμαλικό κατεστημένο. 
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Θα προσπαθήσει επίσης να υποβαθμίσει την καταπίεση που ασκείται από το 

στρατιωτικό καθεστώς προς τους αντικαθεστωτικούς, από τα ΜΜΕ της Δύσεως, λόγω 

της ύπαρξης άλλων σημαντικότερων γεγονότων και της σύμπραξης της Τουρκίας 

σ΄αυτά, προσπαθούσα παραλλήλως να δικαιωθεί για την μέχρι τώρα συμπεριφορά της 

στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ όταν οι 

περιστάσεις το επιτρέψουν για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον του ΡΚΚ, με 

σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους. Θα υποβαθμίσει το 

Κυπριακό πρόβλημα από πλευράς προτεραιότητας και αποφυγής συμμετοχής του 

Ντεκτάς στις εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με 

αποτέλεσμα να διατηρείται το STATUS QUO στην Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά είναι 

δυνατόν να ασκηθούν πιέσεις προς τους Αμερικανούς για να πιέσουν με τη σειρά τους 

την Ελλάδα και την Κύπρο για υποχωρήσεις και την επίλυση του Κυπριακού υπέρ της 

Τουρκίας. 

Λόγω της συμμετοχής της Τουρκίας στην αντιτρομοκρατική εκστρατεία και του 

κόστους που θα απαιτηθεί, ζητήθηκε παράταση για την αποπληρωμή του δανείου των 

15,7 δισεκατομμυρίων δρχ. της χώρας προς το ΔΝΤ. 

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή τους προοπτική θα εκμεταλλευθούν την ευκαιρία να 

πιέσουν, μέσω των Αμερικανών, την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους συμπεριλάβει στην 

ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη και γενικότερα στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής 

ολοκληρώσεως. 

            δ.         Κίνδυνοι 

Η πλήρης συμπαράταξη της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, είναι δυνατόν 

να  αναπτύξει το ρεύμα του Ισλαμισμού, εντός της Τουρκίας, αντί να το καταστείλει. 

Οι σχέσεις με τον Αραβικό κόσμο  και το Ιράν, κινδυνεύουν να επιδεινωθούν, έστω και 

εάν τυπικά οι περισσότεροι συντάσσονται με την αντιτρομοκρατική εκστρατεία του 

Μπους. Τυχόν διεύρυνση των βομβαρδισμών και εναντίον του Ιράκ με χρησιμοποίηση 

Τουρκικών Βάσεων, μπορεί να συμπεριλάβει την Τουρκία στους στόχους των 

φανατικών Ισλαμιστών και να δεχθεί αντίποινα για την φιλοαμερικανική συμπεριφορά 

της. Οι ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη της περιοχής είναι δυνατόν να οδηγήσουν 

στη δημιουργία Κουρδικού και Ασσυριακού κράτους στο Ιράκ. Αυτό είναι αντίθετο με 

την πολιτική της Άγκυρας και επικίνδυνο γιατί θα δημιουργήσει τον πυρήνα 

επεκτάσεως και σε Κουρδικές περιοχές που έχουν ενσωματωθεί στην Τουρκία. Εάν 

αποκατασταθούν οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, ως αποτέλεσμα των ζυμώσεων που 

γίνονται στην περιοχή μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τότε θα αλλάξει το 

σκηνικό στην περιοχή και ο ρόλος της Τουρκίας ως προκεχωρημένης στρατιωτικής και 

ενεργειακής Βάσεως των ΗΠΑ τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η αναβάθμιση της 

συνεργασίας Ρωσίας-ΗΠΑ λόγω της συμπτώσεως των συμφερόντων των, για την 

πάταξη της τρομοκρατίας, λειτουργεί εις βάρος της Τουρκίας, και στο θέμα της 

μεταφοράς πετρελαίου από την Κασπία και στο θέμα της γενικότερης παρουσίας της 

Ρωσίας στις πρώην Ισλαμικές Σοβιετικές Δημοκρατίες, υποβιβάζοντας τον ρόλο της 

Τουρκίας στην περιοχή. Εάν ηττηθούν οι Ταλιμπάν και εγκατασταθεί φιλοδυτικό 

καθεστώς στο Αφγανιστάν είναι δυνατόν να διευκολυνθεί η κατασκευή αγωγού 

μεταφοράς πετρελαίου από την Κασπία στον Περσικό/Ινδικό μέσω Αφγανιστάν-

Πακιστάν-Ιράν με λιγότερα κεφάλαια και να ακυρώσει την κατασκευή αγωγών μέσω 

Τουρκίας, που απαιτεί πολλαπλάσιο κόστος κατασκευής. Τέλος είναι δυνατόν με τον 

έλεγχο στη διακίνηση κεφαλαίων των Ισλαμιστών εξτρεμιστών να εντοπισθεί ότι η 
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Τουρκία και η κατεχόμενη Βόρειος Κύπρος έχουν συμβάλει στο ξέπλυμα «μαύρου 

χρήματος» συμμετέχοντας εμμέσως στις παράνομες δραστηριότητες του Μπιν Λάντεν 

και των φανατικών Ισλαμιστών γενικότερα. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες για να 

αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, να τονίσει την φιλία της και την 

συμπόρευσή της με την Ουάσιγκτον, και να ανακουφίσει την οικονομία της που 

βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Η Τουρκική διπλωματία φαίνεται να αποκομίζει 

πρόσκαιρα, βραχυχρόνια οφέλη, ενώ βάζει υποθήκες για πίεση των Αμερικανών να 

μεσολαβήσουν για την ευρωπαϊκή τους προοπτική. 

Όμως η συμπεριφορά της αυτή, έρχεται σε αντίθεση με την Τουρκική γοινή γνώμη, η 

οποία είναι δυνατόν, καθώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις, να οδηγηθεί σε ανάφλεξη και 

ενδυνάμωση του εσωτερικού ισλαμικού μετώπου. Η αλλαγή του πολιτικού χάρτη της 

περιοχής θα δημιουργήσει προβλήματα στην γείτονα Τουρκία, διότι η τυχόν 

εξομάλυνση των σχέσεων με το ΙΡΑΝ, η ειρήνευση στο Αφγανιστάν και η δημιουργία 

Κουρδικού κράτους στο Β.Ιράκ, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της Ρωσίας, πλήττει 

ευθέως τα τουρκικά συμφέροντα μακροχρονίως. Οι προοπτικές αυτές, που είναι 

γνωστές στην Τουρκική Ηγεσία, επιβάλλουν την πλήρη συστράτευση της Τουρκίας με 

τους Αμερικανούς για να μπορέσουν να ανακόψουν, όσον είναι δυνατόν, τις 

μακροχρόνιες εξελίξεις, που είναι εις βάρος της και να επωφεληθούν βραχυχρόνια όσο 

μπορούν περισσότερο από τις περιστάσεις. 
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ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Αντιστρατήγου ε.α. Ηλία ΚΑΖΟΥΚΑ 

            Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου 2001. Ημέρα φρίκης και εντροπής δια το 

αλληλοσπαρασσόμενο ανθρώπινο είδος. 

            Σκηνές τρόμου και ασύλληπτης φαντασίας αφήνουν κατάπληκτη την καθηλωμένη 

προ των τηλεοράσεων ανθρωπότητα. Η αγανάκτηση και το αναπάντητο “γιατί”, θολώνουν 

την ανθρώπινη σκέψη και διεγείρουν το μίσος δια την άμεση ανταπόδοση προς τιμωρία των 

ενόχων εκτελεστών και ηθικών αυτουργών. 

            Αποτέλεσμα η προσμέτρηση επτά χιλιάδων περίπου νεκρών ανθρώπων, το άνοιγμα 

ενός νέου μετώπου πολεμικών επιχειρήσεων στην καρδιά της Ασίας, στο δύσμοιρο 

Αφγανιστάν, που ασφαλώς θα προσθέσει και άλλους αθώους νεκρούς στη θυσία της δοκιμής 

της πλέον σύγχρονης πολεμικής μηχανής. Κυρίως όμως κλονίζεται το αίσθημα ασφαλείας 

των λαών σε παγκόσμια κλίμακα. Όλα πλέον αναστέλλονται ή αλλάσσουν πορεία. 

            Στόχος της ειδεχθούς ενεργείας, άμεσος μεν, ο τραυματισμός των κυρίων 

συνιστωσών ισχύος της εδραίωσης της παγκοσμιοποίησης, της οικονομίας και της εθνικής 

αμύνης, με την ταυτόχρονη μείωση του κύρους, του γοήτρου και της αξιοπιστίας των ΗΠΑ, 

έμμεσος δε, η αναπτέρωση του ηθικού των ανά τη γη αδικημένων και καταπιεσμένων 

ομοδόξων και γιατί όχι η αναθάρρυνση αντίστασης κατά της παγκοσμιοποίησης, αφού η 

προσβολή έλαβε χώρα μετά το Σιάτλ, τη Γένοβα και τη Θεσσαλονίκη. 

            Οι ΗΠΑ, καίτοι γνώριζαν τις δυνατότητες των τρομοκρατών, αφού και συναφή 

σενάρια είχαν παιχθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες και κυρίως καίτοι επί σειρά ετών 

διεξήγαγον πολεμικές επιχειρήσεις σε μέτωπα εκτός Αμερικής και δυστυχώς κατά 

ανεξέλεγκτων δημιουργημάτων των με αποτέλεσμα το ζήλο, την αντιπάθεια, το μίσος 

δικαίως ή αδίκως, υποτίμησαν τον αντίπαλον και δεν εξετίμησαν τη δυνατότητα μεταφοράς 

των πολεμικών ενεργειών στα μετόπισθεν, στο εσωτερικό της χώρας των. Ταυτόχρονα όμως 

υπερεκτίμησαν τα σύγχρονα μέσα και πολυεπίπεδα συστήματα ασφαλείας των, τα οποία 

απεδείχθησαν κατώτερα της ανθρώπινης θέλησης. Όλα υποτάσσονται. Ο άνθρωπος 

παραμένει ανυπέρβλητος και ακατανίκητος έναντι των δημιουργημάτων του. Ιδιαίτερα ο 

άνθρωπος, που διακατέχεται από μισαλλοδοξία εθνικού και θρησκευτικού φανατισμού και 

αισθήματος αδικίας. 

            Δεν ήτο δυνατό να γίνει άλλως. Σύσσωμος ο κόσμος και οι διεθνείς οργανισμοί 

ετάχθησαν αλληλέγγυοι των ΗΠΑ, συγκλονισθέντες από το μέγεθος και το αναίτιο της 

συμφοράς. Μιας συμφοράς που λαμβάνει ανεξέλεγκτες μορφές και απειλεί την παγκόσμια 

κοινότητα. 

            Οι μορφές πολέμου με πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα, που ανεπτύχθησαν και 

απειλήθησαν στην ψυχροπολεμική περίοδο, απειλούν και πάλι την ανθρωπότητα, αφού τα 

μέσα περιήλθαν σε χέρια ανεξέλεγκτων χωρών και τρομοκρατών. 

            Πανικός πλέον έχει κυριεύσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Πανικό που ενσπείρουν οι 

καθρεφτιζόμενοι στο γυαλί των τηλεοράσεων, με ορατές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, 

στην κοινωνία, στην οικονομία, στις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, στην ελευθερία. 
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            Η κοινή γνώμη ρυμουλκείται και αμφιταλαντεύεται μεταξύ θύτη και θύματος. Το 

ψευδές από το αληθές είναι πλέον δυσδιάκριτο. Προς το παρόν η συνέχιση των βιολογικών 

ενεργειών, σε πραγματικό ή ψυχολογικό πεδίο, συντηρεί την αλληλεγγύη της διεθνούς 

κοινής γνώμης υπέρ των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. 

            Η μελετημένη και προσεγμένη αντίδραση των ΗΠΑ δια την πάταξη εκείνων που 

εξετέλεσαν και ανέλαβαν την ευθύνη των τρομοκρατικών πράξεων είναι δικαία. Επιβάλλεται 

δια λόγους ανυψώσεως του ηθικού του ελευθέρου κόσμου, την τιμωρία των ενόχων, τον 

παραδειγματισμό και την αποτροπή τελέσεως παρομοίων ενεργειών. Είθε η ενέργεια των 

ΗΠΑ να έχει την τύχη αντίστοιχης ενεργείας του Μ.Αλεξάνδρου στο κυνήγι του Βήσσου και 

όχι την ατυχία των Βρετανών και Ρώσων κατά τον παρελθόντα αιώνα στο Αφγανιστάν. 

            Απαιτείται συνάμα η ανάληψη παγκόσμιας εκστρατείας δια συνεργασία, προς 

αποσύνθεση όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων και την απομόνωση ενδεχομένως των 

κρατών εκείνων που υποθάλπουν παρόμοιες οργανώσεις. 

            Τέλος είναι αναγκαία και επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλίας από την παγκόσμια 

κοινότητα, υπό τον ΟΗΕ, για την άρση και εκρίζωση όλων των αιτίων που εκτρέφουν και 

ανδρώνουν παρόμοιες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η παιδεία, η ανάπτυξη, η ανακατανομή 

του πλούτου και η συμμετοχή στη διαχείριση των αγαθών είναι τα βασικά εργαλεία 

απομάκρυνσης του ανθρώπου από ακραίες πράξεις. 

            Μέσα από την ένταση και την ψυχροπολεμική κατάσταση η Ελλάς, ορθώς ταχθείσα 

παρά το πλευρόν των συμμάχων και εταίρων, είναι αναγκαίο να εκμεταλλευθεί κάθε 

συγκυρία επίλυσης του Παλαιστινιακού για παράλληλη αντιμετώπιση του Κυπριακού, την 

ευτυχή έκβαση του Σκοπιανού και κυρίως την εξασφάλιση των συνόρων δια τον περιορισμό 

της λαθρομετανάστευσης που λαμβάνει με την πάροδο του χρόνου εκρηκτικές διαστάσεις, 

επιζήμιες δια την σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, την εθνική υπόσταση και την 

ασφάλεια. 
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Προσωπικής Ευθύνης 

 Δημητρίου Θ. Μανίκα 

Οκτώβριος 2001 

     Θέσεις    

Αντι Προλόγου    

 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

            Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότης, η φυλή και η θρησκεία των θυμάτων. Μου αρκεί ότι 

χιλιάδες ανύποπτοι, αθώοι άνθρωποι έχασαν το αγαθό θείο δώρο της ζωής τους, με τρόπο 

άλογο και ανατριχιαστικό. Το πένθος είναι βαρύ, γιατί, παρά την απόσταση, το έγκλημα έγινε 

μπροστά στα μάτια μου, και τα θύματα μπορούσαν να είναι συγγενείς, φίλοι, γείτονες. Χρέος 

λοιπόν πένθους και μνημοσύνου. Οφείλουμε μνημόσυνο ΑΝΑΘΗΜΑΤΟΣ στα θύματα και 

μνημόσυνο ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ στους εγκληματίες, κυρίως δε σ΄αυτούς που συνέλαβαν, 

οργάνωσαν και διέταξαν αυτό το έγκλημα. Και γι΄αυτούς επίσης δεν μ΄ενδιαφέρει η εθνικότης, 

η φυλή και η θρησκεία, γιατί καμιά εθνική ανάγκη, κανένα φυλετικό πάθος και κανένα 

θρησκευτικό χρέος, δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την τερατώδη ενέργεια. 

Η προϊστορία μας έχει κληροδοτήσει μύθους τεράτων, ασκήσεως αλόγου βίας και ασεβείας 

στο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και τούτο προφανώς, γιατί δεν ανέχθηκε να αποδώσει σε 

ανθρώπους τερατουργήματα. 

            Και είναι έργο τεράτων ότι έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου. Τέρατα εδίκασαν ερήμην, άνευ 

αιτίας, καταδίκασαν και εξολόθρευσαν αγνώστους, ανυπόπτους και αθώους. Τέρατα 

προετοίμασαν και σε τέρατα διαμόρφωσαν τους εκτελεστές, ώστε να ασεβήσουν στο υπέρτατο 

δώρο της ζωής τους και να αφαιρέσουν τις ζωές αγνώστων σ΄αυτούς ανθρώπων. 

            Τέρατα μόνον μπορούν να απολαμβάνουν και ίσως να ηδονίζονται., από τον τρόμο, 

που προκαλούν οι πράξεις τους. Σ΄αυτή την τελευταία φράση μου περικλείεται η άποψή μου, 

για κάθε πράξη τρομοκρατική και κάθε τρομοκράτη. 

 «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ» (Δ.Σ) 

            Όρος, ο οποίος καλύπτει την τελική διαμόρφωση της λειτουργίας και των 

διαδικασιών ολοκληρωτικού ελέγχου των Κομμουνιστικών Κομμάτων και του κράτους, 

όπου τα  Κ.Κ. κυβερνούσαν. 

            Κατά τον Δ.Σ. : «Υπάρχει πάντοτε ένα κεντρικό κυρίαρχο πρόσωπο (ο Γ.Γ. του Κ.Κ.) 

παντεπόπτης και απόλυτος ελεγκτής. Ο Γ.Γ. περιβάλλεται από το Π.Γ. (συνήθως 12μελές), 

το οποίο θεωρητικά είναι το ανώτατο κομματικό όργανο και το οποίον, όταν οι ισορροπίες 

διαταραχθούν (η ισχύς του Γ.Γ. αμφισβητηθεί), μπορεί να τον αλλάξει. Γ.Γ. και Π.Γ. αντλούν 

την εξουσία από την Κ.Ε και μέσω αυτής την ασκούν. Ο Δ.Σ. όμως τους εξασφαλίζει τον 

έλεγχο της Κ.Ε. γιατί με τις διαδικασίες του κατευθύνουν, προς τα μέλη του κόμματος τις 

επιθυμίες (προθέσεις) τους, μέχρι τις βασικές κομματικές οργανώσεις. Αντιστρόφως από τις 

βασικές οργανώσεις, υποταγμένες στην καθοδήγηση και με το μηχανισμό ελέγχου της 

εκλογής 
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ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ         

Δρ. Ευαγγέλου ΗΛΙΑ-ΤΕΜΠΟΥ 

Το διπλό τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 κατά Αμερικανικών 

οικονομικών και στρατηγικών στόχων, αποτελεί, αναμφισβήτητα μια αποτρόπαια πράξη που 

δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία. Συγχρόνως όμως, αποτελεί σημάδι μιας κατάστασης που 

διαιωνίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και που διευκολύνει την εκδήλωση τρομοκρατικών 

πράξεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έχει, δυστυχώς, 

αναγκάσει το μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη (γεωγραφικά και πληθυσμιακά) να διαβιώνει σε 

συνθήκες απόλυτης φτώχειας και εξαθλίωσης, χωρίς την δυνατότητα επιβίωσης για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Οι χώρες του αναπτυσσόμενου νότιου ημισφαιρίου και ειδικότερα αυτές 

της Αφρικανικής και Ασιατικής ηπείρου, βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση χωρίς 

να έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους χειμαζόμενους πληθυσμούς τους τα 

απαραίτητα για την εξασφάλιση της ζωής τους. Το βιοτικό και συνάμα κοινωνικό επίπεδο των 

υπανάπτυκτων χωρών είναι υπερβολικά χαμηλό με αποτέλεσμα οι κοινωνίες αυτές να 

βρίσκονται κυριολεκτικά στο χείλος του αφανισμού. Επιπλέον τούτων, χρόνιες οικονομικο-

κοινωνικές αδυναμίες, έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, χαμηλό πολιτιστικό και μορφωτικό 

επίπεδο, εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους από τις δυτικές κοινωνίες και 

συνεχιζόμενες φυλετικές, θρησκευτικές, περιφερειακές και διακρατικές διαμάχες, έχουν 

αναγκάσει τους πληθυσμούς των χωρών αυτών να στραφούν σε βίαιες μεθόδους για να 

τονίσουν την αντίθεσή τους στην εγκατάλειψη και στην υπανάπτυξη. Οι χώρες του 

αναπτυσσόμενου νότου υποφέρουν από υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης του πληθυσμού, 

χωρίς να έχουν την δυνατότητα σίτισης και στέγασης αυτού, ενώ η ανθρωπιστική και 

αναπτυξιακή βοήθεια από τον αναπτυγμένο βορρά είναι αποσπασματική, επιλεκτική, πολιτικά 

ποδηγετούμενη και ουσιαστικά ανεπαρκής. 

Μέσα σε αυτή την ζοφερή κατάσταση είναι αυτονόητο ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες για την βίαιη εκδήλωση του φαινομένου της εγκατάλειψης τους από τις δυτικές 

χώρες. Μέσα σε αυτές τις εξαθλιωμένες κοινωνίες θα δημιουργηθούν οι κυψέλες για την 

στρατολόγηση νέων μελών που θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν με πολεμικές τακτικές αυτά 

που (τους) στερούνται για πολλά έτη. Οι επιδέξιοι φανατικοί θρησκευτικοί ηγέτες θα 

προσπαθήσουν (επιτυχώς) να προσηλυτίσουν νέα μέλη τα οποία είναι εξόχως απελπισμένα και 

εγκαταλελειμμένα και επιδιώκουν να τονίσουν με βίαιο τρόπο την αντίδρασή τους στη 

συνεχιζόμενη μάστιγα του λιμού και της περιθωριοποίησης. Τα σύγχρονα δυτικά κράτη δια 

μέσου του κοινωνικού αποκλεισμού και της ξενοφοβίας κατά των αλλογενών και 

αλλόθρησκων, εξέθρεψαν, για μεγάλο χρονικό διάστημα στους κόλπους τους εν δυνάμει 

εγκληματικά στοιχεία. H μίζερη κατάσταση των χωρών του αναπτυσσόμενου νότου ευνοεί την 

συγκρότηση φανατικών στοιχείων και την κατάλληλη υποδαύλισή τους από 

αυτοαποκαλούμενους θρησκευτικούς ηγέτες που αποσκοπούν να εκμεταλλευθούν την 

κοινωνική, οικονομική και μορφωτική ανέχεια των εξαθλιωμένων μελών τους και να τους 

στρέψουν κατά των δυτικών πολιτισμών με την δικαιολογία ότι ευθύνονται –εν μέρει δικαίως- 

για την απόλυτη στέρηση που υφίστανται η κοινωνίες αυτές. Έτσι, στα μάτια των 

δυστυχισμένων απόρων του υπανάπτυκτου νότου, η δύση και οι <<άπιστοι>> αναδεικνύονται 

ως το υπέρτατο κακό που στερεί τους λαούς αυτούς από την ευτυχία και την ανόρθωση του 

βιοτικού τους επιπέδου και κατ’ επέκταση στην ίδια την ζωή. Όσο αυξάνει το οικονομικό 

χάσμα και το επίπεδο της ζωής μεταξύ του αναπτυγμένου και εύπορου βορρά και του 

αναπτυσσόμενου αλλά πολυπληθέστερου νότου, τόσο η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός θα 

κατευθύνουν τις πράξεις των δύσμοιρων ανθρώπων που θα ενδίδουν στις πιέσεις και τις 

παραινέσεις των θρησκευτικών ηγετών τους για σύγκρουση με την δύση. Η λύση, για τους 
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δυτικούς πολιτισμούς, δεν έγκειται στην εξαπόλυση μεγάλης διαρκείας αντιτρομοκρατικών 

μεθόδων και στην καταστολή και περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφού κάτι τέτοιο 

θα ενδυναμώσει το παγκόσμιο εξτρεμιστικό κίνημα με επιπρόσθετους εθελοντές που θα 

επιθυμούν να θυσιαστούν για την επίτευξη των στόχων τους. Αυτή ακριβώς την λανθασμένη 

κίνηση αναμένουν και οι θρησκευτικοί ηγέτες, που σκοπεύουν να ενισχύσουν την 

επιχειρηματολογία τους με καινούργια στοιχεία κατά της δύσης. 

Η λύση έγκειται στην μεταφορά πόρων και κονδυλίων από την πλούσια δύση στον φτωχό 

νότο για την ανακούφιση της δυστυχίας και τον περιορισμό της εξαθλίωσης και την 

οικονομική και μορφωτική ανόρθωση των κοινωνιών αυτών. Μονάχα εάν μειωθεί το τεράστιο 

χάσμα μεταξύ του βιοτικού επιπέδου των δυτικών πολιτισμών και του υπανάπτυκτου νοτίου 

ημισφαιρίου, θα μειωθούν τα κρούσματα βίας και τρομοκρατίας κατά της δύσης. Διαφορετικά, 

η κοινωνική εξαθλίωση και η στέρηση δημοκρατικών θεσμών στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, 

θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τους απανταχού τρομοκράτες με νεοσύλλεκτους οι οποίοι θα 

ταυτίζουν την σύγχρονη Χριστιανική δύση με τις Μεσαιωνικές Σταυροφορίες και την 

αποικιοκρατία οι οποίες κατέστρεψαν τον Μουσουλμανικό πολιτισμό. 

Η δύση πρέπει να αντιληφθεί ότι η συνεχής, ανιδιοτελής και ουσιαστική αρωγή προς το 

ασθενές τμήμα του πλανήτη αποτελεί την μοναδική ευκαιρία για να ξεχαστούν τα λάθη του 

παρελθόντος και για την ειρηνική και ευοίωνη συνύπαρξη στον πλανήτη. Διαφορετικά, η 

προφητική και συνάμα δυσοίωνη ρήση του Σάμιουελ Χάντιγκτον για την σύγκρουση των 

πολιτισμών μπορεί να επαληθευθεί.  

 

  



11 

 

ΓΝΩΣΤΗ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. 

ΑΛΛΑΞΕ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΑΣΙΑ 

  

Αντιστρατήγου ε.α. Γεωργίου ΚΟΡΑΚΗ 

            Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 που έγινε η μεγαλύτερη τρομοκρατική 

επίθεση, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2001, πέρασαν 27 ημέρες για να ανοίξει τις 

φτερούγες του ο «Ευγενής Αετός». Η πολεμική επιχείρηση εναντίον της 

τρομοκρατίας που είχε προαγγελθεί από τη στιγμή του κτυπήματος των Διδύμων 

Πύργων, άρχισε από την Κυριακή 7 Οκτωβρίου το βράδυ, μεταξύ αναθεμάτων και 

ζητοκραυγών. Ήταν μόνο η αρχή τόσο για τις ΗΠΑ και Βρεττανία όσο και για 

τους Ταλιμπάν που κήρυξαν «Ιερό Πόλεμο». Αυτή η σύγκρουση είχε μεν αρχή 

που όλοι μας είδαμε, κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει τα επόμενα 

κτυπήματα, ποιο και πότε θα είναι το τέλος της. 

            Οι ΗΠΑ με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, επιχειρούν να εξαρθρώσουν την 

τρομοκρατία με αρχική εκκίνηση την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο 

Αφγανιστάν. Για την ιχνηλάτηση και συντριβή αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί από τις ΗΠΑ 

ως ένοχοι, χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δύναμη πυρός που γνωρίσαμε μέχρι τώρα σε 

πολεμική σύγκρουση και η τελειότερη τεχνολογία. 

            Οι περισσότερες χώρες έχουν συνταχθεί με το πλευρό των ΗΠΑ. Στις μουσουλμανικές 

χώρες άρχισαν να εκδηλώνονται τάσεις μεταστροφών και εσωτερικών αποσταθεροποιήσεων. 

            Η συναισθηματικά φορτισμένη ρητορική περί πολέμου του Προέδρου των ΗΠΑ και η 

αναφορά του σε «Σταυροφορία», προκάλεσε ανησυχίες σε πολλές χώρες και εξόργισε τους 

μουσουλμάνους. Η χρησιμοποίηση της λέξεως «σταυροφορία» ήταν η χειρότερη λέξη που 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διότι συνειρμικά υπενθυμίζει τις πολεμικές περιπέτειες των 

χριστιανών σταυροφόρων. 

            Η στρατιωτική δράση στην μεγάλης διάρκειας εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας, 

είναι ένας υποστηρικτικός τρόπος στις υπόλοιπες πλευρές της επιχείρησης που είναι 

διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές. 

             Ο εχθρός δεν είναι ορατός και συγκεκριμένος όπως συνέβαινε στις μέχρι τώρα 

πολεμικές συγκρούσεις αλλά είναι αόρατος, είναι παντού και πουθενά. 

            Η επιχείρηση εναντίον των Ταλιμπάν που ευρίσκεται σε εξέλιξη, παρουσιάζει και μια 

άλλη ιδιομορφία. Σε όλες τις μέχρι τώρα πολεμικές συγκρούσεις, όταν αντίπαλος ήταν ένα 

κράτος, οι εχθροπραξίες τελείωναν με μια συνθηκολόγηση που ο νικητής επέβαλε στον 

ηττημένο τους δικούς του όρους με την υπογραφή μιας Συνθήκης Ειρήνης. Στο διεξαγόμενο 

πόλεμο, πού θα τελειώσει αυτή η συμπλοκή, με τη σύλληψη του Οσάμα Μπιν Λάντεν ή του 

Μουλά Μωχάμετ Ομάρ ; Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας δεν 

θα τελειώσει εκεί. Η τρομοκρατία φαίνεται να ομοιάζει με Λερναία Ύδρα. 
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            Η δήλωση του Μπιν Λάντεν, με το μειλίχιο ύφος που τον διακρίνει, ότι : «Από εδώ και 

πέρα οι Αμερικανοί δεν θα μπορούν και κοιμούνται ήσυχοι», ήταν η πλέον τρομοκρατική 

απειλή, που ξεπερνά σε δύναμη τον βιολογικό και χημικό πόλεμο. Γιατί είναι βαριά 

ψυχοφθόρο να μη νοιώθεις ασφαλής μέσα στο ίδιο το σπίτι σου, να φοβάσαι να πας στη 

δουλειά σου, να μην εμπιστεύεσαι κανέναν και να αμφιβάλλεις για τον κάθε μελαμψό που 

κινείται δίπλα σου, να θέλεις να ταξιδέψεις με αεροπλάνο και την ώρα που κλείνει η πόρτα να 

αισθάνεσαι ως μελλοθάνατος. 

            Η απειλή αυτή που έχει διεισδύσει βαθιά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου στις ΗΠΑ 

αλλά και αλλού, έχει θεριέψει τον φόβο και τον πανικό. Μπορεί η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ 

και των συμμάχων να ισοπεδώνουν το Αφγανιστάν, ο Μπιν Λάντεν όμως πέτυχε τον 

εγκλωβισμό ολοκλήρου της ανθρωπότητας. 

            Αυτά είναι κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολέμου εναντίον της 

τρομοκρατίας που άρχισε στις 7 Οκτωβρίου 2001. Ο πόλεμος αυτός θα δικαιωθεί ιστορικά εάν 

τελειώσει με τη σύλληψη, τη δίκη, την τιμωρία των ενόχων και την πρόληψη τρομοκρατικών 

ενεργειών στο μέλλον. Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρει στη ζωή μας ανασφάλειες, περίπλοκες 

φοβίες και δυσκολίες πολύχρονης διάρκειας. 

            Μια άλλη διάσταση αυτού του ανελέητου πολέμου είναι ότι θα οχηματοποιήσει και θα 

διαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν 

και αξιοποιούν την τρομοκρατική επίθεση για να αναδιατάξουν και ξανασχεδιάσουν 

ενδεχομένως τον χάρτη της Ευρασίας αφού «έβαλαν πόδι» για πρώτη φορά στην Κεντρική 

Ασία ανάμεσα στη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Ιράν. Αυτό ίσως να είναι η πιο σημαντική 

εξέλιξη της νέας τάξης πραγμάτων. Ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των 

κοιτασμάτων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και η εδραίωσή των ως στρατιωτικού 

και οικονομικού παράγοντα στην ευρύτερη Κεντρική Ασία. Όμως τα συμφέροντα της Ρωσίας, 

Κίνας και Ινδίας επηρεάζονται άμεσα από την αμερικανική παρέμβαση και παρουσία. 

            Η Ρωσία με τη στάση που πήρε, έδωσε το οριστικό τέλος του ψυχρού πολέμου, 

υποστέλλει τη σημαία του αγώνα για μονοπώληση της επιρροής της στις πρώην Σοβιετικής 

Δημοκρατίες του Καυκάσου, που έτσι κι΄αλλιώς ακολουθούσαν ανεξάρτητη πολιτική έναντι 

της Ρωσίας, της παρέχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μακροπρόθεσμα το ρόλο του Νο 2 στον 

έλεγχο της Κεντρικής Ασίας, συμβιβασμό γύρω από το αντιπυραυλικό σύστημα, να 

παρεμποδίσει την προς ανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ, και τέλος να συμμετάσχει ενεργά στη 

διαμόρφωση πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο. 

            Η Κίνα που στην αρχή έδειξη συγκρατημένη συμπαράσταση προς τις ΗΠΑ λόγω 

κυρίως ανταγωνισμού, κυριαρχίας και καχυποψίας, συστρατεύθηκε τελικά στον αγώνα διότι 

αντιμετωπίζει προβλήματα από μουσουλμάνους εξτρεμιστές, μέσα στη χώρα, προβλήματα 

στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και ο πόλεμος εναντίον των Ταλιμπάν 

εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμα τα σχέδιά της, εν τούτοις, μακροπρόθεσμα δεν θα ήθελε τους 

Αμερικανούς στην εξώπορτά της. 

            Η Ινδία ου είναι και αυτή πυρηνική δύναμη και βρίσκεται σε μόνιμη στρατιωτική 

αντιπαράθεση με το Πακιστάν λόγω του Κασμίρ και της διφορούμενης πολιτικής των ΗΠΑ 

μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Σήμερα το Πακιστάν είναι πολύτιμος σύμμαχος. Φαίνεται ότι 

όποια και εάν είναι η εξέλιξη του Αφγανικού προβλήματος η Ινδία θα διαδραματίσει ηγετικό 

ρόλο στην περιοχή. 
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            Οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια προσπάθεια να αρθεί το 

εμπάργκο εναντίον του Ιράν και να του αναγνωρισθεί ρόλος περιφερειακής δύναμης, όπως επί 

καθεστώτος Σάχη, χωρίς όμως εγκατάσταση Αμερικανικών δυνάμεων στα σύνορα της χώρας 

και διευθέτηση των αγωγών και των πηγών ενέργειας της Κασπίας Θάλασσας. 

            Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν που είναι ορκισμένος αντίπαλος των Ταλιμπάν, 

βλέπει με καχυποψία τις ΗΠΑ. Σύντομα θα αλλάξει ο στρατηγικός χάρτης της Κεντρικής 

Ασίας και νέες συμμαχίες πρόκειται να διαμορφωθούν στο όνομα του Θεού και της θρησκείας 
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ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ  

Υποστρατήγου ε.α. Δημητρίου ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 

             Ο πολιτικός λόγος τον οποίον εκφώνησε η πρωθυπουργός της Μ.Βρεττανίας 

Μάργκαρετ Θάτσερ το 1996 στο Φούλτον του Μισούρι των ΗΠΑ, κατέληγε με την καθόλου 

καθησυχαστική πρόβλεψη πως πριν από το τέλος του αιώνα μας, καμία πρωτεύουσα δεν 

θα είναι προστατευμένη από τα όπλα μαζικής καταστροφής, όταν αυτά ευρίσκονται στα 

χέρια οργανωμένων τρομοκρατικών ομάδων. Διευκρίνησε δε ότι στα όπλα μαζικής 

καταστροφής, πρωτεύουσα θέση εκτιμούσε ότι κατέχουν τα βιολογικά και χημικά όπλα. 

            Η μαζική υστερία η οποία έχει καταλάβει τους ανεπτυγμένους κυρίως λαούς, μετά το 

τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα τον αμερικανικό λαό, 

τροφοδοτείται από δηλώσεις εμπειρογνωμόνων και επισήμων. Η αόριστη φημολογία των 

πρώτων ημερών έχει διαμορφωθεί σε σαφείς προειδοποιήσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

των ΗΠΑ ότι υφίσταται εν δυνάμει κίνδυνος για χρησιμοποίηση ψεκαστικών χειροσκαφών 

προκειμένου να ριφθούν βιολογικά ή χημικά-τοξικά όπλα μαζικής καταστροφής στην χώρα. 

Η επικαλουμένη άτυπος προειδοποίηση από τις ΗΠΑ προς τους συμμάχους της, για την 

στήριξη της συναληφθείσης εκστρατείας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, αφορά στην 

επικινδυνότητα για άμεσο χτύπημα που διατρέχουν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, ΕΕ και αυτών 

που στηρίζουν πλήρως την επιχείρηση. 

            Επισημαίνοντας ότι ο όρος «ασφάλεια» με το σημερινό φορτισμένο γεωπολιτικό 

περιβάλλον, εμφανίζεται διευρυμένος με επακόλουθο να περικλείει εκτός των καθαρώς 

στρατιωτικών δεδομένων και οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά 

στοιχεία, θα επιχειρηθεί μία ανάπτυξη των χαρακτηρισθέντων «όπλων μαζικής καταστροφής 

των φτωχών». 

            Ως Χημική Πολεμική Ουσία (ΧΠΟ) χαρακτηρίζεται η υγρή η αερία χημική σύνθεση η 

οποία με τις χημικές της ιδιότητες προκαλεί, κατά την χρησιμοποίησή της στον ομώνυμο 

πόλεμο, θανατηφόρα, βλαβερά ή ερεθιστικά αποτελέσματα, παράγει καπνούς, προκαλεί 

εμπρησμό ή μολύνει μια περιοχή, προς δημιουργία στρατιωτικού πλεονεκτήματος στο πεδίον 

της μάχης ή στα μετόπισθεν. Οι ΧΠΟ χαρακτηρίζονται ως επιθετικά ή αμυντικά όπλα μαζικής 

καταστροφής, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

            Οι ΧΠΟ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

•        Ανάλογα με την κατάστασή τους : Σε στερεές, υγρές και αέριες (σε θερμοκρασία 

20οC οι περισσότερες είναι υγρές). 

•        Ανάλογα με την εμμονή τους, ήτοι : 

      Σε μη έμμονες, όταν η δράση τους διαρκεί μέχρι 10 λεπτά. 

      Σε έμμονες, όταν η δράση τους διαρκεί από 10 λεπτά έως 12 ώρες. 

      Σε ισχυρώς έμμονες, όταν η δράση τους διαρκεί άνω των 12 ωρών. 
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•        Ανάλογα με την αποστολή τους, ήτοι προκλήσεως απωλειών και μολύνσεως του 

εδάφους. 

•        Ανάλογα με τα αποτελέσματά τους, ήτοι : 

      ΧΠΟ Νεύρων : Είναι το πλέον ισχυρό, ύπουλο και απάνθρωπο όπλο το οποίον 

επινοήθηκε ποτέ. Είναι άχρον, άοσμο αέριο, το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό 

είτε από το αναπνευστικό σύστημα είτε από το δέρμα. Προκαλεί τον θάνατο σε 

λιγότερο από 3 λεπτά. Τα κύρια εμφανιζόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή ρινός, 

η έκκριση σιέλου, η μείωση του μεγέθους της κόρης των οφθαλμών, μείωση της 

οράσεως, πονοκέφαλος, ζάλη, εμετός, σπασμοί, σφίξιμο στο στήθος και παύση της 

αναπνοής. 

      ΧΠΟ Αίματος : Είναι μη έμμονη αέριος ουσία, εισέρχεται στον οργανισμό από το 

αναπνευστικό σύστημα και προκαλεί ακαριαίο σχεδόν θάνατο, δεσμεύοντας το 

οξυγόνο του αίματος. Μειονέκτημά του αποτελεί η αυξημένη πτητικότητά του, 

καθόσον δύσκολα επιτυγχάνονται θανατηφόρες δόσεις (απαιτούν ταχεία και μαζική 

προσβολή). Ως συμπτώματα σε περίπτωση μεγάλης συγκεντρώσεως είναι η αύξηση 

του ρυθμού της αναπνοής και ο θάνατος σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση 

μικρής συγκεντρώσεως είναι η ζάλη, πονοκέφαλος και ναυτία για αρκετές ώρες. 

      ΧΠΟ Καυστικές : Προσβάλλουν τους οφθαλμούς και τους πνεύμονες αλλά κυρίως 

δρουν επί του δέρματος το οποίο κατακαίουν, προκαλούν φλύκταινες και στη 

συνέχεια επώδυνα τραύματα τα οποία δύσκολα θεραπεύονται και αποτελούν εστίες 

μολύνσεως. Τα συμπτώματά τους αργούν να εμφανισθούν (ώρες έως και ημέρες) 

και είναι ερεθισμός, κοκκίνισμα και δημιουργία φλυκταινών. Εάν η καυστική ΧΠΟ 

εισπνευσθεί ή εισέλθει στον οργανισμό μέσω τροφής, δυνατόν να προκαλέσει και 

θάνατο. 

      ΧΠΟ Ασφυκτικές : Είναι θανατηφόρες και δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή 

βλάβη στους βρογχικούς πόρους και στους πνεύμονες. Εισέρχονται στον οργανισμό 

σχεδόν αποκλειστικά μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Τα κυριότερα 

συμπτώματά τους είναι βήχας, ασφυξία, ναυτία, πονοκέφαλος. 

  

Ως Βιολογική Πολεμική Ουσία (ΒΠΟ), χαρακτηρίζεται ο μικροοργανισμός ο 

οποίος προκαλεί, κατά την χρησιμοποίησή του στον ομώνυμο πόλεμο, νόσο στον 

άνθρωπο, φυτά ή ζώα. Είναι δυνατό να θέσουν τον αντίπαλο εκτός μάχης για 

μεγάλα ή μικρά χρονικά χρονικά διαστήματα, χωρίς να αποκλείεται και η πλήρης 

εξόντωσή του. Οι ΒΠΟ διαφέρουν από τις ΧΠΟ στην φύση τους, στον τρόπο 

παρασκευής, δράσεως και κυρίως στην αποτελεσματικότητά τους. 

Οι ΒΠΟ διακρίνονται σε μικρόβια (βακτήρια, ιοί, μήκυτες) και τοξίνες (παράγονται από 

φυτά, ζώα ή μικροοργανισμούς ή και στο εργαστήριο). 

Προκειμένου μια βιολογική-τοξική ουσία να χαρακτηρισθεί ως πολεμική, πρέπει να πληρεί 

τους εξής όρους : 
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•        Να προκαλεί βαρειά νόσο. 

•        Να μην είναι αίτιο συνήθους νόσου στην περιοχή του στόχου (ανοσία, οργανωμένη 

άμυνα, ύπαρξη εμβολίων). 

•        Να μεσολαβεί μικρός χρόνος από την μόλυνση μέχρι την εκδήλωση των συμπτωμάτων 

της νόσου. 

•        Να προκαλεί νόσο για την οποία δεν υφίσταται αποτελεσματικό εμβόλιο ή να είναι 

δυσχερής η παρασκευή του. 

•        Να είναι δυσχερής η ανίχνευσή της. 

•        Να διατηρεί την μολυσματική της ικανότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και με τις 

καιρικές συνθήκες του στόχου. 

•        Να κατασκευάζεται εύκολα. 

•        Να είναι ανθεκτική στην διασπορά με μηχανικά μέσα. 

Επισημαίνεται ότι οι τοξίνες είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες καθόσον είναι εκατό φορές πιο 

θανατηφόρες από τις ΧΠΟ , τα μόριά τους είναι μικρά με αποτέλεσμα να διέρχονται από τα 

φίλτρα των περισσοτέρων προσωπίδων, έχουν παρατεταμένη διάρκεια ενεργείας και είναι 

δυσχερής η απόδειξη χρησιμοποιήσεώς τους. Συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα μεταξύ 

ΧΠΟ και ΒΠΟ, τα δεύτερα αποδεικνύονται απείρως καταστροφικότερα. Οι αόρατοι 

θανατηφόροι ιοί και τα βακτηρίδια είναι δυνατόν να μεταφερθούν από όσους μολύνθηκαν 

πρώτοι, σε όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Η εξάπλωση του βιολογικού εφιάλτη 

γίνεται αθόρυβα και εκτοπίζεται όταν θα είναι πλέον πολύ αργά και θα έχει επέλθει η ανάλογος 

επιδημία. 

Η βιοτρομοκρατία χτυπά επικίνδυνα την πόρτα. Η σχετική τεχνογνωσία που απαιτείται για 

την Παρασκευή ΧΠΟ-ΒΠΟ μαζικής καταστροφής κυκλοφορεί ευρέως και οι πρώτες ύλες δεν 

είναι δυσχερές να εξευρεθούν, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως, 

δεδομένου ότι τα οικονομικά μεγέθη αποκτήσεώς τους δεν είναι απαγορευτικά για οργανώσεις 

τρομοκρατών. 

Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τα οποία ελήφθησαν από όλες τις χώρες της Ευρώπης και 

οι προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση τρομοκρατικού κτυπήματος, αποδεικνύουν τον βαθμό 

επικινδυνότητας του βιοχημικού πολέμου. 

Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία : 

•        Οι δυνάμεις της πρώην ΣΕ ήσαν οι καλύτερα εκπαιδευμένες και εφοδιασμένες στον 

κόσμο, με δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων ευρείας κλίμακος σε αντίστοιχο 

περιβάλλον. 
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•        Πολλές χώρες, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, έχουν την δυνατότητα παραγωγής 

βιοχημικών όπλων. 

•        Η ΣΕ είχε παρασκευάσει ΧΠΟ οι οποίες διαπερνούσαν τα υπάρχοντα φίλτρα του 

ΝΑΤΟ. Πιθανολογείται ότι δοκιμαστική χρήση έγινε από τις Κουβανικές δυνάμεις στην 

Αγκόλα. 

•        Αρκετές χώρες έχουν κατασκευάσει εργοστάσια διπλής αποστολής, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε περίοδο ειρήνης για την παρασκευή χημικών ουσιών για 

ειρηνικούς σκοπούς, τα οποία ευκόλως μετατρέπονται σε εργοστάσια παραγωγής ΧΠΟ. 

•        Κανένα κράτος του ΝΑΤΟ δεν έχει αποτελεσματική ικανότητα να επιζήσει και να 

διεξαγάγει επιχειρήσεις σε χημικό περιβάλλον. 

Με το πρόσφατο μήνυμα του Μπιν Λάντεν, μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 

11ης Σεπτεμβρίου στην Ν.Υόρκη άρχισαν να ζωντανεύουν τρομοκρατικοί εφιάλτες. Η 

προειδοποίηση από αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι επίκειται νέος γύρος τρομοκρατικών 

επιθέσεων με θανατηφόρα βιοχημικά ή και ακόμη πυρηνικά όπλα σηματοδοτούν την εν 

δυνάμει απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητος. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρέχονται στοιχεία για την ικανότητα των χωρών-μελών 

του ΝΑΤΟ και την χαρακτηριστική των υφισταμένων γνωστών χημικών και βιολογικών-

τοξικών ουσιών. 

 



18 

 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 

 


