


Οι Έλληνες εσχάτως, κάτω από τα όµµατα της
διεθνούς κοινής γνώµης, βιώνουν µία πρωτόγνωρη κατάσταση
στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα, ασύµβατη
προς κράτος εθνικής ισχύος αλλά ακόµη και προς τα
ισχύσαντα σ΄αυτό στη διάρκεια της µακράς, µεταπολιτευτικής,
δηµοκρατικής περιόδου. Μιας περιόδου η οποία θα κατα-
χωρηθεί στην ιστορία ως η περίοδος της αποκατάστασης της
δηµοκρατίας αλλά και της παραφθοράς, της κατάργησης της
βασιλείας, της εισόδου της χώρας στην ΕΕ και της αποδοχής
του κοινού νοµίσµατος του ευρώ στην επιζήµια ισοτιµία της
δραχµής, του νοµίσµατος της εθνικής κυριαρχίας.

Μιας περιόδου στιγµατισµένης από την ανάδειξη του
κόµµατος στον κυρίαρχο παράγοντα του κοινοβουλευτικού
πολιτεύµατος, τη θεσµοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρω-
σης και του συνδικάτου στα αντίβαρα της Βουλής, οικειο-
ποιουµένων τη δήθεν έκφραση της λαϊκής βούλησης, την ταύ-
τιση των τριών εξουσιών, την αποσύνθεση της δηµόσιας
διοίκησης δια του κοµµατικού παρεµβατισµού, τη διαφθορά,
τα σκάνδαλα και την καταλήστευση του κράτους, τον ασυγ-
κράτητο δανεισµό κράτους και πολιτών, την αλλοίωση της εθ-
νικής ταυτότητος και συνοχής µε την αποδοχή της αθρόας
λαθροµετανάστευσης, την άµβλυνση της εθνικής συνειδήσεως
δια και(κε)νοδόξων θεωριών, την αναδιάταξη των κοινω-
νικών τάξεων και κυρίως από την απεµπόληση αρχών, αξιών
και ιδανικών του ελληνικού έθνους.

Ήτο συνεπώς φυσικόν επόµενο µετά την κατάσταση
της πλαστής ευηµερίας, της εικονικής πραγµατικότητος µε τις
πρώτες αντίξοες συνθήκες, να επέλθει διάσταση βούλησης των
θέσεων πολιτικών ηγεσιών και πολιτών, αλληλοκατηγορου-
µένων δια την ευθύνη της επισώρευσης των δεινών στη χώρα
και απόσυρση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Η χώρα περιήλθε
σε ανυποληψία στα εθνικό και διεθνές πεδία µε επιπτώσεις
στις προθέσεις υποστήριξης-αλληλεγγύης εκ µέρους φίλων και
εταίρων. Έτσι οι πολιτικοί και το πολιτικό σύστηµα της χώρας
ευρίσκονται στο στόχαστρο της λαϊκής οργής και τυγχάνουν
καθολικής απαξίωσης. Οι πολίτες αναζητούν ένα σύστηµα µε
αδιαφθόρους πολιτικούς οι οποίοι θα εγγυώνται εργασία,
δικαιοσύνη, ισονοµία, εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, την
ανάδειξη µιας πατρίδας αντάξιας της ιστορίας και των
αγώνων, ισχυρής και σεβαστής από φίλους και εχθρούς.

Οι πολιτικοί έχουν χρέος να απαλείψουν τα αίτια της
σηµερινής δυσχερούς κατάστασης, να κόψουν τον ιµάντα
ρηταγώγησης του πολίτη, να τον εµπνεύσουν αυτοπεποίθηση,
ελπίδα, υπερηφάνεια, ασφάλεια και προοπτική.

Οι "αγανακτισµένοι" πολίτες, ανήσυχοι ενεργοί
πολίτες, διαµαρτύρονται συγκεντρούµενοι επί εβδοµάδες τώρα
στις κεντρικές πλατείες των µεγάλων πόλεων της χώρας, απαι-
τούντες την αποµάκρυνση των πολιτικών, των θεωρουµένων
ως πρωταιτίων του "διαρκούς εγκλήµατος" της ελεγχοµένης
πλέον χρεωκοπίας της χώρας, την σύσταση άµεσης δηµοκρα-
τίας, την στάση του δανεισµού και τη χάραξη µιας ανεξάρτητης
εθνικής οικονοµικής πολιτικής. Πρόδηλον είναι ότι η ήρεµη
διαµαρτυρία δεν αποκλείεται να µετεξελιχθεί σε πάλη και

κοινωνική αναταραχή µε απρόβλεπτες συνθήκες, εάν εγκαίρως
δεν ικανοποιηθεί.

Η οικονοµική κατάσταση της χώρας συνεχώς
επιδεινούται. Οι από έτους εφαρµοζόµενες "µνηµονιακές"
συνταγές αποδεικνύονται ατελέσφορες, αδύναµες να
επουλώσουν τις χαίνουσες πληγές, των προβληµάτων της
χώρας και σε σηµαντικό βαθµό αναπαράγουσες τα αίτια του
προβλήµατος.

Το "µνηµόνιο" έφερε και το "µεσοπρόθεσµο", τις "δό-
σεις" και οσονούπω και το "µακρυπρόθεσµο", χωρίς να απο-
κλείει την εµπέδωση της πτώχευσης. Η αναχαίτιση της απειλής
απαιτεί άµεση αντεπίθεση προς αποκατάσταση των απω-
λεσθέντων. Φαίνεται όµως πως το "βλέποντας και κάνοντας",
η ατολµία και η αναβλητικότης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
των συγχρόνων ηγετών.

Τα δανεικά επιστρέφουν στους δανειστές πριν καν
εκµεταλλευτούν και συµβάλλουν στην παραγωγή εγχωρίου
πλούτου. Οι δανειστές αποσκοπούν στη βεβαία απόδοση και
ασφαλή επιστροφή των δανεικών, δι΄ο και επεµβαίνουν άµεσα
στα εσωτερικά της χώρας, της αφηµένης άδοξα στη δίνη των
δανειστών, των αγορών, των µεταπρατών, του διεθνούς αδη-
φάγου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά βεβαίως και της
εγχώριας ανικανότητος.

Οι πολιτικοί ταγοί, υπό τη διεθνή και εθνική πίεση,
προς αναζήτηση λύσης εξόδου της χώρας από τη µαστίζουσα
οικονοµική και ηθική κρίση, δια συνεννόηση προς κατά-
στρωση ενός κοινού σχεδίου και µιας υπερκοµµατικής κυβέρ-
νησης εκ προσωπικοτήτων, εδήλωσαν ανήµποροι και εφά-
νησαν κατώτεροι των περιστάσεων, παρά την αναγνώριση της
ανάγκης σωτηρίας της πατρίδος. Έτσι αντί της αναµενοµένης
εθνικής συναίνεσης προέκυψε κοµµατική αναδίπλωση και
κυβέρνηση κοµµατικών ισορροπιών εξ ανακύκλωσης ανα-
λωσίµων ληξιπρόθεσµων υλικών. Σχήµα κυβερνητικό, συσπει-
ρωτικό, προετοιµασίας εκλογικής νίκης. Ο εθνικός πατριω-
τισµός έχει µεταλλαχθεί σε κοµµατικό.

Η εθνική συναίνεση είναι η αναγκαία και η ικανή
συνθήκη επίλυσης του προβλήµατος. Η κυβέρνηση "εθνικής
σωτηρίας", έστω και µε αναστολή άρθρων του Συντάγµατος,
είναι µονόδροµος. Η άµεση προσφυγή στις κάλπες απαραίτητη
και µοναδική προϋπόθεση. Στόχος η ανάπτυξη, η επάρκεια και
η αυτάρκεια ανθρωπίνου και υλικού δυναµικού. Επιτέλους ας
επικρατήσουν η λογική και το εθνικό συµφέρον.

Αγαπητοί φίλοι και εταίροι, σας ευχόµεθα καλό κα-
λοκαίρι και ελπίζοµεν καλήν αντάµωση το Σεπτέµβριο, βασι-
ζόµενοι στην πίστη όλων σας δια την αναγκαιότητα και σκο-
πιµότητα υπάρξεως της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και την εθελοντική από
εσάς οικονοµική ενίσχυσή της. Ίδωµεν.

Αντιστράτηγος ε.α.Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
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Το 1999, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Ελσίνκι, κάτω από την πίεση των ΗΠΑ και των φιλο-
ατλαντιστών εντός της ΕΕ, αποφασίσθηκε να δοθεί η
ιδιότητα του υποψηφίου µέλους αυτής στην Τουρκία.

Η απόφαση δηµιούργησε ανάµεικτα αισθήµατα σε
πολλούς Ευρωπαίους και ιδιαίτερα στους Έλληνες, πλην ό-
µως η Ελληνική Κυβέρνηση, τότε, χρησιµοποίησε την από-
φαση αυτή ως όχηµα ώστε µέσω αυτού να επιλυθούν τα
προβλήµατα που δηµιουργεί η Τουρκία σε βάρος της Ελλά-
δος, να λυθεί το Κυπριακό και να ενταχθεί η Κύπρος στην
ΕΕ.

Μέχρι σήµερα η µόνη θετική εξέλιξη είναι η έντα-
ξη της Κύπρου στην ΕΕ (η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, το
2012 αναλαµβάνει την Προεδρία της Ενώσεως), ενώ σε
όλα τα υπόλοιπα υφίστανται στασιµότητες ή αρνητικές
εξελίξεις.

Παράλληλα η Τουρκία, χωρίς να έχει ικανοποιήσει
τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµα-
τεύσεων στην ΕΕ, µε την ανοχή της Ελλάδος που δεν αντέ-
δρασε, τον ∆εκέµβριο του 2004, µπήκε στη διαδικασία εν-
τάξεως η οποία όµως κινείται πολύ αργά, αφενός διότι πολ-
λά από τα κεφάλαια που προβλέπονται να εξετασθούν και
να ικανοποιηθούν δεν έχουν ανοίξει στις διαπραγµατεύ-
σεις, άλλα αντιµετωπίζουν κενά καθόσον η Τουρκία δεν τα
πληροί, αλλά το κυρίαρχο πρόβληµα είναι το ότι ο σκληρός
πυρήνας των χωρών της Ενώσεως έχουν εκφρασθεί και
αναπτύσσουν πολιτική κατά της πλήρους εντάξεως της
Τουρκίας στην ΕΕ, προκρίνοντας την ειδική σχέση µε
αυτή.

Η Τουρκία των νέο-Οθωµανών, επιθυµεί ταυτό-
χρονα την ένταξή της στην ΕΕ µε τους δικούς της όρους
"ala carte", µε δεδοµένη τη σηµερινή φιλοσοφία που την
διακατέχει, δηλαδή της ισχυρής περιφερειακής δυνάµεως
που έχει λόγο όχι µόνο στο εγγύς γεωστρατηγικό περιβάλ-
λον της αλλά και παγκοσµίως, καθόσον το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο, η κοινή πολιτική Αµύνης και Ασφάλειας, οι οι-
κονοµικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των χωρών µελών
της ΕΕ κ.λ.π., δηµιουργούν εµπόδια στην επίτευξη των
Στρατηγικών Στόχων, που η νέα Οθωµανική Στρατηγική έ-
χει ενστερνισθεί, καθορίσει και υλοποιεί.

Και ενώ τα δεδοµένα έχουν όπως προαναφέρ-
θηκαν, η πατρίδα µας ή το ορθότερον η παρούσα Ελληνική
Κυβέρνηση, συνεχίζει τις συζητήσεις µε την Τουρκία, κάτω
από τροµερά δύσκολες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η
οικονοµική, και όχι µόνο, κρίση ή χρεοκοπία, κραδαίνον-
τας το δέλεαρ της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, που
στην ουσία είναι καµένο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
προκρίθηκε η υποστήριξη της εντάξεως της Τουρκίας στην
ΕΕ έχουν αλλάξει δραµατικά, και η Ελλάς δεν έχει την ισχύ
που διέθετε την εποχή εκείνη καθώς και την έξωθεν καλή
µαρτυρία. Το γιατί συνέβη αυτό δεν είναι ο σκοπός της πα-
ρεµβάσεώς µας και δεν πρόκειται να το αναλύσουµε για να
µη µας προσαφθεί κάποιος χαρακτηρισµός, αλλά µε τις α-
ναφορές µας που θα ακολουθήσουν και θα έχουν σχέση µε
την Τουρκία θα καταστεί σαφές το που βρισκόµεθα σή-
µερα.

Το φθινόπωρο του 2002 το ΑΚΡ µε Πρόεδρο τον
σηµερινό Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν,
κέρδισε τις εθνικές εκλογές της γείτονος και έγινε Κυ-
βέρνηση. Από της αναλήψεως της Κυβερνήσεως από το
ΑΚΡ και της Πρωθυπουργίας από τον Πρόεδρό του Ερν-
τογάν, τον Φεβρουάριο του 2003, λόγω της εκλογής ως
Βουλευτού στις επαναληπτικές εκλογές στην επαρχία
Ιµπρίλ (στις γενικές εκλογές του φθινοπώρου του 2002 λό-
γω καταδίκης του για ισλαµική συµπεριφορά, του είχε απα-
γορευθεί η εκλογή του), η Τουρκία άλλαξε σελίδα παρά τα
προβλήµατα που αντιµετώπισε η Κυβέρνηση, που έκαναν
πολλούς αναλυτές παγκόσµια, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
να πιθανολογούν και δυστυχώς ορισµένοι να προσδιο-
ρίζουν την ανατροπή του Ταγίπ Ερντογάν και της Κυβερ-
νήσεώς του.

Ο Ταγίπ Ερντογάν αποδείχθηκε χαλκέντερος και
όχι µόνο δεν ανετράπη, αλλά επέβαλε την δική του γραµµή
σε όλους τους τοµείς της Εθνικής ζωής της Τουρκίας {Εξω-
τερική, Αµυντική, Κοινωνική, Οικονοµική (παραγωγικό-
τητα, εξωστρέφεια, ανάπτυξη), Εκπαιδευτική Πολιτική και
στον στενώς εννοούµενο πολιτικό χώρο µε συνέπεια να
θεωρείται ο αδιαµφισβήτητος νικητής των προσεχών εθνι-
κών εκλογών της Τουρκίας και ο οποίος από της εκλογής
της ΑΚΡ το 2002 κατόρθωσε :

*Να ελέγξει τους Κεµαλιστές αντιπάλους του µέσα
στις Ένοπλες ∆υνάµεις και να επιβάλει την πολιτική του.

*Να καταστήσει την Τουρκία, που το 2002 ήταν υ-
πό τον έλεγχο του ∆ΝΤ, 16η παγκόσµια οικονοµική δύνα-
µη, µέλος της G20, και να αναγνωρισθεί ως βιοµηχανική
χώρα (σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας και ιδιαίτερα
στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας).

*Να αναγνωρίζεται σήµερα η Τουρκία ως η
ισχυρότερη στρατιωτική δύναµη, όχι µόνο στην εγγύς πε-
ριοχή, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

*Να προβεί σε ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της
Τουρκίας, συγκρίνοντας µε την προ του 2002 κατάσταση,
σε όλους τους τοµείς (Παιδεία, Υποδοµές, Κοινωνική Ζωή,
∆ιοίκηση, ∆ικαιοσύνη, Καταστατικό Χάρτη της χώρας).

*Να επηρεάζει στην Ευρασία, Μέση Ανατολή,
Βόρειο Αφρική, Βαλκάνια, κράτη και µειονότητες, σε µια
ευρύτερη προσπάθεια δορυφοροποιήσεως αυτών και µέσω
αυτού στην "οιονεί" αναβίωση της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας.

Το ότι έχει γίνει µέχρι σήµερα στην Τουρκία, απο-
τελεί τεράστιο άθλο, αλλά αν µετά τις εκλογές του Ιουνίου
2011 επανεκλεγεί το ΑΚΡ και Ερντογάν µε πλειοψηφία 45-
48%, θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην αλλαγή του
Συντάγµατος και µετατροπή του πολιτεύµατος σε Προε-
δρική ∆ηµοκρατία, όπως λέγεται, και να υλοποιήσει το
προεκλογικό του πρόγραµµα, τότε η Τουρκία θα απο-
γειωθεί.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του ΑΚΡ, στόχος µέχρι
το 2023 είναι η Τουρκία να καταστεί η 5η παγκόσµια
οικονοµική δύναµη, σύγχρονη δηµοκρατία µε ισχυρή περι-
φερειακή ανάπτυξη, µε σκοπό να ξεπεράσει την έννοια της
περιφερειακής δυνάµεως και να γίνει γεωπολιτική παγ-
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κόσµια δύναµη.
Στόχος στον τοµέα της οικονοµίας είναι µε τη

συνέχιση της εφαρµοζόµενης πολιτικής η Τουρκία να γίνει
παγκόσµια οικονοµική δύναµη, µε κατά κεφαλήν εισόδηµα
µεγαλύτερο των 26.000 δολαρίων ετησίως και ανεργία
µικρότερη του 6-7%.

Στο θέµα της βιοµηχανίας, τοµέας στον οποίο η
Τουρκία έχει κάνει τεράστια άλµατα, στόχος είναι η
επίτευξη µεγαλυτέρων δυνατοτήτων, που θα επιτρέπουν
την παραγωγή και εξαγωγή αεροσκαφών (πολεµικών και
πολιτικών, σταθερών πτερύγων και ελικοπτέρων), δορυ -
φόρων, ηλεκτρονικών συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας
για στρατιωτικές και εµπορικές χρήσεις, κάλυψη των
εθνικών αµυντικών αναγκών σε ποσοστό µεγαλύτερο του
60% µε παράλληλη εξαγωγή αυτών.

Η αύξηση των εξαγωγών της Τουρκίας ώστε να
βελτιωθεί το επίπεδο του ισοζυγίου των εµπορικών συναλ -
λαγών (στόχος αύξηση σε 500 δις δολάρια), βελτίωση της
αγροτικής παραγωγής που να καλύπτει πλήρως τις εσω -
τερικές ανάγκες και παράλληλα µε πλεονάσµατα για
εξαγωγή, είναι ένας επίσης σηµαντικός στόχος.

Επίσης στο προαναφερόµενο πρόγραµµα περιλαµ -
βάνονται οι στόχοι για την Παιδεία (250 Πανεπιστήµια σε
όλη τη χώρα, αύξηση των φοιτητών κατά το 100%, υπο χ -
ρεω τική εκπαίδευση 12 ετών), για τον τουρισµό ώστε η
Τουρκία να καταστεί παγκόσµιος τουριστικός προορισµός
µε εισροή πάνω από 70 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως,
η κατασκευή τριών πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2023, νέες υποδοµές όπως
σύγχρονοι αυτοκινητόδροµοι (32.000 χλµ), σύγχρονο
σιδηροδροµικό δίκτυο µε τραίνα υψηλών ταχυτήτων, νέα
γέφυρα στο Βόσπορο και υποθαλάσσια αρτηρία, νέα σύγ -
χρο να αεροδρόµια και λιµάνια και τέλος η Φαραωνικής
εµπνεύσεως ιδέα για την δηµιουργία δεύτερου στενού στο
Βόσπορο, βόρεια του Ευρωπαϊκού τµήµατος της Κωνσταν -
τινουπόλεως.

Όλα τα παραπάνω έχουν ορίζοντα το 2023, ηµε -
ροµηνία που η Τουρκία θα εορτάζει τα 100 έτη της συγ -
χρόνου δηµοκρατίας (29 Οκτωβρίου 1923) και κατά την
οποία ο Ταγίπ Ερντογάν φιλοδοξεί η Τουρκία να έχει κατα -
στεί πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ το θέµα
της µεταφοράς της πρωτεύουσας της Τουρκίας στην
Κωνσταντινούπολη, όπως επιθυµεί ο Τούρκος ηγέτης είναι
ανοικτό.

Εάν όλα τα περιλαµβανόµενα στο προεκλογικό
πρόγραµµα του ΑΚΡ ή του Ταγίπ Ερντογάν, υλοποιηθούν
µόνο κατά ένα άξιο συζητήσεως και µνείας ποσοστό, η
Τουρκία θα είναι ισχυρή παγκόσµια δύναµη και ο Ταγίπ
Ερντογάν, ο δεύτερος µεγαλύτερος ηγέτης της συγχρόνου
Τουρκίας µετά τον Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ.

Η σηµερινή Τουρκική ηγεσία, Πολιτική µε τους
Ταγίπ Ερντογάν, Αµπντουλάχ Γκιουλ και Αχµέτ Νταβού -
τογλου, Στρατιωτική µε τους εµφορούµενους από Κεµα -
λικά αισθήµατα αξιωµατικούς και θρησκευτική υπό έναν
σύγχρονο "Αγιατολάχ" όπως ευφυώς έχει αποκληθεί ο Φε-
τουλάχ Γκιουλέν, πνευµατικός πατέρας του Τούρκου Πρω -
θυπουργού, παρά τις πολιτικές τους αντιθέσεις, µικρές ή
µεγάλες, έχουν µία κοινή φιλοδοξία και ένα Εθνικό Αντι -
κει µενικό Σκοπό, να δουν την Τουρκία Μεγάλη και Ισχυρά
Παγκόσµια ∆ύναµη. 

Με όχηµα τις πολιτικές θέσεις του αρχιτέκτονος
της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας Αχµέτ Νταβού -

τογλου, που πρώτιστα χρησιµοποιεί την Οθωµανική Ισ -
τορία και τις σχέσεις που αυτή δηµιούργησε στα Βαλκάνια,
Μέση Ανατολή, Βόρειο Αφρική και Καύκασο, µε τις εκεί
υπάρχουσες µουσουλµανικές µειονότητες ή τουρκογενείς
πληθυσµούς, προσπαθεί να δηµιουργήσει προγεφυρώµατα
και µέσω αυτών να ελέγξει εξελίξεις και να δορυφορο -
ποιήσει πολλές χώρες.

Είναι βέβαιο ότι αν η πολιτική αυτή συνεχισθεί και
επιτύχει, έχουµε και πάλι επιστροφή του αυτού εφιάλτη για
την πατρίδα µας και τους Έλληνες, εφιάλτη από τον οποίο
είχαµε απαλλαγεί µε πολλές θυσίες και αίµα. Και είναι
άξιον να τονισθεί και πάλι ότι η πολιτική των νέο-Οθω -
µανών είναι πλέον επικίνδυνη από την επιθετική των Κε -
µαλιστών, καθόσον στηρίζεται στην δόλια ή ύπουλη διείσ -
δυση και ακολούθως στην δορυφοροποίηση, ώστε να επι -
τευχθεί η πολιτική των "Μηδενικών Προβληµάτων".

∆υστυχώς στη δική µας πραγµατικότητα τα πράγ -
µατα έχουν κινηθεί αντίστροφα και µε φθίνουσα  γεω µε -
τρική πρόοδο από το 2002 όπου η θέση µας ήταν πλεονε -
κτική έναντι της Τουρκίας ενώ σήµερα υφίσταται τεράστιο
έλλειµµα ηγεσίας η οποία διαχρονικά και χωρίς εξαιρέσεις
µε τις λανθασµένες, δόλιες και µικροπολιτικές/ψηφοθη -
ρικές ενέργειές της, οδήγησε την πατρίδα σε χρεοκοπία οι -
κονοµική, πολιτιστική, πατριωτική και κοινωνική, σε βαθ -
µό που σήµερα να είµεθα το ανέκδοτο παγκόσµια.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές συνεχίζουµε να διε -
ξάγουµε ένα επικίνδυνο διάλογο µε την Τουρκία σε ένα
αδιαφανές πλαίσιο, συντηρώντας την θέση της ευρωπαϊκής
προοπτικής της ενώ η ίδια δεν συγκινήθηκε από την προ -
σφορά µας και δεν µετακινήθηκε ούτε σπιθαµή από τις
επιδιώξεις της, και αυτό καθ΄ην στιγµήν γνωρίζουµε ότι µε
την πολιτική αυτή (δηλαδή υποστηρίξεως της εντάξεως της
Τουρκίας στην ΕΕ), θέτουµε τα θεµέλια για τη δηµιουργία
σοβαρών προβληµάτων εντός της ΕΕ ή τη διάλυσή της.

Αν στην παραπάνω γενική εκτίµηση συµπεριλάβει
κανείς και τις διαρροές από το "Wikileaks" της 14 Μαΐου
2011 σύµφωνα µε τις οποίες έγινε αποδεκτό από ελληνικής
πλευράς ο περιορισµός των αντιδράσεών στις παραβιάσεις
και παραβάσεις των τουρκικών µαχητικών αεροσκαφών (η
αναχαίτιση έγινε αναγνώριση µε διαχωρισµό µεταξύ των
αφών τα 3 ν.µ.), οι υπερπτήσεις να αποκαλούνται παρενο -
χλήσεις (τηλεγράφηµα της Αµερικανικής Πρεσβείας προς
το State Department του Ιουλίου 2009), ή τις διαρροές του
Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών (12-14 Μαΐου 2011),
σύµφωνα µε τις οποίες στις διµερείς διερευνητικές επαφές
δεν συζητείται µόνο η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος
αλλά και η επέκταση χωρικών υδάτων κλιµακούµενου
εύρους, κάθε εχέφρων Έλληνας θα αισθανθεί πόνο.
(Ιδιαίτερα η διαρροή του Τουρκικού ΥΠ.ΕΞ δικαιώνει
απόλυτα τις θέσεις του έγκριτου δηµοσιογράφου κ.
Σταύρου Λυγερού, όπως παρουσιάσθηκαν σε δύο συνεχείς
Ηµερίδες της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί
στα υπ΄αρ. 62 και 63 τεύχη του περιοδικού
"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Περαιτέρω τι να πει κανείς όταν ο ΥΠΕΞ
αναφέρεται ως µόδα για την Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη (ΑΟΖ) και όταν ο ΥΠΕΘΑ αναλαµβάνει να απαντά
για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής µπερδεύοντας
περαιτέρω το αυτό θέµα σε ότι αφορά την ακολουθούµενη
πολιτική.

Χρειάζεται, κατά την άποψή µας, αλλαγή πορείας
άµεσα µε συστράτευση όλων των δυνάµεων αυτής της 
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Στο 50ο τεύχος του περιοδικού "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ"
της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ. Ε. -
Σ. ΜΕ) του διµήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009, µε
άρθρο µας υπό τον τίτλο "Θητεία :Τις πταίει;" είχαµε α να  -
φερθεί εκτενώς στο θέµα και είχαµε προειδοποιήσει ότι :

*Το 12µηνο που είχε καθορισθεί από το 2002 εί -
ναι το ελάχιστο δυνατό όριο, ώστε να αποδίδεται εκπαι -
δευ µένη εφεδρεία, σε ένα σχετικά αποδεκτό επίπεδο (όχι
πλήρως).

*Η 12µηνη θητεία και για τους τρεις Κλάδους
των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆) ήτοι Στρατός, Ναυτικό και
Αεροπορία, είναι άδικη για τους κληρωτούς που κατα -
νέµονται στον Στρατό (όχι για όλους, αλλά µόνον για
εκεί νους που δεν έχουν "µπάρµπα στην Κορώνη"), καθό -
σον δεν λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός δυσκολίας των Επι -
χειρησιακών Μονάδων του Στρατού Ξηράς, σε σχέση µε
τους άλλους Κλάδους, όπου χωρίς ουσιαστική επιλογή,
αλ λά µε παρεµβάσεις πολιτικές καθώς και ψηφοθηρικές
µετατάξεις (ηθικά επιλήψιµες) τοποθετούνται οι καλο -
µαθηµένοι νέοι στους δύο ευγενείς Κλάδους (ΠΝ και ΠΑ)
απ΄όπου απολύονται µε µηδαµινή εκπαίδευση µαχητού,
ούτε καν προσκόπου.

*Η αποκατάσταση του δικαίου απαιτεί να αυξηθεί
ο χρόνος θητείας του προσωπικού του ΠΝ και της ΠΑ
κατά τρεις µήνες, ώστε να µειωθεί αφενός ο αριθµός της
αποµειώσεως των κληρωτών σε βάρος του Στρατού. Πα -
ράλληλα µε την παροχή πραγµατικής στρατιωτικής εκ -
παιδεύσεως των κληρωτών στους Κλάδους αυτούς ή εφ
όσον δεν υπάρχει πολιτικό θάρρος και βούληση για λήψη
και εφαρµογή τέτοιας αποφάσεως (που απεδείχθη ότι δεν
υφίσταται), να καταργηθεί η θητεία στο ΠΝ και ΠΑ και οι
ανάγκες να καλυφθούν µε Επαγγελµατίες Οπλίτες.

∆υστυχώς πάλι παραµονές εκλογών, η τότε
πολιτική ηγεσία, µετά από εισήγηση στο ΚΥΣΕΑ του τότε
Υπουργού Εθνικής Αµύνης κ. Ε. Μεϊµαράκη, αποφάσισε
τη µείωση της θητείας στο Στρατό Ξηράς κατά τρεις µή -
νες, επιφέροντας καίριο κτύπηµα στις προοπτικές και σχε -
διασµούς του Στρατού, ολοκληρώνοντας ένα κατα στρε -
πτικό έργο που υλοποίησε σε βάρος των Ενόπλων ∆υνά-
µεων και στην Αµυντική Ισχύ της χώρας. Το δυσάρεστο
είναι ότι την αυτή πολιτική εφήρµοσε και η διάδοχος πο -
λιτική κατάσταση, καθόσον ο µετέπειτα
Υπουργός Εθνι κής Αµύνης κ. Ε.Βενιζέλος επέκτεινε την

παραπάνω µείω ση θητείας κατά τρεις µήνες στο ΠΝ και
ΠΑ, λέγοντας ότι από του 2011 ο αριθµός των κληρωτών
που θα διατίθενται στους Κλάδους αυτούς θα µειωθεί
ριζικά και σταδιακά θα καταργηθεί (βέβαια αυτό δεν
έγινε).

Το κακό που έχει δηµιουργηθεί συµπληρώνεται
µε την ονοµασία πολλών Μονάδων του Στρατού που ευρί -
σκονται στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσα λο -
νίκη), για λόγους "Υπηρεσιακούς", ως Επιχειρησιακών ή
το ορθότερο για τους επαΐοντες "Β΄Κύκλου Εκπαιδεύ -
σεως", ώστε να τοποθετούνται σ΄αυτές κληρωτοί οπλίτες
από τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως , και ιδιαίτερα αυτοί που
έχουν "µπάρµπα στην Κορώνη", είναι πορφυρογέννητοι
κατά τους "σπουδαίους γονείς τους" που πασχίζουν να
µην ταλαιπωρηθούν από κακουχίες και χάσουν της τρι -
φυλλότητα της ζωής την οποία διάγουν. Τα δύσκολα βέ -
βαια της θητείας αφήνονται στους φιλότιµους και σ΄αυ -
τούς που δεν έχουν "βύσµα" ενώ το πολιτικό σύστηµα εκ -
µε ταλλεύεται την κατάσταση µε ψηφοθηρικές εκδου λεύ -
σεις.

Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι οι "νεοπαγείς
Μονάδες του Β΄Κύκλου (!!) Εκπαιδεύσεως" των µεγάλων
αστικών κέντρων πρωτεύουσας και συµπρωτεύουσας να
παρουσιάζουν επάνδρωση 150%, ενώ οι πραγµατικές Επι -
χει ρησιακές Μονάδες (Έβρου - Νήσων και Εφεδρειών)
κατά το µεγαλύτερο µέρος αυτών να έχουν αραχνοΰφαντη
επάνδρωση, που µε δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών τους.

Κάτω από τις συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί
ήτοι: λειψανδρία, πολυτελής δοµή και οργάνωση των Ε∆
και ιδιαίτερα του Στρατού Ξηράς (η σηµερινή δοµή του
εί ναι για οροφή ειρήνης 120.000 ανδρών και όχι  90.000
που έχει καθορισθεί ενώ ταυτόχρονα το έλλειµµα µεταξύ
πραγµατικής δυνάµεων και οροφής είναι αρκετές χιλιά -
δες), µικρός χρόνος θητείας, µείωση δραµατική του λει -
τουρ γικού προϋπολογισµού των Κλάδων µε σοβαρή επί -

Συνέχεια από την σελίδα 4
χώρας, ώστε µε σοβαρότητα, εργασία έντονη, χωρίς πο -
λι τικές ιδεοληψίες, µε απόρριψη του ψευδούς και µακριά
από επικοινωνιακά πολιτικά παίγνια να αναταχθεί η
κατάσταση και να κερδιθεί ο χαµένος χρόνος. ∆ια φορε -
τικά το µέλλον και οι προοπτικές µας θα είναι ζοφερές
και µόνο ως "Νενέκοι" θα αισθανόµεθα άνετα.

Υ.Γ.Στο προαναφερθέν θέµα της νέας διώρυγας στο
Βόσπορο, µήκους 45 χλµ, πλάτους 150 µ. και βάθους 25
µ. που θα παρακάµπτει το σηµερινό φυσικό στενό Ναυ -
σιπλοΐας, µε στόχο την αποσυµφόρηση του Βοσπόρου, εκ
πρώτης απόψεως και προσεγγίσεως δεν προκύπτει να
ακυρώνει τη Συνθήκη του Μοντρέ και προσωπικά πιστεύω
ότι η Τουρκία δεν δύναται να κλείσει το Στενό του Βο -
σπόρου για περιβαντολογικούς λόγους, ώστε να προκύπτει
ανατροπή της Συνθήκης, µε πλήρη έλεγχο των διερχο -
µένων από και προς τον Εύξεινο Πόντο πλοίων και µε
κέρδη οικονοµικά από την είσπραξη τελών διελεύσεως.
Φαίνεται ότι µε το νέο Στενό θα επιτρέπεται η διέλευση
µεγάλου εκτοπίσµατος πλοίων και ιδιαίτερα αυτών της
µεταφοράς καυσίµων (Τanker), γεγονός που θα δηµιουρ -
γήσει αµφιβολίες ή και την ολοκληρωτική ακύρωση ανα -
πτύξεως αγωγών µεταφοράς καυσίµων (π.χ. Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολη). Ταυτόχρονα όµως η Τουρκία µε το νέο
Εθνικό Στενό ή ∆ιώρυγα, αναβαθµίζεται πολιτικά καθό-
σον θα δύναται να ελέγχει τις διελεύσεις πλοίων µέσω της
νέας ∆ιώρυγας (οικονοµικά και πολιτικά) και να εφαρ -
µόζει µε αυστηρότητα τις διελεύσεις σκαφών από το φυ-
σικό Στενό του Βοσπόρου. Έτσι και µε δεδοµένο τον αντα -
γωνισµό των ΗΠΑ (και ΝΑΤΟ) προς την Ρωσία, η Τουρ -
κία θα αναβαθµισθεί περισσότερο.
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πτωση στην εκπαίδευση και ασκήσεις (βολές - καύσιµα
κ.λ.π.), η παρεχοµένη εκπαίδευση είναι στοιχειώδης, το
κλη ρωτό προσωπικό χρησιµοποιείται για την ικανο ποίη -
ση των λειτουργικών αναγκών των Μονάδων και έτσι να
αποδίδεται ανεκπαίδευτη εφεδρεία. Τα παραπάνω δεδοµέ -
να έχουν οδηγήσει στον περιορισµό της αποδόσεως κυ -
ρίων ειδικοτήτων στους κληρωτούς.

Η Ελλάς είναι µία µικρή χώρα, που είναι αδύ να -
τον να διαθέτει δοµή, ήτοι αριθµό ενεργών και επιστρα -
τευοµένων Μονάδων, ανάλογο της κυρίας απειλής η ο -
ποία κύρια απειλή αντιµετωπίζεται µόνο µε πλήρη κινη -
τοποίηση του δυναµικού των Ε∆ (ενεργού και εφεδρείας).
Αλλά για ποια εφεδρεία µιλάµε σήµερα, διότι είναι βέβαιο
ότι εκπαιδευµένη από του 2003 και µετά δεν υπάρ χει.

Με ποια λογική οι Πολιτικές και Στρατιωτικές Η -
γεσίες ανέχονται την κατάσταση αυτή; Μήπως η Ελλάδα
έχει αποδεχθεί τις Τουρκικές απαιτήσεις, οπότε προς τι η
ύπαρξη ισχυρών Ε∆, ή υπάρχει βεβαιότητα ότι µε επί -
κληση ξένων "προστατών" θα αντιµετωπισθεί η Τουρκική
βουλιµία και επιθετικότητα ή τέλος πιστεύει ότι µε επι -
κοινωνιακές - θεατρικές κινήσεις θα αποφεύγει επί µα -
κρόν τις πιθανές δυσµενείς καταστάσεις.

Ορθές και ωραίες οι θεωρίες, αναλύσεις πληρο -
φοριών περί της απειλής, αλλά σε πρακτικό επίπεδο τι
γίνεται; ∆υστυχώς τίποτε καθόσον πέραν του θέµατος της
θητείας :

*Η Ελλάς έχει κηρύξει µονοµερή αφοπλισµό από
το 2005.

*Έχει δραµατικά µειώσει (µέχρι µηδενισµού σε
ορισµένες περιπτώσεις) τις πιστώσεις για ανταλλακτικά
και την συντήρηση του υλικού, Επιχειρησιακού και µη,
από το 2006 µε σοβαρότατες επιπτώσεις στη διαθεσιµό -
τητά του.

*Έχει µειώσει τα λειτουργικά έξοδα µε σοβαρές
επιπτώσεις στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα την επιχει -
ρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων.

Το τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω ακόµη και ένα
προνήπιο δύναται να κατανοήσει, πολλώ δε µάλλον ένας
Συνταγµατολόγος και Πολιτικός, ή Πτέραρχος ή Στρα -
τηγός ή Ναύαρχος και εύλογα αναρωτιέται κανείς "εάν το
κατανοούν γιατί δεν κάνουν κάτι;".

Όπως είχαµε τονίσει και στο προηγούµενο άρθρο
µας, η θητεία ιστορικά (Αρχαία Αθήνα, Σπάρτη, Μακε -
δονία) και µέχρι πρόσφατα, υπήρξε ένας καταξιωµένος
θεσµός που συνέβαλε στην εθνική αποκατάσταση από της
δηµιουργίας του ελληνικού κράτους, δηµιούργησε ισχυ -
ρές Ε∆ που από τους Βαλκανικούς Πολέµους µέχρι και
την µετά τον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο περίοδο τίµησαν παγ -
κόσµια το όνοµα της πατρίδος µας και προάσπισαν µε
αποτελεσµατικότητα τα εθνικά συµφέροντα.

Αυτός ο ίδιος ο καταξιωµένος θεσµός προσέφερε
τεράστιο κοινωνικό έργο στο έθνος, καθόσον συνέβαλε
στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, παρείξε γνώ -
σεις και εµπειρίες στους στρατευµένους νέους, ωφέλιµες
για την πολιτική τους ζωή (µάγειροι, οδηγοί, τεχνίτες κ.λ
π) προσάρµοσε την φιλοσοφία τους στρατεύσιµου προ -
σωπικού στο σεβασµό των νόµων, στην αυτοπειθαρχία,
εν δυνάµωσε την φιλοπατρία τους καθιστώντας τους
πολύτιµα µέλη της κοινωνικής ζωής και της κοινωνίας
µετά το πέρα της στρατιωτικής υποχρεώσεως προς την
πατρίδα. Μιλάµε για αξιοµνηµόνευτη προσφορά.

Η υποχρέωση παροχής της στρατιωτικής υπη -
ρεσίας προς την πατρίδα προβλέπεται από το Σύνταγµα

της Ελλάδος, άρθρο 4 παράγραφος 6 και σε συνδυασµό µε
την ερµηνευτική διάταξη της προαναφερθείσης παρα -
γράφου, δεν δηµιουργείται καµία αµφιβολία ότι το Σύν -
ταγµα επιτάσσει την καθολική στράτευση όλων των Ελ -
λήνων (ακόµη και γυναικών), όπως ο σχετικός νόµος κα -
θορίζει (και ο οποίος προβλέπει 24µηνη θητεία ανδρών
µόνον επιτρέποντας στον εκάστοτε Υπουργό, µε πρότασή
του, να διαµορφώνει το χρόνο της). Το τραγικό είναι ότι
ορι σµένοι Νοµικοί, για την ακρίβεια Συνταγµατολόγοι,
για να ικανοποιήσουν την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και
τις πολιτικές της (παράλληλα µε την ιδεοληψία τους) ερ -
µηνεύουν τη σχετική συνταγµατική πρόβλεψη µε τρόπο
που να καταργεί την υποχρεωτική θητεία και να υποστη -
ρίξουν την µισθοφορική (π.χ. όπως τόνισε και είπε ο Κα -
θηγητής που εκλήθη να εκφωνήσει λόγο την ηµέρα του
εορ τασµού της ηµέρας των Ε∆ την 21η Νοεµβρίου 2002
στην Παλαιά Βουλή, προφανώς για να καλύψει την εγκ -
ληµατική ενέργεια του κ. Παπαντωνίου, ΥΠ.ΕΘΑ τότε,
που χωρίς να υφίστανται προϋποθέσεις µείωσε εν µία νυ -
κτί την θητεία στους 12 µήνες µε συνέπεια να ξεγυ µνω -
θούν οι Μονάδες και να τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασ -
φάλεια).

Το θέµα της καθολικής στρατεύσεως των γυ -
ναικών, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, απαιτεί ιδιαίτερη προ -
σέγγιση και ανάλυση που στην παρούσα συγκυρία θα το
αποφύγουµε, καθόσον στην πατρίδα µας δεν έχουµε ξε -
καθαρίσει το τι θα κάνουµε µε τους άντρες που πρέπει να
στρατευθούν. Τούτο διότι η χρεοκοπία του πολιτικού συ -
στήµατος, χρεοκοπία αρχών και ιδεών, το έχει οδηγήσει
σε ψηφοθηρία, ακόµη και σε θέµατα που άπτονται της
Εθνικής Ασφάλειας, όπως φάνηκε από τις προεκλογικές
"πλειοδοσίες για την µειοδοσία επί του χρόνου της θη -
τείας", πάντα παραµονές εκλογών για πολιτικό κέρδος.
Βέβαια τα αποτελέσµατα των εκλογών του 2004 και 2009
έδειξαν ότι αυτή η πολιτική δεν τους ωφέλησε, καθόσον
απώλεσαν τις εκλογές, πλην όµως η ζηµία έµεινε.

Για την κάλυψη των κενών της θητείας που δη -
µιούργησε η µείωση αυτή, εφευρέθηκε ο θεσµός των
Επαγ γελµατιών Οπλιτών επτάχρονης θητείας, ο οποίος
εφαρµόσθηκε χωρίς να µελετηθεί καλά και σταδιακά, ώ -
στε να υπάρξει η απαιτούµενη οµαλή προσαρµογή, µε
πάµπολλες στρεβλώσεις, καθόσον άπαντες εξοµοιώθηκαν
µε µόνιµους υπαξιωµατικούς (στελέχη τους αποκαλούν),
ενώ ήσαν οπλίτες που προσελήφθησαν επί αντιµισθία για
να εκτελέσουν τα αµισθί καθήκοντα των κληρωτών. Και
ενώ λόγω της µειώσεως Σχηµατισµών - Μονάδων και
προ σωπικού από την µείωση της θητείας θα ανέµενε και
µείωση σηµαντική του λειτουργικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, υπήρξε αύξηση αυτού κατά
400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, λόγω των µισθολογικών
υποχρεώσεων των ΕΠΟΠ.

Η παρουσία των ΕΠΟΠ επίσης οδήγησε στην
χρησιµοποίηση των κληρωτών οπλιτών σε δευτερεύοντα
καθήκοντα, κυρίως λειτουργικά, µε συνέπεια την περιο -
ρισµένη εκπαίδευση και τελικά µαζί µε τους άλλους πα -
ρά γοντες την απόδοση ανεκπαίδευτης εφεδρείας.

∆εν έφθαναν όλα αυτά, αλλά το 2005 ανεκα -
λύφθη ο θεσµός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιµότητος (ΕΦ
ΥΕΣ), που κάποιος "ευφυής" πρότεινε να υλοποιηθεί και
στην Ελλάδα, αντιγράφοντας το "Teritorial Army" του
Ηνωµένου Βασιλείου, λες και σ΄εµάς δεν υπάρχουν τα
Τάγµατα Εθνοφυλακής (ΤΕ) που απαρτίζονται από µό -
νιµους Εθνοφύλακες ή δεν προβλέπονται έφεδροι
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αξιωµατικοί και οπλίτες που έπρεπε κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα να καλούνται για την συµπλήρωση ενεργών
Μονάδων ή την ενεργοποίηση των εφεδρικών, για εκ -
παίδευση συµπληρωµατική, έλεγχο του υλικού και για
ψυχολογικούς λόγους. Και τούτο όταν είναι γνωστό ότι
µεγάλος αριθµός εφέδρων Οπλιτών -

Αξιωµατικών δεν κλήθηκε ουδέποτε για
συµπληρωµατική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα δεν έχει
δοθεί η απαραίτητη σηµασία στην κινητοποίηση,
εκπαίδευση των ΤΕ των κρισίµων τοµέων της χώρας.

Η εθνική χρεοκοπία που έχει πλήξει την πατρίδα
µας, είχε βαρύτατες επιπτώσεις στις Ένοπλες ∆υνάµεις,
Μία από τις επιπτώσεις (πλέον των άλλων), ήταν η αδυ -
ναµία να προσληφθούν νέοι ΕΠΟΠ από του 2010, µε
συνέπεια να µην είναι δυνατή η συµπλήρωση των καθο -
ρισθεισών οροφών ειρήνης των Κλάδων (η σηµερινή δύ -
ναµη των Κλάδων είναι κατά πολύ µικρότερη αριθµη -
τικών των οροφών) µε ότι αυτό συνεπάγεται για την επάν -
δρωση και επιχειρησιακή ετοιµότητα των Ε∆. (Είναι χα -
ρα κτηριστικό της άθλιας πολιτικής που υλοποιείται για
ψηφοθηρικούς λόγους, η µονιµοποίηση, µαζική των ΕΠ
ΟΠ οι οποίοι από το παράθυρο θα γίνουν αξιωµατικοί, λες
και αυτό ήταν το ζητούµενο, όπως ο περίφηµος νόµος του
Συνταγµατολόγου, ο 3833/24-9-2010 καθορίζει), Μάλι -
στα σ΄αυτόν τον νόµο µε το άρθρο 81 προβλέπεται νέα
κατηγορία επαγγελµατιών Οπλιτών, τους Ειδικούς Εφέ -
δρους Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ), οι οποίοι αποτελούν µετεξέλιξη
των Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ), πλην
όµως δεν έχουν καθορισθεί εισέτι προϋποθέσεις εφαρµο -
γής του, ούτε έχει υλοποιηθεί κάτι οκτώ µήνες µετά την
ψήφιση του νόµου, ούτε έχει καταταγεί αριθµός αυτών.
Ουσιαστικά µιλάµε για µετατροπή των Ε∆ σε προ -
βληµατική ∆ΕΚΟ.

Έτσι σήµερα οι Ένοπλες ∆υνάµεις διαθέτουν µο -
ναδική ανοµοιογένεια σε παγκόσµιο επίπεδο, καθόσον
αποτελούνται από Αξιωµατικούς από Ανώτατα Στρα τιω -
τικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), Αξιωµατικούς από
Ανώτερες Σχολές Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΑΣΜΥ),
Μο νίµους Υπαξιωµατικούς από ΑΣΜΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ,
Κληρωτούς Οπλίτες, ΕΦΟΠ, Εφέδρους Αξιωµατικούς και
Εφέδρους Οπλίτες, ήτοι εννέα (9) κατηγορίες προσω πι -
κού. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρότατα προβλή -
µατα, οικονοµικά, διοικητικά και λειτουργικά και κυρίως
στην δηµιουργία κοινού πνεύµατος.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να απαλειφθεί και να
διορθωθεί άµεσα. Θεωρώ βασική υποχρέωση την εφαρ -
µο γή της επιταγής του Συντάγµατος σ΄ότι αφορά την θη -
τεία και µε βάση αυτό να καθορισθούν τα λοιπά θέµατα
και ανάγκες καθόσον ο εθνικός και διαχρονικός θεσµός
της θητείας είναι απολύτως απαραίτητος για την Ελλάδα,
τόσο για την ορθή στελέχωση των ενεργών Μονάδων,
όσο και για την ενεργοποίηση επιστρατευοµένων Επιχει -
ρησιακών Μονάδων σε σύντοµο χρόνο σε περίπτωση κι -
νη τοποιήσεως (από εκπαιδευµένη εφεδρεία όµως).

Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω και µε
δεδοµένο το πρόβληµα υπογεννητικότητας που ταλανίζει
τη χώρα µας θα πρέπει :

*Η δοµή των Κλάδων των Ε∆ πρέπει να είναι αν -
τίστοιχη της καθορισθείσης οροφής ειρήνης, κυρίως σ΄ότι
αφορά τις Ενεργές Μονάδες. (Το θέµα αφορά το Στρατό
Ξηράς κυρίως, που διαθέτει πολυτελή δοµή και οργά -
νωση, αντίστοιχο της Ψυχροπολεµικής περιόδου και όταν
η οροφή ειρήνης ήταν 145.000).

*Η θητεία στον Στρατό Ξηράς να καθορισθεί
στους 15 µήνες (χρόνος που είναι απαραίτητος για την
πλή ρη εκπαίδευση ενός κληρωτού), ενώ στο Πολεµικό
Ναυ τικό και Πολεµική Αεροπορία στους 18 (λόγω των
ηπιοτέρων συνθηκών ζωής που επικρατούν στους Κλά -
δους αυτούς). Μετά τον 12ο µήνα υπηρετήσεως, άπαντες
οι Κληρωτοί να λαµβάνουν µηνιαία αποζηµίωση µέχρι
200 ευρώ.

*Με δεδοµένο ότι πολλές από τις αναβολές στρα -
τεύσεως για φοίτησε σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εσωτερικού-εξω τε -
ρικού και για λόγους υγείας, οδηγούν σε ανυποταξία εξω -
τερικού και εσωτερικού (ο αριθµός των ανυποτάκτων
είναι σήµερα αρκετές χιλιάδες), το θέµα του συστήµατος
αναβολών θα πρέπει να εξορθολογισθεί, παράλληλα µε
αυστηροποίηση του συστήµατος κυρώσεων για την ανυ -
ποταξία. Ιδιαίτερα σ΄ότι αφορά τις αναβολές στρατεύ -
σεως λόγω σπουδών, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις πραγ -
µατικές ανάγκες εκπαιδεύσεως των Ελλήνων, να αφορούν
ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδος, να είναι χρονικά προσδιορισµένες
για κάθε κληρωτό, ίσο προς το χρόνο σπουδών της Σχολής
του συν ένα έτος, και, εφόσον υφίσταται µεταπτυχιακό
στην Ελλάδα, για το χρόνο του µεταπτυχιακού. Σπουδές
στο εξωτερικό δεν πρέπει να τυγχάνουν αναβολής και
πρέπει να προηγείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών
υπο χρεώσεων των κληρωτών.

*Η κατανοµή των κληρωτών στους Κλάδους, ο
καθορισµός ειδικότητος, η διάθεση αυτών σε Μονάδες
Εκστρατείας, η µετάθεσή τους σε Μονάδες εσωτερικού το
10ο µήνα από κατατάξεώς τους, να γίνεται µε αντι -
κειµενικά κριτήρια, χωρίς ψηφοθηρικές επεµβάσεις και
πελατειακής µορφής πολιτικές εξυπηρετήσεις.

*Η πρόσληψη Εθελοντών ή ΕΠΟΠ, ή ΕΦΟΠ (ας
διαλέξουν οι αρµόδιοι ένα, οιονδήποτε, από τους τρεις και
να καταργήσουν τους άλλους), να γίνεται για να εξα σφα -
λισθεί ο χειρισµός - συντήρηση - υπηρέτηση των συγχρό -
νων οπλικών συστηµάτων Στρατού - Ναυτικού -
Αερο πο ρίας και επάνδρωση των Ειδικών ∆υνάµεων, µε

αυστηρές προϋποθέσεις και χρόνο υπηρετήσεως µέχρι
πέντε έτη, για ένα συνολικό αριθµό και για τους τρεις
Κλάδους, µικρότερο, ίσο των 15.000. Μονιµοποίηση
αυτών ως "Υπα ξιωµατικών", να µη γίνεται. 

Τα παραπάνω είναι ορθολογικά, δίκαια και
υλοποιήσιµα αρκεί να υπάρξει βούληση. Εφόσον θέλουµε
ισχυρές Ε∆ και όχι ένα οργανισµό εξυπηρετήσεως πολι -
τικο-κοµµατικών υποχρεώσεων, όπως κινδυνεύουν να γί -
νουν αυτές, µε τις µικροπολιτικές αθλιότητες από του
2000 µέχρι και σήµερα, πρέπει να δούµε το θέµα σοβαρά.

Τα όσα προτείνονται παραπάνω είναι µία προ -
σέγγιση και βέβαια µπορεί να υπάρχουν και άλλες πλέον
ορθές προτάσεις. Πρέπει όµως να ληφθεί µία απόφαση, να
καθορισθεί ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστηµα, όχι όπως
το σηµερινό που δηµιουργεί απέχθεια και αηδία, λόγω
των αδικιών που δηµιουργεί.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων επιθυµεί
η χώρα να διαθέτει ισχυρές Ε∆ και ισχυρή αποτρεπτική
ισχύ και είναι ανεκτικός στις υποχρεώσεις στρατεύσεως,
αρκεί αυτή να στηρίζεται σε δίκαιο και αδιάβλητο
σύστηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα της θητείας σε διάφορες χώρες παγκοσµίως,

αναφέρθηκαν στο υπ΄αρ. 50 τεύχος του περιοδικού "ΠΡΟ -
ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" άρθρο µας, µε τίτλο "Θητεία. Τις
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πταίει;" και δεν επαναλαµβάνονται στο
παρόν διότι δεν 
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, πλην
Τουρ κίας.

Σ΄ότι αφορά την Τουρκία και ιδιαί -
τερα τα της θη τείας και της στελεχώσεως
των Ε∆ ισχύουν τα παρακάτω 

*Οι Μόνιµοι Αξιωµατικοί και οι
Μόνιµοι Υπα ξιωµατικοί, οι προερχόµενοι
από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Σχολές
Μο νίµων Υπαξιωµατικών (ΑΣΜΥ), έχουν
υποχρέωση πα ρα µονής κατ΄ελάχιστο 15
έτη στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). (Υπόψη
ότι οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί, δεν
γίνονται Αξιω µατικοί, όπως συµβαίνει σε
όλες τις σύγχρονες Ε∆).

*Η θητεία των Κληρωτών Οπλιτών
σε όλους τους Κλάδους είναι 15 µήνες, ενώ
των Εφέδρων Αξιωµατικών 12 µήνες. Η
µειωµένη θητεία για προστάτες οικογε -
νειών, πρω τότοκους πολυτέκνων οικογε -
νειών κ.λ.π. είναι 6 µήνες.

*Οι ΕΠΟΠ προσλαµβάνονται για 2
έτη (µία σύµ βαση) η οποία δύναται να
παραταθεί από 1 έως 5 έτη µε βάση δια γω -
νισµό, έλεγχο από επιτροπή και για κάλυψη
συγκεκριµένων θέσεων. Οι εθελοντές
αυτοί δεν γίνονται Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί
και πολύ περισσότερο Αξιω µατικοί.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα των εφη -
µερίδων Zaman και Bugun του περα σµένου
Οκτωβρίου 2010, οι Τουρκικές Ένοπλες
∆υνάµεις (ΤΕ∆) έχουν δύναµη 736.000 η
οποία αναλύεται ως εξής :

*Αξιωµατικοί 46.000 (µαζί µε τους
εφέδρους). Οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί (Τα -
ξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι και άνω) είναι 220
στον Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και
Αεροπορία 110 και στην
Στρατοχωροφυλακή 30.

*100.000 είναι Μόνιµοι Υπα ξιω -
µατικοί.

*70.000 Επαγγελµατίες Οπλίτες.
*470.000 Κληρωτοί Οπλίτες, από

τους οποίους υπηρετούν, στον Στρατό
Ξηράς 240.000, Ναυτικό και Αεροπορία
από 30.000 (σύνολο 60.000) και οι 170.000
στην Στρατοχωροφυλακή.

*50.000 Πολιτικοί Υπάλληλοι.

Υπάρχουν πληροφορίες για µείω ση
της θητείας κατά 3 µήνες, δηλαδή στους
12, γεγονός που θα µειώσει τους Κλη -
ρωτούς κατά 100.000. Αυτό όµως δεν θα
έχει επίπτωση στους τρεις Κλάδους των
ΤΕ∆, κα θόσον συνδυάζεται µε παύση της
διαθέσεως Κληρωτών στην Στρατο -
χωροφυλακή, η οποία αφενός θα υπαχθεί
στο Υπουργείο Εσωτερικών από το
Υπουργείο Αµύνης που ανήκει σήµερα και
η επάνδρωσή της θα γίνεται µε
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Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ δεν έχει καθιερώσει υπο χρεω τική συνδροµή, δέχεται
όµως δω ρεές µελών και φίλων δια την αντι µετώπιση των λειτουρ γικών της
αναγκών. Προς τούτο, έχει καθιερωθεί, η παρούσα στήλη, στην οποία θα ανα -
γράφονται τα ονοµατεπώνυµα και τα χρηµα τικά ποσά των δωρητών, τους οποίους
θ ε ρ µ ώ ς  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ µ ε :

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΝ€ ΠΟΣΟΝ €

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 100
2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50
3. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 100
4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
5. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50
6. ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
7. ΓΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 30
8. ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
9. ∆ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 100
10. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150
11. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
12. ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50
13. ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25
14. ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 100
15. ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
16. KAΠΡΑΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 100
17. ΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100
18. ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15
19. ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100
20. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝ 50
21. ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
22. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100
23. ΜΗΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30
24. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100
25. ΜΠΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 50
26. ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
27. ΞΥ∆ΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50
28. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 100
29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      50
30. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 30
31. ΠΑΤΙΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30
32. ΠΙΠΕΡΟΥ∆ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 50
33. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30
34. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ 100
35. ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50
36. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30

*Παρακαλούνται οι οικονοµικώς συνδράµοντες, όπως
ενηµερώνουν την ΕΛΕΣΜΕ µε τα στοιχεία: ονοµατεπώνυµο και
ποσό καταθέσεως, ώστε να περιλαµβάνονται στον οικείον πίνακα.



Στην σύντοµη αυτήν παρουσίαση, σύντοµη όσο αφορά
τον χρόνο που διατίθεται, ώστε να διατυπωθεί το θέµα, θα
προσπαθήσουµε να αναφερθούµε σε αυτές τις κινήσεις
που έχει προβεί η Τουρκία προκειµένου να καταστήσει
εαυτό κυρίαρχη δύναµη στη περιοχή, η σωστότερα στις
περιοχές που αφορούν άµεσα τα Ελληνικά συµφέροντα.
Αρχής γενοµένης θα πρέπει να αναφερθούν ποιοι είναι
πλέον οι παράγοντες που προβάλουν την Τουρκία ως περι-
φερειακή δύναµη στην ευρύτερη περιοχή. Η συγκεκρι-
µένη αναβάθµιση της Τουρκικής θέσης στα ∆ιεθνή πε-
πραγµένα, µε την ταυτόχρονη αναβάθµιση της διπλωµα-
τικής, της πολιτικής και της στρατιωτικής ισχύς της, υπά-
γονται σε έναν γενικότερο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
που αφορά την διεξαγωγή Υψηλής Πολιτικής καθώς και
στρατηγικής, περιλαµβανόµενων διπλωµατικών και πολι-
τικών κινήσεων, σε συνάρτηση, αλλά και υποστηριζόµενα
από ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραµµα, που έχει ως
σκοπό να προσφέρει την αντίστοιχη δυναµική στους συγ-
κεκριµένους σχεδιασµούς. Η δε αναβάθµιση των τριών
πτυχών της Τουρκικής Μακροπρόθεσµης Υψηλής Στρα-
τηγικής, δηλαδή πολιτικής, διπλωµατίας και στρατιωτικής
ισχύος, οδηγεί στην γενικότερη αναβάθµιση του περιφε-
ρειακού της ρόλου, και της διεθνής της θέσης, προσδίδον-
τας νέες δυναµικές στην διεξαγωγή της Τουρκικής περι-
φερειακής πολιτικής, µε σοβαρά διπλωµατικά κέρδη, ό-
πως και θέτει την περιφερειακή αναιρετική πολιτική της
υπό νέα διάσταση. Οι συγκεκριµένες κινήσεις των τελευ-
ταίων ετών που χαρακτηρίζουν την καθιέρωση της Τουρ-
κικής δηµοκρατίας ως περιφερειακή δύναµη είναι οι ακό-
λουθες.
1.Η συνεχής αναβάθµιση των ενόπλων δυνάµεων της την
τελευταία 30ετία.
2.Η γενικότερη πολιτική της σε θέµατα που αφορούν
α)Την προώθηση της διεθνούς και της περιφερειακής
συνεργασίας.
β)Την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου σε θέµατα
διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η Έρευνα και η ∆ιάσωση.
γ)Η προβολή και η διασφάλιση των Τουρκικών συµφε-
ρόντων ακόµα και κατά παραβίαση των συµφερόντων
άλλων κρατών, πχ, Βέτο όσο αφορά την επέκταση στα 12
νµ, προσπάθειες αναίρεσης του FYR Αθηνών όπως και
της Κυπριακής ΑΟΖ.
δ) Την προβολή της Τουρκίας, καθώς και την καθιέρωση
της ως ισότιµου συνοµιλητή µε τους εξωθεσµικούς και
παγκόσµιους δρώντες, όπως και ως πρωταγωνιστή στην
ευρύτερη περιοχή.

Οι κινήσεις που αφορούν την αναβάθµιση της
ένοπλης ισχύος της Τουρκίας ώστε να αποκτήσει τις
δυναµικές περιφερειακής υπερδύναµης είναι γνωστές.
Ποιο συγκεκριµένα αφορούν:
α) Την αναβάθµιση της Εναέριας ισχύος της ποσοτικά και
ποιοτικά σε όλους τους τοµείς, µε έµφαση την ανάπτυξη
δυνατοτήτων διεξαγωγής επιχειρήσεων σε όλο το φάσµα
των αποστολών και τους πολλαπλασιαστές ισχύος.
β) Την Αναβάθµιση της Χερσαίας ισχύος της ποσοτικά και
ποιοτικά µε την εισαγωγή νέων σύγχρονων οπλικών συ-
στηµάτων, όπως και Τουρκικής σχεδίασης και παραγωγής

οπλικών συστηµάτων.
γ) Την συγκρότηση ισχυρών ναυτικών δυνάµεων µε δυ-
νατότητες δράση σε όλο το φάσµα των ναυτικών, αερο-
ναυτικών και αµφίβιων επιχειρήσεων, πέραν των Τουρ-
κικών χωρικών υδάτων.
δ) Την ενίσχυση των δυνάµεων ακτοφυλακής, ώστε να
προασπίζονται τα Τουρκικά συµφέροντα µε 'ειρηνικούς
τρόπους'.
ε) Την ανάπτυξη βαλλιστικών συστηµάτων.
ζ) Την πρόσκτηση πολλαπλασιαστών ισχύος.
η) Την πρόσκτηση στρατηγικών µέσων.
θ) Την ανάπτυξη συγχρόνου C4I και ιδιαίτερα δικτύων
και µέσων µε αυξηµένες δυνατότητες πρόσκτησης, ανα-
γνώρισης και επιτήρησης στόχων σε µεγάλες αποστάσεις.

Όσο αφορά την διεθνή και την περιφερειακή συ-
νεργασία, έµφαση έχει δοθεί στην διεξαγωγή διεθνών ασ-
κήσεων µε την συµµετοχή ισχυρών δυνάµεων και περι-
φερειακών δρώντων, όπως η Anatolian Eagle και η
Hegemon. Στα ίδια πλαίσια η Τουρκική διπλωµατία και
πολιτική επιδιώκει και καθιερώνει εαυτό ως
πρωταγωνιστή και ισότιµο εταίρο, καθώς και συνοµιλητή
στην ευρύτερη περιοχή µε εξωγενής παράγοντες αλλά και
άλλους περιφερειακούς δρώντες και ∆ιεθνείς
οργανισµούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
κίνηση της να καθιερώσει και να οριοθετήσει κατόπιν
συµφωνίας µε τα λοιπά κράτη του Ευξείνου Πόντου
Τουρκικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης, ενώ
αντίθετος µπλοκάρει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης κοινής
λύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ποιο
συγκεκριµένα την Ελλάδα και την Κύπρο, από το να
ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατα τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις και τα προβλεπόµενα της Συνθήκης του
Montego Bay του δικαίου των θαλασσών. Η σηµασία των
ΑΟΖ όσον αφορά την αξιοποίηση τους στα πλαίσια διε-
ξαγωγής εθνικής διεθνούς πολιτικής, λαµβάνει πλέον ξε-
κάθαρη αναγνώριση από την Τουρκική πολιτική και δι-
πλωµατία. Μάλιστα όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, η
αξιοποίηση των ΑΟΖ εντάσσεται στην πολιτική αναφε-
ρόµενη από τους χαρακτηρισµούς του Υπουργού Εξωτε-
ρικών της Τουρκίας Νταβούντογλου ως 'µιας διπλω-
µατικής φύσης επιθετικής θαλάσσιας στρατηγικής'. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα, η επιδίωξη της Τουρκικής κυ-
βέρνησης της αναβάθµισης του αγωγού φυσικού αερίου
Blue Stream στα πλαίσια αντάλλαγµατος ώστε να επι-
τραπεί η διέλευση του Ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου
South Stream, από τον βυθό της Τουρκικής ΑΟΖ. Τα άνω-
θεν αναφερόµενα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα των κινήσεων στις οποίες έχουν προβεί οι Τουρκικές
κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, προκειµένου να
αναβαθµισθεί ο ρόλος της χώρας τους σε καθεστώς περι-
φερειακής δύναµης.

Στα ίδια πλαίσια η Τουρκική κυβέρνηση έχει ανα-
λάβει και διεξάγει από την δεκαετία του 1990 κοινές ασ-
κήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο που αφορούν την έρευ-
να και την διάσωση, µε την συµµετοχή επιπλέον κρατών
ώστε να προβληθεί παράλληλα και ο ρόλος της σε αυτόν
τον τοµέα, όπως και να αναγνωρισθούν οι δυνατότητες
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των ενόπλων δυνάµεων τους. Παράλληλα επιδιώκει µε
διάφορους τρόπους να αναιρέσει και να αποτρέψει την
άσκηση νοµίµων δικαιωµάτων άλλων κρατών που οι
Τουρ κικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι θιγούν τα συµ φέ -
ροντα της. Ποιο συγκεκριµένη αναφορά θα λάβει µέρος
στις ενότητες που ακολουθούν.    

Αµεσότερα όσο αφορά την σχετική θεµατική, η
εισαγωγή της θα λάβει µέρος υποδεικνύοντας και κατηγο -
ριοποιώντας τους τοµείς που η Τουρκική πολιτική εισέρ -
χεται στον χώρο αυτόν, που χαρακτηρίζεται ως στρατη -
γικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Ποιες είναι δηλαδή
οι συγκεκριµένες περιοχές που θα ασχοληθούµε. Οι πε -
ριο χές είναι λοιπόν οι ακόλουθες:

α) Ο γενικότερος Ελλαδικός χώρος που περιλαµ -
βάνει το Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα πλησίον των
Τουρκικών χερσαίων περιοχών, ο οποίος πέρα από την υ -
πο χρέωση διαφύλαξης της εθνικής ακεραιότητας του, η
άσ κηση ελέγχου επί αυτού, κατηγοριοποιείται και ως
στρα  τηγικός. Να σηµειώσουµε ότι οι πανάκριβες παραγ -
γελίες θωρηκτών στην Γερµανία και στην Γαλλία έπειτα
της λήξης των Βαλκανικών Πολέµων και πριν της έναρ -
ξης  του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, έλαβε µέρος ακριβός
επειδή θεωρήθηκε απαραίτητη η διασφάλιση των θαλασ -
σίων οδών προς τα νησιά, που κατά την περίοδο εκείνη
κατοικούσε περίπου το 50% των στρατεύσιµων αρρένων.
Παρά τις πληθυσµιακές µετακινήσεις,  µεγάλος αριθµός
στρατεύσιµων εξακολουθεί να κατοικεί στα νησιά.
∆εύ τερος παράγοντας είναι η ζωτικότητα του χώρου, η

γεω πο λιτική σηµασία δηλαδή του συγκεκριµένου χώρου
στην παγκόσµια σκακιέρα και κατ' επέκταση της σηµασία
που η κατοχή του δίνει στην Ελληνική ∆ιεθνή πολιτική
θέση και σχέσεις. Ενδεικτικά, η αξία του χώρου ως
δρόµου εµ πο ρίου και κοµβικού σηµείου σύνδεσης µεταξύ
Μαύρης Θάλασσας και Καυκάσου µε την Μεσόγειο και
την υπό λοιπη υδρόγειο. Πρέπει να αναφερθεί εδώ και η
µεγάλη σηµασία του Αιγαίου ως σηµείου εισόδου στον
Γεωπο λι τικό χώρο που θεωρείται ότι ξεκινάει από το
Αιγαίο και καταλήγει στην Κεντρική Ασία.  

β)  Η Κύπρος. Η συναισθηµατική σηµασία της
Κύπρου ως αναπόσπαστο τµήµα του Ελληνισµού είναι
δεδοµένη. Η συγκεκριµένη όµως διάσταση πολλές φορές
παραµερίζει την γεωστρατηγική αξία του νησιού για την
Ελλάδα και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο της ως ναυ -
τική δύναµη της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος είναι
πραγµατικά ένα επιπλέον σηµείο Ελέγχου της Ανατολικής
Μεσογείου, επάνω ακριβός στον κύριο θαλάσσιο δρόµο
της Μεσογείου µεταξύ Σουέζ και Γιβραλτάρ. Περαιτέρω η
σηµασία του νησιού έχει αναγνωρισθεί από τον ίδιο τον
Νταβούτογλου στο βιβλίο του 'Στρατηγικό Βάθος' όπου
θεωρεί την Κύπρο υψίστης σηµασίας καθώς ' επηρεάζει
ευθέως τις στρατηγικές συνδέσεις Ασίας -

Αφρικής, Ευ ρώπης Αφρικής και Ευρώπης -
Ασίας'.  Ο Τούρκος Υπουρ γός Εξωτερικών αναφέρει  ότι
'η Κύπρος κατέχει µια θέση που δύναται να επηρεάζει
ευθέως τις στρατηγικές συν δέσεις Ασίας-Αφρικής,
Ευρώπης-Αφρικής και Ευρώπης -
Ασίας..' και  συνεχίζει παρακάτω … 'ότι η Κύπρος µε την
ανατολική µύτη της στέκεται σαν βέλος στραµµένο στη
Μέση Ανατολή, ενώ µε τη δυτική ράχη της αποτελεί τον
θεµέλιο των στρατηγικών ισορροπιών που υπάρχουν στην
ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στη βόρεια
Αφρική'. 

γ) Ο θαλάσσιος χώρος ενδιάµεσα της Κύπρου και
του τριγώνου Καστελόριζου, Ρόδου και Κρήτης, δεδο -

µένου της αυξανόµενης σηµασίας του θαλασσίου πλού -
του, ζωικού και µη, όπως τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα. Ο
συγκεκριµένος χώρος είναι το τµήµα που θα εφάπτεται µε
την αντίστοιχη Τουρκική ΑΟΖ, εφόσον επέλθει κάποτε
κάποιου είδους συµφωνίας. Αν και το Ελληνικό κράτος
και η Κυπριακή δηµοκρατία δεν έχουν προχωρήσει ακόµα
στην θεσµοθέτηση ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, η
σηµασία τους είναι δεδοµένη για τα Ελληνικά οικονοµικά
συµφέροντα. Καταρχάς υπάρχει το θέµα των πετρελαϊκών
κοιτασµάτων, ιδιαίτερα υπό το πρίσµα των αυξανόµενων
αναγκών, της µείωσης των αποθεµάτων, αλλά και των
πετρελαϊκών ανατιµήσεων, όπως συνέβη πέρσι όπου οι
τιµές εκτινάχτηκαν άνω των 120 ευρώ το βαρέλι. Πε -
ρεταίρω υπό το πρίσµα των διεθνών κρίσεων  και ο ζωικός
θαλάσσιος πλούτος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία. Να
σηµειωθεί εδώ ότι το 2005 ο Ελληνικός αλιευτικός στόλος
ήταν ο µεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπρο σω -
πεύοντας το 20.4% του συνολικού εκτοπίσµατος των
Αλιευ τικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 18.275
αλιευτικά, δηλαδή ο 6ος σε αριθµό εντός των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η δε δραστηριοποίηση
τους το  2000, δηλαδή η συνολική αλιεία έφθασε τους
99.280 τόνους, ενώ οι εξαγωγές των σχετικών προϊόντων
τα 191.4 εκατοµµύρια Ευρώ. Οι στατιστικές είναι λίαν
απο καλυπτικές όσον αφορά λοιπόν τις ζωικές πρώτες ύ -
λες.  Ενδεικτικά,  το 99% της Παγκόσµιας αλιείας λαµβά -
νει µέρος εντός των 200 ναυτικών µιλίων που ορίζουν τις
ΑΟΖ, ενώ µε την οριοθέτηση τους αποτρέπεται η αλιεία
ξένης σηµαίας αλιευτικών στόλων, των οποίων η δράση
επηρεάσει τα αποθέµατα αλιείας ακόµα και εντός των
εθνικών ναυτικών υδάτων. 

δ)Τα Βαλκάνια. Η Βαλκανικής χερσονήσου είναι
λίαν σηµαντική πρωτίστως λόγω της δραστηριοποίησης
των Ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή και κατά
δεύτερον λόγω των χερσαίων δρόµων επικοινωνίας µε την
κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

ε) Η Αδριατική και το Ιόνιο αποτελεί ζωτικό χώρο
για το Ελληνικό κράτος, για τους ίδιους οικονοµικούς
λόγους που αναφέρθηκαν και άνωθεν και αφορούν τις
οικονοµικές δραστηριότητες  εντός των ΑΟΖ. ∆εύτερον
απο τελούν χώρο θαλάσσιας επικοινωνίας µε την Ιτάλία
και την υδρόγειο, όπως και σηµαντικό χώρο οικονοµικής
δραστηριότητας και εµπορίου που αφορά τις ναυτιλιακές
δραστηριότητες.    

Εντός των άνωθεν αναφερόµενων περιοχών που
οριοθετούν την εγγύτερη περιοχή στρατηγικού ενδια φέ -
ροντος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το Τουρκικό κράτος
έχει προβεί σε µία γενικότερη σχεδιασµένη, συστηµατική
και συγκροτηµένη Υψηλή Πολιτική και Στρατηγική όπως
αναφέρθηκε αρχικά εντός του κειµένου, κατά την χρονική
περίοδο των τελευταίων τριάντα χρόνων. Η Υψηλή Πολι -
τική αυτή, στοχεύει στο να επιφέρει κάποια τετελεσµένα
γεγονότα και να αναδείξει τον ρόλο της Τουρκίας, που
εντός του συγκεκριµένου σχεδιασµού περιλαµβάνει την
διεξαγωγή διπλωµατικών και πολιτικών κινήσεων, µε την
ανάλογη υλική υποστήριξη από στρατιωτική ισχύ, βάση
ενός µακροχρόνιου εξοπλιστικού προγράµµατος. Η πα -
ρου σίαση λοιπόν σε αυτό το σηµείο θα χωριστεί σε δύο
τµή µατα. Το πρώτο αφορά την σχετική πολιτική που ακο -
λουθεί η Ελλάδα στις συγκεκριµένες περιοχές. Το δεύτερο
αφορά τα υλικά µέσα, η κατά τους στρατιωτικούς τις stra -
tegic assets, που υποστηρίζουν έµπρακτα την πολιτική της
Τουρκίας ως περιφερειακή δύναµη στις συγκεκριµένες
περιοχές.  
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Καταρχάς, η επιλογή Νταβούτογλου  ως Υπουργό
Εξωτερικών χαράζει µία νέα γραµµή σε ότι αφορά την
Τουρκική Πολιτική, υποδεικνύοντας την µεταφορά του
κέντρου βάρους της Τουρκικής στρατιωτικής ισχύος από
µία χερσαία δύναµη, σε µία θαλάσσια δύναµη. Οι προ -
τροπές του προς την ανάπτυξη της Τουρκικής πολιτικής
επί των θαλασσίων οδών εγγενής της Ελλάδος και της
Κύπρου, και ιδιαίτερα περί της ανάπτυξης 'µιας διπλω -
µατικής φύσης επιθετικής θαλάσσιας στρατηγικής' όπως
αναφέρθηκε και στην αρχή του κειµένου, δεν θα πρέπει να
θεωρούνται παρά η κατάληξη της Τουρκικής Αµυντικής
Πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών.
Πολιτικές και διπλωµατικές κινήσεις στην ευρύτερη
περιοχή του Ελληνικού ενδιαφέροντος. 

Μία από τις σηµαντικότερες αν όχι η σηµαν -
τικότερη από τις πολιτικές που προωθεί η Τουρκική κυ -
βέρ νηση αφορά το να καταστήσει την χώρα ενεργειακό
κόµβο. Το να αποκτήσει η Τουρκία δυνατότητες ελέγχου
µέρους του παγκόσµιου ενεργειακού εµπορίου και κατ'
επέκταση, εµµέσως του ενεργειακού πλούτου, ήταν ένα
όραµα δεκαετιών για τις εκάστοτε Τουρκικές κυβερνή -
σεις. Την εποχή του Οζάλ όταν το γιγαντιαίο πρόγραµµα
κατασκευής φραγµάτων στον Ευφράτη και τον Τίγρη ξε -
κίνησε, µία από τις διαστάσεις του ήταν να ελέγξει τον
ρου των ποταµών,  ως µέσο πίεσης και διεξαγωγής πολι -
τικής έναντι της Συρίας και του Ιράκ, καθώς και ως αντι -
στάθµισµα των πολιτικών αντικρισµάτων που πρόσδιδε
στην διπλωµατία η ύπαρξη των πετρελαϊκών κοιτα σµά -
των τους. Μάλιστα η λαϊκή ρήση τότε ήταν 'έχουν πετρέ -
λαιο, έχουµε νερό'.  Στην συγκεκριµένη πολιτική περιλαµ -
βάνεται και η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού
Μπακού -
Τσειχάν, καθώς και η κατασκευή των αγωγών   Bleu

Stream και Nabucco.  Όσο αφορά το τελευταίο, η Ρω σία
στην γενικότερη προσπάθεια της να ελέγξει  τις εισαγωγές
φυσικού αερίου της Ε.Ε., έχει προτείνει στην Τουρκία την
συµµετοχή της στην κατασκευή του South Stream,
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του
Nabucco δεν θα είναι ανταγωνιστική προς τον πρώτο.
Καθώς οι τερµατικοί σταθµοί πολλών από του αγωγούς
µεταφοράς ενέργειας, θα βρίσκονται σε λιµάνια, όπως ο
αγωγός Κιρκούτ -
Τσειχάν, δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίο το γεγονός,

των δηλώσεων Νταβούντογλό, αλλά και της έµφασης που
δίνεται πλέον στην ανάπτυξη ισχυ ρών αεροναυτικών
δυνάµεων, µε απώτερο σκοπό να κα τα στεί η Τουρκία
ισχυρή θαλάσσια δύναµη στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. Στην προκειµένη πε ρίπτωση, η
µαξιµαλιστική πολιτική που ασκεί το Τουρ κικό κράτος
έναντι της Κύπρου, θα πρέπει να εξεταστεί ξεφεύγοντας
από τον απλό έλεγχο του βορείου τµήµατος του νησιού. Η
Υψηλή Πολιτική που ακολουθείται αποσ κο πεί στο να
διασφαλίσει το απρόσβλητο από οποιου δήποτε είδος
προσβολής η  κοινού ελέγχου της ευρύτερη περιοχή του
κόλπου της Αλεξανδρέττας, των λιµένων της περιοχής και
των τερµατικών ενεργειακών σταθµών. 

Επιπλέον αποσκοπεί στο να προσδώσει µέρος της
γεωστρατηγικής αξίας της Κύπρου, όπως αυτή αναφέ -
ρεται από τον Νταβούτογλου, στην γενικότερη κίνηση της
Τουρκίας κατά την µετεξέλιξη της σε θαλάσσια περιφε -
ρειακή δύναµη µε δυνατότητα άσκησης ελέγχου επί των
θαλασσιών οδών της Ανατολικής Μεσογείου. Η επίτευξη
του συγκεκριµένου στόχου, θα σηµάνει την κάθετη ανα -
βάθµιση του ρόλου της Τουρκίας ως ρυθµιστή ασφαλείας
σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας την διεθνή πολι -

τική και διπλωµατική θέση της.  Ιδιαίτερα εφόσον η Τουρ -
κία προχωρήσει σε κινήσεις παροχής ασφαλείας και
έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. Η πολιτική λοιπόν που έχει χαρα -
κτεί από την Τουρκική Κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες δεν
µπορεί από το να χαρακτηριστεί ως κάθετη και απόλυτη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα  η περίπτωση αποδοχής από
τον Εντεργόν το 2004 µιας υποχωρητικής λύσης στο Κυ -
πριακό, που όπως αναφέρθηκε  αντιµετωπίστηκε από τους
Τούρκους στρατηγούς µε αντίδραση σχεδόν πραξικοπη -
µα τικού τρόπου, προκειµένου να διατηρηθούν ευµεγέθεις
στρατιωτικές δυνάµεις καθώς και το δικαίωµα Τουρκικής
επέµβασης στην Κύπρο, υπό την βάση ότι θίγονται τα
Τουρκικά συµφέροντα. Την προάσπιση των συγκεκρι µέ -
νων συµφερόντων καθώς  και της διατήρησης Τουρκικών
στρατευµάτων και του δικαιώµατος επέµβασης, όπως και
κάποιων από των κατοχυρώσεων που επιτεύχθηκαν εξ
αιτίας του Αττίλα επιδιώκει  και η επιµονή σε  λύση οµο -
σπονδίας ή συνοµοσπονδίας µε βάση την χάραξη των
εσωτερικών συνόρων σε  εθνοθρησκευτικές γραµµές.
Ίσως τελικώς απώτερος σκοπός είναι να µην βρεθεί ποτέ
κοινή αποδεκτή λύση ώστε να συγκροτηθούν ξεχωριστές
ανεξάρτητες κρατικές οντότητες, ή να ενσωµατωθούν τα
κατεχόµενα στην Τουρκία, που θα ήταν η ιδανική λύση
για τις Τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Χαρακτηριστική δήλωση που υποδεικνύει την ανησυχία
της Τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας περί των τερµατικών
σταθµών και των σχεδίων στην Ανατολική Μεσόγειο,
ήταν η δήλωση των Στρατηγών το 2004 που αφορούσε
την αποτροπή µε οποιοδήποτε τίµηµα του ενδεχόµενου
αξιοποίησης της Κύπρου, ως βάση επιθετικών επιχειρή -
σεων εναντίων της Τουρκίας, εντάσσοντας και ως απειλή
την οποιαδήποτε µορφή καθιέρωσης οποιουδήποτε άλλου
νοµικού καθεστώτος στην περιοχή.

Η δε πολιτική του ΑΚΡ, από το 2002 που περι -
λαµβάνει πέρα από την άσκηση περιφερειακής πολιτικής
και την κάλυψη των επαγγελµατικών και γενικότερα των
αναγκών ενός ταχέος αναπτυσσόµενου πληθυσµού, όπως
και των οικονοµικών ανισοτήτων, οδηγεί βαθµιδωτά στην
προοπτική αξιοποίησης των ζωικών και πρώτων υλών της
θαλάσσιας περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η δε
δυναµική της εισαγωγής κονδυλίων από την τελωνιακή
σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και της προοπτικής
ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί
την προοπτική να δράσει αντίθετα εφόσον η ηµεροµηνία
ένταξης καθυστερεί ή τα κονδύλια µειώνονται εξαιτίας
της διεθνούς κρίσης. Η σηµασία της εκµετάλλευσης των
θαλασσίων πλουτοπαραγωγικών πηγών είναι επίκαιρη για
την Τουρκία όσο και για την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι δε
αναιρετικές κινήσεις της Άγκυρας όσον αφορά την
Κύπριακή ΑΟΖ και την οριοθέτηση ΑΟΖ στην Ανατολική
Μεσόγειο, διατηρούν δυναµικές πλέον πέρα των εδα φι -
κών διεκδικήσεων, που αφορούν την κατοχή και αξιο -
ποίηση του µέγιστου δυνατόν τµήµατος του θαλάσσιου
χώρου της Ανατολικής Μεσογείου. Η συγκεκριµένη διά -
σταση θα πρέπει να θεωρηθεί πλέον επίκαιρη και για την
θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Σε περίπτωση οριοθέ τη -
σης των 12 ναυτικών µιλίων ως Ελληνικών χωρικών υδά -
των ή θεσµοθέτησης της ΑΟΖ εντός του Αιγαίου, ελά -
χιστα τµήµατα του θαλασσίου χώρου παραµένουν ελεύ -
θερα προς Τουρκική οικονοµική εκµετάλλευση. Η δε
θεσµοθέτηση ή µάλλον επιβολή και καθιέρωση του Casus
Beli  ακόµα και στην περίπτωση επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά µίλια στο Ιόνιο Πέλαγος, αποσκο -
πεί ακριβός στο να εκφοβίσει την Ελληνική πολιτική σε
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βαθµό ώστε να την αποτρέψει από το να ασκήσει τα
νόµιµα δικαιώµατα της, που θα απαγόρευε πλέον την
αξιοποίηση θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πηγών από
τις σχετικές Τουρκικές βιοµηχανίες

Στα πλαίσια άσκησης παρόµοιας πολιτικής,
κινήσεις ανατροπής του υφιστάµενου Status Quo όσον
αφορά την Έρευνα και την ∆ιάσωση, έχουν λάβει µέρος
τα τελευταία χρόνια. Ποιο συγκεκριµένα  στη Ελλάδα λει -
τουργεί Εθνικό Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιά -
σωσης υπό την ονοµασία (ΕΚΣΕ∆) στο Υπουργείο Εµ -
πορικής Ναυτιλίας, βάση της σύµβασης SOLAS του 1960
(Ν.4258/1962), την σύµβαση SAR του 1979 (Ν.
1844/1989), και της Σύµβασης του Σικάγου και που έχει
υιοθετηθεί ως νόµος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  Χα -
ρακτηριστικό της πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκική
κυβέρνηση είναι οι προσπάθειες κατοχύρωσης συγκε -
κριµένων περιοχών του Αιγαίου ως υπαγόµενες υπό την
δικαιοδοσία της Τουρκικής Έρευνας και ∆ιάσωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα  η Τουρκική ΝΟΤΑΜ Α
3036/09 της 1ης  Οκτωβρίου του 2009 η οποία εξεδόθη
από τις Τουρκικές αρχές υπό τον χαρακτηρισµό "∆ιευ -
κρινιστική" ως προς την αντίστοιχη Ελληνική Α1814/09
που αφορούσε την ανακοίνωση διεξαγωγής ασκήσεως
SAR  την 24η  µε 25η  Νοεµβρίου του 2009.Οι Τούρκικοι
ισχυρισµοί  αναφέρουν ότι η συγκεκριµένη περιοχή που
υπάγεται στην ΥΠΑ χαρακτηρίζεται από τους Τούρκους
ως δική τους Ζώνη Ευθύνης έρευνας και διάσωσης, κα -
τόπιν σχετικής δήλωσης στον ΙΜΟ, όπου και περιλαµ -
βάνεται υπό παρόµοιο καθεστώς στον IMO GLOBAL
PLAN. Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση, κάθε σχε -
τική δραστηριότητα υποχρεούται να συντονίζεται από τις
αρµόδιες Τουρκικές αρχές.

Αυτά κατά παράβαση των σχε τικών συµφωνιών
Κωνσταντινούπολης (1950), Πα ρισίων (1952), Γενεύης
(1958), που ταυτίζουν την ζώνη ευθύνης SaR  µε τα όρια
του FIR , οµόφωνα αποδεκτά και από τον ICAO. Βεβαίως
ας µην ξεχνάµε ότι παγία πολι τική της Τουρκίας είναι και
η αµφισβήτηση του FIR, όπου το µισό Αιγαίο θα έπρεπε
να είχε τεθεί  υπό τον έλεγχο της   Να σηµειωθεί
εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί και µια
γενικότερη ενεργοποίηση της Τουρκικής πολιτικής στα
Βαλκάνια. Πρώτων να ανα φερθούν οι πρόσφατες
δηλώσεις στήριξης της Κυ βέρνησης της FYROM.
∆εύτερον η δυνατότητα χρήσης βάσεων στην Αλβανία
όπως θα αναφερθεί εκατέρωθεν. Αν και οι δυο άνωθεν
αναφερόµενες προσπάθειες προσέγ γισης, φαίνονται
αρνητικές προς την Ελλάδα, οι δυνα µικές της σύγκρουσης
µεταξύ Αλβανικού και Σλαβικού στοιχείου, µπορεί εν
τέλει να καταστήσουν δυσχερή την ταυτόχρονη
συνεργασία και µε τα δύο αυτά Έθνη. Αξιο σηµείωτη είναι
όµως η Τουρκική κίνηση προσέγγισης της Σερβίας, µε την
σύναψη συµφωνιών ανοιχτού εµπορίου, δηλαδή εµπορίου
χωρίς τελωνιακούς δεσµούς και τέλη σε συγκεκριµένες
κατηγορίες, µε ευνοϊκότερους όρους για την Σερβία,
καθώς και την παροχή οικονοµικής βοηθείας προς την
Σερβία ύψους 25 εκατ ευρώ. Οι κινήσεις αυτές όπως έχει
αναφερθεί ίσως σηµαίνουν µία γενικότερη επα -
ναδραστηριοποίηση της Τουρκίας στα Βαλκάνια, µέσω
µιας προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων ακόµα και µε τον
θεωρούµενο παραδοσιακό σύµµαχο της Ελλάδος στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων την Σερβία, µέσω µιας
γενικότερης Τουρκικής Πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων που θα κινείτο  ιδιαίτερα ανταγωνιστικά
προς την Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση οι προεκτάσεις
θα είναι πολλές, όπως η πιθανότητα επαναδραστη ριο -

ποίησης παλαιότερων σχεδίων που αφορούσαν  την χά -
ραξη έργων ανταγωνιστικών προς αντίστοιχα Ελληνικά
όπως η Παρά Εγνατία. Οι δυναµικές και οι προεκτάσεις
της Τουρκικής πολιτικής όπως διαµορφώνονται το
τελευταίο έτος, δεν επιτρέπουν ακόµα την ασφαλή
διεξαγωγή συµπερασµάτων επί των Τουρκικών προθέ -
σεων , διατηρούν όµως την πιθανότητα να δούµε την πλή -
ρη επάνοδο της Τουρκίας στα Βαλκάνια όπως την είχε
οραµατιστεί περίπου ο Οζάλ στις αρχές του 1990. 
Τουρκική Αµυντική Πολιτική στην εγγύτερη περιοχή
του στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος.

Στα πλαίσια λοιπόν των σχεδιασµών της Τουρ -
κικής ηγεσίας, αρχής γενοµένης της δεκαετίας του 1980
έχουν γίνει συγκεκριµένες κινήσεις που αφορούν την
θέσπιση µίας συγκεκριµένης Αµυντική Πολιτικής που
αποβλέπει στο να καταστήσει την Τουρκία, περιφερειακή
δύναµη όπως και να προσδώσει την αντίστοιχη δυναµική
στην Τουρκική πολιτική και διπλωµατία, δηλαδή την βά -
ση ισχύος της.  Οι κινήσεις αυτές αφορούν από την κάθε -
τη και ριζική ενίσχυση των ενόπλων δυνάµεων µέχρι και
την άρση γεωγραφικών αδυναµιών του Τουρκικού Αµυν -
τικού χώρου που θέτει περιορισµούς στην δράση των
ανωτέρων.

Ποιο συγκεκριµένα, καταρχάς αφορούν την δη -
µιουρ γία ενός δικτύου βάσεων που ως απώτερο σκοπό
προσβλέπει στην διευκόλυνση του ελέγχου του χώρου
πλη σίον της Τουρκικής ενδοχώρας. Όσον αφορά τις αε -
ροπορικές δυνάµεις, µεγάλος αριθµός από βάσεις έχουν
δηµιουργηθεί πλησίον των Τουρκικών ακτών που επι -
τρέπουν την διεξαγωγή µε ευχέρεια επιχειρήσεων σε όλο
το εύρος των περιοχών που αναφέρθηκαν στα πλαίσια της
συγκεκριµένης παρουσίασης.
Αν και το θέµα των περιο ρισµών των επιχειρήσεων λόγω
εµβέλειας έχει λυθεί µε την πρόσκτηση αεροσκαφών
εναερίου ανεφοδιασµού, η ύπαρξη αεροδροµίων πλησίον
των ακτών της Τουρκίας, επιτρέπει πρωτίστως και το ποιο
σηµαντικό, την άµεση προσγείωση αεροσκαφών που
έχουν υποστεί ζηµίες, δεύ τερον την ξεκούραση των
πληρωµάτων και τον ανεφο διασµό τους µε πυροµαχικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως, οι προχωρηµένες
αεροπορικές βάσεις, σε συνδυα σµό µε τα αεροσκάφη
εναερίου ανεφοδιασµού, διευκο λύνουν την διεξαγωγή
περιπολιών, πολεµικών επιχειρή σεων, αποστολών
έρευνας και διάσωσης και επιχειρή σεων αναγνώρισης και
επιτήρησης σε όλο το εύρος της περιοχής του Ελληνικού
στρατηγικού ενδιαφέροντος. Οι δυνατότητες ελέγχου της
συγκεκριµένης περιοχής αυξά νονται µε την αναµενόµενη
εισαγωγή των Τουρκικών ΑΣΕΠΕ, που επιτρέπουν την
επιτήρηση του συγκεκρι µέ νου εναερίου  χώρου σε
µεγάλες αποστάσεις.  Ενός δικ τύου που συµπληρώνεται
από µεγάλο αριθµό επίγειων κινητών και σταθερών
εγκαταστάσεων ραντάρ.  

Όσον αφορά τις ναυτικές δυνάµεις, στο εν λόγω
όπλο, τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί δραµατικές
αλλαγές λόγω της κάθετης αύξηση των δυνατοτήτων
τους.  Καταρχάς ή δηµιουργία της ναυτικής βάσης πλη -
σίον της Αλικαρνασσού, έχει απελευθερώσει το Τουρκικό
Πολεµικό Ναυτικό, από τον Ελληνικό έλεγχο στα σηµεία
εξόδου των παλαιοτέρων ναυτικών εγκαταστάσεων του.
Ποιο συγκεκριµένα τα αναφερόµενα ως Τουρκικά Chock
Points, δηλαδή τα στενά των ∆αρδανελίων και της Σµύρ -
νης, τα οποία µπορούσαν να ελεχθούν  µε ευκολία  από τα
σύγχρονα οπλικά συστήµατα όπω τις επάκτιες συστοιχίες
του Πολεµικού Ναυτικού Exocet, όπως και το δαιδαλώδες
νησιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου, που θα έπρεπε να
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διέλ θει το Τουρκικό Πολεµικό Ναυτικό, προκειµένου να
εξέλθει στην Ανατολική Μεσόγειο.  Η συγκεκριµένη βάση
διέγραψε τους συγκεκριµένους περιορισµούς. Κατά
παρόµοιο τρόπο ενδεικτικές των κινήσεων αυτών που
πρόκειται να καταστήσουν την Τουρκία περιφερειακή
θαλάσσια δύναµη είναι και η δηµιουργία ναυτικών εγκα -
ταστάσεων στην Κύπρο, όπως οι πρόσφατες εργασίες στο
µικρό λιµάνι του θύλακα των Κοκκίνων. Οι κινήσεις αυ -
τές δεν µπορεί παρά να επιβεβαιώνουν τις προοπτικές µό -
νιµης στρατιωτικής εγκατάστασης στα κατεχόµενα,
καθώς και τον νέο ρόλο που η Άγκυρα επιδιώκει να παίξει
στην Ανατολική Μεσόγειο.  Ιδιαίτερης µνείας χρήζει και η
αποκατάσταση και εκσυγχρονισµού της υπόγειας βάσης
υποβρύχιων του Αλβανικού Πολεµικού Ναυτικού στον
Αυ λώνα την δεκαετία του 1990, που συνοδεύτηκε από την
παροχή της δυνατότητας χρήσης της από το Τουρκικό
ΠΝ.

Με την αξιοποίηση της συγκεκριµένης βάσης και
δεδοµένου λοιπόν της αριθµητικής αύξησης και του εκσυ -
γ χρονισµού του Τουρκικού Υποβρυχίου στόλου, που υπο -
λογίζεται ότι θα φθάσει τα επόµενα χρόνια τα 20 υπο -
βρύχια, το Τουρκικό πολεµικό αποκτά την δυνατότητα να
προσβάλει πλέον έναν παλαιότερο ασφαλή χώρο για την
Ελλάδα, το Ιόνιο Πέλαγος, αποκλείοντας τις θαλάσσιες
µε τα φορές και πλήττοντας την ναυτιλία και  την αλιεία
στην συγκεκριµένη περιοχή. Περαιτέρω η ανάπτυξη µιας
τόσο  ευµεγέθους δύναµης υποβρυχίων, υποδεικνύει την
τακτική του  Γερµανικού Πολεµικού Ναυτικού και δη των
υποβρυχίων του, κατά την διάρκεια του Α΄ και Β΄ Παγ κο -
σµίου Πολέµου. ∆εδοµένου και του αριθµού του Ελλη -
νικού στόλου, οι ανάγκες διασφάλισης του συγκεκρι µέ -
νου χώρου, θα απαιτούσε την διάθεση τεράστιου αριθµού
µονάδων για την προστασία του, ή απλός την διακοπή των
θαλάσσιων συγκοινωνιών στον συγκεκριµένο χώρο.  

Αξιοσηµείωτο είναι και το δίκτυο εναέριας και
επίγειας επιτήρησης, το αναφερόµενο ως Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Ναυτικής Παρακολούθησης (IMSS) που οι
Τουρκικές ένοπλες δυνάµεις συγκροτούν στα παράλια της
Μικράς Ασίας, και που θα επιτρέψει τον εντοπισµό και
τον έλεγχο της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής πλησίον
των Τουρκικών παράλιων, διαµέσου  ενός κέντρου ελέγ -
χου και επιτήρησης  και παρακολούθησης υπό την ονο -
µασία 'Μακρύς Ορίζοντας'. Το συγκεκριµένο δίκτυο προ -
βλέπεται να περιλαµβάνει επίγεια ραντάρ έρευνας επι -
φανείας, ολοκληρωµένο σύστηµα  µέτρων υποστήριξης
R-ESM και ολοκληρωµένο σύστηµα επικοινωνιών και
συγ χώνευσης δεδοµένων για τη δηµιουργία µιας ενιαίας
τακτικής εικόνας επιχειρήσεων. Το δίκτυο πρόκειται να
συµπληρώνεται και από αισθητήρες φερόµενα από εναέ -
ρια µέσα, προσφέροντας δυνατότητες αναγνώρισης µα -
κράς εµβέλειας.
Το δίκτυο αυτό  σε πρώτη φάση θα ανα βαθµίσει κάθετα

τις δυνατότητες αποστολών έρευνας και διάσωσης ενώ σε
δεύτερη φάση θα προσφέρει δυνα τότητες ελέγχου και
έρευνας θεάτρου µάχης, προσδίδοντας αυξηµένες
δυνατότητες επιχειρησιακού ελέγχου του Αιγαίου. Οι
Τουρκικές µονάδες επιφανείας επίσης αναβαθµίζονται
υιοθετώντας και δυνατότητες αναχαίτισης περιοχής µε
την εισαγωγή µεγάλου αριθµού µεταχειρισµένων
φρεγατών από τις ΗΠΑ. Η σηµαν τικότερη όµως κίνηση
είναι η απόκτηση πλοίου διοίκησης αποβάσεων που θα
προσφέρει µοναδικές δυνατότητες πλέον στην διεξαγωγή
επιθετικών αµφίβιων επιχειρήσεων σε σηµεία που
πρωτύτερα ήταν απρόσβλητα από τις τουρκικές χερσαίες
δυνάµεις. Η δε σηµασία της συγ κεκριµένης µονάδας

αυξάνεται µε την παράλληλη αγορά 20 µαχητικών
V/Stolv JSF,  που θα του προσδώσουν και την παράλληλη
δυνατότητα αξιοποίησης του ως αερο πλανοφόρου,
εφόσον δεν προσκτηθεί σχετική µονάδα επιφανείας για
τον συγκεκριµένο ρόλο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση στα
σχέδια του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου πριν από την
κρίση ήταν η πρόσκτηση και αερο πλανοφόρου και
πλοίου διοίκησης αποβάσεων.  Στην δε προκειµένη
περίπτωση πρόσκτηση µονάδας επιφανείας µε
δυνατότητες υποστήριξης δράσης µαχητικών αερο -
σκαφών, θα προσδώσει την δυνατότητα αεροπορικής
κάλυψης του Τουρκικού στόλου, καθώς και την δυνα -
τότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων σε περιοχές που
αδυνατούσε µέχρι πρωτίστως η Τουρκική Πολεµική
Αεροπορία.

Παρόµοια είναι και η αναβάθµιση των Τουρκικών
χερσαίων δυνάµεων τα τελευταία έτη.  Ο εναέριος στόλος
αποτελούµενος από ελικόπτερα συνεχίζει να αυξάνεται,
ενώ πλέον έχει δροµολογηθεί και ένα πρόγραµµα ενί -
σχυσης µε επιθετικά ελικόπτερα προσδίδοντας σηµαντική
εναέρια δύναµη πυρός. Τρία προγράµµατα πρόσκτησης
Α/Α συστηµάτων µεγάλου, µεσαίου και µικρού βελη -
νεκούς έχουν εκπονηθεί καλύπτοντας την µέχρι πρώ τι -
στος αδυναµία στον συγκεκριµένο τοµέα. Αλλά προ -
γράµµατα αφορούν την πρόσκτηση νέων αρµάτων µάχης
και ΤΟΜΑ ενισχύοντας τις δυνατότητες και σε αυτόν τον
τοµέα. Σηµαντικός παράγοντας παραµένει η συγκρότηση
του µεγάλου στόλου µεταφορικών αερο σκαφών της
Τουρκικής Πολεµικής Αεροπορίας, που επιτρέπει την
µεταφορά των εµπειροπόλεµων ειδικών δυνάµεων που
βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της χώρας  σε µικρό
χρονικό διάστηµα στα δυτικά και αν τιστρόφως.    
Επίλογος

Εν κατακλείδι, η Τουρκική πολιτική έχει
επενδύσει εδώ και δεκαετίες συστηµατικά στην επίτευξη
του στόχου αναγωγής της ως περιφερειακής δύναµης στην
ευρύτερη περιοχή. Η πολιτική της λοιπόν εντός του
συγκεκριµένου χώρου που αφορά την Ελλάδα ήταν και θα
παραµείνει επιθετική. Το συγκεκριµένο γεγονός δεν
πρέπει να θωρηθεί τυχαίο. Είναι απόρροια της
Γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδος, όπως και του
συγκεκριµένου χώρου όπως αυτός παρουσιάστηκε στα
πλαίσια της συγκεκριµένης ανάλυσης. Το κύριο ερώτηµα
παραµένει το τι πρέπει να πράξει η Ελλάδα προκειµένου
να διαφυλάξει τον συγκεκριµένο χώρο στρατηγικού
ενδιαφέροντος της. Η Τουρκική πολιτική δεν είναι
φαινόµενο λοιπόν των τελευταίων ετών, αλλά αδιάκοπη
συνέχεια της πολιτικής του Οζάλ, που προσδοκούσε στο
να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή δύναµη, στα
πλαίσια της αναγνώρισης της συγκεκριµένης εξέλιξης ανά
την υφήλιο, λόγω της µείωσης της στρατιωτικής ισχύος
των ΗΠΑ έπειτα της λήξεως του Ψυχρού Πολέµου.       
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Το προεκλογικό τοπίο
Πριν την 12η Ιουνίου το διακύβευµα των εκλογών ήταν ο
αριθµός των εδρών που θα συγκέντρωνε το ΑΚΡ να είναι
τέτοιο ώστε να υπερβαίνει τις 330 έδρες, µε στόχο να πα-
ρέχεται η δυνατότητα επιβολής από τον νικητή των απαι-
τούµενων συνταγµατικών αλλαγών οι οποίες θα επισφρα-
γίσουν την πολιτική κυριαρχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και την οριστική (;) εξουδετέρωση των κεµαλιστών.

Όλες οι δηµοσκοπήσεις έδειχναν την εντυπω-
σιακή νίκη του Ερντογάν και του ΑΚΡ δείχνοντας ποσο-
στά που υπερέβαιναν το 50%.

Η προεκλογική εκστρατεία ήταν διαφορετική από
τις προηγούµενες καθώς η ιδεολογική αντιπαράθεση κε-
µαλιστών - ισλαµστών ήταν σε δεύτερη µοίρα καθώς
έδωσε τη θέση της στην αντιπαράθεση πολιτικών για τα
πρακτικά ζητήµατα, όπως η οικονοµία, η µείωση της φτώ-
χειας, και τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, ενώ σφρα-
γίσθηκε από καταγγελίες για σκάνδαλα ροζ και γκρι, αλλά
και από τις εξαγγελίες του Ερντογάν για τα µεγάλα έργα
που ο ίδιος περιέγραψε ως "τρελά έργα".

Χαρακτηρίστηκε από τις επιθέσεις (βόµβες, πέ-
τρες κλπ) εναντίον του Ερντογάν δίνοντας την ευκαιρία
στους αντιπάλους να ισχυρισθούν ότι το ΑΚΡ έπαιξε το
ρόλο του θύµατος πολύ καλά, ισχυριζόµενος ότι το παρα-
δοσιακό τουρκικό κατεστηµένο είναι εναντίον τους.

Το Ρεπουµπλικανικό CHP το τελευταίο έτος µε
την αλλαγή στην ηγεσία του, Κιλιντσίρογλου αντί Μπαϋ-
κάλ, την επανασυσπείρωση του µε την επανένταξη οµά-
δων και την ουσιαστική απορρόφηση του DSP, µε επικέν-
τρωση στην ψήφο της νεολαίας, και ενώ φλέρταρε µε τις
κουρδικές ψήφους µε στόχο το κόµµα αυξήσει την εκλογι-
κή επιρροή του σε ευρύτερες µάζες. Ο Κιλιτσντάρογλου
εγκατέλειψε την παλιότερη ρητορική του CHP, που κατη-
γορούσε το AKΡ ότι ήθελε να µετατρέψει την Τουρκία σε
ισλαµικό κράτος τύπου Ιράν και επικεντρώθηκε σε ζητή-
µατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στις ανισότητες,
υπογραµµίζοντας όµως παράλληλα τον κίνδυνο για την
δηµοκρατία στην περίπτωση που ο Ερντογάν γίνει απόλυ-
τος κυρίαρχος του πολιτεύµατος. Το CHP είχε χτίσει την
προεκλογική εκστρατεία του στις δεσµεύσεις για δηµο-
κρατική µεταρρύθµιση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι
το ο Ερντογάν έχει µετατρέψει την Τουρκία σε "αστυνο-
µικό κράτος" και επέκρινε τις συλλήψεις για την
ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ.

Το ΜΗΡ που παρέµεινε ένα µιλιταριστικό, εθνι-
κιστικό, αντι-κουρδικό κόµµα, αντιστάθηκε στις αλλαγές
και κλυδωνίσθηκε από τα ροζ σκάνδαλα. Η κινδυνολογία
για το διαχωρισµό της νοτιοανατολικής Τουρκίας ήταν το
κέντρο της επιχειρηµατολογίας του.

Το Κουρδικό Bar?? ve Demokrasi Partisi (BDP),
επεδίωξε να διατηρήσει και να αυξήσει την εκλογική
επιρροή του. Φήµες υπήρξαν για µια συµφωνία µεταξύ
BDP και ΑΚΡ, που ποτέ δεν δηµοσιοποιήθηκε. Παρά την
ανοικτή εχθρότητα που υπήρξε µεταξύ των δύο µερών
καθώς το
ΑΚΡ είναι το µόνο τουρκικό κόµµα που διατηρεί ισχυρή
βάση στις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας.
Χρησιµοποιήθηκε η κουρδική γλώσσα στις οµιλίες.
Το γενικότερο πολιτικό κλίµα είχε επιβαρυνθεί από τις
συλλήψεις στρατιωτικών ως µελών της ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ,
δύο εβδοµάδες πριν τις εκλογές.

Υπόδικοι και προφυλακισµένοι, κεµαλιστές κατη-
γορούµενοι ως µέλη της ergenekon και Κούρδοι του BDP

ήσαν υποψήφιοι στις εκλογές µε το CHP και το ΜΗΡ.
Για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκαν διαφανείς

κάλπες για την αποφυγή νοθείας και αλλοίωσης της
ψήφου.

Εκλογές, αποτελέσµατα
Οι εκλογές αν και σηµαδεύθηκαν από επεισόδια

σε διάφορες περιοχές και βοµβιστική επίθεση έξω από
εκλογικό κέντρο, επιβεβαίωσαν την αναµενόµενη νίκη
του Ερντογάν, που όµως δεν του έδωσε την επιδιωκόµενη
παντοδυναµία των 330 και πλέον εδρών από τις 550 στην
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η συµµετοχή ανήλθε
στο 87%.

Από τα 15 κόµµατα µόνο τα Adalet ve Kalkinma
Partisi (ΑΚΡ), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyet?i
Hareket Partisi (MHP) ξεπέρασαν το όριο του εκλογικού
µέτρου 10% που µαζί µε τους 36 ανεξάρτητους Κούρδους
βουλευτές του BDP εισήλθαν στην Μεγάλη Τουρκική
Εθνοσυνέλευση.

Το αποτέλεσµα των εκλογών έδωσε στο AKΡ 326
έδρες στο σύνολο των 550 εδρών, αλλά περίπου 40 λιγό-
τερες από την απαιτούµενη πλειοψηφία των δύο τρίτων
για την τροποποίηση του Συντάγµατος και 5 λιγότερες σε
σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν.

Το εκλογικό αποτέλεσµα καθόρισε και την δήλω-
ση του Ερντογάν: "Ο λαός µας έδωσε ένα µήνυµα για την
θέσπιση του νέου Συντάγµατος µέσω της συναίνεσης και
των διαπραγµατεύσεων". Συµβιβαστικός, έστειλε µηνύ-
µατα, υποσχόµενος ότι η νέα κυβέρνηση θα σεβαστεί και
θα προστατεύσει τους διαφορετικούς τρόπους ζωής και
τις πεποιθήσεις.

"Εµείς θα συζητήσουµε το νέο Σύνταγµα µε τα
κόµµατα της αντιπολίτευσης… Κανείς δεν πρέπει να έχει
καµία αµφιβολία. Ο λαός µας θα ζήσει µε ειρήνη και
δικαιοσύνη".

Μεταξύ των εκλεγέντων βουλευτών του CHP
είναι τρεις κατηγορούµενοι για συµµετοχή στην
ergenekon, στους 35 "ανεξάρτητους" Κούρδους που εκ-
λέχτηκαν συµπεριλαµβάνονται 6 προφυλακισµένοι και η
Λεϊλά Ζάνα πρώην βουλευτής που εξέτισε 10 χρόνια στη
φυλακή µε την κατηγορία της συνεργασίας µε το ΡΚΚ,
ενώ εκλέχθηκε για πρώτη φορά ως βουλευτής του ΑΚΡ ο
µέχρι τώρα εξωκοινοβουλευτικός ο υπουργός Εξωτερικών
Αχµέτ Νταβούτογλου στο Ικόνιο.

Τα πρώτα συµπεράσµατα από το αποτέλεσµα
Το ΑΚΡ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στις

αγροτικές και αστικές περιοχές, το CHP διατήρησε την
επιρροή του στις δυτικές περιοχές, ενώ για τρίτη φορά µε-
τά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και κυρίως µετά το δηµο-
ψήφισµα του Σεπτεµβρίου 2010 παγιώθηκε απόλυτα η
κυριαρχία του BDP στις κουρδικές περιοχές, συγκεντρώ-
νοντας στη νοτιανατολική Τουρκία ποσοστά µέχρι και
άνω του 60 %, ενώ προσέλκυσε ψήφους και σε µεγάλα
αστικά κέντρα, κύρια στην Κωνσταντινούπολη. Η κυ-
βέρνηση του ΑΚΡ είναι ισχυρή µε τον Ερντογάν πανί-
σχυρο, οι κεµαλιστές διατηρούν τα ερείσµατα τους στα
δυτικά και οι Κούρδοι παγίωσαν την πολιτική οριοθέτηση
στις περιοχές τους.

Οι κερδισµένοι και οι χαµένοι των εκλογών.
Ο µεγάλος κερδισµένος των εκλογών αναµφίβολα

είναι το ΑΚΡ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά
αφού κέρδισε µια συντριπτική νίκη στις γενικές εκλογές

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Με το βλέµµα στραµµένο στο 2023

Του Υποστρατήγου ε.α. Γεωργίου Κασιδόκωστα
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για τρίτη συνεχόµενη φορά, καθώς έλαβε ένα τεράστιο
αριθµό ψήφων, µεγαλύτερο από τις συνολικές ψήφους
των τριών άλλων κοµµάτων της Εθνοσυνέλευσης. Ένας
στους δύο ψηφοφόρους που πήγαν στις κάλπες στην
Τουρ κία ψήφισε υπέρ του AKΡ και του πρωθυπουργού
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι το πρώτο κόµµα τα τελευ -
ταία 50 χρόνια για να έχει κερδίσει τρεις συνεχόµενες
εκλογές. Αυτή είναι µια εκπληκτική επιτυχία που πρέπει
να µελετηθεί από τους πολιτικούς επιστήµονες. 

Ο αριθµός των εδρών του AKΡ µειώθηκε, παρά
το γεγονός ότι ο αριθµός των ψήφων που έλαβε αυξήθηκε
λόγω του εκλογικού πλαισίου του Ανώτατου Εκλογικού
Συµβουλίου (YSK), µε το οποίο επανασχεδιάστηκε ο
αριθ µός των εδρών που παρέχονται στις περιφέρειες.

Κερδισµένο βγήκε και το CHP, που αύξησε τα
ποσοστά του και τις έδρες, αλλά δεν επέτυχε το όριο του
30% που ο νέος ηγέτης του είχε καθορίσει ως ένα µέτρο
της επιτυχίας. Ένας παράγοντας που επέδρασε ίσως
αρνητικά ήταν ο διορισµός υποψηφίων υπόπτων για την
υπόθεση της ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ, εξέλεξε δύο. 

Το ΜΗΡ εγκλωβισµένο στην άρνηση της αναγ -
καιότητας αλλαγής πολιτικής συµπεριφοράς έµεινε µε την
πίκρα της απώλειας 1,2% περίπου, αλλά και την χαρά της
εισόδου στην Εθνοσυνέλευση, παρά τις δυσοίωνες δηµο -
σκοπικές προβλέψεις. Η σκληρή γραµµή του MHP όσον
αφορά στις συνταγµατικές αλλαγές και η αδιάλλακτη
στάση, για την επίλυση του κουρδικού προβλήµατος δεν
έφεραν ψήφους στο κόµµα. Τα σκάνδαλα στην ηγεσία
ΜΗΡ τις παραµονές των εκλογών έφεραν κόστος στο
κόµµα, µε αποτέλεσµα µια τεράστια φυγή των γυναικών
ψηφοφόρων. 

Οι µεγάλοι κερδισµένοι είναι το οι Κούρδοι µε
συνολικά 36 εκλεγέντες και κέρδος 16 έδρες από τις
προηγούµενες εκλογές. Χαρακτηριστικά ο Huseyn Celik,
δήλωσε "Το δεύτερο κόµµα νικητής των εκλογών είναι το
κουρδικό Bar?? ve Demokrasi Partisi" και ο Serafettin
Elci. "Αυτό είναι µια τεράστια επιτυχία για εµάς.
Περιµένουµε να σηµατοδοτήσει µια ισχυρή ελπίδα για
την επίλυση του κουρδικού προβλήµατος για το µέλλον
της Τουρκίας."                                                      

Αν οι αυτοδιοικητικές εκλογές πριν δύο χρόνια µε
την εκλογή 90 δηµάρχων οριοθέτησαν γεωγραφικά το
(τουρκικό) Κουρδιστάν όπως δήλωσε η Λεϊλά Ζάνα, τώρα
επιβάλλουν την αναγκαιότητα για επίλυση του κουρδικού
µε την εγκαθίδρυση πολιτειακού συστήµατος που θα
περιλαµβάνει την αυτόνοµη περιοχή του Κουρδιστάν. 

Τι στέρησε από το ΑΚΡ την δυνατότητα να καταλάβει
τα 2/3 των εδρών; 

Η είσοδος του ΜΗΡ στην εθνοσυνέλευση. 
Οι τάσεις αυταρχισµού που επέδειξε ο Ερντογάν

σε συνδυασµό µε την υπόθεση ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ, τις
διώξεις στους δηµοσιογράφους, την αντιπαράθεση µε τον
όµιλο DOGAN κ.λπ.

Ο φόβος µετατροπής της
Τουρκίας σε ισλαµική δηµοκρατία.

Η έπαρση και η αλαζονεία του Ερντογάν.
Η µαζική έκφραση των Κούρδων υπέρ των ανε -

ξάρτητων Κούρδων υποψηφίων σε αντίθεση µε το 2007.

Γιατί κέρδισε ο Ερντογάν;
Απέδειξε ότι θα µπορεί να καθοδηγήσει την αλ -

λαγή - µετασχηµατισµό της µετακεµαλικής Τουρκίας.
Οικοδόµησε σταθερά µε αργά προσεκτικά βήµα -

τα την πολιτική του κυριαρχία στα σχεδόν εννέα χρόνια
της διακυβερνήσεως του, καθώς σταδιακά "κατέλαβε" τον
έλεγχο του κρατικού µηχανισµού (ΥΠΕΣ-ΥΠΕΞ-ΜΙΤ-
∆ικαιοσύνη κ.λπ.), στερώντας τους κεµαλιστές από βασι -

κά τους εργαλεία.
Αποδείχθηκε ανθεκτικός ως πολιτικός στην

αντιπαράθεση µε τους κεµαλιστές και ταυτόχρονα δεν
έκα νε τα λάθη που οδήγησαν τους προκατόχους του,
Μεντερές - Οζάλ - Ερµπακάν, στην έξοδο.

Έπεισε τους πολίτες για την αναγκαιότητα µετα -
σχηµατισµού του µοντέλου διακυβερνήσεως της χώρας. 

Από την αρχή ασχολήθηκε µε τα καθηµερινά προ -
βλήµατα του πολίτη και την άνοδο του βιοτικού του επι -
πέδου.

Έδωσε όραµα στους Τούρκους µε µια διορατική
προσέγγιση που διαφέρει από εκείνες των ηγετών των
άλλων κοµµάτων, που εµφανίζονται εγκλωβισµένοι στενά
στις παρωχηµένες πολιτικές τους. 

Στον Ερντογάν οι πολίτες είδαν τον άνθρωπο που
θα κάνει τα όνειρα τους πραγµατικότητα.

Προσωποποίησε την ανάγκη της κοινωνίας για
µετασχηµατισµό των δοµών του κράτους προς όφελος του
πολίτη.

Έχει υιοθετήσει την γλώσσα του απλού πολίτη αν
και συχνά λαϊκίζει. 

Έδωσε έµφαση στην ανάπτυξη.
Υποσχέθηκε ένα κράτος δικαίου και εγγυήθηκε

την ισότητα και την κοινωνική ειρήνη.
Πέτυχε την έξοδο από την οικονοµική κρίση και

δηµιούργησε την οικονοµική ανάκαµψη.
Απευθύνθηκε στο θρησκευτικό συναίσθηµα των

απλών πολιτών και δηµιούργησε ταυτόχρονα µια νεο-
οθωµανική πολιτικο-οικονοµική ελίτ που τον στηρίζει.

Παρουσιάσε την Τουρκία ως µοντέλο δυτικο ποιη -
µένης ισλαµικής δηµοκρατίας.

Άσκησε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και
εµφανίσθηκε ταυτόχρονα ως ο δυνατός προστάτης των
απανταχού µουσουλµάνων αλλά και σύµµαχος της ∆ύσης.

Μετά τις εκλογές τι;
Τι σηµαίνουν τα αποτελέσµατα των εκλογών για

την τουρκική πολιτική; 
Πώς θα συµβάλλουν τα εκλογικά αποτελέσµατα

στη διαµόρφωση της µελλοντικής πολιτικής των
πολιτικών κοµµάτων; 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των εκλογών για νέο
Σύνταγµα και το κουρδικό ζήτηµα; 

Ποια θα είναι η επίδραση για την τουρκική εξω-
τερική πολιτική; "Η Τουρκία έχει δώσει στην πολιτική του
AKΡ ψήφο εµπιστοσύνης µε πολύ σαφή και αποφα -
σιστικό τρόπο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για
οποια δήποτε συζήτηση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο
πραγµατικός κύριος της τουρκικής πολιτικής ..." Yusuf
Ziya αρθρογράφος της Yeni Safak. 

Το νέο Σύνταγµα απαιτεί συναίνεση και τον διά -
λογο µε τα άλλα κόµµατα και την κοινωνία γενικότερα",
δήλωσε ο Cengiz Aktar, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο
Bahcesehir Κωνσταντινούπολης, στο Reuters. 

Οι εκλογές της 12ης Ιουνίου ήταν ένα δηµο -
ψήφισµα για δύο βασικά θέµατα. 

Το ένα ήταν οικονοµικές επιδόσεις του ΑΚΡ ιδίως
τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

∆εύτερον, για τις σαρωτικές συνταγµατικές αλ -
λαγές που ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτη -
σε από το λαό για να µπορεί να κάνει, ή τουλάχιστον να
επιβάλλει στην εθνοσυνέλευση την αναγκαιότητα αυτών
των µεταρρυθµίσεων. 

Στην προεκλογική ατζέντα του Ερντογάν αλλά
και στην µετεκλογική τα θέµατα που κυριάρχησαν είναι:
Το νέο Σύνταγµα και οι µεταρρυθµίσεις για τον κοινωνικό
και πολιτικό µετασχηµατισµό της Τουρκίας. Ο Ερντογάν,
ο οποίος έχει υποσχεθεί να αντικαταστήσει το Σύνταγµα
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του 1982 των στρατιωτικών. 
Η οικονοµική ανάπτυξη και η ανάδειξη της Τουρ -

κίας µέχρι το 2023 στις 10 κορυφαίες   οικονοµίες. Έτσι
µε βάση τις επιδιώξεις οι στόχοι οριοθετούνται σε
εσωτερικό και εξωτερικό:

Υποταγή των στρατιωτικών στην πολιτική ηγεσία
χωρίς παρεµβατικές δυνατότητες.

Εκλογή του προέδρου της ∆ηµοκρατίας από το
λαό και εγκαθίδρυση προεδρικού  συστήµατος.

Τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει είναι:
∆εν διαθέτει την απαιτούµενη πλειοψηφία των

2/3 ώστε να θεσπίσει ένα Σύνταγµα µε έµφαση στην εθ -
νική και θρησκευτική ταυτότητα, καθώς και στον απόλυτο
έλεγχο του βαθέως κράτους χωρίς να έχει την συναίνεση
και άλλων κοµµάτων ή 40 µεµονωµένων βουλευτών. Συ -
νερ γασία µε το κουρδικό BDP προϋποθέτει διαπραγµά -
τευση και παραχωρήσεις στους Κούρδους, µε τον κουρ -
δικό εθνικισµό να βρίσκεται σε άνοδο. Σε µια συνεργασία
µε το CHP θα πρέπει να υποχωρήσει σε θέµατα όπως η
ergenekon και ο ρόλος των στρατιωτικών που για τον
Ερντογάν είναι πλέον ο πυρήνας των µεταρρυθµίσεων.

Η στροφή προς ένα προεδρικό σύστηµα θα µπο -
ρούσε να τροφοδοτήσει τους φόβους των κοσµικών ότι
δεν θα υπάρχει επαρκής έλεγχος και ισορροπία για την
εξουσία του προέδρου. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Ερ -
ν τογάν να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός προεδρικού
τύπου είναι εξαιρετικά πιθανό να αυξήσει την πολιτική
πόλωση στην Τουρκία. Άλλωστε ο "στρατός" παραµένει
ένας αστάθµητος παράγοντας που διατηρεί ερείσµατα
εντός και εκτός Τουρκίας.

Κύριο καθήκον της νέας Βουλής, θα είναι η αντι -
µετώπιση του κουρδικού ζητήµατος και το δύσκολο έργο
της περιγραφής της "κουρδικής ταυτότητας" στο νέο
Σύνταγµα. ∆εν είναι πλέον δυνατόν να γίνουν υποθέσεις
για το µέλλον του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού στην
Τουρκία χωρίς να ληφθεί υπόψη η "κουρδική πραγµατι -
κότητα". Οι Κούρδοι, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 20
% του πληθυσµού των 74 εκατοµµυρίων, έχουν κατα -
στήσει σαφής τις απαιτήσεις για αυτονοµία και το δι -
καίωµα στην εκπαίδευση στην κουρδική γλώσσα. Θέ -
λουν, επίσης, το εκλογικό µέτρο του 10 % να µειωθεί. 

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει τη νέα κυβέρ -
νηση ότι θα αντιµετωπίσει οικονοµικές προκλήσεις, όπως
το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, η δηµοσιονοµική
πολιτική που πρέπει να αποφύγει την  υπερθέρµανση και
η υψηλή ανεργία των νέων σε µια χώρα µε µέσο όρο
ηλικίας 28 έτη. "Θα θέλαµε να δούµε µεγαλύτερη δηµο -
σιονοµική πειθαρχία,.." δήλωσε ο Benoit Anne της
Societe Generale.

Ο Ερντογάν θα αντιµετωπίσει την δυσπιστία λό -
γω της πολιτικής ακροβασίας ανάµεσα στο Ισλάµ και την
∆ύση, ανάµεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Και οι δύο αντι -
µετωπίζουν το ίδιο δίληµµα όσον αφορά στην αντιµε -
τώπιση της αυξανόµενης πίεσης για αλλαγή στην περιοχή.
Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει µια υποβόσκουσα
σύγκρουση για τα στρατηγικά τους συµφέροντα στην
αντιµετώπιση της Μέσης Ανατολής.  Η Τουρκία είναι
χαλαρή µε τον Καντάφι, οι ΗΠΑ αντιµετωπίζουν δίληµµα
µε την Σαουδική Αραβία και υπάρχει το αγκάθι στις
σχέσεις µε το Ισραήλ. Η ισραηλινή ΧΑΑΡΕΤΖ έγραψε

στις 13 Ιουνίου για την Τουρκία "Μια δηµοκρατία µου -
σουλµάνων και υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία έχει καταστεί µια οικονοµική δύναµη και επιρ -
ροή στη διεθνή σκηνή από το AKΡ του Ερντογάν Κόµµα
που για πρώτη φορά ανέβηκε στην εξουσία το 2002". 

Η αναταραχή στη γειτονική Συρία, και οι  χι -
λιάδες πρόσφυγες είναι ένα ακόµη αγκάθι. 

Ερωτηµατικό παραµένει η στάση που θα κρα τή -
σει στο θέµα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την
ΕΕ. Μέχρι σήµερα η προοπτική της ένταξης στην Ε.Ε λει -
τουργούσε εξισορροπητικά για το τουρκικό πολιτικό
σύστηµα. Για τους ισλαµιστές αποτελούσε εγγύηση ότι οι
στρατιωτικοί δεν θα επενέβαιναν στην πολιτική ζωή, όπως
έκαναν συχνά στο παρελθόν, ενώ για τους στρατιωτικούς,
και τους κοσµικούς αποτελούσε εγγύηση ότι οι ισλα -
µιστές δεν µπορούσαν να επιβάλουν τις αξίες τους ούτε να
περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ατοµικές
ελευθερίες. Με την ισχυροποίηση του ΑΚΡ και του
Ερντογάν, αυτή η ισορροπία έχει πλέον ανατραπεί. Όσο
εξασθενούν οι δεσµοί µε την Ευρώπη και η προοπτική της
ένταξης, τόσο αυξάνουν τα περιθώρια κινήσεων των
ισλαµιστών. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως οι
ισλαµιστές ισχυροποιούµενοι µπορεί να αποµακρύνουν
την Τουρκία από  την δέσµευση της ευρωπαϊκής προο -
πτικής και την ∆ύση αυξάνοντας την ένταση. 

Σε ότι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι
χαρακτηριστικό ότι δεν συζητήθηκαν στην προεκλογική
ατζέντα, αλλά εντάσσονται στη ρήση Νταβούτογλου
"µηδενικά προβλήµατα µε τους γείτονες µε µέγιστο όφε -
λος για την Τουρκία".

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πλέον την δυ να -
τότητα  να καθορίσει  τις πολιτικές εξελίξεις και το κυριό -
τερο: µετατρέπει την Τουρκία σε µια τοπική υπερδύναµη,
συνδυάζοντας ένα ισλαµο-δηµοκρατικό σύστηµα διακυ -
βέρ νησης που στην πλειοψηφία του ο τουρκικός λαός
αποδέχεται. Σε ότι αφορά στην αντιπολίτευση  τα κόµ -
µατα CHP - MHP αν και έχουν παρεµφερείς ιδεολογικές
ρίζες εν τούτοις έχουν σηµαντικές διαφορές προς ορισ -
µένα κρίσιµα ζητήµατα και εσχάτως προστέθηκε και η
διαφορετική οπτική  σε ότι αφορά το "κουρδικό". 

ΑΚΡ και αντιπολίτευση είναι οι δυο πόλοι ενός
αγώνα για την οικονοµική και πολιτιστική υπεροχή των
ελίτ µε διαφορετικές ρίζες γεωγραφικές και ταξικές στην
τουρκική κοινωνία. Το ΑΚΡ φέρνει στο προσκήνιο την
πιο παραδοσιακή ατµόσφαιρα της Ανατολίας από τις
πόλεις και τα χωριά, σε αντίθεση µε την ελίτ που
εκπροσωπεί το CHP που είναι συγκεντρωµένη στα κύρια
αστικά κέντρα της δυτικής Τουρκίας: Κωνσταντινούπολη,
Σµύρνη και Άγκυρα. 

Η αντίφαση το ΑΚΡ που αποτελεί µετεξέλιξη
απαγορευµένων ισλαµικών κινηµάτων, Ερντογάν, υπο -
στηρίζει ότι το νέο Σύνταγµα θα βασίζεται σε δηµοκρα -
τικές και πλουραλιστικές αρχές που θα φέρουν την
Τουρκία πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ας µην διαφεύγει ότι ο Ερντογάν το βράδυ της Κυριακής
12  Ιου νίου στον λόγο που εκφώνησε αναφέρθηκε στον
Μεντε ρές και το ∆ηµοκρατικό Κόµµα.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η Τουρκία µετά τις
εκλογές της 12ης Ιουνίου εισήλθε σε νέο δρόµο.
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Η ανάγκη υλοποίησης δοµικών αλλαγών στη ∆οµή ∆ιοι-
κήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure), προκει-
µένου αυτή να γίνει πιο αποτελεσµατική, πιο λιτή, µε
δυνατότητα αναπτύξεως στο θέατρο επιχειρήσεων αλλά
και οικονοµικά υποστηρίξιµη, είχε αναγνωρισθεί εδώ και
2 χρόνια. Μακρές και επίµονες συζητήσεις πραγµατο-
ποιήθηκαν σε επίσηµο και ανεπίσηµο επίπεδο και µέχρι
τέλους του προηγουµένου έτους είχαν διαµορφωθεί, από
την ανώτερη οµάδα εκπροσώπων των εθνών (SOG), τρία
"Μοντέλα - Πλαίσια" όπως είχαν επονοµασθεί οι σχετ-
ικές προτάσεις.

Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Λισαβόνας την 20
Νοε 2010 (Lisbon Summit) υιοθετήθηκε το "Μοντέλο 3"
σύµφωνα µε το οποίο µειώνεται το προσωπικό και τα επι-
τελεία κατά 35%. Αυτό σηµαίνει ότι εξοικονοµούνται
5000 άτοµα περίπου και η ∆οµή µεταπίπτει από µια ορο-
φή (Peace Establishment - PE ) 13100 σε 8800 θέσεις. Στο
Γενικό Γραµµατέα κ. Anders Fogh Rasmussen ανατέθηκε
να επεξεργαστεί και να φέρει για απόφαση στην
Υπουργική ∆ιάσκεψη (Ministerial) της 8-9 Ιουνίου τις τε-
λικές προτάσεις που θα συµπεριλαµβάνουν υπαγωγές και
γεωγραφικές τοποθετήσεις των Στρατηγείων. Έτσι
σήµερα, µε την ολοκλήρωση των εργασιών της Υπουρ-
γικής ∆ιάσκεψης έχουµε πλέον Νέα ∆οµή ∆ιοικήσεως, τα
βασικά στοιχεία της οποίας παρατίθενται στη συνέχεια
της παρούσης αναλύσεως.

Η Συµµαχική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Allied
Command Operations -
ACO) παραµένει στο στρατηγικό επίπεδο µε Επιτελείο

της το SHAPE και θα έχει πλέον υπό αυτήν :
�Το ∆ιακλαδικό Στρατηγείο ∆υνάµεων στην Νάπολη της
Ιταλίας (Joint Force HQ Naples).
�To ∆ιακλαδικό Στρατηγείο ∆υνάµεων στo Μπρούνσουµ
της Ολλανδίας (Joint Force HQ Brunsum).

Καταργείται δηλαδή το ∆ιακλαδικό Στρατηγείο
της Λισαβόνας και έχουµε αλλαγή ρόλου και µετονοµασία
των υφισταµένων Συµµαχικών Στρατηγείων στην Νάπολη
Ιταλίας και στο Βρούνσουµ Ολλανδίας (δεν υπάρχει
πλέον ή λέξη Command!) που θα προετοιµάζουν τις χερ-
σαίες δυνάµεις για συµµετοχή τους σε διακλαδικές
επιχειρήσεις.

Ενώ στην µέχρι τώρα ∆οµή είχαµε 2 Χερσαία
(CC Land), 2 Αεροπορικά (CC Air) και 2 Ναυτικά
(Maritime) κατανεµηµένα αν ένα στην νότια και βόρεια
περιφέρεια της Ευρώπης, στην νέα διατηρείται µόνο ένα
από κάθε είδος, υπαγόµενο πλέον κατ' ευθείαν στην ACO
(SHAPE) και γεωγραφική κατανοµή όπως παρακάτω:
�Το Χερσαίο Στρατηγείο στην Σµύρνη (Izmir) Τουρκία.
�Αεροπορικό Στρατηγείο στο Ραµστάιν (Ramstein)
Γερµανία.
�Ναυτικό Στρατηγείο στο Nορθγούντ ( Northwood)
Ηνωµένο Βασίλειο.

Κρίνεται σκόπιµο εδώ να αναφερθεί σε ότι αφορά
στα µέχρι τώρα Χερσαία Στρατηγεία ότι καταργούνται
αυτά της Μαδρίτης και της Χαιδελβέργης και δηµιουρ-
γείται ένα νέο στη Σµύρνη, που στην ουσία θα αντικατα-
στήσει το υφιστάµενο
Αεροπορικό που καταργείται. Στο Ραµστάιν παραµένει το
ήδη υφιστάµενο Αεροπορικό, ενώ καταργείται το Ναυτικό
στη Νάπολη και παραµένει το ήδη υφιστάµενο στο

Νόρθγουντ.
Τέλος σε ότι αφορά στα CAOC από τα 4 που

υφίσταντο µέχρι σήµερα θα παραµείνουν µόνο 2 στο
Uedem στην Γερµανία και στο Poggio Renatico Ιταλία.
Έχουµε λοιπόν κατάργηση των CAOC της Λάρισας και
Karup στη ∆ανία.

Το βασικό ερώτηµα που τίθεται για την Ελλάδα
είναι µέσα από µία πραγµατιστική και πολύπλευρη προ-
σέγγιση αν κερδίζει ή χάνει; Όταν έχουµε δεδοµένο ότι
θα υπάρξει οπωσδήποτε αναθεώρηση της δοµής και µε
κυρίαρχο στοιχείο την δραστική µείωση των στρατηγείων
ποίος µπορεί να ήταν για εµάς ο στρατηγικός στόχος και
σε τι ποσοστό επιτεύχθηκε.

Κατ' αρχήν στην παρούσα ανάλυση δεν δεχόµα-
στε ότι η χώρα µας ήταν απούσα τόσο σε πολιτικό όσο και
σε υπηρεσιακό επίπεδο, ενώ τολµάµε να επισηµάνουµε
ότι οι απόψεις για την περί "µέχρι εσχάτων" διεκδίκηση
του CAOC και µη παροχή συναίνεσης (Consensus) από
τον Έλληνα Υπουργό (που εµµέσως σηµαίνει βέτο) αν µη
τι άλλο κρίνονται παιδαριώδεις και ανεδαφικές, ιδιαίτερα
όταν εκφράζονται από πρόσωπα που υποτίθεται ότι θεω-
ρητικά γνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο
ΝΑΤΟ.

Επειδή συνήθως µεταφράζουµε τα κέρδη της
Τουρκίας σε δικές µας απώλειες και αντιστρόφως λει-
τουργώντας αντανακλαστικά, γεγονός που στις διεθνείς
σχέσεις είναι καταστροφικό, πρέπει να επισηµάνουµε ότι
(πάντα κατά την εκτίµηση µας) µε την νέα δοµή η
Τουρκία δεν θα έχει πλέον την δυνατότητα, που απέκτησε
το 2003, όταν µεταστάθµευσε το CC Air από την Ιταλία (
Νάπολη) στη Σµύρνη, να προβάλλει µέσα από τις Συµ-
µαχικές διαδικασίες αµφισβητήσεις επί των κυριαρχικών
δικαιωµάτων αλλά και των διοικητικών και συντονιστι-
κών αρµοδιοτήτων της χώρας µας. Βέβαια η Τουρκία
"συνεπής" στην αναθεωρητική της πολιτική, θα συνεχίσει
να εγείρει θέµατα όπως το καθεστώς της
Λήµνου, την στρατικοποίηση των νησιών Αιγαίου κλπ.

Είναι όµως διαφορετικό τα "προβλήµατα" (κατ' ουσία οι
µονοµερείς απαιτήσεις της) να παραµένουν σε διµερές
επίπεδο και άλλο να εγγράφονται οι αµφισβητήσεις της σε
Νατοϊκό πλαίσιο, καθόσον αναγκάζεται η Συµµαχία να
τηρεί τη γνωστή απαράδεκτη πολιτική των ''ίσων
αποστάσεων'' που ευνοεί τις τουρκικές αξιώσεις. Τα
περισσότερα προβλήµατα στον αεροπορικό τοµέα
οµολογουµένως προέρχονταν από το Αεροπορικό
Στρατηγείο της Σµύρνης.

Πλέον όµως των παραπάνω θα πρέπει να επι-
σηµανθεί ότι το Ναυτικό Στρατηγείο (CC Mar) θα είναι
τελικώς στο Northwood. Η Τουρκία επιδίωξε να µετεγ-
κατασταθεί το Ναυτικό Στρατηγείο από την Ιταλία στην
χώρα τους. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να αποφευχθεί και
βλέπουµε ότι τελικά αποφεύχθηκε και είναι µία θετική
εξέλιξη καθόσον οι νεοθωµανικές ναυτικές φιλοδοξίες
της Τουρκίας δεν θα "στηριχθούν" σε Νατοϊκές δοµές.

Τελικά οι γείτονες "πήραν" το Χερσαίο Στρα-
τηγείο. Όµως αναγκαστικά τίθεται το ερώτηµα τι θα κερ-
δίσει η Τουρκία µε την εγκατάσταση του Στρατηγείου αυ-
τού; Πρέπει να προβληµατιστούµε; Εκτιµούµε όχι ιδιαί-
τερα και αυτό διότι:

Η ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου*
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�Η χώρα αυτή ευρίσκεται γεωγραφικά εγγύτερα σε
πιθανές περιοχές κρίσεων.
�Έχει διαθέσει, κατ' επανάληψη, Στρατηγείο και  µεγάλο
αριθµό χερσαίων στρατευµάτων στο Αφγανιστάν.
�Θα επωµιστεί το κόστος της υποστήριξης του φι λο ξε -
νούντος έθνους.
�Θα επωµιστεί το πολιτικό κόστος από ενδεχόµενη ανά -
πτυξη σε πιθανή κρίση στα µάτια του αραβικού κόσµου .
�Κυρίως όµως γιατί οι χερσαίες δραστηριότητες δεν
παράγουν τα γνωστά προβλήµατα του αεροπορικού ή
ναυτικού τοµέα για µας. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση σε αυτό το σηµείο θα
αναφερθούµε στην τυπική κατάργηση του CAOC  της Λά -
ρισας. Οι ειδήµονες γνωρίζουν ότι  από το 2003, οπότε και
καταργήθηκε το ∆ιακλαδικό Στρατηγείο Joint Command
South Center (Τύρναβος) µε χερσαίο προσανατολισµό
(land heavy) ουσιαστικά  δεν διαθέτουµε  νατοϊκή οντό -
τητα στη ∆οµή ∆ιοικήσεως.  Ο λόγος είναι ότι το  προβλε -
φθέν, από τη δοµή του 2003, CAOC- 4 (πρώην CAOC-7)
µε βάση το έγγραφο της Στρατιωτικής Επιτροπής MC 324
ουδέποτε ενεργοποιήθηκε ως NATO Body, και ουδέποτε
έτυχε χρηµατοδότησης των λειτουργικών του εξόδων από
τον κοινό στρατιωτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις, αλλά παρέµεινε ως πολυεθνικό, στη βάση
MOU, από την συγκρότηση του. Κατά την γνώµη µας η
"απώλεια" του CAOC δεν επιδρά αρνητικά για τα συµ -
φέροντα µας.

Μία ρεαλιστική αλλά και εξορθολογισµένη
απάν τηση στους διαφωνούντες µε την προσέγγιση µας και
επιµένοντες στην µε κάθε τρόπο διατήρηση του CAOC
επισηµαίνει εµφατικά  ότι  οι Στρατηγικές ισορροπίες εν -
τός ΝΑΤΟ δεν θα άφηναν ποτέ την Ελλάδα να έχει CAOC
χωρίς την ταυτόχρονη "αναζωογόνηση" του CAOC στο
Es  ki Sexir. Αφού από το 2003 µέχρι σήµερα δεν κατα -
φέραµε να ενεργοποιήσουµε πλήρως το CAOC, ποιος
εχέφρων εµπειρογνώµων και µη πιστεύει ότι θα συµ φω -
νούσε η Τουρκία στο να ενεργοποιηθεί αν δεν παρέµενε
στη νέα δοµή και το Eski Sexir; Θα συµφωνούσε δηλαδή
η Τουρκία στο να µη καθορισθεί ως όριο των Track
Production Areas των radars ο 25ος µεσηµβρινός αλλά το
όριο των FIR Αθηνών - Κων/πόλεως; Θα συµφωνούσε σε
καθορισµό (Air policing areaς) των δύο CAOCs µε βάση
το όριο του FIR ή τον 25ο µεσηµβρινό;

Συµπληρωµατικά οφείλουµε να αναφέρουµε ότι
σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, η χώρα µας θα  διατη -
ρήσει το CAOC Λάρισας µε τη σηµερινή µορφή ώστε να
εξακολουθήσει να προσφέρει προστιθέµενη αξία στη
Συµµαχία (στο πλαίσιο της δοµής δυνάµεων) για τους
ακόλουθους λόγους:
�Για την εκµετάλλευση της προηγµένης τεχνολογίας
εξοπλισµού του, ως ACCS CAOC, σε θέµατα της ενο -
ποιη µένης αεράµυνας του ΝΑΤINADS, καθώς δηµιουρ -
γούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις ανάθεσης από το CC Air
Ramstein επιχειρησιακών και λειτουργικών αρµοδιο τή -
των κατά περίπτωση.
�Για την ενίσχυση των δύο CAOCs (Uedem και Poggio
Re natico), που τελικώς παραµένουν στη δοµή διοικήσεως,
όπως ήδη έγινε για τις ανάγκες της επιχείρησης ''Unified
Protector'' µε την ενίσχυση του CAOC του Poggio
Renatico.
�Γιατί µπορεί να έχει ρόλο σε θέµατα διοικήσεως και
ελέγχου της αντιπυραυλικής άµυνας, δεδοµένου ότι δια -
θέτουµε και σύστηµα PATRIOT στο πλαίσιο του Να τοϊ -
κού προγράµµατος, καθώς και την υποστήριξη των
πλοίων ''Aegis'' των ΗΠΑ που θα αναπτύσσονται στην Αν.
Μεσόγειο (Αιγαίο) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σκέλους

του αµερικανικού προγράµµατος αντιπυραυλικής άµυνας
(European Phased Adapted Approach).

Στο προσεχές διάστηµα, αντισταθµίζοντας  την
έστω τυπική κατάργηση του CAOC, θα πρέπει να διεκ -
δικήσουµε  την κατανοµή συγκεκριµένων θέσεων ανωτά -
των (flag posts) και στελεχών βαθµού Σµηνάρχου . Συγ -
κεκριµένα, θα πρέπει να διεκδικηθούν οι θέσεις του διοι -
κητού ή υποδιοικητού του CAOC Poggio Renatico, ή/και
του επικεφαλής των τρεχουσών επιχειρήσεων ή ασ -
κήσεων. Στο CC Air Ramstein θέσεις στα τµήµατα  των
τρεχουσών επιχειρήσεων ή ασκήσεων καθώς και
κατάλληλες θέσεις για θέµατα αντιπυραυλικής άµυνας
στο SHAPE.  

Επειδή αναφέρθηκε στον Τύπο ότι χώρες της νό -
τιας περιοχής αναλαµβάνουν Στρατηγεία, διευκρινίζεται
ότι  στην  Ισπανία (Torrejon) δεν δηµιουργείται  εξ αρχής
Αεροπορικό  Κέντρο ∆ιοίκησης και Ελέγχου (DACCC)
αλ  λά µετασταθµεύει το πρώην DARS που ήταν στην
Ολλανδία (New Millingen). Απλώς να σκεφθούµε ότι θα
µπορούσε να πάει στην Σµύρνη αν δεν έφευγε το Χερσαίο
της Μαδρίτης. Το ∆ιακλαδικό Κέντρο Επιχειρησιακής
Ανά λυσης ( JALLC) που βρίσκεται στην Πορτογαλία πα -
ραµένει καθόσον ανήκει στην Στρατηγική ∆ιοίκηση Με -
τασχηµατισµού (ACT) που όµως δεν υφίσταται δοµική
αλ λαγή αλλά απλή µείωση του προσωπικού. 

Συνεκτιµώντας όλα τα παραπάνω µε µία ρεα λι -
στική προσέγγιση, αλλά και εκ του αποτελέσµατος,  εκτι -
µάται ότι η Ελλάδα σωστά αποστασιοποιήθηκε από την
άγονη πρακτική όλων των προηγούµενων δοµών όπου, µε
βάση το µεγάλο αριθµό των προς διανοµή Στρατηγείων
και τη στατική διάρθρωση της Συµµαχίας, πρυτάνευε η
λογική του ερωτήµατος ''τι Στρατηγείο θα πάρει κάθε χώ -
ρα''.  Η λογική αυτή, υπό το πρίσµα του νέου στρατηγικού
δόγµατος, της έµφασης στη δοµή δυνάµεων (λόγω λιτής
δοµής διοικήσεως), της αναπτυξιµότητας εκστρατευτικών
δυνατοτήτων και του συνεχώς διογκούµενου κόστους
υποστήριξης φιλοξενούντος έθνους, έχει αποδυναµωθεί.
Συνεπώς, θεωρούµε ότι το κέρδος από την κατάργηση

του Αεροπορικού Στρατηγείου της Σµύρνης και την εξά -
λειψη των γενεσιουργών αιτίων δηµιουργίας τριβών σε
διµερές επίπεδο και κυρίως σε ενδοσυµµαχικό πλαίσιο,
συγ  κριτικά µε το παρελθόν, εκτιµάται ως µεγαλύτερο.
Επι προσθέτως η γενική εκτίµηση είναι  ότι ενώ δεν υφι -
στάµεθα απώλεια υπάρχει σηµαντικό όφελος για την Συµ -
µαχία ως συνόλου  ( αναγνωρίζεται τόσο από τους ανώτα -
τους αξιωµατούχους της όσο και από την Αµερικανική
πλευρά) καθόσον µεγιστοποιείται η λειτουργική και επι -
χειρησιακή αποτελεσµατικότητα της στο νότιο τοµέα
καθώς επίσης διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη λειτουργίας
του ευρωπαϊκού σκέλους της αµερικανικής αντιπυ ραυ -
λικής άµυνας.

*Ο Υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος
Λουκό πουλος έχει υπηρετήσει συνολικά 6 έτη σε θέσεις

του ΝΑΤΟ ( NATO SCHOOL στο Oberammergau στην
Γερµανία ως Καθηγητής και Υπεύθυνος για την συνερ -
γασία µε χώρες PfP και Μεσογειακού ∆ιαλόγου και στο
Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ως Συντονιστής
Αµυντικής Σχεδίασης στην ∆ιεύθυνση Πολιτικής και
Σχεδίων στο ∆ιεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο)) ενώ έχει
διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του Α/ΓΕΕΘΑ. Από τον
Μάιο 2010 είναι Αναλυτής-Ερευνητής στο Ινστιτούτο
Αναλύσεων Άµυνας και Ασφάλειας (I-SDA http://www.i-
sda.org/) και επιπροσθέτως  µέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΕΣΜΕ).
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Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα ή βλαστικά κύτταρα είναι
αδιαφοροποίητα αρχέγονα κύτταρα, τα οποία χαρακτη-
ρίζονται από την ικανότητα αυτοπολλαπλασιασµού και
τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε κύτταρα διαφόρων
ιστών και οργάνων ενός οργανισµού. Από τη διαίρεση
ενός βλαστοκυττάρου (η διαίρεση είναι ο συνήθης
τρόπος πολλαπλασιασµού των κυττάρων) µπορεί να
προκύψουν δύο ώριµα κύτταρα, τα οποία θα
διαφοροποιηθούν προς την κατεύθυνση των
εξειδικευµένων κυττάρων του ιστού από τον οποίο
προέρχεται το βλαστοκύτταρο ή ένα βλαστοκύτταρο
(επειδή τα βλαστοκκύταρα αυτοανανεώνονται,
εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της παρακαταθήκης
των βλαστοκυττάρων) και ένα ώριµο κύτταρο, το οποίο
θα διαφοροποιηθεί, όπως προηγουµένως.

Εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα βρίσκονται σε όλα τα στάδια
της εµβρυϊκής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, η σύντηξη
του ωραρίου και του σπερµατοζωαρίου δίνει γένεση σε
ένα κύτταρο (το ζυγωτό) το οποίο έχει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσει έναν ολόκληρο νέον οργανισµό. Γι΄αυτόν
το λόγο το ζυγωτό θεωρείται κύτταρο ολοδύναµο. Κατά
τις πρώτες ώρες µετά τη γονιµοποίηση, το ζυγωτό µε
διαδοχικές διαιρέσεις δίνει γένεση σε περισσότερα (δύο,
τέσσερα, οκτώ κ.λ.π.) ολοδύναµα κύτταρα. Αυτό
σηµαίνει ότι οποιοδήποτε από τα κύτταρα αυτά, εάν
τοποθετηθεί στη µήτρα µιας γυναίκας, έχει τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε κανονικό έµβρυο. (Έτσι
δηµιουργούνται και τα µονοζυγωτικά δίδυµα).

Είναι πραγµατικά ασύλληπτο το γεγονός, πως
από ένα ολοδύναµο κύτταρο προέρχονται τα ηπατικά
κύτταρα, τα εγκεφαλικά κύτταρα, τα µυϊκά κύτταρα
κ.λ.π., δηλαδή τα 100 τρισεκατ. Κύτταρα όλων των
ιστών ενός ενηλίκου.

Μετά από 3-4 ηµέρες και µετά από µια σειρά
κυτταρικών διαιρέσεων, τα ολοδύναµα κύτταρα αρχίζουν
να εξειδικεύονται και δηµιουργούν τη βλαστοκύστη,
ένα σχηµατισµό ο οποίος µοιάζει µε µπάλα: Εξωτερικά
σχηµατίζεται µια στιβάδα κυττάρων, ενώ στο εσωτερικό
υπάρχει µόνο µια οµάδα κυττάρων, τα εµβρυϊκά βλαστο-

κύτταρα. Τα κύτταρα που αποτελούν το περίβληµα της
βλαστοκύστης θα δηµουργήσουν τον πλακούντα και
τους άλλους βοηθητικούς ιστούς που είναι απαραίτητοι
για την επιβίωση και ανάπτυξη του εµβρύου στη µήτρα
της µητέρας του. Από τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα, του
εσωτερικού της βλαστοκύστης, προέρχονται όλοι οι
τύποι των κυττάρων (περίπου 300 διαφορετικοί
κυτταρικοί τύποι), από τους οποίους θα προκύψουν οι
αντίστοιχοι ιστοί και τα όργανα του εµβρύου. Π.χ.
κύτταρα καρδιακού µυός, νευρικά κύτταρα, κύτταρα του
δέρµατος, του ήπατος, του αµφιβληστροειδούς, κ.α. Γι
αυτό τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα ονοµάζονται
πολυδύναµα. Η δυνατότητα διαφοροποίησης των
εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων σε άλλους κυτταρικούς
τύπους, διατηρείται µέχρι την 14η ηµέρα από τη
γονιµοποίηση. (Θα σηµειώσω ότι τα πολυδύναµα κύτ-
ταρα δεν είναι ολοδύναµα, επειδή έχουν χάσει την ικανό-
τητά τους να δίνουν γένεση σε έναν πλήρη οργανισµό.
Έχουν χάσει, π.χ. την ικανότητα δηµιουργίας
πλακούντα).

Την Τρίτη εβδοµάδα της εµβρυϊκής ανάπτυξης, ο
εν εξελίξει οργανισµός αποτελείται από τρία
διαφορετικά κυτταρικά δέρµατα. Κάθε κυτταρικό δέρµα
είναι "προγραµµατισµένο" να δώσει ορισµένους ιστούς
και όργανα. Ανάλογα µε το δέρµα που βρίσκονται, τα
βλαστοκύτταρα διαφοροποιούνται προς τους
προκαθορισµένους τύπους κυττάρων.

Τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα εξαφανίζονται πολύ
γρήγορα, αφήνοντας λίγα θυγατρικά βλαστοκύτταρα για
τις ανάγκες του οργανισµού. Γενικά, η πολυδυναµία των
βλαστοκυττάρων µειώνεται σταδιακά, καθώς συµπληρώ-
νεται και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του οργανισµού.
Τελικά στους ενήλικες τα βλαστοκύτταρα που έχουν
αποµείνει, γνωστά ως βλαστοκύτταρα ενηλίκου,
χρησιµεύουν για την ανανέωση των κατεστραµµένων
κυττάρων των ιστών, διαφοροποιούµενα υπό
φυσιολογικές συνθήκες µόνο σε κύτταρα των ιστών
στους οποίους βρίσκονται.

Με βάση τα προηγούµενα, τα εµβρυϊκά βλαστο-
κύτταρα προέρχονται από έµβρυα που βρίσκονται στο
στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή από έµβρυα ολίγων
ηµερών. Οι µέθοδοι αποµόνωσης των ανθρώπινων εµβ-
ρυϊκών βλαστοκυττάρων αναπτύχθηκαν πρώτα σε
άλλους οργανισµούς. Τα πρώτα εµβρυϊκά
βλαστοκύτταρα αποµονώθηκαν το 1981 από
βλαστοκύστη ποντικού, ενώ τα πρώτα ανθρώπινα
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έµβρυα, που χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση
εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων, προέρχονται από κλινικές
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής ή εξω σωµατικής
γονιµοποίησης. Έχουν δηλαδή δηµιουργηθεί από τη
σύντηξη ωαρίου και σπερµατοζωαρίου στο δοκι µαστικό
σωλήνα. Ας σηµειωθεί ότι αποτελεί συνήθη πρα κτική
των κλινικών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής να
δηµιουργούν περισσότερα από ένα έµβρυα (τα οποία φυ -
λάσσονται στην κατάψυξη), ώστε,  σε περίπτωση
ατυχούς εγκυµοσύνης, να υπάρχουν έµβρυα για
µελλοντικές προσπάθειες. Στην προκειµένη περίπτωση,
τα έµβρυα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για
αναπαραγωγικούς σκο πούς και έτσι αντί να πεταχθούν
διατέθηκαν στην έρευνα.

Τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα κρύβουν πολλά
µυστικά της ζωής. Μπορούν να µας δώσουν
πληροφορίες για τις πολύπλοκες και καθοριστικές
διαδικασίες που λαµ βάνουν χώρα στα πρώϊµα στάδια της
ανθρώπινης ανά πτυξης. Σε µοριακό επίπεδο αυτό
σηµαίνει ότι οι επισ τή µονες ελπίζουν να µάθουν ποια
γονίδια εκφράζονται σ΄ αυτό το αρχικό στάδιο, των
οποίων η δράση είναι καθο ριστική για την οµαλή
λειτουργία της ανάπτυξης. Έτσι οι µελέτες των
εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων αναµένονται, όχι µόνο να
εµπλουτίσουν αλλά και να ανατρέψουν τις υφιστάµενες
γνώσεις µας στον τοµέα της εµβρυολογίας.

Η µελέτη των βλαστοκυττάρων θα συµβάλλει
στην κατανόηση των µηχανισµών διαφοροποίησης των
κυττάρων, αφού πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος και
πολλές γενετικές ανωµαλίες, οφείλονται σε προβλήµατα
που δηµιουργούνται κατά τη διαδικασία της δια -
φοροποίησης.

Στον τοµέα της φαρµακολογίας οι δοκιµές σε
πολυδύναµα βλαστοκύτταρα παρέχουν έναν ασφαλή
τρόπο για έλεγχο των νέων φαρµάκων σε πληθώρα
κυτταρικών τύπων υποκαθιστώντας σε πολλές
περιπτώσεις τις απευθείας δοκιµές σε πειραµατόζωα ή
τις κλινικές δοκιµές στον άνθρωπο.

Καίτοι ελάχιστα είναι προς το παρόν γνωστά για
το µηχανισµό διαφοροποίησης των εµβρυϊκών
βλαστοκυττάρων στους διαφόρους κυτταρικούς τύπους,
τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα έχουν χρησιµοποιηθεί µε
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα ή εµφανίζουν αισιόδοξες
προοπτικές εφαρµογής : Για τη µερική αποκατάσταση
τραυµατισµών της σπονδυλικής στήλης στους πονικούς,
για την αντιµετώπιση νευρο-εκφυλιστικών ασθενειών (µε
την αντικατάσταση κατεστραµµένων εγκεφαλικών
κυττάρων), για την αντιµετώπιση τραυµατισµών (µε τη
διέγερση διαφοροποίησης σε µυϊκά κύτταρα), για
µελέτες του µηχανισµού των ασθενειών, για την
αντιµετώπιση του διαβήτη (µε εµφύτευση κυττάρων που
παράγουν ινσουλίνη), για την αντιµετώπιση των
ηπατίτιδων (µε την εµφύτευση υγιών ηπατικών
κυττάρων), για τη δηµιουργία κυττάρων του
αµφιβληστροειδούς και του κερατοειδούς, για την
αντιµετώπιση εγκαυµάτων (µε δηµιουργία δέρµατος
)κ.α.

Ο σηµαντικότερος όµως λόγος, για τον οποίο η
επιστηµονική κοινότητα χαιρέτησε την αποµόνωση των
ανθρωπίνων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων ως γεγονός
µείζονος σηµασίας, είναι η δυνατότητα χρησιµοποίησής
τους για την παραγωγή οργάνων και ιστών για
µεταµοσχεύσεις. Η ιδέα είναι να εκµεταλλευθούµε την
ικανότητά τους να διαφοροποιούνται σε οποιονδήποτε
κυτταρικό τύπο για να µπορούµε να δηµιουργήσουµε
µεταµοσχεύσιµους ιστούς και όργανα.

Μοσχεύµατα ιστών µπορούν να παραχθούν από
ανθρώπινα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα υπό την επίδραση
κυτοκινών ή άλλων ουσιών, για την αντικατάσταση
γηρασµένων ιστών. Επίσης είναι δυνατή η
αντικατάσταση ιστών, οι οποίοι δεν είναι φυσιολογικά
ανανεώσιµοι, όπως τα κύτταρα του µυελού που
παράγουν ντοπαµίνη (ένα νευροδιαβιβαστή) και τα οποία
έχουν καταστραφεί από την ασθένεια του Parkinson, ή
τα κύτταρα του καρδιακού µυός. Ας σηµειωθεί ότι η
καρδιά έχει περιορισµένη ικανότητα αυτοεπιδιόρθωσης
και αναγέννησης. Έτσι η απώλεια λειτουργικού ιστού,
µετά από έµφραγµα του µυοκαρδίου, είναι µόνιµη και
οδηγεί συνήθως σε καρδιακή ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια
αυτή αποτελεί το σοβαρότερο επακόλουθο σύνδροµο, µε
σηµαντική θνησιµότητα και νοσηρότητα, παρά τη χρήση
νεότερων µεθόδων αντιµετώπισής της. Τα εµβρυϊκά
βλαστοκύτταρα παρέχουν τη δυνατότητα αναγέννησης
των καρδιοκυττάρων, µε την αντικατάσταση των
κατεστραµµένων µυϊκών ινών. Ελπίζεται ότι στα
επόµενα χρόνια θα δηµιουργηθεί λειτουργική καρδιά στο
Εργαστήριο έτοιµη προς µεταµόσχευση.

Πίνακας 1 : Εφαρµογές εµβρυϊκών
βλαστοκυττάρων

� Μελέτη διαφοροποίησης κυττάρων (καρκίνος,
γενετικές ανωµαλίες)
� Έλεγχος νέων φαρµάκων
� Τραυµατισµοί σπονδυλικής στήλης
� ∆ιαφοροποίηση σε µυϊκά κύτταρα
(τραυµατισµοί)
� Νευροεκφυλιστικές ασθένειες (αντικατάσταση
εγκεφαλικών κυττάρων)
� Αντιµετώπιση διαβήτη (εµφύτευση κυττάρων
που παράγουν ινσουλίνη)
� Αντιµετώπιση ηπατίτιδας (εµφύτευση υγιών
κυττάρων)
� ∆ηµιουργία δέρµατος (εγκαύµατα, τραύµατα)
� ∆ηµιουργία κυττάρων αµφιβληστροειδούς και
κερατοειδούς
� Αναγέννηση καρδιοκυττάρων
� Αναγέννηση ιστών και οργάνων (Parkinson,
Alzheimer, διαβήτης κ.α.)
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Έχοντας, λοιπόν, υπ΄όψιν ότι τα εµβρυϊκά
βλαστοκύτταρα µπορούν να προκαλέσουν αναγέννηση,
όχι µόνο ιστών αλλά και ολόκληρων οργάνων, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα αντιµετώπισης ανίατων µέχρι
σήµερα ασθενειών, όπως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι
ασθένειες του Parkinson και του Alzheimer, η παράλυση,
ο διαβήτης κ.λ.π., µπορούµε αβίαστα να καταλήξουµε
στο συµπέρασµα ότι τα βλαστοκύτταρα ίσως αποτελούν
το µέλλον της ιατρικής επιστήµης. Πρόσφατα
Αµερικανοί επιστήµονες ανακοίνωσαν την αναγέννηση
κατεστραµµένων αρθρώσεων στα κουνέλια µε τη
χρησιµοποόιηση εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Στον
Πίνακα 1 δίνονται διάφορες εφαρµογές των εµβρυϊκών
βλαστοκυττάρων.

Όµως, καίτοι τα έµβρυα, που χρησιµοποιούνται
για τη λήψη εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων, δεν επρόκειτο
να χρησιµοποιηθούν για εµφύτευση στις κλινικές
εξωσωµατικής γονιµοποίησης, οι αντιδράσεις είναι
πολλές µε το επιχείρηµα ότι θυσιάζονται ζωές εµβρύων
στο βωµό της Επιστήµης. (Για τις αντιδράσεις αυτές και
την αναπτυχθείσα εκατέρωθεν επιχειρηµατολογία θα
αναφερθώ αργότερα).

Γι΄αυτό η έρευνα εστράφη και προς άλλες
κατευθύνσεις. Ιταλοί επιστήµονες ανακοίνωσαν ότι
πέτυχαν τη λεγόµενη ασεξουαλική ή αφυλετική
αναπαραγωγή, δηλαδή ανάπτυξη των ωαρίων σε έµβρυα
χωρίς αυτά να γονιµοποιηθούν από σπέρµα. Τα έµβρυα
αυτά ζουν µόνο λίγες ηµέρες, αλλά στο διάστηµα αυτό
λαµβάνονται τα πολύτιµα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα
διαφοροποιήθηκαν, µε τον κατάλληλο χειρισµό, σε
νευρικά κύτταρα.

Ταυτόχρονα ενισχύθηκε οικονοµικά η έρευνα για
τα βλαστοκύτταρα ενηλίκου, η χρήση των οποίων είναι
αποδεκτή απ΄όλους.

Βλαστοκύτταρα ενηλίκου

Υπενθυµίζεται ότι οι ιστοί των ενηλίκων ζώων
περιέχουν βλαστοκύτταρα ενηλίκου, τα οποία έχουν την
ικανότητα να αυτογεννώνται και να διαφοροποιούνται
προς τα πλήρως εξειδικευµένα κύτταρα του αντίστοιχα
ιστού. Έτσι, από τη ν παρακαταθήκη των δερµατικών
βλαστοκυττάρων θα προκύψουν νέα κύτταρα σε
αντικατάσταση αυτών που γηράσκουν, ενώ από την
παρακαταθήκη των βλαστοκυττάρων του µυελού
προκύπτουν µεταξύ των άλλων και τα αρχέγονα
αιµοποιητικά κύτταρα, τα οποία εν συνεχεία δίνουν
γένεση σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του αίµατος

(τα ερυθρά και τα λευκά αιµοσφαίρια και τα
αιµοπετάλια). Ανέφερα, "µεταξύ των άλλων", επειδή στο
µυελό των οστών βρίσκονται βλαστοκύτταρα του
αιµοποιητικού, του ενδοθηλίου, µεσογχυµατικά βλαστικά
κύτταρα, καθώς και άλλοι µη χαρακτηριζόµενοι
πληθυσµοί προγονικών κυττάρων.

Αρχικά πίστευαν ότι τα βλαστοκύτταρα ενηλίκου
βρίσκονται µόνο σε ορισµένους ιστούς, όπως στο µυελό
των οστών, στο δέρµα, στο έντερο, στους όρχεις και στι
αναπνευστικό επιθήλιο, δηλαδή σε όργανα που έχουν
ενδογενώς υψηλό ρυθµό ανανέωσης. Φαίνεται, όµως, ότι
τα κύτταρα αυτά υπάρχουν σε όλους τους ιστούς.

Αρχικά, επίσης, είχε θεωρηθεί ότι τα βλαστικά
κύτταρα ενηλίκου είναι πολύ εξειδικευµένα, δηλαδή
διαφοροποιούνται µόνο προς κύτταρα που
επαναδηµιουργούν τον ιστό από τον οποίο προέρχονται.
Σήµερα, όµως, γνωρίζουµε ότι το δυναµικό
διαφοροποίησης των κυττάρων αυτών είναι πολύπλευρο,
γεγονός που αποδίδεται µε τον όρο "πλαστικότητα",
αφού κάτω από ορισµένες συνθήκες διαφοροποιούνται,
εξειδικευόµενα τελικώς σε ώριµους ανθρώπινους ιστούς
ή όργανα που µπορούν να αντικαταστήσουν
δυσλειτουργούντες ή πάσχοντες ιστούς ή όργανα. 

Οι ορισµένες συνθήκες, κάτω από τις οποίες
διαφοροποιούνται τα βλαστοκύτταρα ενηλίκων, δεν είναι
βέβαια κάτι το απλό, αλλά κάτι το εξαιρετικά πολύπλοκο
και σύνθετο. Ως γνωστόν τα 100 περίπου τρισ. κύτταρα
του οργανισµού µας ανταλλάσσουν χηµικά µηνύµατα.
Ένα κύτταρο επηρεάζει τη συµπεριφορά άλλων, ενώ
λαµβάνει µηνύµατα από άλλα κύτταρα µέσω ουσιών, οι
οποίες συνδέονται περιοδικά µε ειδικές χηµικές δοµές
(τους υποδοχείς) που βρίσκονται στις επιφανειακές τους
µεµβράνες. Καίτοι οι έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή
απασχολεί πολλά Εργαστήρια σε όλον τον κόσµο, έχουν
γίνει προς το παρόν µικρά µόνο βήµατα.

Ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου
ανακοίνωσαν την ανακάλυψη µιας πρωτεϊνης, που
ονοµάζεται Nanog, η οποία φαίνεται να έχει τη
δυνατότητα µετατροπής ενός ενηλίκου κυττάρου σε
βλαστοκύτταρο. Αν η µέθοδος τύχει εφαρµογής, τότε
είναι δυνατόν ενήλικα κύτταρα από τους ασθενείς να
µετατρέπονται σε βλαστοκύτταρα,, από τα οποία θα
προκύψουν διαφορετικοί ιστοί και όργανα σε
αντικατάσταση εκείνων που έχουν υποστεί βλάβη. Ένα
από τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι
χρησιµοποιούνται κύτταρα του ασθενούς και εποµένως
δεν υφίσταται πρόβληµα απόρριψης των µοσχευµάτων.
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ενίσχυση προήρχετο από την σύνταξη µελετών και την διενέργεια συνεδρίων, σεµιναρίων,  ηµερίδων και την
έκφραση ευαρεσκείας ενίων δωρητών για το επιτελούµενον εθνικόν έργον εκ µέρους του ινστιτούτου µας.
Λόγω της οικονοµικής κρίσης η ανωτέρω ενίσχυση έχει σχεδόν µηδενισθεί. Προ του ενδεχοµένου της παύσεως
λειτουργίας µας, απευθυνόµεθα στα µέλη µας για την έµπρακτο συµβολή τους στην προσπάθεια διατηρήσεως
του ινστιτούτου στην ενέργεια, η οποία εκτιµάται υφ’ υµών ως θετική.



Έχει περάσει καιρός (αρκετά χρόνια) από την ηµέρα της
αποστρατείας µου. Η επαφή µου µε τους εν ενεργεία -επα-
ναλαµβάνω, τους εν ενεργεία και όχι το σκοπίµως επινοη-
θέν και υβριστικό "ένστολους"- αξιωµατικούς, µε ένα αυ-
ξανόµενο βαθµό ανησυχίας, λαµβάνει τον χαρακτήρα µιας
απόµακρης επικοινωνίας. Αυτή η επικοινωνία, πρέπει να το
υπογραµµίσω, ουδέποτε κατά τα γνωστά των βιωθέντων
από µάς καιρών δεν είχε καταγράψει µια τοσούτου µεγέ-
θους διάσταση. Με αγωνία περισσή, διαπιστώνω, ότι
οσηµέραι ατύπως συντελείται µία διαµόρφωση ενός νέου
τύπου στρατιωτικού χαρακτήρος, ο οποίος απέχει από τα
γνωρίσµατα της δικής µου εποχής. Είναι ένας τύπος αξιω-
µατικού, ξένος προς εκείνον, ο οποίος παραδοσιακά και επί
σειράν δεκαετιών προσέδιδε την βεβαιότητα της οικείας,
της κοινής των αξιωµατικών πορείας προς τον αυτόν
σκοπόν. ∆ηλαδή την αποκλειστική εστίαση στην µήτρα των
υπερτάτων ιδεών Ελλάδα µε τις άπειρες σηµασιολογικές
της προεκτάσεις.

Προσπαθώ να καταλάβω την γενεσιουργό αιτία της
σηµειουµένης µεταστροφής. Επιχειρώ αυτοπαρατήρηση
µήπως και ανακαλύψω, ότι οι αντιλήψεις µου περί του φυ-
σικού δικαίου, το οποίον βασίζεται στην ανθρώπινη φύση
και στην λογική δεν έχει πλέον την ευκαµψία και την προ-
σαρµοστικότητα για να προσλάβει τις νέες προσεγγίσεις
περί θεσµών, περί καθήκοντος και περί εκτελέσεως της
στρατιωτικής αποστολής. ∆ιερωτώµαι, εάν ανήκω ολοσυ-
νειδήτως στην διακεκριµένη οικογένεια του στρατού. Μή-
πως µου διαφεύγουν δεδοµένα; Μήπως αγνοώ τις νέες υ-
περβατολογικές ηθικές αιτιολογήσεις; Σκέπτοµαι. Σκέ-
πτοµαι.

Στην µνήµη µου ανακαλώ την Ελληνική Ιστορία
και τον εαυτό µου ερωτώ για το ποία είναι η θέση µου
έναντι αυτής. Αβίαστη η απάντηση. Την Ελληνική Ιστορία
την εσπούδασα έχοντας σαν εκπαιδευτές αρίστους δασκά-
λους. Με εδίδαξαν, ότι οι Θερµοπύλες απετέλεσαν το πα-
ράδειγµα αυτοθυσίας και ηρωϊσµού των Ελλήνων. Ο
Μαραθώνας έµεινε στην παγκόσµια ιστορία σαν η φύτρα
της στρατηγικής και σαν η διαχρονική εγγύηση της ασ-
φαλούς πορείας του δυτικού πολιτισµού. Η Σαλαµίνα και οι
Πλαταιές διέδωσαν τα µηνύµατα της συνεπείας, της οργα-
νώσεως, της επινοητικότητος, της ιδέας της τµηµατικής
διαταγής, της πειθαρχίας, της ανδρείας και της αποθεώσεως
της εν τη ενώσει ιδέας τής προς την πατρίδα προσφοράς.

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας απετέλεσε την επιτοµή του
µεγαλείου και της διαδόσεως του χαρακτήρα ενός κόσµου
αγωγής ευαρέστου και αρετής πολεµικής.

Ύστερα ήλθαν οι Ρωµαίοι. Κατέκτησαν το έδαφος
της Ελλάδος και κατεκτήθησαν από τους Έλληνες. Κατε-
κτήθησαν από την ελληνική γραµµατεία, την φιλοσοφία,
τις επιστήµες, την τέχνη, το δίκαιον και την ιδέα της δη-
µοκρατίας. Όλα τούτα απετέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο
για την οικοδόµηση µιας νέας οντότητος. Μιας απορ-
ρέουσας αυτοκρατορίας. Της Βυζαντινής. Και µετά, ο δά-
σκαλος µου είπε, ότι ο πλέον επικίνδυνος εχθρός είναι ο
εσωτερικός. Αυτό τα σαράκι διαβρώνει, φθείρει, διαλύει.
Εκµηδενίζει, όχι µόνον άτοµα, αλλά έθνη ολόκληρα. Ακό-

µη και αυτοκρατορίες. Έτσι κι έγινε. Και η αποφράς ηµέρα
ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Το κτύπηµα το τελειωτικό. Και
ύστερα το χάος. Οι ολιγότεροι Τούρκοι, νικητές. Οι πολυ-
πληθέστεροι Έλληνες, δούλοι.

Η ευµάρεια ναρκώνει τις προοπτικές, εκθηλύνει το
σώµα, σαρκάζει τις ανησυχητικές προγνώσεις. Το τόνισε ο
δάσκαλος, ρίπτοντας ένα στιγµιαίο βλέµµα οδύνης στον
χάρτη της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Και µετά κάποιοι
Έλληνες µε πίστη υπέρτατη, όπως αυτή των φιλικών και η
εκτίµηση του Ρήγα, ότι το πεπρωµένο των Ελλήνων έναντι
των Τούρκων είναι ξεχωριστό και αποκτά αυτή την εγκυ-
ρότητα µε την δεδοµένη ιδέα της λογικής της αποζητήσεως
της ελευθερίας, αφ' ής η προϋπόθεση του πόθου αυτού εί-
ναι οντολογικά καθολικεύσιµη. Και εγένετο η παλιγγε-
νεσία. Και το Έθνος ανέστη. Αναθαρρήσαµε. Κοπιάσαµε.
Σκοπέλους παρακάµψαµε. Πετύχαµε πολλά.

Το έπος του '40 ήταν µια φυσική συνέπεια µιας
κοινωνίας µε πίστη και µια δύναµη συλλογική. Η τραγωδία
του 1974 απεδείχθη ύφανση συνδυασµών απρονοησιών,
προδοσιών, απυθµένων δοχείων έξωθεν εντολών και πο-
λιτικών µηχανορραφιών αρχοµανών. Ο δάσκαλος και πάλιν
ήτο σαφής. Είπε: οι βάρβαροι διασπούν τα σύνορα και εισ-
βάλλουν στον δικό µας κόσµο, όταν εµείς παύουµε να προ-
χωρούµε. Η πλάστιγγα της ιστορίας των λαών ουδέποτε
διατηρείται σε µία σταθερή ισορροπία. Η εµπειρική γνώση,
κάθε φορά κρούει κώδωνες, το σήµα των οποίων είναι
πεντακάθαρο στην ερµηνεία του. Όταν ο αυτοθεωρούµενος
"ανώτερος" παύσει να διεκδικεί και επαναπαύεται στις
δάφνες µε τις οποίες οι πρόγονοί του στεφανώθηκαν, όταν
ο αυτοθεωρούµενος "ανώτερος" χλευάζει και αµφισβητεί
τις εθνικές του παρακαταθήκες, όταν ο αυτοθεωρούµενος
"ανώτερος" απεµπολεί και αναιρεί την ίδια του την ιστορία,
τότε ο υπερήφανος κατώτερος και σφριγηλός καθυστερη-
µένος εισδύει µε την βία και εγκαθίσταται στην επικράτεια
του "ανωτέρου" και τον εξουδετερώνει πολιτικά, θρησ-
κευτικά και εθνικά.

∆ιερωτώµαι, εάν αυτά τα παραπάνω αναφέρονται
από το σύνολο των δασκάλων στον σηµερινό αξιωµατικό.
Φοβούµαι πως όχι. Όταν καταλείπονται αιχµές για οµο-
φυλοφιλικές προτιµήσεις των διακεκριµένων του παρελ-
θόντος, όταν οι ήρωες του '21 χαρακτηρίζονται τροµοκρά-
τες, ληστές, πλιατσικολόγοι, όταν ξαναγράφεται η ιστορία
κάτω από πολιτικές και λοιπές ύποπτες σκοπιµότητες, τότε
ποιό πιστεύεις θα είναι το εκδεχόµενον; Υποπτεύοµαι, ότι η
σηµερινή λαµβανοµένη παιδεία διαφέρει της πάλαι δικής
µου. Υποπτεύοµαι, ότι ο σηµερινός δάσκαλος είναι περισ-
σότερο συνδικαλιστής και οικονοµολάτρης αντί για το
προσδοκώµενο ελληνοµυσταγωγός και πατριδολατρείας
µεταλαµπαδευτής.

Εγώ, ο εν αποστρατεία, µετά από µία ακολουθία
αφελών σκέψεων, συµπεραίνω, ότι ζω σε ένα αδιασαφήτου
και βιαίας συµπήξεως πολυπολιτισµικό περιβάλλον, το
οποίον δεν µου εγγυάται ένα ευοίωνο αύριο για τα παιδιά
µου και τα παιδιά των παιδιών µου. Θέλω να πω, ότι µε αυ-
τά που βλέπω, που ακούω, που οσφραίνοµαι, που υποθέτω
και που συνειδητοποιώ, εκτιµώ ως επικείµενον ένα ζόφον,
εθνοφυλετικόν. Και για να γίνω πλέον σαφής, παραθέτω
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Quo vadis dignitate?
(Πού πας αξιωµατικέ;)

Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου



µερικές ακόµη σκέψεις. Και ας αρχίσω από τα δυτικά µε
κατεύθυνση προς ανατολάς.

Στα βορειοδυτικά µας σύνορα υπάρχει ένα "κα -
τώτερο" αλλά πολύ σφριγηλό κράτος, το λένε Αλβανία.
Υπάρχει και ένας άδηλος στρατός, τον λένε UCC, ο οποίος
είναι έτοιµος να υλοποιήσει το σχέδιο της ύαινας και να
κατασπαράξει ένα υποψήφιο πτώµα, όταν το συστήσουν οι
συγκυρίες.  Και αυτός ο δυσπρόσβλητος στρατός δεν θα
ανα ζητηθεί στο νότιο ηµισφαίριο της υδρογείου. Βρίσκεται
εντός της Ελλάδος. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι οικο δό -
µος, κτηνοτρόφος, γεωργός, γυναικών προαγωγός, έµπορος
ναρκωτικών. Είναι ένας "ευυπόληπτος" οικονοµικός µετα -
νάστης. Είναι σπουδαστής σε παραγωγική της δικής µου
πατρίδος σχολή. Με διαβεβαιώνουν, ότι αυτός ο τελευταίος
είναι ένας καλός φιλέλλην, διότι συσπουδάζει µε τους Έλ -
ληνες. Το πιστεύεις; Εγώ όχι! Εάν εγώ επί παραδείγµατι
ήµουν σπουδαστής στα Τίρανα και µία των ηµερών ευρι -
σκόµην προ του διλήµµατος να ξεκαθαρίσω τις προθέσεις
µου σε περίοδο στρατιωτικής-οικονοµικής-πολιτικής αντι -
παραθέσεως, δεν θα υποστήριζα άλλη θέση πλην αυτής του
συνόλου των αντιπαρατιθεµένων συµπατριωτών µου. 

Σε καλόγνωµη κριτική επί των απόψεών µου, φίλος
µου ειλικρινής, διετύπωσε την άποψη, ότι µε δικό µας έξυ -
πνο χειρισµό θα µπορούσε αυτό το ανθρώπινο δυναµικό να
αφοµοιωθεί στον κορµό του ελληνικού στοιχείου. Φοβού -
µαι πως όχι! Κάποτε, πριν κάποιους αιώνες αυτό συνε -
τελέσθη κάτω από συνθήκες εθνοφυλετικών ασαφειών και
ανυπάρκτων οριοσηµάνσεων. Σήµερα αυτό το δυναµικό
ανήκει σε ένα καθορισµένο και οργανωµένο κράτος. Μία
πραγµατική και όχι εικοτολογική εθνική οντότητα µε ου -
σιολογισµό, µε επιδιώξεις και µε όνειρα περί µεγάλης
Αλβανίας. Και εάν επιστηµολογικά προσαρµοστούµε στα
δεδοµένα των πραγµατικοτήτων (adequatio intellectus nos-
tri cum re) και λάβουµε σοβαρά υπόψη τους συνδυασµούς,
δηλαδή: το αλβανικόν όµορον, οι προς νότον διεκδικήσεις,
η παρουσία του αλβανικού στοιχείου σε πέραν των ασφα -
λών αναλογιών ποσοστό, η υπεργεννητικότητα του στοι -
χείου κττ, τότε ο βαθµός ανησυχίας προάγεται σε πολλα -
πλάσιον. Ένας ανορθόδοξος πόλεµος κλίνει ευνοϊκά υπέρ
του επιµένοντος στον σκοπό της διεξαγωγής του. Και µετά
φαντάζοµαι τα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδος να είναι
στον Αµβρακικό κόλπο. Φρίκη!

Ανατολικότερα είναι ένα άλλο "κατώτερο" κρα τί -
διο. Ωστόσο, επίµονο. Η πΓ∆Μ. Παλαιότερον Vardarska.
Νυν κατ' αυτούς "Μακεδονία". Ύποπτο! Ακροσφαλές!
Επικίνδυνο! Τις προάλλες κάποιος µου είπε: "έλα καηµένε,
τα παραλές. Τί να σου κάνει ένα κρατιδιάκι, που στον χάρτη
φαίνεται σαν κουτσουλιά"; Σκέπτοµαι, ότι και το Ισραήλ
είναι σαν την κεφαλή της καρφίτσας µέσα στον απέραντο
ισλαµικό κόσµο. Σκέπτοµαι, ότι και το κουνούπι, όταν είναι
µολυσµένο και µε τσιµπήσει, θα υποστώ τις συνέπειες.
Μέχρι και θάνατο. Φαντάζοµαι τον εαυτό µου να παρα -
τηρεί µε διόπτρες προς βορράν από ένα συνοριακό φυλάκιο
στην Ελασσόνα, ένα κράτος µε κλεµµένο όνοµα αλλά
ακλινές, αµετάστροφο και αποφασισµένο να υπάρξει.

Ακόµη πιο ανατολικά είναι ένα "συµµαχικό", ένα
"ευρωπαϊκό" κράτος, που λέγεται Βουλγαρία. Σκέπτοµαι,
ότι οι Βούλγαροι διεκδικούν την έξοδο στο Αιγαίο από την
εποχή της ιδρύσεώς τους ως κράτος. Και µάλιστα, όταν
κατά κάποιες βραχείες περιόδους της ιστορίας είχαν τον
έλεγχο της περιοχής, αυτοδικαιοδοτήθηκαν, θεωρώντας την
περιοχή, πατρίδα αλύτρωτη. Ή µήπως κάνω λάθος; Το

γεγονός της πολλαπλής συµµαχίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, όπως η ιστορία διδάσκει, µε επαναφέρει στο
αυτονόητον, ότι οι συµµαχίες δεν συνιστούν σχέσεις ειλι -
κρινούς φιλίας και αιώνιας αγάπης, αλλά σχέσεις αµοιβαίου
συµφέροντος. Και οι σχέσεις αυτές είναι ρευστές. Και
µεταστρέφονται όταν διαπιστωθεί απόκλιση συµφερόντων.
Θυµάµαι την Βουλγαρία πρώτη και καλύτερη στον πίνακα
των πιστών στο σύµφωνο της Βαρσοβίας. Θυµάστε την
Βουλγαρία στον Α' Βαλκανικό Πόλεµο; Την θυµάστε στο
Β' Βαλκανικό; Φυσικά και το θυµούνται οι σεβαστοί εν
απο στρατεία αξιωµατικοί και οι αγαπητοί εν ενεργεία -και
όχι ένστολοι- συνάδελφοι. Σκέπτοµαι, ότι αν η Βουλγαρία
εξέλθει στο Αιγαίο, εγώ θα πρέπει να παρατηρώ από τις
Βόρειες Σποράδες τα βουλγαρικά σκάφη και τις πλωτές
εξέδρες στην βουλγαρική ΑΟΖ κάπου νοτίως της Λήµνου.
Οποία δυστυχία!

Για την Ελλάδα, άπω ανατολικά βρίσκεται η "κα -
τώτερη" πολιτισµικά Τουρκία. Πριν καιρό κάποιος µε ελοι -
δόρησε: "έ και τι µ' αυτό; Τι φοβάσαι; Τα µεµέτια"; Εγώ
συρ ρικνώθηκα και σκέφτηκα, ότι ίσως έκανα υπερεκτίµηση
των δυνατοτήτων των Τούρκων. Μετά όµως θυµήθηκα, ότι
στην Κύπρο το 1974 διετύπωσα την ίδια ανησυχία, ως προς
τις επιθετικές προθέσεις των Τούρκων και χαρακτηρίστηκα
κινδυνολόγος. Ένας άλλος, που ήταν σωµατώδης και αν -
δρείος κατά το παράστηµα µε βροντώδη φωνή µε επέπληξε:
"τι φοβάσαι ρε! Αν τολµήσουν και έλθουν εδώ τα µεχµετζίκ
θα τα κάνω µε τα κρεµµυδάκια. Τα µεχµετζίκ ήλθαν και µας
έκαναν µε τα κρεµµυδάκια. Και ο σωµατώδης και κατά την
φωνή βροντώδης και σπηλαιώδης -και κατά το ύφος κοµ -
πορρήµων τύπος, κρύφτηκε µε επιµέλεια και σπουδή. Και
µετά από καιρό εµφανίστηκε σαν αντιστασιακός και υπέρ -
µαχος της επανόδου της δηµοκρατίας, όπως είπε, στον
δύσµοιρο αυτό τόπο. Και οι επιτήδειοι ερµήνευσαν την
λέξη δηµοκρατία στο βολικότερο "λαοκρατία". Ο καθ' ένας
από εµάς διαπιστώνει, ότι σαν άτοµο, που ανήκει σε τούτον
τον λαό ουδόλως κρατεί. Συνεπώς; 

Για να επανέλθω στις περί Τούρκων σκέψεις µου,
έχω να ειπώ, ότι αυτός ο λαός είναι λέει καλοκάγαθος και
προς τους Έλληνες φιλικός. Μα και βέβαια είναι. Γιατί να
µην είναι; Ο Έλληνας τουρίστας επισκεπτόµενος την Κων -
σταντινούπολη (την Ιστανµπούλ παρακαλώ, κάποιος µε
διορθώνει) ξοδεύει τα ωραία του λεφτά αρχίζοντας µε την
πληρωµή εισιτηρίου για να εισέλθει στην Αγία Σοφία. Των
προγόνων µας τον υπέρλαµπρο ναό. Οποία συγκατάθεση!
Οποία οµολογία. Οποία αποδοχή! Τον οίκο τούτο της χρι -
στια νοσύνης της οικουµενικής, οι Τούρκοι έχουν µετα -
τρέψει σε χώρο εκµεταλλεύσεως  οικονοµικής. Εισέρχονται
οι Έλληνες τουρίστες στην Αγιά Σοφιά, ψάλλουν το "τη
υπερµάχω στρατηγώ τα νικητήρια…", µουγκανίζοντας και
δακρύζοντας και ορκιζόµενοι επιλογικά, υπόσχονται στις
θεότητες των συναισθηµάτων "το πάλιν µε χρόνους και
καιρούς…". Και εξερχόµενοι του πάλαι ποτέ χριστιανικού
ναού, αισθάνονται, ότι το ηθικόν µέρος του χρέους των επε -
τελέσθη. Συνεπώς, ας πάµε τώρα για ψώνια. Κι αργότερα
ας απολαύσουµε στο night club το χορό της κοιλιάς. Και
φυσικά ο "καλοκάγαθος" Τούρκος δεν σε βλέπει σαν έναν
εν δυνάµει εκδικητή, αλλά σαν γενναιόδωρο, αν µη αφελή
πελάτη. 

Και αυτός ο καλοκάγαθος Τούρκος χρειάζεται µό -
νον δυο-τρεις ηµέρες ψυχολογικής προπαρασκευής από τα
media της δικής του πατρίδας για να εξαγριωθεί όπως οι
τότε γενίτσαροι. Θα πάρει τα όπλα, που αγοράζει ή κατα -
σκευάζει µε τα δικά σου λεφτά και θα έλθει να σε βιάσει,
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να σε λεηλατήσει, να σε σφάξει και να εγκατασταθεί στο
δικό σου σπίτι.

Σκέπτοµαι, ότι ο Τούρκος δεν θέλει µια πολιτι σµι -
κή ή συναισθηµατική πρόσβαση στην Θεσσαλονίκη, που
λέει, ότι είναι η γενέτειρα του πατέρα της Τουρκίας -του
Μουσταφά Κεµάλ- (η πραγµατική γενέτειρα είναι ο οικι -
σµός Σαρίγερ του χωριού Χρυσαυγή του Λαγκαδά). Θέλει
να οικειοποιηθεί όλα τα οικόπεδα, που µπορεί να δικαιο -
λογήσει στην διεθνή κοινότητα. ∆ηλαδή Θράκη, µισό Αι -
γαίο και το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής ΑΟΖ. Θέλει να
τα προσαρτήσει στον εθνικό της κορµό, την δε υπόλοιπη
Ελλάδα την θέλει υπό τον πλήρη έλεγχό της στα πλαίσια
της Νταβουτόγλειας νέο-οθωµανικής θεωρήσεως.

Εγώ σαν αξιωµατικός ε.α. ανησυχώ. Και ας πούµε,
ότι δεν πρέπει να πολυσκοτίζοµαι, διότι βρίσκοµαι στο τρί -
το τριτηµόριο της ζωής µου και ίσως δεν θα υποστώ την
δοκιµασία να βιώσω τα επερχόµενα δεινά. Όµως έχω απο -
γό νους. Και οι απόγονοί µου θα µου προσάψουν ευθύνες.
Και θα πρέπει να απολογηθώ, ως αθετήσας τον όρκο µου,
που αναφέρεται στην πατρίδα και την οποία "ουκ ελάττω
παραδώσω".

∆ιερωτώµαι για το ποία θέση έναντι αυτών λαµ -
βάνει ο εν ενεργεία αξιωµατικός. Κάποιος µου λέει: " µην
ανησυχείτε κύριε εν αποστρατεία αξιωµατικέ. Οι πολιτικοί
µας ηγέτες µας διαβεβαιώνουν, ότι χειρίζονται τα εθνικά
µας θέµατα κατά τρόπο δεξιοτεχνικό. Μάλιστα σε δισταγ -
µό µας, ως προς την αποδοχή της µειώσεως της στρατιω -
τικής θητείας µάς διαβεβαιώνουν, ότι ένας διπλωµάτης αξί -
ζει όσο ένα σύνταγµα στρατού". ∆εν πείθοµαι. Υπολογίζω
µε πράξεις µαθηµατικές. Ας πούµε η οροφή είναι διακόσια
συντάγµατα. ∆ιακόσιοι διπλωµάτες ισοφαρίζουν την επιθυ -
µουµένη στρατιωτική ισχύ. Συνεπώς, δεν µας χρειάζεται ο
στρατός. Σκέπτοµαι αφελώς; Εγώ γνωρίζω, ότι ισχυρός
στρατός είναι το µέσον που πιστοποιεί, που επικυρώνει το
δίκαιο του ισ χυ ρού. Ο στρατός είναι το κανονιστικό εργα -
λείο της κατο χυρώσεως της εθνικής ασφαλείας. Όχι οι ευ -
χές και οι προπόσεις στα κλιµατιζόµενα διπλωµατικά
σαλόνια.

Μήπως πρέπει να σχεδιάζεις και οργανώνεις ένα
στρατό ουσίας; Μήπως πρέπει να παύσεις να σκέπτεσαι
σαν ένας ασήµαντος κρίκος στο υδροκέφαλο κρατικό σύµ -
πλεγµα; Μήπως πρέπει να παύσεις να είσαι πιστός στο
δηµοσιοϋπαλληλικό δόγµα, που σε θέλει να µην είσαι εσύ
ο αρµόδιος; Με τον τρόπο αυτό γίνεσαι συνώνυµος µε τον
γραφειοκράτη. Γραφειοκρατία σηµαίνει φόβο αναλήψεως
της όποιας ευθύνης. Μήπως πρέπει να αρχίσεις να σχεδιά -
ζεις επιθετικά, όπως όλες οι χώρες του κόσµου; Σκέπτοµαι
το παράδειγµα του ισραηλινού στρατού, ο οποίος σχεδιάζει
για εκτιµώµενα επισυµβησόµενα σε ένα βάθος χρόνου
πενήντα και πλέον ετών. Ο Winston Churchill εγγονός είχε
γράψει στο βιβλίο του "ο πόλεµος των εξ ηµερών", ότι ο ισ -
ραηλινός στρατός έχει σχέδια καταλήψεως ακόµη και του
Βορείου Πόλου.

Μήπως όλοι αυτοί, οι µη Έλληνες, είναι ανεκδιή -
γη τοι; Καταγέλαστοι; Μήπως οι εδώ πολιτικοί έχουν πείσει
τους στρατιωτικούς, ότι σήµερα δεν γίνονται πόλεµοι και
συνεπώς οι στρατιωτικοί δεν είναι απαραίτητοι; Μήπως οι
σύµβουλοι των πολιτικών έχουν θεωρήσει εαυτούς πιο
σηµαντικούς από τις ένοπλες αρµάδες; Μήπως αιωρείται
κάποια σοβαρή παρανόηση, ως προς την φιλοσοφία της λέ -
ξεως ασφάλεια της χώρας; Μήπως έχουν πειστεί οι εν ενερ -
γεία αξιωµατικοί, ότι αρκεί ένα µικρός και ευέλικτος στρα -

τός, συντιθέµενος από δυνάµεις ειδικές για να καλύψει τις
ανάγκες της χώρας; 

Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Βέλγιο, ούτε Λουξεµ -
βούρ γο, ούτε ∆ανία, οι οποίες δεν διαθέτουν στρα τούς συ -
νόρων, διότι όλες τους οι γειτονικές χώρες συνι στούν ένα
status πολιτισµικής οµοδοξίας και εν υπνώσει εθνικές
διεκδικήσεις, αν τέτοιες υπάρχουν. Στην δική µας γεω γρα -
φική γειτονιά δεν είναι το ίδιο. όλες οι γειτονικές χώρες,
δεν διαθέτουν αναγώγιµες ιδιοσυστασίες. ∆ιπλω µατικά µας
χτυπούν φιλικά στην πλάτη αλλά κάτω από το µανίκι τους
έχουν ένα κοφτερό µαχαίρι. Σωστά; 

Εγώ, σαν ε.α. γνωρίζω από την σπουδή της ιστο -
ρίας, ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν και πόλε -
µοι, διότι θα εκφράζονται µε την δική τους εγγενή ορθο -
λογικότητα. Εγώ µεταφράζω την λέξη ασφάλεια, σαν ένα
δυνατό στρατό, µε χωροφυλακή, µε αστυνοµία, µε λιµε νι -
κό, µε ακτοφυλακή και ό,τι επικουρικό θα συνιστούσε το
σύστηµα πληροφοριακής υποστηρίξεως στην ενίσχυση της
ιδέας -αρχικά- της αποτροπής και εφ' όσον παραστεί ανάγ -
κη να γίνει εκµετάλλευση των ευκαιριών, που υπάρχουν
πολλές. Ένας ισχυρός στρατός έχει πολλές ευκαιρίες για
επι τυχία. Κι αν ευκαιρίες δεν δίδονται ο ισχυρός στρατός
τις δηµιουργεί, τις προκαλεί. Όπως καλή (καλή;) ώρα οι
Τούρκοι.

Ο εν ενεργεία αξιωµατικός εισηγείται µε κατη γο -
ρη µατικότητα, µε σαφήνεια, µε ευθύνης αίσθηµα και µε αγ -
νό πατριωτισµό τα πιστεύω του και τις στρατηγικές, τα κτι -
κές και αναλόγως κλιµακίου τεχνοκρατικές του θέσεις, όλα
τα αφορώντα στην ασφάλεια της χώρας. Υποµιµνήσκει
στην πολιτεία την σηµασία του συνδυασµού πολιτικός-
στρα τιωτικός έναντι της ασφαλούς συνεχείας του έθνους.
Υπο µιµνήσκει, εάν τούτο πρόσκαιρα παραλείπεται από
τους πολιτικούς ένεκα σκοπιµοτήτων, ότι οι ένοπλες δυνά -
µεις ουδέποτε αποδυναµώνονται. Ότι στις περιβάλλουσες
την Ελλάδα χώρες δρουν αχαλίνωτες στοιχειακές και παρά
το κράτος δυνάµεις, που ωθούν σε πράξεις, που στοχεύουν
στην δική τους επέκταση, σε κόστος της αδύναµης στρα -
τιωτικά Ελλάδος.

Ο εν ενεργεία αξιωµατικός επιµένει, ότι οι δαπάνες
για την άµυνα της Ελλάδος να είναι µεν λελογισµένες αλλ'
ουδέποτε να επηρεάζουν αρνητικά το αξιόµαχον και το
έτοιµον. Ο λόγος είναι απλός και κατανοητός ακόµη και
από τα νήπια. Μη υπαρχούσης της ασφαλείας, δεν υπάρχει
Ελλάδα. Εάν ο πολιτικός δεν το καταλαβαίνει (το καταλα -
βαίνει αλλά…) και επιµένει στην αδικαιολόγητη µείωση
των στρατιωτικών δαπανών, τότε ο εν ενεργεία αξιωµατι -
κός παραιτείται. Θα πρέπει όµως να παραιτηθούν και οι
επόµενοι, οι οποίοι θα κληθούν να αναπληρώσουν τον πα -
ραιτηθέντα. Να µην είναι πρόθυµοι να πιάσουν την καρέ -
κλα για να νιώσουν τα "µεγαλεία" και να συµπληρώσουν
µε τον τρόπο αυτό τα κενά της ανθρώπινης µαταιοδοξίας.
Να έχουν δε κατά νου, ότι η Νέµεσις είναι κάπου εκεί γύρω
και θα τους συστήσει είτε την αυτοκτονία τους είτε την
ισόβια αλλά και την µετά το θάνατό τους περιφρόνηση της
στρατιωτικής τουλάχιστον οικογενείας, όπερ και πλέον
οδυνηρόν.

Ο εν ενεργεία αξιωµατικός πρέπει να έχει κατά
νού, ότι διαρκώς κρίνεται από την κοινωνία, η οποία είναι
έτοιµη είτε να τον σταυρώσει είτε να τον αποθεώσει. Από
τις πράξεις του κρίνεται. Η κοινωνία δεν τον θέλει ένα µί -
ζερο µεροκαµατιάρη. Τον φαντάζεται σε ένα υψηλό ιδεο -
λογικό βάθρο. ∆εν τον θέλει φοβητσιάρη. Και µια και µιλή -
σαµε για φόβο, ας πούµε και τούτο. Ένας υψηλόβαθµος
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αξιω µατικός είναι κι αυτός στόχος "σκοτεινών" δυνάµεων.
Προσφάτως δηµοσιεύτηκε, ότι ένας πολιτικός εδέχθη απει -
λές, ότι θα δολοφονηθεί. Και αν κατάλαβα καλά τούτη η
απειλή ανέστειλε την πρόθεσή του να επαναλάβει τα υπεύ -
θυνα καθήκοντά του. Όλοι οι απλοί του κόσµου άνθρωποι
γνωρίζουν, ότι από την στιγµή, που κάποιος χρίεται δια κε -
κριµένο δηµόσιο πρόσωπο, συµπεριλαµβάνεται στην λί στα
των υποψηφίων µελλοθανάτων. ∆εν γίνεται σκύλος χορ τά -
τος και πίττα αφάγωτη. Συνεπώς εάν δεν θέλεις να απο τε -
λείς στόχο, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείς τους συµ πα τριώ -
τες σου µε τους φόβους σου. Φοβητσιάρης ηγέτης ση µαί νει
υπάκουος σε ξένες χειραγωγήσεις. Σηµαίνει λαός υπόδου -
λος. "Μα η Ελλάδα είναι µικρή". "Και το Ισραήλ είναι
µικρό". "Αλλά το Ισραήλ έχει lobby". "Και η Ελλάδα έχει
lobby αλλά δεν το χρησιµοποιεί".

Ο εν ενεργεία αξιωµατικός προχωρεί χωρίς να φο -
βάται. Έχει άποψη. ∆εν υποκλίνεται (yes man). ∆εν ταπει -
νώνεται. Σχεδιάζει αµυντικά. Σχεδιάζει επιθετικά. Σχεδιάζει
επιθετικές επιστροφές σε µεγάλο βάθος για απόκτηση δια -
πραγµατευτικών πλεονεκτηµάτων. Κοιτάζει τον όποιο επί -
δοξο εξωτερικό εχθρό κατ' ευθείαν στα µάτια και του δηλώ -
νει την απροκάλυπτη αποφασιστικότητά του.

Ο εχθρός εντός είναι ένα ζήτηµα άκρως σοβαρό. Οι
λαθροµετανάστες είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα, που θα αλλάξει
τα εθνολογικά και τα αριθµητικά δεδοµένα της χώρας. Το
εισαγόµενο Ισλάµ και η υπεργεννητικότητα των πιστών του
θα αλλοιώσουν όλους τους γνωστούς µας φυλετικούς ισ -
τούς. Αυτά τα υπολογίζει ο ε.ε. αξιωµατικός και εισηγείται
αναλόγως και επιµόνως. ∆εν µένει αδιάφορος, διατεινό µε -
νος, ότι δεν είναι αρµόδιος. Είναι αρµόδιος, διότι το θέµα
άπτεται της εθνικής αµύνης. Όλοι αυτοί οι λαθροµετα νά -
στες σ' αυτή την παραγωγική τους ηλικία συγκροτούν ένα
υπερ-πολλαπλάσιο σε αριθµούς εχθρικό προγεφύρωµα στην
καρδιά του ζωτικού µας χώρου.

Ο ε.ε. αξιωµατικός προάγει σε κάθε ευκαιρία στο
στρατιωτικό προσωπικό και στο ευρύτερο περιβάλλον του
την ιδέα της πατρίδος. Υπερθεµατίζει το χρώµα το ελλη νι -
κό. Έχει ανάγκη ο Έλληνας να αισθάνεται, ότι ανήκει στην
µεγάλη µνηµονευόµενη από την ιστορία εθνική ενό τητα.
Όπως και οι άλλοι λαοί άλλωστε. Λέει ο Τούρκος: "Εί µαι
υπερήφανος που είµαι Τούρκος". Το ίδιο και ο Γερ µα νός:
"Deutschland uber alles". Ο Αµερικανός δακρύζει µε το
"our American nation". Σήµερα, η µόνη ευκαιρία που πα -
ρου σιάζεται στον πατριώτη να εκδηλώσει την κρυφή προς
την πατρίδα αγάπη είναι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο κατά
τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Εκεί περιβάλλεται το
σύµβολο του έθνους. Την Ελληνική Σηµαία! Εκεί δεν φοβά -
ται την θολή κουλτούρα, που θα του προσήπτε την "ρετ -
σινιά" του εθνικιστή.

Και ερωτώ: πού είναι το µεµπτό; Εγώ, ο εν απο σ -
τρα  τεία αξιωµατικός είµαι εθνικιστής. Και αισθάνοµαι
υπερήφανος, που αγαπώ το έθνος µου. Και γιατί άλλωστε να
µην το αγαπώ; Το έθνος δεν είναι τα φθαρτά τα διερχόµενα,
τα προσωρινά άτοµα. Είναι µία ιδέα αναλλοίωτη. Είναι
αιώνια. Όλοι λοιπόν οι Έλληνες -κατά την ψυχή- πρέπει να
είναι εθνικιστές. Ας µη πέφτουν στην παγίδα των ανθελ -
λήνων, όταν πείθονται, ότι ο εθνικισµός είναι αµάρτηµα.
Κανένα λεξικό δεν λέει, ότι ο εθνικισµός είναι καταδικα -
στέος. ∆ιαβάστε για να βεβαιωθείτε.

Ο εν ενεργεία αξιωµατικός ζει στην ίδια µε τους
λοιπούς ανθρώπους κοινωνία. ∆εν είναι αποκοµµένος από

αυτή. Έχει την ενισχυµένη παιδεία και την δυνατότητα να
την παρατηρεί, να την αφουγκράζεται και να την µελετά.
Και οφείλει να έχει υπ' όψη του το µέρος της ευθύνης του
έναντι του λαού από τον οποίο και προέρχεται. Να έχει
σπουδάσει τα κοινωνικά συµβόλαια, όπως αυτά έχουν αρ -
χικά καταγραφεί από την ιστορία του παγκοσµίου πολι -
τισµού και έχουν µε σαφήνεια διατυπωθεί από κατα ξιω µέ -
νους ανθρώπους: Τζων Λοκ, Τόµας Χοµπς, Ζαν Ζακ Ρουσ -
σώ, Μοντεσκιέ κ.α. Και τα κοινωνικά αυτά συµβόλαια µε -
θο δολογούνται µε τους καιρούς, και υφίστανται διαµόρ φω -
ση, η οποία αρµονίζεται µε την καταλυτική υπόδειξη της τε -
χνολογίας και των διανθρωπίνων σχέσεων. Να έχει συ νεχώς
στην συνείδησή του καταχωρηµένα, αυτά, που οι σοφότεροι
στο παρελθόν διακήρυξαν σε χάρτες δικαιωµάτων, ότι "οι
φο ρείς της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι αφέντες του
λαού, αλλά υπάλληλοί του. Ο λαός πρέπει να τους διορίζει
και να τους απολύει όποτε θέλει. ∆εν υφί σταται ζήτηµα
συµ βάσεως µε τον λαό. Πρέπει να τον υπα κούσουν". (Jean
Ja c ques Rousseau). Και επίσης: "αν ένας ηγεµόνας χρησι -
µοποιεί την εξουσία του εναντίον του λαού του, τότε ο λαός
έχει το δικαίωµα να τον αντιµετωπίσει µε βία" (John
Locke).

Ο ε.ε. αξιωµατικός, όταν συνεκτιµήσει µε την
λογική του, τις γνώσεις του, την εµπειρία του και τις απορ -
ρέουσες από τη θέση του ευθύνες, θα πρέπει να αποσα -
φηνίσει τον βαθµό πίστεως προς µία αυριανή ασφαλέστερη,
ακεραία και προοδεύουσα Ελλάδα. Αλλιώς θα ναυαγήσει κι
αυτός µαζί µε ό,τι εκπροσωπεί και µαζί µε όσους βαρήκοους
και αποτυχηµένους πολιτικούς, δεν κατορθώνουν να ηγη -
θούν ή έστω να διαχειριστούν τα πράγµατα αυτής της σπου -
δαίας χώρας, η οποία είναι καταλογισµένη στο παγ κόσµιο
ιστορικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι ως πρωτεύουσα.

Ο στρατιωτικός παραµένει πιστός στην εκλεγµένη
από τον λαό πολιτική του ηγεσία και τιµά ενσυνείδητα το
Σύνταγµα και την ∆ηµοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο και προς
χάριν της ∆ηµοκρατίας και του ελληνικού λαού, υποχρεού -
ται να µην σιωπά όταν διακυβεύεται η ισχύς των Ε.∆., (π.χ.
πενιχρή ∆οµή ∆υνάµεων µη καλύπτουσα τις εκτιµήσεις περί
αποτροπής ή αποφασιστικής αντιµετωπίσεως των εκφρα -
στών τών εθνικών απειλών, υπεξαίρεση δηµοσίου χρήµατος
από πολιτικούς και άλλους εµπλεκοµένους, αποδεδειγµένη
αναξιοκρατία κ.λπ.)  αλλά αντιθέτως να εξαντλεί όλα τα θε -
σµοθετηµένα µέτρα που του παρέχουν οι νόµοι (συµπερι -
λαµβανοµένης και της παραιτήσεως), προκειµένου να επι -
τελέσει στο ακέραιο την αποστολή που απορρέει από το
αξίωµα και τα καθήκοντά του.

Ο ε.ε. αξιωµατικός ας έχει στο νού του, ότι δεν είναι
ισόβιος στην όποια θέση κι αν τώρα κατέχει και ότι όλα τα
προνόµια, που τώρα απολαµβάνει είναι προσκαίρου χαρα -
κτήρος. Συνεπώς ας θυµάται, ότι η µεταβολή από την κατά -
σταση ε.ε. στην τοιαύτη του ε.α. είναι ένα ανελέητο -για τον
όποιο µωρόδοξο, αν τέτοιος υπάρχει- επικείµενο. Αυτό
παραπέµπει στην ιδέα της αµέσου (και όχι αναβλητικής)
συνεργασίας και οµοθυµίας µε τους ε.α. συναδέλφους. Εξ
άλλου οι ε.α. αξιωµατικοί είναι πάντοτε πρόθυµοι να παρέ -
ξουν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους κι εκείνος από την
θέση, που τώρα κατέχει να διασφαλίσει µε το έµπρακτο εν -
διαφέρον του το "εύ" και αξιοπρεπώς παρίστασθαι και δια -
βιείν των ε.α. συναδέλφων.

Η εθνική µας άµυνα και η συνέχιση της υπάρξεως
του Ελληνικού µας Έθνους είναι ευθύνη όλων και όχι µόνον
ενίων και συχνάκις αδρανούντων "υπευθύνων". 
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Επιχείρηση "Τζερόνυµο"
Η ώρα ήταν 01.15΄ της Κυριακής 1ης Μαΐ 2011,

όταν ο υπ΄αριθµόν 1 καταζητούµενος των ΗΠΑ νεκρός ή
ζωντανός µε αµοιβή 50 εκατοµµύρια δολάρια, ο Αραβικής
καταγωγής αρχιτροµοκράτης Οσάµα Μπιν Λάντεν, σκο-
τώνεται, ύστερα από επιδροµή 6 επίλεκτων Αµερικανών
"κοµάντος" της οµάδας Seab, σε αστραπιαία επιχείρηση
µε 6 ελικόπτερα σε κτιριακό συγκρότηµα της πόλης Αµ-
πονταµπάντ, δίπλα, µόλις 50 χιλιόµετρα από την πρω-
τεύουσα Ισλαµαµπάντ του Πακιστάν, όπου επί 6 χρόνια
κρυβόταν κάτω από την µύτη των Πακιστανικών Αρχών
Ασφαλείας.

Μαζί µε τον Μπιν Λάντεν σκοτώνεται σε ανταλ-
λαγή πυροβολισµών µε τους κοµάντος µία από τις γυναί-
κες του, που την χρησιµοποίησε ως ασπίδα, ένας γιος του
και άλλα 2 άτοµα. Ως γνωστόν, η άκρως µυστική και επι-
κίνδυνη αυτή επιχείρηση που οργανώθηκε και εκτελέστη-
κε από τις ΗΠΑ σε έδαφος ξένου κράτους, έγινε µε προ-
σωπική εντολή του Προέδρου Οµπάµα, που και ανέλαβε
ο ίδιος το ρίσκο και την ευθύνη, εστέφθη µε απόλυτη επι-
τυχία και την παρακολούθησαν σε ζωντανή τηλεοπτική
"prive" µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο, από κάµερες εν-
σωµατωµένες στα κράνη των επιχειρούντων κοµάντος,
στο Λευκό Οίκο και στα γραφεία της αντιτροµοκρατικής
υπηρεσίας, ο Οµπάµα, η Υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι
Κλίντον, ο ∆ιευθυντής της CIA και αξιωµατούχοι του
Πενταγώνου. Η σωρός του Μπιν Λάντεν στη συνέχεια µε-
ταφέρθηκε στο Αφγανιστάν και τελικά πετάχτηκε στη Βό-
ρεια Αραβική Θάλασσα από το αµερικανικό αεροπλανο-
φόρο "Καρλ Βίνσον" µε τήρηση των προβλεποµένων για
την περίσταση µουσουλµανικών θρησκευτικών εθιµοτυ-
πικών.

Ιστορική Αναδροµή (Μπιν Λάντεν - Αλ Κάϊντα)
Η επιχείρηση "Τζερόνυµο" έβαλε τέλος στη δρά-

ση του ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε ο πιο γνήσιος εκφρα-
στής της Ισλαµικής φονταµενταλιστικής τροµοκρατίας µε
την ίδρυση της διεθνούς τροµοκρατικής οργάνωσης "Αλ
Κάϊντα", η οποία για πάνω από µία εικοσαετία, υπό την
ηγεσία του, αιµατοκύλησε τον πλανήτη, βαρυνόµενη µε
εκατοντάδες τροµοκρατικές επιθέσεις σε στόχους κυρίως
αµερικανικού ενδιαφέροντος και των συµµάχων τους ∆υ-
τικών γενικότερα.

Γεννηµένος το 1957 στο Ριάντ της Σαουδικής Α-
ραβίας από εύπορη οικογένεια, σε ηλικία 14 ετών επηρεά-
ζεται από τις δοξασίες ενός Σύρου καθηγητή του, ο οποίος
ανήκε στην Μουσουλµανική Αδελφότητα, και το 1976
φοιτά στο Πανεπιστήµιο της Τζέντα (οικονοµικές σπου-
δές - πολιτικός µηχανικός).

Το 1980-1984, ο Μπιν Λάντεν συµµετείχε σε επι-
χειρήσεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν κατά των
Σοβιετικών, υπό τις ευλογίες και στήριξη των Αµερικα-
νών. Χολωθείς κατά των πατρόνων του των ΗΠΑ για την
περιθωριοποίησή του µετά την αποχώρηση των Σοβιε-

τικών από το Αφγανιστάν, ιδρύει το έτος 1988 την Αλ
Κάϊντα (=η Βάση), µε παρακλάδια και θύλακες σε όλο
σχεδόν τον πλανήτη. Το έτος 1990-1991 το πλουσιόπαιδο
πλέον (κληρονόµησε 250 εκατοµµύρια δολάρια από τον
πατέρα του) µετατρέπεται σε ορκισµένο εχθρό της ∆ύσης.
Το έτος 1996 επιστρέφει στο Αφγανιστάν και τον Αύ-
γουστο του 1998 οργανώνει µε την Αλ Κάϊντα τις πολύ-
νεκρες τροµοκρατικές επιθέσεις (224 νεκροί) κατά των
Αµερικανικών Πρεσβειών στο Ναϊρόµπι και το Νταρ-Ελ-
Σαλάαµ, Υεµένης. Έκτοτε και µέχρι την ηµεροµηνία του
θανάτου του, ακολουθούν σταδιακά δεκάδες ηχογραφη-
µένα µηνύµατα του Οσάµα που παρακινούν τους ανά τον
κόσµο µουσουλµάνους σε "Τζιχάντ" (ιερό πόλεµο) κατά
των ΗΠΑ και της ∆ύσης, ενώ οι τροµοκρατικές επιθέσεις
της οργάνωσης παγκοσµίως παίρνουν την µορφή βροχής
µε εκατόµβες νεκρών, µε αποκορύφωση αυτή της 11ης
Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ µε 2.982 νεκρούς. (Η µεγαλύτερη
ξένη επίθεση σε αµερικανικό έδαφος). Έξι ηµέρες µετά, ο
Οσάµα Μπιν Λάντεν επικηρύσσεται ως ο υπ΄αριθµόν 1
καταζητούµενος των ΗΠΑ, νεκρός ή ζωντανός, µε αµοιβή
50 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ ένα µήνα αργότερα, οι
ΗΠΑ και οι ∆υτικοί σύµµαχοί τους επιτίθενται στο Αφγα-
νιστάν κατά των Ταλιµπάν σε ένα µακροχρόνιο ακήρυκτο
πόλεµο κατά της Αλ Κάϊντα και του Μπιν Λάντεν, αλλά
και της ισλαµικής φονταµενταλιστικής τροµοκρατίας γε-
νικότερα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γεύση και αλγεινές εµ-
πειρίες από τη δράση της Αλ Κάϊντα έλαβαν κατά καιρούς
και οι χώρες: Ιράκ (331 επιθέσεις - 2.571 νεκροί), Αλγερία
(47 επιθέσεις - 201 νεκροί), Αφγανιστάν (41 επιθέσεις -96
νεκροί), Πακιστάν (34 επιθέσεις - 146 νεκροί), Σαουδική
Αραβία (21 επιθέσεις - 102 νεκροί), Ιορδανία (6 επιθέσεις
- 65 νεκροί), Σουηδία (2 επιθέσεις - 1 νεκρός), Φιλιππίνες
(6 επιθέσεις), Μαρόκο (5 επιθέσεις), Ιράν (178 νεκροί),
Ισπανία (191 νεκροί), Βρετανία (56 νεκροί), Κένυα (226
νεκροί), Μπαλί (202 νεκροί).

Η επόµενη, µετά Μπιν Λάντεν, ηµέρα
α. Για τον πόλεµο στο Αφγανιστάν

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η εξόντωση του
Οσάµα Μπιν Λάντεν, αποτελεί ιστορική νίκη κατά της
τροµοκρατίας, και καίριο πλήγµα σε βάρος του δικτύου
της Αλ Κάϊντα, ύστερα από ένα ανελέητο ανθρωποκυ-
νηγητό 10ετίας, και έναν πόλεµο στο Αφγανιστάν του
οποίου υπήρξε η αφορµή και κατέληξε σε µια πολύχρονη
παραµονή στο Αφγανιστάν τουλάχιστον 100.000 Αµε-
ρικανών στρατιωτών και εκατοντάδων Νατοϊκών δυνά-
µεων, µε κόστος που ξεπερνά τα 100 δις δολάρια τον
χρόνο και χιλιάδες φέρετρα στρατιωτών και αµάχων.
Μετά από το γεγονός αυτό, ένα κοινό ζήτηµα πλέον απα-
σχολεί τους πάντες: Πως θα επηρεάσει η εξόντωση του
Μπιν Λάντεν την κατάσταση στο Αφγανιστάν, τα αµερι-
κανικά σχέδια για την περιοχή, αλλά και τη στενή σχέση
των Ταλιµπάν µε την Αλ Κάϊντα και την περαιτέρω επι-

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο Θάνατος του Μπιν Λάντεν και πόσο επηρεάζει τον πόλεµο στο Αφγανιστάν

και το µέλλον της Αλ Κάϊντα

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη
Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ
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κρά τηση και εξάπλωση. Πολλοί σπεύδουν να προε ξο φλή -
σουν τη διάλυση του δικτύου της Αλ Κάϊντα της περιοχής,
καθόσον ο πνευµατικός ηγέτης των Ταλιµπάν που ήταν
συνδεδεµένος µε στενό προσωπικό δεσµό µε τον Μπιν
Λάντεν, ο Μουλάς Οµάρ, έχει τώρα περισσότερους λό -
γους να µην αισθάνεται ασφαλής και προδικάζουν το
γρήγορο τέλος του, όπως και η διάλυση ολόκληρης της
ανά τον κόσµο οργάνωσης. Κάτι τέτοιο θα εσήµανε και
την επιτάχυνση της στρατηγικής απεµπλοκής των Αµερι -
κανών και των ∆υτικών από το Αφγανιστάν, όπως µάλι -
στα επεδίωκε και ο Λευκός Οίκος. Όµως η απροσδόκητη
εξόντωση του Μπιν Λάντεν έγινε αιτία διαφωνίας θέσεων
και απόψεων περί απεµπλοκής ή µη, καθόσον πολλοί έγ -
κριτοι πολιτικοί αναλυτές και ισχυρές φωνές στους κόλ -
πους της αµερικανικής πολιτικής σκηνής, στους κόλπους
του κυβερνώντος κόµµατος, αλλά και στο Καπιτώλιο,
όπως φάνηκε από διήµερη συζήτηση που διοργανώθηκε
από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
(10 και 11 Μαίου 2011), εξέφρασαν αντίθετη γνώµη,
δηλαδή, όχι µόνο να παραµείνουν στο Αφγανιστάν, αλλά
ίσως και να ενισχύσουν οι ΗΠΑ τις δυνάµεις τους, ούτως
ώστε, εκµεταλλευόµενες την επιτυχία τους και την απρό -
σµενη ευκαιρία που της δόθηκε, να επιτύχουν πλήρη επι -
κράτηση και έναν οριστικό πολιτικό συµβιβασµό µε τους
Ταλιµπάν. Την ίδια άποψη µάλιστα είχαν και βετεράνοι
Γερουσιαστές αµφοτέρων των κοµµάτων.

β. Η τύχη της Αλ Κάϊντα
Ούτε και το τέλος της Αλ Κάϊντα µπορεί εύκολα

και αβασάνιστα να προεξοφληθεί µετά το θάνατο του
ιδρυτή και αρχηγού της σε συνδυασµό µε την αποδυνά -
µωση της οργάνωσης από τα αλλεπάλληλα πλήγµατα των
τελευταίων ετών από τους Αµερικανούς σε κορυφαία στε -
λέχη της ηγεσίας της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η
τελευταία "πετυχηµένη" επίθεση που οργάνωσε στη ∆ύση
ήταν στο Μετρό του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2005. Πε -
ραι τέ ρω οι πρόσφατες εξεγέρσεις στον Αραβικό Κόσµο
έχουν εξασθενήσει τη βάση της ιδεολογικά, δεδοµένου ότι
τα αιτήµατα των λαών για εκδηµοκρατισµό και σεβασµό
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι αρεστά στην ηγε -
σία της Αλ Κάϊντα, αλλά και πρόσφορο έδαφος για εκ -
µετάλλευση.

Και όµως, παρ΄όλα τα ανωτέρω, το δίκτυο της ορ -
γάνωσης εξακολουθεί να αποτελεί απειλή και µετά θά να -
τον του Μπιν Λάντεν. Και τούτο, διότι πρωτίστως αυ τός
καθ΄αυτός ο θάνατός του και ο τρόπος που επετεύχθη και
η εν συνεχεία εξαφάνιση της σωρού του θα διατηρήσουν
ζωντανή τη µνήµη του, που είναι δυνατόν να εµπνεύσει
τους οπαδούς του, οι οποίοι, καταξιώνοντας στην συνεί -
δησή τους αυτόν ως µάρτυρα, θα θέλουν και θα επιζητούν
εκδίκηση για το θάνατό του. Αυτό επιβεβαιώθηκε ήδη, µε
µπαράζ τροµοκρατικών επιθέσεων στο Πακιστάν και Ιράκ
(µικρής κλίµακας).

Επιπλέον, από ουσιαστικής απόψεως, οι ειδικοί
στον τοµέα της τροµοκρατίας αναλυτές, αναφέρουν ότι η
Αλ Κάϊντα, µετά την τροµοκρατική επίθεση της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001, σύµφωνα µε το σχέδιο του ιδρυτή της,
φρόντισε και έκανε "µεταστάσεις" στον Αραβικό κόσµο
και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα κίνηµα που
διαρκώς µεταλλάσσεται, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει
κα τά πολύ τον εντοπισµό και την εξάρθρωση, ένεκα των
διασκορπισµένων πλέον πολυεθνικών τοπικών θυλάκων

της ανά την υφήλιο, οι οποίες δρουν ως αυτόνοµες οικο -
νο µικά, στελεχιακά και διοικητικά οµάδες, µη εξαρ τώ -
µενες άµεσα από την κεντρική διοίκηση της µητρικής στο
Αφγανιστάν και Πακιστάν. Έχουν ιδίαν αυτοτέλεια και
λειτουργική ανεξαρτησία, στρατολογούν δικούς τους µα -
χη τές, οι τρόποι χρηµατοδότησής τους είναι δική τους
φροντίδα, όπως και η κατάστρωση σχεδίων στρατηγικής
και τακτικής, χωρίς να λαµβάνουν από πουθενά εντολές,
κατευθύνσεις ή οδηγίες. Η προσφορά του Μπιν Λάντεν
προς τις οµάδες αυτές περιορίζεται απλώς στη θεολογική
και ρητορική παρότρυνση και ενθάρρυνση.  

Έτσι µε το σχέδιό του αυτό ο Μπιν Λάντεν, δηλα -
δή τη δηµιουργία "φιλικών" προς την Αλ Κάϊντα οργανώ -
σεων, και την αντιγραφή της στρατηγικής της, φρόντισε
να διευρύνει τις περιοχές δράσης της οργάνωσής του, και
να αφήσει πίσω του κληρονοµιά τέτοια, η οποία θα αντέ -
χει στο χρόνο και στις διώξεις και θα έχει διάρκεια ζωής.

Τις παραπάνω αναλύσεις των ειδικών της τροµο -
κρατίας, έρχεται να ενισχύσει και επίκαιρο δηµοσίευµα
της έγκριτης εφηµερίδας Washington Post, που γράφει
σχετικά: "Η εξόντωση του Μπιν Λάντεν ήταν η αποκο -
ρύφωση της αντιτροµοκρατικής εκστρατείας που είχε ως
ύψιστο στόχο την Αλ Κάϊντα. Από από την 11η Σεπτεµ -
βρίου και µετά η οργάνωση έκανε "µεταστάσεις", διευ -
ρύνοντας την επιρροή της και προσαρµόζοντας την στρα -
τηγική της µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παραµένει η βασική
απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ, παρά τον θάνατο του
ηγέτη της". Ανάλογα επίσης ήταν και τα σχετικά σχόλια
του Ροχάν Γκουναράτνα, επικεφαλής του Κέντρου Ερευ -
νών και Πολιτικής Βίας και Τροµοκρατίας: "Ο Μπιν Λάν -
τεν αφήνει πίσω του κινήµατα που έχουν επηρεαστεί βα -
θιά από αυτόν. Έχει κτίσει ένα δίκτυο που τον ξεπερνά".
Αλλά και η µητρική οργάνωση δεν φαίνεται να είναι δια -
τεθειµένη να παραδώσει τα όπλα. Αυτό τουλάχιστον προ -
κύπτει από την περί τα µέσα Μαΐου 2011 επιλογή από τα
ανώτατα στελέχη της Αλ Κάϊντα του Αιγύπτιου Σαίφ Αλ
Αντέλ ως προσωρινού ηγέτη της οργάνωσης, για να επα -
κο λουθήσει στη συνέχεια στις 16-6-2011 η εκλογή του
Αϊµάν Αλ Ζαουάχρι, τέως υπαρχηγού της Αλ Κάϊντα ως
αδιαµφισβήτητου ηγέτη διαδόχου του Μπιν Λάντεν, σύµ -
φωνα µε επίσηµη λιτή ανακοίνωση της διεθνούς αυτής
τροµοκρατικής οργάνωσης, έξι εβδοµάδες µετά την
εκτέλεση του Μπιν Λάντεν.

Ήδη ο νέος ηγέτης της Αλ Κάϊντα, έχει αναλάβει
δράση και µε πρόσφατες οµιλίες του, καθώς και σε ανάρ -
τησή του στο διαδίκτυο, πριν µια εβδοµάδα (το πρώτο 10
ήµερο Ιουνίου 2011), ως νέος ηγέτης πλέον της οργά νω -
σης, παρά πάσαν προσδοκίαν, προσπάθησε να συνδέσει
την αποστολή της Αλ Κάϊντα, µε το κύµα εξεγέρσεων που
έχουν αποσταθεροποιήσει αυταρχικά καθεστώτα ετών
στον Αραβικό κόσµο. Μάλιστα, στην τελευταία τηλεοπτι -
κή εµφάνισή του, στήριξε απολύτως τις επαναστάσεις
στην Τυνησία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στη Συρία,
ενώ κάλεσε και τους Πακιστανούς να επαναστατήσουν
εναντίον των ηγετών τους, που έχουν συµµαχήσει µε το
"σατανά" εννοώντας τους Αµερικανούς. 

Ο 59 ετών γιατρός το επάγγελµα Αϊµάν Ζαουάχρι,
αν και δεν έχει τα χαρίσµατα του εκτελεσθέντος προκα -
τόχου του, είναι έτοιµος να τροµοκρατήσει τις ΗΠΑ και
πάλι, µετά τον θάνατο του Μπιν Λάντεν. Στόχος του, όπως
ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλληµµµένα, είναι να πολεµή -
σει τους Αµερικανούς τους οποίους θέλει να αποµακρύνει
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από όλα τα ισλαµικά εδάφη στα οποία έχουν εγκατα -
σταθεί. Το FBI, το οποίο τον συνδέει µε τις βοµβιστικές
επιθέσεις στην Κένυα και την Τανζανία, έχει προσφέρει
αµοιβή 25 εκατοµµυρίων δολαρίων για όποιον δώσει
στοι χεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Μέχρι τώ -
ρα, κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς κρύβεται και πιθα -
νολογείται ότι κινείται κρυπτόµενος στα δυσπρόσιτα βου -
νά στα σύνορα του Αφγανιστάν µε το Πακιστάν.

γ. Τα παρακλάδια της Αλ Κάϊντα
Αυτή τη στιγµή ο εναργής αστερισµός της Αλ

Κάϊντα εκτείνεται από την Αφρική µέχρι την Μέση Ανα -
τολή µε ενεργό δράση των εξής σπουδαιοτέρων ισλα -
µικών τροµοκρατικών οργανώσεων :

*Στην Αίγυπτο δεσπόζει η τέως "Αιγυπτιακή Ισ -
λαµική Τζιχάντ" του γιατρού-τροµοκράτη Αϊµάν Ζαουά -
χρι (γεννηµένος το 1951 στο Κάϊρο), ο οποίος το 1998
πρα κτικά ένωσε τις δυνάµεις της οργάνωσής του µε την
Αλ Κάϊντα του Μπιν Λάντεν, αµφότεροι δε οργάνωσαν το
πρώτο συνέδριο της Αλ Κάϊντα στις 24-6-1998, της
οποίας µάλιστα θεωρείται το "µυαλό" της και τώρα ο νέος
αρχηγός της και αυτοµάτως µεταβαλλόµενος σε υπ΄
αριθµόν ένα καταζητούµενο στον κόσµο, µετά τον θάνατο
του Μπιν Λάντεν. 

*Στη Σοµαλία δρα η σχετιζόµενη µε τη Αλ Κάϊντα
του Μπιν Λάντεν, η Αλ Σαµπάµπ, η οποία στοχεύει στην
ανατροπή της παραπαίουσας µεταβατικής κυβέρνησης, η
οποία στηρίζεται από τις ΗΠΑ, και την εγκαθίδρυση ενός
ισλαµικού κράτους, κατ΄αποµίµηση των Ταλιµπάν του
Αφγανιστάν.

*Στη Βόρεια και ∆υτική Αφρική δραστηριο -
ποιείται η Αλ Κάϊντα του Μακρέµπ (AQIM), η οποία
βαρύνεται για δολοφονίες ∆υτικών υπηκόων, απαγωγές
µε απαίτηση λύτρων για τις λειτουργικές της ανάγκες και
αποστολές αυτοκτονίας.

*Στο Ιράκ το 2004 ιδρύθηκε η AQI ή η Αλ Κάϊντα
του Ιράκ, από τον Ιορδανό τροµοκράτη Αλ Ζαρκάουϊ,
όταν αυτός υποσχέθηκε πίστη και υπακοή στον Μπιν
Λάντεν και την Αλ Κάϊντα, και ο οποίος σκοτώθηκε από
τους Αµερικανούς το 2006. Ο διάδοχός του, Αιγύπτιος
Αµ πού Αγιάπ Αλ Μασρί, τον Οκτώβριο του 2006, αποφά -
σισε σε σύσκεψη την ίδρυση του ισλαµικού κράτους του
Ιράκ. Από το συνεχές κυνηγητό των Αµερικανών η
οργάνωση άρχισε να αιµορραγεί από µέλη, εθελοντές και
ηγετικά στελέχη, συµπεριλαµβανοµένου και του Μασρί, ο
οποίος σκοτώθηκε σε αµερικανική επιδροµή τον Απρίλιο
του 2010 βόρεια της Βαγδάτης. Ο διάδοχός του Αλ
Χουσείν Αλ Κουράσι που ορίστηκε "χαλίφης", συνεχίζει
την αιµατηρή δράση της οργάνωσης  µε µεγάλο αριθµό
θυµάτων.

δ. Η Υεµένη το νέο Αφγανιστάν
Η πιο απειλητική απ΄όλες όµως οργάνωση για

τους Αµερικανούς και για τη ∆ύση γενικότερα είναι η
AQAP, η Αλ Κάϊντα της Αραβικής Χερσονήσου, µε ορµη -
τήριο και έδρα την Υεµένη. Πρόκειται περί αναγκαστικής
το έτος 2009 συγχωνεύσεως των πλοκαµιών της Αλ Κάϊν -
τα της Σαουδικής Αραβίας και της Υεµένης, εξ αιτίας των
συστηµατικών επιχειρήσεων εξόντωσης της οργάνω σης
από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ως επικεφαλής της
οργάνωσης φέρεται ο Nasseral Wahayshi, ο οποίος υπήρ -
ξε στενός συνεργάτης της Μπιν Λάντεν. "Ανατέλλων ασ -

τήρ" της AQAP και επίδοξος ηγέτης της είναι ο Ανουάρ
Αλ Αουλάκι, εκδότης ενός επαναστατικού περιοδικού στα
Αγγλικά και µε σπουδές στις ΗΠΑ. Η AQAP ευθύνεται
για την απόπειρα ανατινάξεως αµερικανικού αερο σκά -
φους εν πτήσει προς το Ντιτρόϊτ το έτος 2009 και για µία
άλλη ακόµη απόπειρα σε εµπορικές πτήσεις το επόµενο
έτος, που είχαν και αυτές προορισµό τις ΗΠΑ. 

Στρατηγικός στόχος της AQAP είναι ο έλεγχος
της Υεµένης, σε µια χρονική περίοδο µάλιστα που η εί -
δηση του θανάτου του Μπιν Λάντεν βρίσκει τη χώρα αυτή
βυθισµένη στο χάος εξ αιτίας µιας πολιτικής κρίσης εξαι -
ρετικά σοβαρής και µεγάλης, ενώ οι ΗΠΑ ήδη ανησυχούν
για την µετά Σαλέχ εποχή, καθώς ο φιλοαµερικανός πρόε -
δρος της χώρας αυτής, υπαναχωρήσας από την υπόσχεση
που έδωσε να φύγει, εξακολουθεί να συγκρούεται στους
δρόµους µε το λαό, ο οποίος εµµένει στην εκδίωξή του και
στον εκδηµοκρατισµό της χώρας. Η πολιτική αυτή αστ ά -
θεια και η οικονοµική εξαθλίωση της πλειοψηφίας του
πληθυσµού έχουν αυξήσει την επιρροή της AQAP. Την
κατάσταση αυτή έχει πλήρως εκµεταλλευτεί η AQAP και
σε συνδυασµό µε την απραξία των υπηρεσιών ασφαλείας
κατά της τροµοκρατίας που έχουν εκπαιδευτεί από Αµε -
ρικανούς και ελέγχουν οι γιοί και τα ανήψια του Προέ -
δρου Σαλέχ, µετά την αυτοµολία πολλώς αξιωµατικών
στην παράταξη των αντικαθεστωτικών (επί εβδοµάδες οι
Μονάδες αυτές παραµένουν κλεισµένες στα στρατόπεδά
τους χωρίς να µετέχουν στις επιχειρήσεις), κατάφερε (η
οργάνωση) να εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές του Νό -
του. Ειδικά στις επαρχίες Shabwa και Abyan, ενώ αυτή τη
στιγµή (31-5-2011) αντάρτες της οργάνωσης µάχονται µε
τον στρατό για την κατάληψη της πόλης Ζιντζιµπάρ.
Σύµφωνα δε µε πρόβλεψη του προαναφερθέντος ως άνω
ειδικού επί της τροµοκρατίας Ροχάν Γκουναράτνα : "Και
η Υεµένη θα εξελιχθεί σε πιο σηµαντικό θέατρο
συγκρούσεων απ΄ότι το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν τα
επόµενα χρόνια".

Συµπέρασµα
Από τα µέχρι τούδε εκτεθέντα, αβίαστα

προκύπτει το συµπέρασµα, ότι ο θάνατος του Μπιν
Λάντεν δεν αποτελεί, όπως πολλοί πιστεύουν, τον
καταλύτη διάλυσης της Αλ Κάϊντα, η οποία, σύµφωνα µε
σχέδιο του ιδρυτή της, ήδη από την 11η Σεπτεµβρίου και
µετά έκανε "µεταστάσεις" στον Αραβικό κυρίως κόσµο,
µεταλλασσόµενη σε αυτόνοµες οργανώσεις-παρακλάδια,
σε τρόπο ώστε να µην εξαρτώνται από τον κεντρικό πυ -
ρήνα και ταυτόχρονα να είναι πολύ πιο δύσκολο να
εξαρθρωθεί η όλη οργάνωση. Άρα ο πόλεµος κατά της
ισλαµικής φονταµενταλιστικής τροµοκρατίας συνεχίζεται
και µετά τον Μπιν Λάντεν και έχει µακρύ δρόµο να
διανύσει µπροστά του. Κανείς δεν µπορεί να πει µε
βεβαιότητα ότι γράφτηκε ένα ακόµα τέλος εποχής µε τον
θάνατό του, µε ότι αυτό δυσµενές συνεπάγεται για τους
Αµερικανούς και τους ∆υτικούς εν γένει, αλλά και την
ανθρωπότητα ολόκληρη.

Πηγές
1.Ηµερήσιος και Περιοδικός Τύπος : "Ο Κόσµος του
Επενδυτή" και "Ελεύθερος Τύπος".
2.Αρχεία ΕΛ.ΑΣ
3.Προσωπικό Αρχείο αρθρογράφου.
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Η αλλαγή των σχεδιασµών των επικυρίαρχων όταν κρίνεται
απαραίτητη δεν αποτελεί πρόβληµα, ούτε υπόκειται σε εν-
δοιασµούς και συναισθηµατισµούς. Έτσι, ενώ στην συνάν-
τηση των G8 πριν ένα µήνα στις 27 Μαΐου στην Γαλλία, ο
Οµπάµα και ο Μεντβέντεφ είχαν συµφωνήσει στην παρα-
µονή του Άσσαντ στην εξουσία και στην αποµάκρυνση µε
κάθε τρόπο του Καντάφι από την Λιβύη, τώρα φαίνεται ότι
τα δεδοµένα αλλάζουν. Η κατάσταση στην Συρία γίνεται σε
πολλά µέρη ανεξέλεγκτη, η εξέγερση δεν αναχαιτίζεται παρά
την µεγάλη χρησιµοποίηση του Συριακού στρατού. Και για
να αντιµετωπιστεί η κατάσταση και οι επερχόµενες εξελίξεις
στην Συρία κρίνεται απαραίτητη η αυξηµένη αρµοδιότητα
και ο ηγετικός ρόλος της Τουρκίας, σε συνδυασµό µε την κα-
λυτέρευση των σχέσεων της µε το Ισραήλ, που είναι ο έτερος
σηµαντικός και καθοριστικός παράγοντας στην περιοχή.

Έτσι µετά από ένα χρόνο εκρηκτικών σχέσεων και
συµπεριφορών, µε αποκορύφωµα τα γεγονότα του στολίσ-
κου της ελευθερίας και τους θανάτους στο πλοίο Μάβι Μαρ-
µαρά, η Τουρκία και το Ισραήλ αποφάσισαν να "µαλακώ-
σουν" και για τα κοινά τους συµφέροντα να βελτιώσουν τις
σχέσεις των και µάλιστα στον στρατιωτικό τοµέα και στον
τοµέα των πληροφοριών. Η ιδέα κυοφορήθηκε στο µυαλό
του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και έγινε αµέ-
σως αποδεκτή από τον Αµερικανό Πρόεδρο Οµπάµα. Βλέ-
πετε το Ισραήλ επιθυµεί ακόµη την στρατηγική συµµαχία
και φιλία µε την Τουρκία, παρά την επιδείνωση των σχέσεών
τους το τελευταίο διάστηµα. Ακόµη η Τουρκία παραµένει ο
κύριος στρατηγικός πυλώνας στην περιοχή της Ανατ. Μεσο-
γείου (ένας από τους πέντε παγκοσµίως) για την αµερικανική
πολιτική και παρά τις συνεχείς παρασπονδίες στην διεθνή
πολιτική σκηνή, που έφερε τις ΗΠΑ σε κατάσταση αλλο-
φροσύνης. Και όλα τα παραπάνω δυστυχώς για τα εθνικά
µας συµφέροντα. Έτσι µε την σύµφωνη γνώµη Οµπάµα και
Νετανιάχου, ο Αµερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ερν-
τογάν την Τρίτη 21 Ιουνίου και τον ενηµέρωσε για τις επι-
κείµενες εξελίξεις στην Συρία και την αναµενόµενη κατάρ-
ρευση του Συριακού καθεστώτος, όπου η Τουρκία θα αναλά-
βει ρόλο πρωτεύοντα και ρυθµιστή των µελλοντικών εξελί-
ξεων. Ακόµη ο Οµπάµα έδωσε σηµαντικό ρόλο στις µελλον-
τικές εξελίξεις του Παλαιστινιακού, διακαής επιθυµία του
Ερντογάν καθώς επίσης και την πρωτοβουλία για επαφές µε
την Χαµάς και να την πείσει να συµµετάσχει επί τέλους στις
ειρηνευτικές διαδικασίες. Μετά από αυτή την συνοµιλία ο
Υπουργός στρατηγικών υποθέσεων του Ισραήλ ο Μοσέ Για-
λόν επισκέφτηκε µυστικά την Άγκυρα και συναντήθηκε µε
τον πρωθυπουργό Ερντογάν και τον διοικητή της ΜΙΤ
Φιντάν Χακάν και συζήτησαν πολλά και άκρως εµπιστευτι-
κά, που ουδείς γνωρίζει. Εδώ εµείς θα πρέπει να ανησυχούµε
και να διερωτόµαστε αν η στρατηγική συµφωνία Ελλάδος
και Ισραήλ υποβαθµίζεται.

Έτσι οι εξελίξεις σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων
των παραπάνω ηγετών είναι ότι το καθεστώς Άσσαντ στη
Συρία πνέει τα λοίσθια, παρά την διεθνή ανοχή µέχρι τώρα
στη χρησιµοποίηση του Στρατού µε σκληρό και εγκληµατικό
τρόπο κατά του Συριακού λαού. Η πτώση του Άσσαντ µε τις
σηµερινές εξελίξεις αναµένεται τους προσεχείς 4-6 µήνες
από τώρα. Για την επιτάχυνση των εξελίξεων αποφασίστηκε
από τις ΗΠΑ και την ∆ύση αφενός η επιβολή κυρώσεων, αφ
ετέρου (να ο ρόλος της Τουρκίας) η επίδειξη, απειλή και
ίσως χρήση της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας, δηλαδή
πολύ πιθανόν µια πολεµική, µικρής έως µεσαίας κλίµακας,
επιχείρηση της Τουρκίας µε την Συρία. Την προοπτική αυτή
ανέφερε και η ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χίλαρυ Κλίντον. Βέβαια
εδώ να τονίσουµε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι εύκολη, παρά
την συντριπτική στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας έναντι
της Συρίας, καθόσον πίσω από την Συρία ευρίσκεται το Ιράν,

που δεν θα παραµείνει αδιάφορο και αµέτοχο των εξελίξεων,
καθώς ακόµη και στον Λίβανο η οργάνωση Χεζµπολάχ, που
θα βρει την ευκαιρία να προσβάλει µε πυραύλους (και όχι
µόνο) το Ισραήλ. Εδώ έρχεται ο ρόλος ΗΠΑ και Ισραήλ και
η κατάσταση περιπλέκεται.

Η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών είναι
πλέον έκρυθµη, µε συνεχή αύξηση Σύρων προσφύγων στην
Τουρκία. Την 25η Ιουνίου η Τουρκία ιδρύει ένα νέο στρα-
τόπεδο υποδοχής των 12000 - 15000 νέων προσφύγων στην
περιοχή Απαντίν της Τουρκίας 10 ΚΜ από τα σύνορα µε την
Συρία, ακριβώς απέναντι από την Ζώνη ευθύνης της 4ης
Συριακής Μεραρχίας, όπου διοικητής είναι ο στρατηγός Μα-
χέρ Άσσαντ, αδελφός του Σύρου προέδρου. Το γεγονός αυ-
τό δεν είναι καθόλου τυχαίο και έχει την βαρύνουσα σηµα-
σία του. Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της έκρυθµης
κατάστασης στην περιοχή και η πιθανότητα ανάφλεξης είναι
πολύ πιθανή, άρα η συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ και Ισραήλ
θεωρείται επιβεβληµένη. Όπως φαίνεται ο πάγος µεταξύ
Ισραήλ και Τουρκίας αρχίζει να λιώνει, δυστυχώς για µας και
αυτό φαίνεται και από ένα άλλο σηµαντικό γεγονός. Η Τουρ-
κία αποφάσισε πριν από λίγες ηµέρες να µην συµµετάσχει εν
τέλει στην νέα επιχείρηση ¨Στολίσκος της Ελευθερίας 2011¨
(Flotilla 2011), ούτε να παραχωρήσει το πλοίο-σύµβολο Ma-
vi Marmara στην επιχείρηση, ούτε να επιτρέψει τον από-
πλου οιουδήποτε πλοίου από τουρκικό λιµάνι, ούτε να συµ-
µετάσχει (φανερά τουλάχιστον) η Τουρκική οργάνωση ΙΗΗ
στην εν λόγω επιχείρηση. Και αυτά για όσους θυµούνται τα
περσινά γεγονότα η στάση αυτή της Τουρκίας είναι εκπ-
ληκτική και µε στροφή 180 µοιρών. Και ο στολίσκος ξεκι-
νάει σε λίγο για την Γάζα, µε συµµετοχή Ελληνική και ανα-
µένονται δραµατικές εξελίξεις, αλλά δεν είναι εδώ το θέµα
µας. Ήδη ο Ερντογάν άρχισε να κινείται για το Παλαιστινια-
κό και κάλεσε πρόσφατα στην Άγκυρα ταυτόχρονα, τον
Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και της Φατάχ, τον
Μαχµούντ Αµπάς και τον ηγέτη της Χαµάς τον Μεσάλα,
πλην όµως οι δύο ηγέτες των Παλαιστινίων δεν θέλησαν να
συναντηθούν µαζί, χωρίς να αποκλείουν την προοπτική αυτή
στο µέλλον. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτι-
σµα του νέου ηγετικού ρόλου της Τουρκίας στο Παλαιστι-
νιακό ζήτηµα, µε τις ευλογίες Αµερικανών και Ισραηλινών.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν και αναδεικνύουν
τον νέο ηγετικό και καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθιστώντας την Τουρκία την
µεγάλη ηγετική δύναµη στην περιοχή, που έχει ρόλο και δη
καθοριστικό των επερχοµένων δραµατικών εξελίξεων. Και
φυσικά όλα αυτά και ιδιαίτερα η επαναπροσέγγιση της µε το
Ισραήλ εκτιµούµε ότι αν δεν ζηµιώνουν, τουλάχιστον
µειώνουν αρκετά την Ελληνο-Ισραηλινή προσέγγιση και
στρατηγική συµµαχία, που κατά την άποψή µας θα
βοηθούσε την Ελλάδα σε πολλά ζητήµατα και θέµατα, όπως
οικονοµικά, πολιτικά, διπλωµατικά, πληροφοριών και
φυσικά σε θέµατα στρατιωτικής συνεργασίας. Έτσι λοιπόν
αναµένουµε στο άµεσο µέλλον την περαιτέρω ενίσχυση των
Τουρκο-Ισραηλινών σχέσεων σε πολλούς τοµείς, τον
σηµαντικό και ενδεχοµένως καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας
στο Παλαιστινιακό, µε ιδιαίτερη έµφαση την
επαναπροσέγγιση Χαµάς και Φατάχ και τέλος το πιο
ανησυχητικό µια ενδεχόµενη πολεµική αναµέτρηση
Τουρκίας και Συρίας, µε λίαν πιαθνή συµµετοχή Ιράν και
Χεζµπολάχ, µε απώτερο σκοπό την εκδίωξη του Προέδρου
Άσσαντ και την επιρροή στις επερχόµενες εξελίξεις στην
Συρία. Και όλα αυτά, µην το ξεχνάµε, µε τις ευλογίες των
ΗΠΑ, που θεωρούν τους γείτονες µας τον πιο σηµαντικό
σύµµαχο µετά το Ισραήλ, για την εφαρµογή της εξωτερικής
των πολιτικής στην Μέση Ανατολή.
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Του Υποστρατήγου ε.α.  Ιωάννου Μπαλτζώη



Αθήνα 14 Απριλίου 2011
Προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
Κύριον Γεώργιο Παπανδρέου

Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ
Αφορµή λαµβάνοντες από την παρούσα δύσκολη από κάθε άποψη συγκυρία για την Πατρίδα µας, επιθυµούµε µε

την παρούσα ανοικτή επιστολή µας να σας υποβάλλουµε ορισµένες σκέψεις, που µας απασχολούν σχετικά µε την Άµυνα
της χώρας.
Εν πρώτοις έχουµε πλήρη συναίσθηση του ότι συνεπεία κακής διαχείρισης των δηµοσίων πραγµάτων επί σειράν ετών,
αντιµετωπίζουµε σήµερον πολλαπλά σοβαρά εσωτερικά προβλήµατα µε προεξάρχον εκείνο της δεινής οικονοµικής
κατάστασης της χώρας.

Αντιλαµβανόµεθα επίσης ότι εδώ που φτάσαµε επιβάλλονται, µεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, οικονοµίες και
περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες.

Τα προβλήµατα αυτά θέλουµε να ελπίζουµε ότι αφού, έστω και αργά, τα συνειδητοποιήσαµε, θα µπορέσουµε µε
τα κατάλληλα µέτρα από την ηγεσία του τόπου και τις ανάλογες θυσίες, στις οποίες δυστυχώς εκ των πραγµάτων
υποβάλλεται ο ελληνικός λαός, να τα ξεπεράσουµε και σε κάποιο χρόνο η ζωή να επανεύρει την ηρεµία της.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, παράλληλα µε την κατάσταση αυτή, η οποία εξ αντικειµένου αποτελεί εθνική αδυναµία,
αντιµετωπίζουµε και χρόνιες σοβαρές εξωτερικές απειλές σχετικά µε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και σε τελική
ανάλυση µε αυτήν ταύτη την εθνική ακεραιότητα της πατρίδος µας.

Η αντιµετώπιση των απειλών αυτών, κατά τον κοινόν νουν, αυτονόητα επιβάλλει την διατήρηση καταλλήλου
Αµυντικής Ισχύος, ως βασικού υποβάθρου στήριξης των απαιτουµένων λεπτών χειρισµών της εξωτερικής µας πολιτικής
επί των ζητηµάτων αυτών, της απαραίτητης για τους χειρισµούς µας αξιόπιστης αποτροπής και τέλος, εάν παραστεί
ανάγκη, της αποτελεσµατικής άµυνας. Eπ' αυτού µας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι παράγοντες της κοινωνίας µας,
ακόµη και πολιτικοί, µέσα στο βαρύ κλίµα της σηµερινής οικονοµικής δυσπραγίας, ο καθείς µε τον δικό του τρόπο και
για τους δικούς του λόγους, λειτουργούν κατά τρόπο απαξιωτικό για τις Ένοπλες ∆υνάµεις.

Οι παράγοντες αυτοί κυρίως δηµαγωγούν σχετικά µε τις απαιτούµενες δαπάνες για τις επιχειρησιακές ανάγκες
και την ανάπτυξη των Ε.∆. και παράλληλα αµφισβητούν το παραγωγικό έργο των Ε.∆., το οποίο επιπολαίως αξιολογούν
µε µόνο κριτήριο το οικονοµικό στοιχείο, παραβλέποντες εκείνα της ασφαλείας, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της
αξιοπρέπειας της πατρίδος µας, η εξασφάλιση των οποίων αποτελεί για τους γνωρίζοντες το κύριο παραγωγικό έργο των
Ενόπλων µας ∆υνάµεων, οι οποίες το επιτελούν µε αυτοθυσία.Υποσκάπτουν έτσι οι "κύριοι" αυτοί µεταξύ άλλων και το
ηθικό του στρατεύµατος, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της µαχητικής του ικανότητος. Στο προκείµενο απαιτείται
όλως ιδιαιτέρα προσοχή. Εάν αφήσουµε την οικονοµικοκοινωνική κρίση, την δηµαγωγία και τους επιπόλαιους να µας
παρασύρουν στο να χαλαρώσουµε σε ότι αφορά την αµυντική µας ικανότητα και συνεπεία αυτού σε δεδοµένη στιγµή
υποστούµε απώλειες στα εθνικά µας θέµατα, πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι απώλειες αυτές δεν αποκαθίστανται, όπως
ευελπιστούµε ότι κάποια στιγµή θα συµβεί µε την οικονοµία και την κοινωνική µας ευταξία.
Φρονούµε κατόπιν αυτών ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας επιβάλλεται µε κάθε θυσία να διατηρηθούν ακµαίες στο
πρέπον επίπεδο ισχύος από κάθε άποψη.

Οι όποιες αποφάσεις περιστολής δαπανών περί την Άµυνα θα πρέπει να έχουν βασανισθεί µε σύνεση και εις
βάθος σχετικά µε το τι αυτές συνεπάγονται. Προχειρότης περί το ζήτηµα αυτό δεν συγχωρείται, δεδοµένου του µεγέθους
των συνεπεία αυτής αρνητικών επιπτώσεων για το µέλλον του Έθνους. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι ο ισχυρός πράττει
κατά την ισχύ του και ο ανίσχυρος ότι του υπαγορεύει η αδυναµία του.

Ο ελληνικός λαός διαχρονικά, χωρίς να είναι πλούσιος, προσέφερε πάντα για την πατρίδα αγόγγυστα το
υστέρηµα του και χωρίς δισταγµούς ακόµη και τη ζωή του, όπου θεωρούσε ότι επιβάλλεται. ∆εν νοµίζουµε συνεπώς ότι
στην παρούσα συγκυρία θα δυστροπήσει να προσφέρει οικονοµικά αυτά που χρειάζονται για την Εθνική Άµυνα. Ο
ελληνικός λαός εµπιστεύεται και προσβλέπει στις Ένοπλες ∆υνάµεις του.

Κύριε Πρόεδρε.
Σεις γνωρίζετε, καλύτερον παντός άλλου, τα δεδοµένα των εξωτερικών απειλών, που µας απασχολούν και

ιδιαίτερα της απειλής εξ ανατολών, που αποτελεί την κυρία τοιαύτη και εκ των πραγµάτων φαίνεται να έχει µακρύ χρόνο
αβεβαιότητος και επικινδύνων ενδεχοµένων. Εάν η απειλή αυτή αµφισβητήσει κάποια στιγµή, βάσει στοιχείων, το
αξιόµαχο των Ενόπλων µας ∆υνάµεων, η σύγκρουσης θα καταστεί αναπόφευκτος και τότε για το κόστος, που θα
κληθούµε να πληρώσουµε, ούτε καν σκέψη δεν θα µπορεί να γίνεται για σύγκριση µε ότι σήµερον µας κοστίζει το να
διατηρήσουµε την αποτρεπτική Εθνική Άµυνα, που απαιτείται.

Με ιδιαίτερη τιµή
Ναύαρχος ε.α. Λεωνίδας Βασιλικόπουλος ΠΝ, Επίτιµος Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Λαγάρας ΠΝ,

Επίτιµος Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Στάγκας ΠΝ, Επίτιµος Α/ΓΈΝ, Ναύαρχος ε.α. Ηρακλής ∆ρίκος ΠΝ, Επίτιµος
Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Γεώργιος Ιωαννίδης ΠΝ, Επίτιµος Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. ∆ηµήτριος Γούσης ΠΝ, Επίτιµος
Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Γεώργιος Καραµαλίκης ΠΝ, Επίτιµος Α/ΓΕΝ,

Επιστολή επτά (7) Α/ΓΕΝ προς Γ.Παπανδρέου για "Υπονόµευση εθνικής ασφάλειας"
22-04-2011

Την αγωνία για το χαµηλό επίπεδο αµυντικής ισχύος της χώρας λόγω των µειώσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στις
αµυντικές δαπάνες, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένοι παράγοντες και πολιτικοί αντιλαµβάνονται την
εθνική ασφάλεια και το έργο των Ενόπλων ∆υνάµεων εκφράζουν µε επιστολή η οποία απευθύνεται στο Έλληνα
πρωθυπουργό, επτά πρώην Αρχηγοί του ΓΕΝ και Αρχηγοί Στόλου.

Πρόκειται για την "ιστορική ηγεσία" του Πολεµικού Ναυτικού, για ανώτατους αξιωµατικούς που υπηρέτησαν
επί διαφόρων κυβερνήσεων και τα όσα αναφέρουν είναι πραγµατικά ιδιαίτερης σηµασίας.
Ακολουθεί η επιστολή
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Παρακολουθώντας τις καταιγιστικές διεθνείς εξελίξεις
των ηµερών µας και τις τραγικές εξελίξεις σε ορισµένα
από τα κράτη που δέχονται την ανηλεή επίθεση των
παγκοσµιοποιητών και του κεφαλαίου µας
δηµιουργούνται απορίες και ερωτηµατικά. Όπως π.χ.
γιατί τόσο µένος και όλη αυτή η (Νατοϊκή) εκστρατεία
κατά της Λιβύης και του "ηγέτη" της Συνταγµατάρχη
Καντάφι και σχεδόν µηδενική αντίδραση για την Συρία ,
εκτός από κάποιες καταδικαστικές ανακοινώσεις
ανούσιες και άνευ σηµασίας? Τι παραπάνω έκανε η
Λιβύη και τι ο ηγέτης της που ανάγκασε ορισµένες
∆υτικές χώρες και τις ΗΠΑ να συµµετάσχουν στη
επιχείρηση-νέα Σταυροφορία, όπως την ονόµασαν οι
Λίβυοι; Μέχρι και εισαγγελέας του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου επιστρατεύτηκε για να εκδώσει ένταλµα
εναντίον του, µε την κατηγορία του εγκληµατία
πολέµου. Η απάντηση είναι απλή για εκείνους που
διαβάζουν πίσω από τις γραµµές των φερέφωνων ΜΜΕ
η µελετώντας κάποια στοιχεία, συνδυάζοντάς τα
γεγονότα και τις καταστάσεις και ιδιαίτερα τα
συµφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου των
παγκοσµιοποιητών και της Νέας Τάξης πραγµάτων.
Όλων αυτών ηγούνται οι ΗΠΑ και ο ∆ούρειος Ίππος
των στην Ευρώπη, η Αγγλία, καθώς και η Γαλλία του
Σαρκοζί, που µύρισε χρήµα και έσπευσε,
συνεπικουρούµενοι από τα κράτη των προθύµων, που
ζητούν την εύνοια των ΗΠΑ, όπως η Ελλάδα και λοιπά
ευρωπαϊκά και µη κράτη.. Ας εξετάσουµε λοιπόν την
περίπτωση της Λιβύης, που είναι χαρακτηριστική και
εξόχως αποκαλυπτική των προθέσεων των
παγκοσµιοποιητών και φυσικά των µελλοντικών των
προθέσεων για άλλα κράτη στην ευρύτερη περιοχή της
Μ. Ανατολής, Ασίας και εδώ είναι το ανησυχητικό και
των Βαλκανίων, και της ανατολικής Ευρώπης. Εδώ να
διευκρινίσουµε από την αρχή ότι δεν έχουµε καµία
πρόθεση να γίνουµε ο συνήγορος του Καντάφι, ο οποίος
έχει τα αµαρτήµατά του και είναι πολλά, αλλά ας τον
κρίνει ο λαός του. Σκοπός µας είναι να παραθέσουµε
γεγονότα, αλήθειες και προφανείς σκοπιµότητες, οπότε
το συµπέρασµα βγαίνει αβίαστα και είναι διαφορετικό
από αυτό που µας σερβίρεται. Ας πάρουµε τα πράγµατα
από την αρχή:

Ο Καντάφι είναι ο τελευταίος ηγέτης µιας γενιάς
µετρίων σοσιαλιστικών και παναραβικών επαναστατών
που παραµένουν στην εξουσία µετά από την εξάλειψη
του Νάσερ, που ανέλαβε την εξουσία πριν από 42 (ναι
σαράντα δύο) χρόνια µε αναίµακτη επανάσταση, από
έναν άρρωστο µονάρχη.. (Ήδη και ο Φιντέλ Κάστρο έχει
αποσυρθεί από τα πολιτικά δρώµενα της Κούβας).
Σήµερα ο αρχηγός του κράτους στη Λιβύη δεν είναι ο
Καντάφι, είναι ο σηµερινός πρωθυπουργός της Λιβύης ο
Μπαγντάντι Μαχµουντί, τον οποίο ουδείς από τα ΜΜΕ

αναφέρει. Για δε τον Καντάφι όλοι αναφέρονται σαν τον
ηγέτη της Λιβύης, χωρίς άλλο τίτλο, ούτε Πρόεδρος,
ούτε πρωθυπουργός. Όποιος αναφέρει τον Καντάφι σαν
ηγέτη της Λιβύης, είναι σαν να αποκαλεί τον Χιροχίτο
ηγέτη της Ιαπωνίας. Τελικά ο Καντάφι είναι µόνο ο
αρχιτέκτονας του σηµερινού πολιτικού συστήµατος της
Λιβύης, που είναι ένα µείγµα από παναραβισµό,
σοσιαλισµό και µίξη κάποιων ισλαµικών θρησκευτικών
αντιλήψεων. Η θέση του µοιάζει περισσότερο µε εκείνη
των ιδρυτών των ΗΠΑ και έχει περισσότερο έναν
εθιµοτυπικό χαρακτήρα, είναι το πολιτικό κεφάλαιο που
δηµιούργησε την σηµερινή Λιβύη, που παρακολουθεί τις
εξελίξεις και εκφράζει τις απόψεις του για τα πολιτικά
δρώµενα, που γίνονται αµέσως αποδεκτά από την
κυβέρνηση της Λιβύης. Ο ρόλος του οµοιάζει µε τον
θρησκευτικό (και πολιτικό) ηγέτη του Ιράν, τον
Αγιατολαχ Χαµενεί, µε αρκετές διαφορές, αλλά είναι
δύσκολο για µας να αντιληφθούµε την δοµή διοίκησης
και εξουσίας, ίσως ο όρος γκουρού της Λιβύης θα τον
αντιπροσώπευε καλύτερα.

Ερχόµαστε τώρα στην έναρξη των γεγονότων
και πως ξεκίνησαν. Μήπως ως συνέχεια των λοιπών
εξεγέρσεων στην Βόρεια Αφρική; Οι ταραχές στη
Λιβύη δεν ξέσπασαν εξ αιτίας µερικών νεαρών, που
ζητούσαν αλλαγή, όπως έγινε στην Αίγυπτο ή την
Τυνησία. Ξεκίνησε, όταν µια οµάδα µε το όνοµα
"Ισλαµικό Εµιράτο του Μπάρκα" (το όνοµα της πρώην
βορειοδυτικής περιοχής της Λιβύης) έπιασε µερικούς
οµήρους και σκότωσε δύο αστυνοµικούς. Η εξέλιξη αυτή
έχει την ιστορία της. Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 µια
οµάδα έκλεψε 70 στρατιωτικά οχήµατα, αφού
προηγουµένως είχε κάνει επίθεση στο λιµάνι της
Βεγγάζης και σκότωσε τέσσερις στρατιώτες .(Τι πρέπει
να κάνει κάθε κράτος µετά από µια τέτοια ενέργεια;). Η
εξέγερση λοιπόν ξεκίνησε στην πόλη της Βεγγάζης στην
ανατολική Λιβύη, κοντά στην Αίγυπτο, που βρισκόταν
τότε σε αναβρασµό και τα σύνορα δεν ελέγχονταν πλέον.
Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τότε εξέφρασε την ανησυχία του για
την δηµιουργία ενός "Ισλαµικού Εµιράτου της
Βεγγάζης", το οποίο θα µπορούσε να κηρύξει την
ανεξαρτησία του, αλλά κανείς δεν έδωσε σηµασία τότε.
Από που λοιπόν προέρχονται αυτές οι ξαφνικές
διαµαρτυρίες; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός, ότι οι
οµάδες αυτές, που χρηµατοδοτούνται εδώ και δεκαετίες
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, βρήκαν µετά την Τυνησία
και την Αίγυπτο την ευκαιρία, να θέσουν ολόκληρη τη
Λιβύη υπό τον έλεγχό τους. Μια τέτοια οµάδα, που
συνελήφθη πρόσφατα, αποτελούνταν από δεκάδες άτοµα
αλλοδαπής υπηκοότητας, που είχαν λάβει µέρος σε
λεηλασίες και δολιοφθορές. Ακόµη στις οµάδες αυτές
κυρίαρχο ρόλο είχαν και πυρήνες της Αλ Κάιντα, που
υπήρχαν ήδη και δραστηριοποιούνταν ιδιαίτερα στην

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΒΥΗ. ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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περιοχή της Βεγγάζης, που παραδοσιακά  ήταν κατά του
Καντάφι. Θυµάστε  τον Καντάφι να φωνάζει ότι πίσω
από όλα αυτά ήταν η Αλ Κάιντα; Είναι γνωστό ακόµη,
ότι η Αγγλία χρηµατοδοτούσε έναν πυρήνα της Αλ
Κάιντα στη Λιβύη για να δολοφονήσει τον Καντάφι. Η
κύρια οµάδα της αντιπολίτευσης είναι σήµερα το
"Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας της Λιβύης" που
χρηµατοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία, τη CIA και
µυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, και συµπορεύτηκε µαζί
µε άλλες αντιπολιτευτικές οµάδες, που προαναφέραµε
και  που τελικά απετέλεσαν το "Εθνικό Συνέδριο της
λιβυκής Αντιπολίτευσης". Το Συνέδριο αυτό ανακήρυξε
την "Ηµέρα της οργής", η οποία  µε το "Εθνικό Μέτωπο
Σωτηρίας της Λιβύης" , όπως ονοµάστηκε η οργανωµένη
αντιπολίτευση, που  βύθισε  στις 17 Φεβρουαρίου  την
Λιβύη στο χάος. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι
διέθεταν από την αρχή αξιόλογο οπλισµό, εξ ου και οι
επιτυχίες των στρατιωτικά στην αρχή, όταν αιφνιδίασαν
τον κρατικό µηχανισµό και τον Στρατό της Λιβύης. 

Πώς περνούσε η Λιβύη επί Καντάφι;  Ας ρίξουµε
µια µατιά στα δεδοµένα.  Πριν ξεσπάσει το χάος, η
Λιβύη είχε χαµηλότερο ποσοστό κρατουµένων ακόµη
και από την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Βρισκόταν στην 61η
θέση. Η Λιβύη είχε το χαµηλότερο ποσοστό βρεφικής
θνησιµότητας στην Αφρική. Ενώ στον υπόλοιπο κόσµο
οι τιµές των τροφίµων συνεχώς αυξάνονταν, η
κυβέρνηση της Λιβύης είχε καταργήσει όλους τους
φόρους επί των τροφίµων. Οι Λίβυοι ήσαν πλούσιοι. Η
Λιβύη είχε το µεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδηµα στην
Αφρική. Η κυβέρνηση φρόντιζε, ώστε ο καθένας να
µπορεί να συµµετάσχει στην ευηµερία. Ο πλούτος ήταν
µοιρασµένος δίκαια. Στη Λιβύη ζούσαν λιγότεροι
άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας από ότι στην
Ολλανδία. Μια ρωσική αποστολή ιατρών, αναφέρει σε
επίσηµη αναφορά της προς τον πρόεδρο Medvedev ότι
ελάχιστοι λαοί έχουν τόσες ανέσεις όσες ο λαός της
Λιβύης. Η παιδεία είναι δωρεάν. ∆ιαθέτουν πολύ καλά
νοσοκοµεία και δωρεάν περίθαλψη. Τα νέα ζευγάρια
επιδοτούνται,  παίρνουν 50.000 ευρώ άτοκο δάνειο, τα
αυτοκίνητα κοστίζουν πολύ φτηνά, τα καύσιµα είναι
επίσης φτηνά, οι αγρότες δεν φορολογούνται, κλπ.
Ακόµη κι αν όλα αυτά είναι προπαγάνδα, κανείς δεν
µπορεί να αρνηθεί ότι ο Καντάφι έφερε νερό και
δρόµους στην έρηµο, κατασκευάζοντας το µεγαλύτερο
αρδευτικό  έργο στην ιστορία, αξίας $33 δις, εκτός του
οδικού συστήµατος. Πως έγινε η Λιβύη τόσο πλούσια;
Γιατί έχει πετρέλαιο και (το κυριότερο) δεν επέτρεπε σε
ξένες εταιρείες να της το κλέβουν, όπως συµβαίνει στη
Νιγηρία, µια χώρα, που σε µεγάλο βαθµό ελέγχεται από
την Shell. Η Λιβύη δεν διαθέτει µόνο πετρέλαιο.
Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η κεντρική της Τράπεζα έχει
περίπου 144 τόνους χρυσού στα θησαυροφυλάκια της.
Με αυτόν  τον θησαυρό, ποιος χρειάζεται τις διεθνείς
Τράπεζες, ή  το ∆ΝΤ και τους κανόνες του;

Γιατί είναι οι ΗΠΑ τόσο εναντίον του Καντάφι;
Γιατί ο Καντάφι ήταν και είναι η κύρια απειλή για την
ηγεµονία των ΗΠΑ στην Αφρική, επειδή προσπαθούσε

να ενώσει την ήπειρο και να την φέρει σε αντίθεση µε
τις ΗΠΑ.  Πράγµατι, ο Καντάφι κατά καιρούς έχει
κατηγορήσει  τις ΗΠΑ, ότι δηµιούργησαν τον ιό HIV
(ΑΙDS),  ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από την
δολοφονία του Matin Luther King και του John F.
Kennedy,  ότι οι απαγωγείς των αεροπλάνων της 9/11
είχαν εκπαιδευτεί στις Ηνωµένες Πολιτείες και πολλά
άλλα. Επί τόσα χρόνια θεωρούνταν τροµοκράτης και
µόνο τώρα τελευταία "ανένηψε" κατά τις ΗΠΑ, αφού
αποζηµίωσε τα θύµατα της συντριβής του αεροπλάνου
στο Λόκερµπι, µε αποτέλεσµα να γίνεται αποδεκτός από
την ∆ύση.  Και ήταν όλα αυτά λόγος να "αναγκάσουν"
τον ΟΗΕ να λάβει µια απόφαση απαγόρευσης πτήσεων
(NO FLY ZONE) για την Λιβύη; Που αµέσως το ΝΑΤΟ
ανέλαβε να την υλοποιήσει , πραγµατοποιώντας (και
αυτό είναι παράβαση και παράνοµο) αεροπορικούς
βοµβαρδισµούς που συνεχίζονται µέχρι σήµερα?
Προφανώς όχι. Τότε τι άλλο υπάρχει που δεν
αναφέρεται;  Η εξήγηση ότι όλα έγιναν για το πετρέλαιο
είναι σοβαρή αλλά όχι η µοναδική. Η χώρα παράγει
µόλις το 2% του παγκόσµιου πετρελαίου. Το κενό µπορεί
κάλλιστα να αναπληρωθεί από τα αποθεµατικά της Σ.
Αραβίας. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ευτυχώς
ελεύθερα απόψεις , πληροφορίες και αλήθειες, που δεν
υπάρχουν στα συµβατικά ΜΜΕ. Αρκεί να έχεις την
ικανότητα να τα αναζητήσεις και φυσικά την γνώση και
την κρίση να ελέγξεις και να φιλτράρεις αυτόν  τον
ωκεανό πληροφόρησης που υπάρχει.  Αυτά λοιπόν που
κυκλοφορούν και µετά από φιλτράρισµα,  µας παρέχουν
την εντύπωση, ότι δίδουν πειστική εξήγηση για τα
τραγικά γεγονότα της Λιβύης και παραθέτουµε τα πιο
σηµαντικά:   Υπάρχει καταρχήν µια εκπληκτική
συνέντευξη του Αµερικανού στρατηγού  ε.α Wesley
Clark (πρώην ανώτερου ∆ιοικητού του ΝΑΤΟ στην
Ευρώπη),  που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο (µε ήχο και
εικόνα), όπου όπως λέει ο στρατηγός, το 2001 τον
ενηµέρωσαν  (συνάδελφοί του Αµερικανοί στρατηγοί)
πως η Αµερική σκοπεύει στο άµεσο µέλλον να κηρύξει
πόλεµο   µε το Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο, τη Σοµαλία,
το Σουδάν, το Ιράν, και τη Λιβύη. ∆εν ζήτησαν  την
άποψή τους (του Αµερικανικού Πενταγώνου) , αλλά και
δεν τους έδωσαν εξηγήσεις γιατί απεφάσισαν έτσι.
Φυσικά κανένα  εκ των ΜΜΕ δεν έδωσε σηµασία στα
φοβερά που κατήγγειλε ο στρατηγός.  Τι κοινό λοιπόν
έχουν αυτές οι χώρες; Σε τραπεζικό επίπεδο, καµία τους
δεν αποτελεί µέλος της Bank for International
Settlements (BIS), που είναι ο πιο ισχυρός παγκόσµιος
τραπεζικός οργανισµός. Αυτό το στοιχείο τις εξαιρεί από
το µακρύ χέρι των ελέγχων της "κεντρικής τράπεζας των
κεντρικών τραπεζών" της Ελβετίας. Οι πιο ανυπότακτες
όλων είναι η Λιβύη και το Ιράκ. Και οι δυο έχουν ήδη
δεχτεί επίθεση. Και στις δύο οι ηγέτες των µπήκαν στο
στόχαστρο για εξόντωση. Στο Ιράκ το πέτυχαν, στην
Λιβύη προσπαθούν ακόµη, πλην όµως ο Καντάφι είναι
σκληρό καρύδι. Και προσέξτε τώρα το πιο σοβαρό κοινό
σηµείο των δύο χωρών.  Στο Examiner.com αναφέρεται
πως 6 µήνες πριν οι ΗΠΑ µπουν στο Ιράκ, η χώρα είχε
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προχωρήσει στην αποδοχή ευρώ αντί δολαρίων για το
πετρέλαιό της. Αυτή η κίνηση απειλούσε τη παγκόσµια
κυριαρχία του δολαρίου ως "πετροδολάριο". Σύµφωνα δε
µε ρωσικά δηµοσιεύµατα, ο Καντάφι είχε ήδη ξεκινήσει
προσπάθεια άρνησης του δολαρίου και του ευρώ  και
κάλεσε τις αφρικανικές και αραβικές χώρες  να πουλάνε
πετρέλαιο σε ένα νέο νόµισµα, το χρυσό δηνάριο.
Μάλιστα προωθούσε την ιδέα µιας ενωµένης Αφρικής µε
200 εκατοµµύρια κατοίκους, που θα χρησιµοποιούσε
αυτό το νέο νόµισµα. Οι µόνοι αντίθετοι στη πρόταση
του  ήταν η Νότιος Αφρική και ο επικεφαλής του
Αραβικού Συνδέσµου. Αυτή η  πρωτοβουλία θεωρήθηκε
ως η µεγαλύτερη  απειλή για την οικονοµική
σταθερότητα του πλανήτη, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και
από την ΕΕ, δηλαδή για την Νέα Τάξη πραγµάτων και
τους παγκοσµοιοποιητές .  Όπως αναφέρει ακόµη το
Market Oracle, η κεντρική τράπεζα της Λιβύης είναι
100%  κρατική.  ( Για την Τράπεζα της Ελλάδος µήπως
γνωρίζουµε σε ποιον ανήκει το πλειοψηφικό πακέτο;).  Η
κυβέρνηση τυπώνει το δικό της χρήµα (δηνάριο) µέσω
της δικής της τράπεζας.  Η χώρα είναι αυτάρκης,
διαθέτει πόρους, είναι κυρίαρχη, και συνεπώς µπορεί να
ορίζει την οικονοµική της µοίρα. Το µεγάλο πρόβληµα
των τραπεζικών   Καρτέλ της παγκοσµιοποίησης είναι
ότι για να κάνουν δουλειές µε τη Λιβύη, πρέπει να
περάσουν από τη κεντρική της τράπεζα, και το εθνικό
της νόµισµα, στα οποία όµως δεν έχουν καµιά επιρροή.
Για αυτό και η διάλυση αυτής της τράπεζας µπορεί να
µην αναφέρεται στις οµιλίες του Οµπάµα και του
Σαρκοζί, αλλά σίγουρα αποτελεί βασικό λόγο για την
επίθεσή τους στον Καντάφι. 
Σύµφωνα µε άρθρο της Asia Times του 2002, "οι
κανόνες της BIS εξυπηρετούν απλά το ιδιωτικό
τραπεζικό σύστηµα, ακόµη και εις βάρος των εθνικών
οικονοµιών. Η BIS κάνει στα εθνικά τραπεζικά
συστήµατα αυτό που το ∆ΝΤ κάνει στα εθνικά
νοµισµατικά καθεστώτα. Οι εθνικές οικονοµίες  που
πέφτουν θύµα της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, δεν
εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά συµφέροντα". (Κάτι µας
θυµίζουν όλα αυτά τελευταία).  Η άποψη  του  διεθνούς
κεφαλαίου και φυσικά της BIS είναι ότι αν µια
κυβέρνηση δανειστεί από δική της κεντρική τράπεζα,
αυτό οδηγεί σε πληθωρισµό. Αν δανειστεί όµως από
ξένες τράπεζες ή από το ∆ΝΤ, αυτό δεν ισχύει. Στη
πραγµατικότητα όµως όλες οι τράπεζες τυπώνουν τα
χρήµατα που δανείζουν, είτε είναι ιδιωτικές, είτε
κρατικές. Το περισσότερα καινούργιο χρήµα σήµερα
προέρχεται από τραπεζικό δανεισµό. Αν το δανειστείς
από κρατική κεντρική τράπεζα, είναι σχεδόν πάντα χωρίς
επιτόκιο, και αυτό αποδείχθηκε ότι µειώνει το κόστος
των δηµοσίων προγραµµάτων κατά 50% (µέσο όρο). 

Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστηµα της Λιβύης
του Καντάφι. Και έτσι εξηγείται το πώς η Λιβύη βρίσκει
χρήµατα για δωρεάν εκπαίδευση και δωρεάν ιατρική
περίθαλψη. Έτσι µπορεί και δίνει στα νέα ζευγάρια

άτοκα δάνεια ύψους  $50.000. Και έτσι βρέθηκαν τα $33
δισ. που έφτιαξαν το πελώριο αρδευτικό έργο στη έρηµο
και πολλά άλλα.

Άρα, ο πόλεµος είναι για το πετρέλαιο ή για τις
τράπεζες; Μπορεί και για τα δυο. Μπορεί και για το
νερό. Αν διαθέτεις ενέργεια, νερό, και άφθονη πίστωση
για να δηµιουργήσεις υποδοµές, τότε ένα κράτος δεν
χρειάζεται ξένους δανειστές. Και αυτή είναι η απειλή
που προκαλεί η Λιβύη. Το να δείξει στον κόσµο τι είναι
δυνατόν να γίνει.  Και όχι µόνο για την ίδια την Λιβύη.
Ο Καντάφι πήγε να δείξει τον δρόµο και σε όλη την
Αφρική. Και για αυτό έπρεπε να τιµωρηθεί και µάλιστα
παραδειγµατικά.   Ο Καντάφι, αυτός ο ηγέτης, ο
ανυπότακτος, ο απρόβλεπτος, ο τροµοκράτης (για την
∆ύση), ο επαναστάτης (για τους φίλους του), ο
λαϊκιστής, ο δικτάτορας, ο ψυχασθενής και τόσοι άλλοι
χαρακτηρισµοί, που ακολουθούν  την εµβληµατική αυτή
µορφή της Λιβύης (ανάλογα από ποια γωνία τον
βλέπεις), που άλλαξε την µορφή της περιοχής και από
συνονθύλευµα φυλών µε αντιπαλότητες µεταξύ των
δηµιούργησε κράτος, µε τα χαρακτηριστικά που
προαναφέραµε (καλά και κακά). Τι ήταν  (ακόµη όµως
ζει και βασιλεύει τουλάχιστον στην Τριπολιτάνα) ο
Καντάφι θα το κρίνει ο λαός του και η αµείλικτη
ιστορική καταγραφή. Η επιχείρηση όµως κατά της
Λιβύης (που δυστυχώς συµµετέχει και η πατρίδα µας)
είναι παράνοµη, προσχηµατική και ιµπεριαλιστική. ∆εν
είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα που επικαλούνται οι
"Σταυροφόροι", όπως τους ονοµάζει ο Καντάφι. Έχω
ζήσει στην Μέση Ανατολή για πάνω από τρία χρόνια και
θέλω να πιστεύω ότι αντιλαµβάνοµαι σε κάποιο βαθµό
την νοοτροπία, την κουλτούρα και τις αντιλήψεις των
ανθρώπων αυτών. Οι εξεγέρσεις λένε γίνονται στο όνοµα
της δηµοκρατίας και της ελευθερίας. Καλά ποιον
ρώτησαν οι Αµερικανοί και οι ηγέτες της Νέας Τάξης
πραγµάτων αν οι αραβικοί πληθυσµοί θέλουν την
δηµοκρατία της ∆ύσης; Τον τρόπο ζωής των; Την
θρησκεία, τον πολιτισµό των; Ε λοιπόν να είστε σίγουροι
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αράβων τα απορρίπτει
όλα αυτά, µετά βδελυγµίας. Τι θέλουν; Τον δικό τους
τρόπο ζωής, διακυβέρνησης, πολιτισµού και να τους
αφήσουν ήσυχους, κάτι που δεν θα γίνει τελικά. Το κακό
δυστυχώς στην περιοχή θα συνεχιστεί. Και όσο για την
Λιβύη δυστυχώς η χώρα αυτή θα διαιρεθεί τουλάχιστον
σε δύο µέρη, µετά ή άνευ Καντάφι. Στην ανατολική
περιοχή, την Κυρηναϊκή, µε πρωτεύουσα την Βεγγάζη
και την δυτική περιοχή, την Τριπολιτάνα,  µε
πρωτεύουσα την Τρίπολη.   ∆εν είναι εύκολο να
σηκώνεις κεφάλι στο θηρίο. Ας δούµε τι συµβαίνει γύρω
µας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν εξήγηση,
έχουν σχεδιασµό, έχουν οργάνωση. Και πολλές φορές τα
σχέδια αποτυγχάνουν, για αυτό τον σκοπό υπάρχει λόγος
να είµαστε ενηµερωµένοι, να  είµαστε ενωµένου και να
αντιδρούµε, όπως και όσο µπορούµε.
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Από τους αρχαιότατους χρόνους ήταν αντιληπτή η
µεγάλη στρατηγική αξία την οποία κατέχει η Μεσόγειος
Θάλασσα σε παγκόσµιο επίπεδο, επειδή βρίσκεται στο
µέσον των τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και
της Αφρικής, µε εξόδους προς τον Ατλαντικό και Ινδικό
Ωκεανό και Μαύρη Θάλασσα αντίστοιχα.

Γενικά η στρατηγική της αξία οφείλεται κυρίως
στην ως άνω κεντρική θέση της, αλλά και στην πλούσια
γεωγραφική διαµόρφωση του χώρου, µε τα πολυάριθµα
νησιά της, τα στενά εξόδου αυτής, ως επίσης τα λιµάνια
και τα αεροδρόµια των χωρών που την περιβάλλουν, τα
οποία δύνανται να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τις
κατά αµφίδροµη πορεία συγκοινωνίες µεταξύ Βορρά-
Νότου και Ανατολής-∆ύσης.

Αυτός είναι κυρίως ο λόγος ο οποίος
προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των στρατηλατών, από
αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι σήµερα (Ελληνικές
Παροικίες, Πέρσες, Μέγας Αλέξανδρος, Ρωµαίοι,
Άραβες, Μέγας Ναπολέων, Μεγάλη Βρετανία,
Χιτλερική Γερµανία κλπ), ώστε κατόπιν σκληρών
πολέµων, να µπορέσουν να έχουν υπό τον έλεγχό τους τη
Μεσόγειο Θάλασσα.

Ένα σηµαντικό τµήµα αυτής της στρατηγικής
αξίας της Μεσογείου αποτελεί και ο Ελληνικός χώρος,
εξ' αιτίας του οποίου η πατρίδα µας γνώρισε και γνωρίζει
πολλές περιπέτειες.

Εξ' αιτίας αυτής της στρατηγικής αξίας της
Μεσογείου εγέρθηκε και το λεγόµενο Ανατολικό
Ζήτηµα, το οποίο συνίστατο στην ανέκαθεν και µέχρι
σήµερα, µε την πολιτική των αγωγών, επιδίωξη της
Ρωσίας εξόδου στη Μεσόγειο Θάλασσα και από την
άλλη πλευρά στην αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων
µε επικεφαλής την Αµερική να εµποδίσουν αυτή την
έξοδο των Ρώσων.

Από το παιγνίδι αυτό δεν απουσίασε και η Κίνα,
η οποία σήµερα µε το νοµισµατικό πλεονέκτηµα που
έχει, περισσότερο άνετα διεισδύει σε χώρες της
Μεσογείου.

Μέσα σε αυτό το παιγνίδι του ανταγωνισµού
των Μεγάλων ∆υνάµεων θα µπορούσαν πιθανόν να
ενταχθούν όλα τα γεγονότα τα οποία συµβαίνουν αυτή
την εποχή στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Όπως ο σαρωτικός άνεµος των εξεγέρσεων στις
Αραβικές Χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής.

Βεβαίως αυτή η εξέγερση χαρακτηρίζεται από
την επαναστατικότητα των νέων ανθρώπων µε το
απολύτως αιτιολογηµένο αίτηµά τους για "ελευθερία-

ψωµί και δηµοκρατία" και την απαλλαγή των χωρών
τους από τα διεφθαρµένα απολυταρχικά καθεστώτα τους.

Επίσης σε αυτή τη µαζική εξέγερση, πρέπει να
ειπωθεί, ότι συνετέλεσε η ηλεκτρονική επικοινωνία
µεταξύ των ανθρώπων, η οποία δεν εµποδίζεται από τα
σύνορα των χωρών.

Ακόµα όµως ποια θα είναι η πολιτειακή
κατάληξη αυτών των εξεγέρσεων και ποιοι θα είναι οι
γεωπολιτικοί προσανατολισµοί αυτών των χωρών, το
προσεχές µέλλον θα δείξει.

Πάντως η επέµβαση στη Λιβύη έδειξε τον
πρωτεύοντα δυναµικό ρόλο που είχε η Γαλλία και τον
δευτερεύοντα η Αγγλία, πλην όµως κυρίαρχο ρόλο είχε η
Αµερική, η οποία µε την πολεµική της ισχύ έδειξε ότι
αυτή είναι ο ρυθµιστής της Μεσογείου.

Αλλά και οι άλλες χώρες Γερµανία, Ρωσία, Κίνα
µε την απουσία τους ή την άρνησή τους αποβλέπουν και
αυτές σε ανάλογο επηρεασµό σε µερίδα των λαών αυτών
των χωρών.

Αλλά και τα πράγµατα στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης της Μεσογείου δεν είναι καλύτερα, µε τον
κίνδυνο της πτώχευσης, στην οποία κατά ύποπτο τρόπο
συντελούν σηµαντικά οι αγορές, εκµεταλλευόµενες την
απροθυµία ορισµένων χωρών της Ενωµένης Ευρώπης,
να φανούν αλληλέγγυες προς τις αδύνατες οικονοµικά
χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Ένας τέτοιος όµως διαχωρισµός των Ευρωπαίων,
ο οποίος δεν αποκλείεται να εξυπηρετεί τον
ανταγωνισµό µεταξύ δολαρίου και ευρώ, θα κατάστρεφε
το ωραίο και χρήσιµο για όλους οικοδόµηµα της
Ενωµένης Ευρώπης, ωθώντας τη Νότια Ευρώπη προς
µία Μεσογειακή 'Ενωση µε τις χώρες της Βόρειας
Αφρικής και Μέσης Ανατολής, µε κυρίαρχο ασφαλώς
ρόλο της Αµερικής, όπως έδειξε η δυναµική της
επέµβαση στη Λιβύη, µη επιτρέποντας στους
ανταγωνιστές της να θέσουν "πόδι" στη Μεσόγειο.

Εξαρτάται από τη διορατικότητα και την
αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών να δουν µε
καθαρό νου το συµφέρον συνολικά της Ευρώπης, ώστε
να ολοκληρώσουν την οικονοµική διακυβέρνηση και
σύντοµα να προχωρήσουν στην πολιτική ένωσή της.

Αυτή η Ενωµένη Ευρώπη δύναται να έχει τον
πρώτο λόγο στον στρατηγικό χώρο της Μεσογείου,
επεκτείνοντας άµεσα τη συνεργασία της προς τις χώρες
της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ώστε η
Μεσόγειος Θάλασσα να ανήκει στους λαούς της και όλοι
µαζί να αποτελέσουν µία Παµµεσογειακή ∆ύναµη.

Γεωπολιτικοί Ανταγωνισµοί στη Μεσόγειο
Του Υποστρατήγου ε.α. Άρη ∆ιαµαντόπουλου

Ψυχολόγου- ∆ρος Φιλοσοφίας
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Παρατηρώντας τις εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική και στην
Μέση Ανατολή, διαπιστώνουµε ότι το κύριο πρόβληµα της
περιοχής αυτής, που ταλανίζει επί χρόνια τον αραβικό κό-
σµο και αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε πολιτική και
διπλωµατική πράξη των αράβων, δηλαδή το Παλαιστινιακό,
δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε έχει παρασυρθεί σε εξελίξεις
από το τσουνάµι που χτυπάει ολόκληρη την περιοχή αυτή.
Τι συµβαίνει λοιπόν και επικρατεί τόση ησυχία, αν εξαι-
ρέσουµε κάποιες σπασµωδικές και βλακώδεςι αντιδράσεςι
της Χαµάς από την Γάζα, µε εκτοξεύσεις πυραύλων και µια
περίπτωση επίθεσης αυτοκτονίας στην Ιερουσαλήµ, που
τελικά την πληρώνουν οι άµαχοι στην Γάζα από τα αντίποι-
να των Ισραηλινών; Και όµως η φαινοµενική ηρεµία είναι
απατηλή. Οι υποβόσκουσες εξελίξεις είναι τόσο δυναµικές
που δηµιουργούν την εντύπωση ότι θα είναι τελικά καθο-
ριστικές για την λύση, αν όχι τελική τουλάχιστον λίγο πριν
την τελική. Ναι φαίνεται ότι ο χρόνος έφθασε και το παλαι-
στινιακό κράτος, εν µέσω των κοσµογονικών µεταλλάξεων
στον αραβικό κόσµο, θα είναι εντός του 2011 γεγονός! Όσο
και αν φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο, έχουµε την άποψη
ότι οι Παλαιστίνιοι θα αποκτήσουν επιτέλους κράτος και το
Ισραήλ θα κλείσει µια βαθειά πληγή, που του προκαλεί αι-
µορραγία από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ. Και όλα
αυτά όπως φαίνεται µε πρωτοβουλία (θέλοντας και µη) του
Ισραήλ. Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή και ας δού-
µε τα γεγονότα.

Οι πληροφορίες έρχονται από το Ισραήλ και συγκε-
κριµµένα από την εφηµερίδα Yedioth Ahronoth, όπου δηµο-
σιεύει άρθρο του Itamar Eichner, µε τίτλο "Εξέχοντες πρέ-
σβεις του Ισραήλ: Αναγνωρίστε Παλαιστινιακό κράτος", το
οποίο πραγµατεύεται τις προτάσεις πρέσβεων και αξιωµα-
τούχων του Ισραηλινού ΥπΕξ, όπως το Ισραήλ αναγνωρίσει
ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος µε προσωρινά σύνορα.
Ο δηµοσιογράφος αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι Ισραηλινοί
πρέσβεις σε αρκετές πρωτεύουσες, καθώς και υψηλόβαθµοι
αξιωµατούχοι του ΥπΕξ πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει να
προβεί άµεσα σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους µε
προσωρινά σύνορα. Οι Πρέσβεις, καθώς και κορυφαία στε-
λέχη του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν ότι εναπόκειται
στο Ισραήλ να προβεί σε αναγνώριση παλαιστινιακού κρά-
τους και στη συνέχεια να καλέσει την ηγεσία του να αρχίσει
άµεσες και εντατικές διαπραγµατεύσεις για το θέµα των
οριστικών συνόρων.Η έκκληση αυτή έγινε σε απάντηση
των σχεδίων των Παλαιστινίων: Η παλαιστινιακή ηγεσία
προτίθεται, όπως έχουν δηλώσει ηγετικά πολιτικά στελέχη
των, να ζητήσει από τον ΟΗΕ να αναγνωρίσει Παλαιστι-
νιακό κράτος στα σύνορα του 1967, τον Σεπτέµβριο του
2011. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναµένεται
να εγκρίνει το αίτηµα, είτε λόγω έλλειψης πλειοψηφίας είτε
λόγω άσκησης Αµερικανικού βέτο. Ωστόσο, οι Παλαιστίν-
ιοι προτίθενται στη συνέχεια να θέσουν το θέµα στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, αµέσως µετά το Συµβουλίου Ασφα-
λείας, όπου είναι πολύ πιθανό να λάβουν την υποστήριξη
της πλειοψηφίας. Ακόµη και αν η απόφαση των ΗΕ δεν εί-
ναι νοµικώς δεσµευτική, θα θεωρηθεί ότι το 2011 ιδρύθηκε
παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 . Στη συνέχεια
οι Παλαιστίνιοι θα ζητήσουν την έναρξη διαπραγµατεύ-
σεων βάσει του ψηφίσµατος του ΟΗΕ, που θα δένει τα
χέρια του Ισραήλ.

"Αυτό δεν µπορεί να σταµατήσει και θα είναι κατα-
στροφικό για το Ισραήλ", δήλωσε ανώτατος αξιωµατούχος
του υπουργείου Εξωτερικών. "Θεωρούµεθα οι τελευταίοι
στον κόσµο που έχουµε εδάφη υπό την κατοχή µας και στις
µέρες µας αυτό δεν είναι νόµιµο". Ανώτερος Ισραηλινός
διπλωµάτης δήλωσε: "Εάν περιµένουµε µέχρι τον Σεπ-

τέµβριο θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε ένα πραγµατικό πρό-
βληµα. Πρέπει να αναλάβουµε πρωτοβουλία και να ανα-
κοινώσουµε αύριο το πρωί ότι αναγνωρίζουµε παλαιστινια-
κό κράτος. Αυτό θα καταστήσει τους Παλαιστινίους υπεύ-
θυνους για τη µοίρα τους".Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΥπΕξ
Ράφι Μπαράκ έδωσε πρόσφατα οδηγίες στους πρέσβεις που
υπηρετούν στις χώρες µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών να τις ενηµερώσουν ότι σε περίπτωση
που αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ θα λά-
βει µονοµερώς µέτρα όπως πχ η προσάρτηση ή η κατασ-
κευή των εποικισµών, πλην όµως είναι απλώς διπλωµατικές
προειδοποιήσεις, που µάλλον δεν θα έχουν µελλοντικά καµ-
µιά αξία. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει αρχικά ότι "Είναι α-
ναµενόµενο: Το 2011 θα είναι ένα διπλωµατικό 1973" και
επισηµαίνει ότι "τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο φέτος, η
Γενική Συνέλευση των Η.Ε. θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει
παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Η διεθνής κοι-
νότητα θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος". Εάν συµβεί
αυτό, κάθε ισραηλινό διαµέρισµα στην περιοχή French Hill
της Ιερουσαλήµ καθώς και σε όλους τους Εβραικούς οικι-
σµούς στην ∆. ¨Οχθη θα καταστεί παράνοµο, κάθε ισραηλι-
νή στρατιωτική βάση στη ∆υτική Όχθη θα θεωρηθεί ως
παραβιάζουσα την κυριαρχία µιας ανεξάρτητης χώρας-µέ-
λους του ΟΗΕ, ενώ οι Παλαιστίνιοι δεν θα υποχρεούνται να
δεχθούν την αποστρατιωτικοποίηση του νεοσύστατου κρά-
τους, πολλώ δε µάλλον την κατοχή στη ∆υτική Όχθη. Η
συγκεκριµένη κατάσταση θα οδηγήσει το Ισραήλ αφενός
µεν σε µια έξωθεν διπλωµατική πολιορκία, αφετέρου δε σε
µια πολιτική εξέγερση στο εσωτερικό, δηµιουργώντας
τοιουτοτρόπως έναν ασφυκτικό κλοιό.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της αναγνώρισης Παλ-
αιστινιακού κράτους, το Ισραήλ θα µπορούσε να παραδώ-
σει άµεσα στους Παλαιστίνιους ευµεγέθη τµήµατα της ∆υ-
τικής Όχθης, εκκενώνοντας περί τους 20 αποµονωµένους
εποικισµούς, αποδεικνύοντας, κατ'αυτόν τον τρόπο, την
σοβαρότητά του και την ειλικρίνειά του για την προώθηση
της ειρηνευτικής διαδικασίας. Οι Παλαιστίνιοι, από την
άλλη πλευρά, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα κράτος
στο 70% των εδαφών της ∆υτικής Όχθης, χωρίς να προβούν
σε καµία ιδεολογική παραχώρηση, που δεν είναι ακόµη σε
θέση να υλοποιήσουν. Εντούτοις, µια τέτοια κίνηση από
πλευράς Ισραήλ δεν αρκεί. Η ισραηλινή πρωτοβουλία οφεί-
λει να προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση από τη δια-
χωριστική γραµµή της ∆υτικής Όχθης, µε αντάλλαγµα την
αναγνώριση της γραµµής αυτής ως προσωρινά σύνορα
µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, ήτοι µέχρι την
επίτευξη ειρηνευτικής συµφωνίας. Η συγκεκριµένη πρωτο-
βουλία δεν αποτελεί µονόδροµο, ωστόσο η ανάληψη διπλω-
µατικής δράσης συνιστά µονόδροµο, στην παρούσα χρο-
νική συγκυρία. Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν στο βέβαιο
συµπέρασµα και στην εύλογο αισιοδοξία της αναγνώρισης
εντός του 2011 του Παλαιστινιακού κράτους είτε από πρω-
τοβουλία του Ισραήλ (για να προλάβει τις εξελίξεις), είτε
από την γενική συνέλευση των Η.Ε. και φυσικά από την
διεθνή κοινότητα. Και όταν αναφερόµαστε σε αναγνώριση
Παλαιστινιακού κράτους από το Ισραήλ εννοούµε την
∆υτική Όχθη και µόνο, που εκτινούµε ότι θα είναι η πρώτη
µορφή του Παλαιστινιακού κράτους. Σε ότι αφορά την
Γάζα, η οποία έχει την δική της κυβέρνηση,εκεί η κατά-
σταση είναι διαφορετική, ενδιαφέρουσα, προβληµατική και
πολύ περίπλοκη. Εξάλλου το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από το
2006 δεν αναγνωρίζει το καθεστώς της Χαµάς, η οποία
(Χαµάς) επίσης ουδόλως αναγνωρίζει το "σιωνιστικό µόρ-
φωµα", όπως αποκαλεί το κράτος του Ισραήλ.
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Ένας ηγέτης (από τον Πρωθυπουργό µέχρι τον
αρχηγό της Οικογένειας), για να µπορέσει να επιτελέσει
το καθήκον του, θα πρέπει πρωτίστως ν' αποτελεί ο ίδιος
το παράδειγµα προς µίµηση, η δε εµπειρία της όλης ζωής
και συµµετοχής του στο αντίστοιχο λειτούργηµα, να
εναποθέσει δογµατικά πλέον, στις γνώσεις του, ποια
ήταν τα σωστά και ποια τα λαθεµένα. Ποιες ακόµη και
από τις προσωπικές του επιλογές ήταν σωστές ή λάθος,
ακόµη και το σπουδαιότερο, η δυνατότητα της
αντικειµενικής αυτοκριτικής.

Επί 40 περίπου χρόνια ασχολήθηκα µε την
υπέροχη Ελληνική νεολαία και το γενικό συµπέρασµά
µου είναι ότι, καθοδηγούµενοι οι νέοι µας, υπό
συνετού, στοργικού, δίκαιου, και αποτελών ο ίδιος
παράδειγµα προς µίµηση ηγέτη, µπορούν να
επιτύχουν θαύµατα. Άλλως! τους οδηγούνται µε
µαθηµατική ακρίβεια σε δρόµους απαιτήσεων, άνευ
προσφοράς των ιδίων, αποστερούντες µελλοντικά των
ουσιαστικών εκείνων αρχών και αξιών που απαιτούνται
οπωσδήποτε σε µια κοινωνία από την επιστηµονική
κοινότητα της.

Θα ήθελα, να καταθέσω τις σκέψεις µου για µια
γόνιµη κριτική και προβληµατισµό. Με σκοπό, πως
µπορούν να επαναφέρουν οι αρµόδιοι τους µέλλοντες
επιστήµονες της χώρας µας, στο ουσιαστικό ενδιαφέρον
για το οποίο φοιτούν και ν' απαλλάξουν την ωραία αυτή
νεολαία µας, από την οµηρία σ' ένα σύστηµα άθλιο,
εγκληµατικό για την χώρα µας, που κανείς δεν πιστεύει
και το οποίο οι υπεύθυνοι προς τούτο φορείς,
µικρονοούντες του δίδουν παράταση.
ΠΡΩΤΟΝ: ∆εν πιστεύω ότι θα πρέπει να νοιώθει άνετα
ένας καταξιωµένος επιστήµονας, ο οποίος ανέρχεται στο
αξίωµα του Πρύτανη, µε το 1/8 των ψήφων των
φοιτητών του. Και! µάλιστα όταν ψηφίζεται από αυτούς,
που αύριο εκβιαστικά και βάναυσα θα αναγκάσουν τον
καταξιωµένο αυτό επιστήµονα να συµβιβασθεί µε την
συνείδησή του, για να ικανοποιήσει τα ανέντιµα εν
πολλοίς και παράνοµα αιτήµατα των ολίγων. Αυτά τα
παιδιά δυστυχώς είναι έργο των αθλίων κοµµατικών
ινστρουκτόρων, που φώλιασαν στις αγνές παιδικές ψυχές
των, την βία, την παρανοµία, την ασέβεια, την
παγκοσµιοποίηση του άπατρη, µε αντάλλαγµα την
αυριανή συµµετοχή του στην κοµµατική πολιτική.

Αγαπητοί µου, το σύστηµα µπάζει νερά απ' όλες
τις πλευρές, έχει παταγωδώς αποτύχει και στην ιδέα του
και στην εφαρµογή του. Σε σωστή θέση είναι τα 7/8 των
φοιτητών των Πανεπιστηµίων, που δεν έρχονται να
ψηφίσουν και οι οποίοι στέλνουν ένα βασικό µήνυµα
προς τους δασκάλους των λέγοντας: Άλλη είναι η
δική µας υποχρέωση και προτεραιότητα, µη µας
δίνετε εξουσίες και συµµετοχές, που η εµπειρία και η

ωριµότητα που έχουµε, δεν τις δικαιολογεί. Βοηθήστε
µας να επιτύχουµε τον σκοπό για τον οποίο, µε
πολλούς κόπους και βάσανα, ήλθαµε και φοιτούµε
σήµερα στα Πανεπιστήµια.

Το θέµα της επιλογής του Πρύτανη, είναι
καθαρά και αποκλειστικό, λόγω εµπειρίας γνώσεων και
αντικειµενικής κριτικής, έργο της επιστηµονικής
διδακτικής κοινότητας του Πανεπιστηµίου και κανενός
άλλου. Έτσι! η αξία, η αξιοπρέπεια και οι κόποι ενός
επιτυχηµένου επιστήµονα θα δικαιωθούν ακέραια και θα
διατηρηθούν στο επίπεδο που το επιβάλλει η θέση αυτή,
µέχρι της διαδοχής του.
∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Η γενιά της σηµερινής επιστηµονικής
πανεπιστηµιακής κοινότητας, δεν εκτίµησε όπως θα
έπρεπε την θέση της και τον ρόλο της µέσα στην
ελληνική Κοινωνία. ∆ηµιούργησε τον άκρατο
συνδικαλισµό, έφερε στα Πανεπιστήµια τον κοµµατισµό,
ή τουλάχιστον αδιαφόρησε για την είσοδο του.

Πολιτική τοποθέτηση πρέπει να έχουν, όχι µόνο
οι πανεπιστηµιακοί ή οι φοιτητές, αλλά όλοι οι πολίτες
που ζουν σε µια ∆ηµοκρατική Χώρα. Όταν όµως ο
Πανεπιστηµιακός Λειτουργός εκφράζει την κοµµατική
του προέλευση ή συµπάθεια δηµοσίως, δεν είναι
πολιτική τοποθέτηση, αλλά! κοµµατικός
ινστρουκτορισµός.

Τότε! ο φοιτητής του οποίου ο Καθηγητής του
αποτελεί το πρότυπο, θα τον ακολουθήσει µε τις όποιες
συνέπειες από τις ανώριµες και απείρητες σκέψεις και
ενέργειές του. Έτσι τα άθλια κόµµατα που σκοπό έχουν
να ελέγχουν κάθε κοινωνικό χώρο, πολύ περισσότερο θα
επιδιώκουν να ελέγχουν το κάθε ένα για λογαριασµό
των,ιδίως την φοιτητική κοινότητα, µε τις αναπόφευκτες
διαλυτικές συνέπειες στα πανεπιστήµια. Με την
νοοτροπία αυτή, δυστυχώς δεν µπορεί να κοπεί ο
οµφάλιος λώρος των φοιτητικών παρατάξεων από τα
κόµµατα, για να υπάρξει κάποτε κοινό φοιτητικό κίνηµα.
Σε τι µπορεί να ωφελήσει την κοινωνία, οι δηλώσεις ότι:
"προέρχοµαι από τον αριστερό χώρο" ή ανήκω στο "τάδε
αριστερό κόµµα", όταν η όλη ζωή µας, συµπεριφορά και
τρόπος ενάσκησης των καθηκόντων µας το αντίθετο
παρουσιάζουν;
ΤΡΙΤΟΝ: Σήµερα φθάσαµε στο σηµείο να κατηγορούµε
τους νέους, για την αποδοκιµασία τους προς την
πολιτική και γιατί δεν θέλουν να έχουν καµία σχέση µε
το σύστηµα αυτό. Τους κατηγορούµε, γιατί αντιδρούν
στο κακό πολιτικό σύστηµα µε τον χειρότερο τρόπο, την
αδιαφορία. Τους κατηγορούµε διότι πιστεύουν µε την
δική τους συµµετοχή τίποτε δεν µπορεί ν' αλλάξει στο
σύστηµα που εδράζεται στα ισχυρά συµφέροντα των
ολίγων και σ' αυτά της άρχουσας πολιτικο-κοµµατικής
τάξης. Και πάλι πιστεύω ότι αυτή η νεολαία έχει
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δίκαιο και µε την στάση της αυτή στέλνει άλλο ένα
µήνυµα, αθόρυβα, σταθερά και ουσιαστικά, ότι τίποτε
δεν κάµατε γι' αυτό µε τις µέχρι σήµερα θέσεις σας,
στάση σας και θεωρίες σας.

∆ιδαχθήκατε και διδάξατε τους νέους µας, την
αντίδραση έναντι των αποφάσεων της Πολιτείας µε τις
κοινωνικές κινητοποιήσεις σας και µε την κοµµατική
καθοδηγούµενη συµµετοχή µαζί τους, εκµεταλλευόµενοι
τον σφρίγο, τον παλµό και την τόλµη της νεολαίας µας,
προσπαθήσατε να τους πείσετε ότι έτσι θα σώσετε τον
τόπο και όχι µόνο τον δικό µας, τους φέρατε τελικά
κόντρα στην έννοµη τάξη και εναντίον των µοναδικών
οργάνων επιβολής της τάξεως σε µια ∆ηµοκρατία.
Αποτέλεσµα: θεοποιώντας παράλληλα τον δικό σας
υπαρκτό ή ανύπαρκτο αντιστασιακό αγώνα,
δηµιουργήσατε πλειάδα αντιστασιακών, ενάντια µιας
φανταστικής χούντας, που πολλές φορές σε µερίδα νέων
αντικαθίστανται στην συνείδησή των, από τα όργανα
επιβολής της τάξεως της όποιας ∆ηµοκρατίας µας.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Μιλάµε για Πανεπιστηµιακό Άσυλο.
Πιστεύω ότι σήµερα πλέον, δεν υπάρχει µέσα στην
πανεπιστηµιακή εκπαιδευτική και φοιτητική κοινότητα
άτοµο σκεπτόµενο που να πιστεύει την ανάγκη ύπαρξης
ασύλου στο χώρο των Πανεπιστηµίων µας. ∆ιότι το
Άσυλο πλέον στα Πανεπιστήµια είναι µια ουτοπία, µια
απαρχαιωµένη αντίληψη, συνοδευόµενη από
φανταστικές Χούντες. Είναι δυνατόν να επικαλούµεθα
σήµερα την ανάγκη του Πανεπιστηµιακού Ασύλου, για
την περιφρούρηση της ελευθέρας διακίνησης ιδεών
στους χώρους των Πανεπιστηµίων; Όταν! υπάρχει
ελευθέρα διακίνηση ιδεών πάσης µορφής και
προελεύσεως σ' όλους τους χώρους της χώρας µας,
ακόµη και σ' όλα τα Μ.Μ.Ε. (Ρ/Α, Τ/Ο, πάσης µορφής
έντυπο υλικό κ.λπ.). Άρα το περίφηµο πλέον "Άσυλο",
άλλους σκοπούς εξυπηρετεί και η µη κατάργησή του
είναι απλά αδυναµία εξουσίας.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Το πρόβληµα σήµερα µε την νεολαία µας,
που έχει διαφοροποιήσει τις προτεραιότητες, που
σπουδάζει για το µεροκάµατο, που µειώνεται επικίνδυνα
ο αριθµός των νέων µε αρχές, αξίες, σεβασµό και
πατριωτισµό, είναι σε πολύ επικίνδυνο σηµείο.

Αυτό κατά την γνώµη µου οφείλεται στους
παρακάτω λόγους:
·         Στην µείωση προτύπων που να αποτελέσουν
παράδειγµα προς µίµηση κατά βάση στον εκπαιδευτικό
χώρο, από το δηµοτικό µέχρι το Πανεπιστήµιο. Στο
οικογενειακό περιβάλλον, στους δηµόσιους λειτουργούς
και στην Κοινωνία.
·         Στην εµφάνιση σειρήνων, κυρίως στον
Πανεπιστηµιακό χώρο µε αλλοπρόσαλλες ιδέες και
αντιλήψεις, σε θέµατα εθνικά, κοινωνικά, ιστορικά κ.λπ.
µε ρεαλιστική έλξη µερίδας νέων, στοχεύοντας στον
επαναστατικό χαρακτήρα των νέων µας, µε δραµατικές
πολλές φορές συνέπειες.
·         Στην αύξηση υπερµέτρως του αριθµού των
Πανεπιστηµίων της χώρας µας και την εύκολη είσοδο σ'

αυτά περιορισµένης δυνατότητας νέων, καίτοι όλοι
γνωρίζουµε την ρήση του λαού: "Όλα τα παιδιά δεν
κάνουν για γράµµατα". Με σοβαρό και τεράστιο
κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα για την πατρίδα
µας. ∆ηλαδή! µε τον τρόπο αυτό, κατά την γνώµη µου,
µειώνουµε το κύρος της επιστήµης και των επιστηµόνων
µας, την επιστηµονικά ανεπτυγµένη λειτουργία των
Πανεπιστηµίων µας και τέλος τον αποπροσανατολισµό
µεγάλης µερίδας νέων, ακατάλληλων για τις επιστήµες
προς τον κρατικό κορβανά, αλλά ικανών για άλλες
δηµιουργικές και παραγωγικές εργασίες, που τόσο
ανάγκη έχει η Χώρα µας.

ΕΚΤΟΝ: Το τελευταίο και πολύ σοβαρό θέµα, που θα
επιθυµούσα να σχολιάσω είναι: ότι ο ειδικά ευαίσθητος
χώρος των Πανεπιστηµίων µένει ουσιαστικά αφύλακτος.
Είναι κι αυτό µια αδικαιολόγητη εξαίρεση για τα
ελληνικά δεδοµένα. Είναι απαράδεκτο, αδικαιολόγητο
και εγκληµατικό, παράληψη ουσίας, παρά τα δεινά που
µέχρι σήµερα υπέστησαν τα πανεπιστήµιά µας, να µην
έχει οργανωθεί µέχρι σήµερα η ασφάλεια των
Πανεπιστηµίων.

Ορισµένες σκέψεις για την οργάνωση και
λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
κατά την ταπεινή µου γνώµη στοιχειοθετούνται µε τις
παρακάτω προτάσεις:
-          ∆εν θα πρέπει το πρυτανείο και το διδακτικό
προσωπικό ν' ασχολείται µε θέµατα ασφαλείας,
συντηρήσεως εγκαταστάσεων και µέσων και µε θέµατα
υποστηρίξεως της λειτουργίας των Πανεπιστηµίων. Το
προσωπικό αυτό, ανεπηρέαστο από άλλες λειτουργικές
ανάγκες των Πανεπιστηµίων, θα πρέπει να απασχολείται
αποκλειστικά µε το κύριο έργο των Πανεπιστηµίων, που
είναι η µετάδοση γνώσεων και µε µελέτες κατόπιν
αιτήσεων ή αυτεπαγγέλτως όχι προσωπικές, αλλά
πανεπιστηµιακές και µε τον συντονισµό πάντοτε της
Πρυτανείας, επ' ωφελεία των Πανεπιστηµίων και της
κοινωνίας γενικότερα.
-          Να οργανωθούν περίπου τα παρακάτω
ανεξάρτητα τµήµατα:
·         Υπηρεσία διαχειρίσεως και υπηρεσία ελέγχου
Οικονοµικών.
·         Υπηρεσία συντηρήσεως εγκαταστάσεων και
µέσων.
·         Υπηρεσία υποστήριξης σε µέσα και υλικά
ανάλογα µε τις ανάγκες των Πανεπιστηµίων για την
εύρυθµο λειτουργία των. 
·         Υπηρεσία ασφαλείας του Πανεπιστηµίου
(εγκαταστάσεων και µέσων), το οποίο θα φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλείας. Ο υπεύθυνος
ασφαλείας σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εκτιµά την
κατάσταση και όταν εξαντλήσει όλα τα µέσα που
διαθέτει και αδυνατεί ν' αντιµετωπίσει την κατάσταση,
θα συνεργάζεται µε την Αστυνοµία, για την ασφάλεια
από πάσης πλευράς των Πανεπιστηµίων.
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1. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α. Κύπρος

Συνεχίζεται ο ενδοκυπρια-
κός διάλογος µεταξύ του κ. Χριστό-
φια και του κ. Ερόγλου, ενώ για τις 7
Ιουλίου έχει προγραµµατιστεί νέα
τριµερής συνάντηση υπό τον ΓΓ
ΟΗΕ κ. Μπαν Κι Μουν στη Γενεύη.
Οι δύο προηγούµενες είχαν γίνει
στις 18 Νοεµβρίου 2010 και 26 Ια-
νουαρίου 2011, χωρίς θετικά αποτε-
λέσµατα.

Ο κ. Χριστόφιας, κατά την
επίσκεψή του στην Αυστραλία, απε-
κάλυψε ότι το όραµα του κ. Ερόγλου
είναι το ίδιο µε το όραµα του κ. Ντε-
κτάς, δηλαδή η διαίρεση της Κύπρου
σε δύο κράτη µε χαλαρή κεντρική
κυβέρνηση σαν συνοµοσπονδία και
ότι το κλειδί της λύσεως είναι στα
χέρια της Τουρκίας η οποία, πέραν
της συνοµοσπονδίας που στηρίζει,
εξακολουθεί να τηρεί και αδιάλλακ-
τη στάση στο περιουσιακό και στο
θέµα των εγγυήσεων (διατήρηση
τουρκικών στρατευµάτων στην Κύ-
προ).

Ο σύµβουλος ασφαλείας
του αντιπροέδρου των ΗΠΑ κ. Άν-
τον Μπλίνκεν δήλωσε στις 28
Μαϊου,κατά την οµιλία του στο συ-
νέδριο "Κυπριακή και Ελληνική Η-
γεσία" στην Ουάσιγκτον, ότι οι Η-
ΠΑ προσπαθούν να δώσουν κινη-
τικότητα στην όλη διαδικασία µε
στόχο να έχει βρεθεί λύση µέχρι το
τέλος του έτους και οπωσδήποτε
πριν η Κύπρος αναλάβει την προε-

δρία της ΕΕ την 11 Ιουλίου 2012.

Και η νέα προσπάθεια υπό
τον ΓΓ ΟΗΕ είναι καταδικασµένη
σε αποτυχία, γιατί η Τουρκία
εµµένει στη λύση των δύο
συνιστώντων κρατών, την οποία,
σε καµιά περίπτωση, δεν θα
δεχθούν η Κυπριακή και Ελληνική
πλευρά.

Ο ειδικός σύµβουλος του ΓΓ
ΟΗΕ για το Κυπριακό κ. Ντάουτερ
δήλωσε, ότι οι δύο πλευρές συµφώ-
νησαν για την πραγµατοποίηση απο-
γραφής του πληθυσµού υπό τον έ-
λεγχο του ΟΗΕ. Η Ε/Κ πλευρά θα
την πραγµατοποιήσει την 1η Οκτω-
βρίου και η Τ/Κ µέχρι τις αρχές του
2012 το αργότερο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες,
που µετέδωσε το Ραδιοφωνικό Ίδρυ-
µα Κύπρου (ΡΙΚ) και επιβεβαίωσε ο
∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Ενέρ-
γειας του Υπουργείου Εµπορίου, η
αµερικανικών συµφερόντων εται-
ρεία "NOBLE ENERGY" κατέθεσε
προσφορά στην Κύπρο για την εξό-
ρυξη και µεταφορά στη Νήσο του
φυσικού αερίου από το οικόπεδο 12,
που βρίσκεται στην ΑΟΖ της σε από-
σταση 185χλµ και την κατασκευή
εργοστασίου υγροποιήσεως και
τριών δεξαµενών αποθηκεύσεως.
Υπολογίζεται ότι το κοίτασµα στο
οικόπεδο 12 περιέχει 8 τρισεκατοµ-
µύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Η εταιρεία "NOBLE ENE-
RGY" η οποία έχει αναλάβει και
την εξόρυξη του ισραηλινού αε-
ρίου από το κοίτασµα Lebiathan,
αγνοεί τις παρεµβάσεις της Τουρ-
κίας και συνεχίζει ακάθεκτη τις
εργασίες της. Γι΄αυτό θα ήταν
σκόπιµο η Κύπρος να δεχθεί την
προσφορά της, προκειµένου να πα-
ρακαµφθούν τα προβλήµατα που
πιθανόν να δηµιουργήσει η Τουρ-
κία.

Στις 22 Μαίου πραγµατο-
ποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές στις
οποίες πρώτο κόµµα ήλθε το δεξιό
∆ΗΣΥ του κ. Αναστασιάδη και δεύ-
τερο το κοµµουνιστικό ΑΚΕΛ του κ.
Χριστόφια, χωρίς αυτό να επηρεάζει
τη διακυβέρνηση, λόγω του προε-
δρικού συστήµατος. Πρόεδρος της
Βουλής ανδεδείχθη ο πρόεδρος του
κεντρώου κόµµατος της Ε∆ΕΚ κ.
Οµήρου µε 29 ψήφους έναντι 28 του
κ. Καρογιάν προέδρου του ∆ΗΚΟ.
Τον κ. Οµήρου ψήφισαν το ∆ΗΣΥ, η
Ε∆ΕΚ, το ΕΥΡΩΚΟ και ο αποστα-
τήσας από το ∆ΗΚΟ, του οποίου αρ-
χηγός υπήρξε και ο αείµνηστος Τά-
σος Παπαδόπουλος, κ. Ζαχαρίας
Κουλίας, ενώ απήχαν οι Οικολόγοι.
Φηµολογείται ότι τον κ. Κουλία επη-
ρέασε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χρισόσ-
τοµος, ο οποίος φιλοδοξεί να καλύ-
ψει το κενό, που άφησε ο Τάσος Πα-
παδόπουλος.

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 16 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2011

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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Η συµµαχία των κοµµά -
των που ψήφισαν τον κ. Οµήρου
θεωρείται "ετερόκλητη" γιατί τό -
σο η Ε∆ΕΚ, όσο και το ΕΥΡΩΚΟ
είχαν πλαισιώσει τον Τάσο Παπα -
δόπουλο στο µέτωπο του "ΟΧΙ"
στο δηµοψήφισµα για το Σχέδιο
Ανάν και ήσαν απέναντι στο ∆ΗΣΥ
του κ. Αναστασίαδη, που είχε τα -
χθεί ανοικτά υπέρ του "ΝΑΙ". Αν η
συµµαχία αυτή συνεχιστεί και βρει
κοινούς τόπους συνεργασίας θα
έχει µεγάλες πιθανότητες να εκλέ -
ξει νικητής και µε τις ευλογίες του
Αρχιεπισκόπου δικό της Πρόεδρο
στις εκλογές του 2012.

β. Ελληνο-τουρκικές σχέσεις
Η "µυστική διπλωµατία" µε -

ταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συνε -
χίστηκε και κατά την προεκλογική
περίοδο που διήρχετο η Τουρκία,
χω ρίς όµως να διαρεύσει κάτι σχε -
τικό µε την πορεία της. Στους δι -
πλωµατικούς κύκλους στην Αθήνα,
που κατηγορούν ανοιχτά την πο -
λιτική ηγεσία του ΥΠΕΞ για παραγ -
κωνισµό και απαξίωση των διπλω -
µατικών υπηρεσιών, επικρατεί η εν -
τύπωση ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ συνε -
χίζει το διάλογο, εξαιρώντας από αυ -
τόν την ΑΟΖ συµπεριλαµβανοµένης
και αυτής του Καστελορίζου και χω -
ρίς να θέτει ως προϋπόθεση για τη
συνέχισή του την άρση του casus
belli, ενώ αντιθέτως η Άγκυρα από
την πλευρά της έχει ξεκαθαρίσει ότι
συζητά για διαφοροποιηµένο εύρος
υφαλοκρηπίδας από 6-12 ν.µ. στο
πλαίσιο πάντοτε των "γκρίζων ζω -
νών", στις οποίες εντάσσει το Φαρ -
µακονήσι και το Αγαθονήσι και ότι
δεν αναγνωρίζει Ελληνικά δικαιώ -
µατα που προκύπτουν από το ∆ιε -
θνές ∆ίκαιο της Θάλασσας, επιµέ -
νοντας ότι η υπόθεση του Αιγαίου
είναι πρωτίστως πολιτικό και όχι
νοµικό ζήτηµα.

Είναι βέβαιο ότι και αυτή
τη φορά η ελληνική πλευρά θα αν -
τιµετωπίσει την ίδια θέση, που αν -
τιµετώπισαν και όλες οι προη γού -
µενες που επεδίωξαν το διάλογο,
δη λαδή την αµφιβήτηση της ελλη -
νικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει ο διάλογος
να διακοπεί και να µην επα -

ναληφθεί χωρίς µια εξ αρχής
απόρ ριψη από την Τουρκία της
θέσεως περί "γκρίζων ζωνών" στο
Αιγαίο, γιατί, διαφορετικά µπορεί
να βρεθεί µπροστά στο ενδεχόµενο
παραιτήσεως από κάποιο κυριαρ -
χικό δικαίωµα, χωρίς να έχει πα -
ραχωρηθεί και έδαφος, όπως έγινε
µε τις συνοµιλίες αµέσως µετά τα
Ίµια. Η θέση της Τουρκίας ότι το
ζήτηµα του Αιγαίου είναι πολιτικό
και όχι νοµικό δεν πρέπει να γίνει
αποδεκτή, γιατί αν οδηγηθούµε
στο ∆∆ της Χάγης θα έχοµε σοβαρό
πρόβληµα, αφού ως γνωστόν οι
απο φάσεις του είναι κυρίως πο λι -
τικές.

Επίσης είναι καιρός όπως
ο εκάστοτε ΥΠΕΞ στηρίζεται στις
διπλωµατικές υπηρεσίες, οι οποίες
έχουν και τη γνώση και τις εµπει -
ρίες της διεξαγωγής του διαλόγου
και όχι σε ανεύθυνους και άσχε -
τους συµβούλους.

Ο πρόεδρος του ∆ηµοκρα -
τικού Κόµµατος της Τουρκίας Κε -
µάλ Ζεϊµπέκ έθεσε, µε δηλώσεις
του, θέµα ελληνικότητος του Αγαθο -
νη σίου και του Φαρµακονησίου και
ζήτησε από τον κ. Νταβούτογλου να
πάρει θέση. Σε απάντηση το Τουρ -
κικό ΥΠΕΞ διέρευσε ότι το θέµα αυ -
τό συζητείται στις διερευνητικές συ -
νοµιλίες. Αντιθέτως ο εκπρόσωπος
του Ελληνικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι
διερευνητικές συνοµιλίες έχουν µο -
ναδικό αντικείµενο την οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδος και δεν αφορούν
σε ζητήµατα κυριαρχίας των ελλη -
νικών νησιών.

Το µέλλον θα δείξει ποιος
κοροϊδεύει ποιον!!!

Η τουρκική εφηµερίδα
Aksman δηµοσίευσε την είδηση ότι
θα ιδρυθεί στην Καβάλα "Κέντρο
Ερευ νών Οθωµανικής Ιστορίας" από
το τοπικό Ινστιτούτο "Μεχµέτ Αλή
Πα σά", που ιδρύθηκε το 2006, και
το Τουρ κικό Πανεπιστήµιο
Bahcesehin.

Η κίνηση αυτή, αν η πλη -
ροφορία είναι αληθής, εντάσσεται
στην τουρκική προσπάθεια για
διείσδυση στη χώρα µας και θα

πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως,
γιατί οι Καβαλιώτες δεν είναι εξοι -
κειωµένοι µε την τουρκική πολι -
τική και ίσως αρκετοί να την στη -
ρίξουν, διαβλέποντας οικονο µι κά
οφέλη.

Στις 22 Μαίου η σύζυγος
του κ. Ερντογάν πραγµατοποίησε
ιδιωτική (!!!) επίσκεψη στη Ροδόπη
συνοδευοµένη από τον Υπουργό για
τις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ κ.
Μπαγίς, ο οποίος απευθυνόµενος
προς τους µουσουλµάνους είπε µε -
τα ξύ άλλων : "Να ξέρετε ότι δεν εί στε
µόνοι. Η ∆υτική Θράκη δεν είναι ορ -
φανή". Η φράση αυτή του κ. Μπαγίς
προκάλεσε προβληµατισµό στο χρι -
στιανικό πληθυσµό της Θράκης, για -
τί για πρώτη φορά Τούρκος επίση -
µος, κατά τη διάρκεια της επισκέ -
ψεώς του στην περιοχή, ανεβάζει
τους τόνους κατά τόσο προκλητικό
τρόπο.

γ. Σκοπιανό
Τις εκλογές που διεξήχ θη -

σαν στις 5 Ιουνίου κέρδισε, όπως
αναµενόταν, ο κ. Γκρουέφσκι, αλλά
χωρίς αυτοδυναµία, γιατί το κόµµα
του κατέλαβε 55 από τις 123 έδρες,
έναντι 43 του κόµµατος του κ. Τσερ -
βενκόφσκι που διπλασίασε τη δύνα -
µή του. Κατόπιν αυτού ο κ. Γκρουέ -
φσκι θα υποχρεωθεί να συγκροτήσει
κυβέρνηση συνασπισµού µε το αλ -
βανικό κόµµα EAD, που θα έχει
πλέον αναβαθµισµένο κυβερνητικό
ρόλο, απ΄ότι πριν που συµµετείχε
στην κυβέρνηση του κ. Γκρουέφσκι,
ο οποίος είχε όµως αυτοδύναµη
πλειο ψηφία.

Κατά την προεκλογική πε -
ρίοδο τόσο ο κ. Γκρουέφσκι όσο και
η αντιπολίτευση σκλήρυναν τη θέση
τους στο θέµα της ονοµασίας. Ακό -
µη και ο ρεαλιστής πρώην πρόεδρος
και νυν αρχηγός της αντιπολι -
τεύσεως κ. Τσερβενκόφσκι προσχώ -
ρησε στην ιδέα του δηµοψηφί σµα -
τος την οποία  παλιότερα απέρριπτε.
Επίσης ο πρόεδρος Ιβάνοφ, µε δη -
λώσεις του, απέρριψε ονοµασία µε
γεωγραφικό προσδιορισµό "Βόρεια"
ή "Άνω", αποδεχόµενος µόνο την
ονο µασία "∆ηµοκρατία της Μα -
κεδονίας-Σκόπια".
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Ύστερα από τη δηµιουρ -
γηθείσα κατάσταση αποκλείεται η
οποιαδήποτε πρόοδος στις συνο -
µιλίες, γιατί τόσο η Ελλάς όσο και
η ∆ιεθνής Κοινότητα απορρίπτουν
το δηµοψήφισµα.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
κ. Παρβάνοφ δήλωσε ότι η χώρα του
δεν συµφωνεί µε γεωγραφικό προσ -
διορισµό του ονόµατος γιατί αυτό
µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις
από τους κατοίκους της Μακεδονίας
του Πιρίν.

δ. Λαθροµετανάστευση
Όπως αναµενόταν, µετά την

ένταση στον έλεγχο των συνόρων
στο βόρειο Έβρο µε τη συµµετοχή
της FRONTEX, το κύµα των λα -
θροφυγάδων µεταφέρθηκε στο νότιο
τµήµα. Στις Καστανιές µειώθηκε στο
50%, ενώ στην περιοχή της Αλε -
ξανδρουπόλεως έφτασε στο 230%.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτού -
του Μεταναστευτικής Πολιτικής
των ΗΠΑ δήλωσε ότι την ευθύνη για
τη λαθροµετανάστευση στην Ελ -
λάδα φέρει η Τουρκία, η οποία χρη -
σιµοποιεί το πρόβληµα ως δια -
πραγµατευτικό χαρτί προκειµένου
να εκβιάσει την ΕΕ.

Σύµφωνα µε στοιχεία που
δόθηκαν στη δηµοσιότητα οι πρω -
τοβάθµιες επιτροπές ασύλου, που
άρχισαν να λειτουργούν στις 20 Ια -
νουαρίου 2011, έχουν εξετάσει 148
περιπτώσεις από τις οποίες έχουν
απορρίψει 11.

Αν από τις εξεταζόµενες
αιτήσεις απορρίπτεται µόνο το
8%, όπως έγινε µέχρι τώρα, σε
λίγο χρόνο θα έχει νοµιµοποιηθεί
το µεγαλύτερο µέρος από τις
47.000 αιτήσεις που εκκρεµούν.

Το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη ανακοίνωσε τη δηµιουρ -
γία 4 Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ( 1
στον Έβρο, 2 στην Αττική, 1 στη Σ -
άµο) και 10 Κέντρων Κράτησης (2
στον Έβρο, 1 στη Ροδόπη, 3 στην
Ατ τική και ανά 1 στη Θεσπρωτία,
στην Αιτωλοακαρνανία, στη Λα -
κωνία και στη Χίο).  

ε. Ενεργειακό 
Η εκπρόσωπος της ΕΕ κ.

Μπερνάετς δήλωσε ότι ο ελληνικών
συµφερόντων αγωγός (ITGI) αποτε -
λεί τη βάση όλων των σεναρίων για
συγχώνευση των υπό κατασκευήν
αγωγών που θα µεταφέρουν το Αζέ -
ρικο αέριο στην Ευρώπη.

Οµάδα ειδικών ερευνητών
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δηµο -
σίευσε µελέτη, σύµφωνα µε την ο -
ποία νοτίως της Μεγαλονήσου
υπάρ χει µεγάλο κοίτασµα υδρογο -
νανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου,
το οποίο εκτιµάται ότι θα αποφέρει
στη χώρα µας κέρδη 300 δις ευρώ σε
25 χρόνια.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
α. Αλβανία

Ένταση, µε διαδηλώσεις και
συγκρούσεις, έχει προκαλέσει στη
χώρα η διαµάχη για το αποτέλεσµα
των εκλογών στο δήµο Τιράνων που
διεξήχθησαν στις 15 Μαίου. Ο απερ -
χόµενος ∆ήµαρχος και αρχηγός του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Ράµα
υποστηρίζει ότι κέρδισε τις εκλογές
µε 10 ψήφους, ενώ η εφορευτική
επι τροπή, που ελέγχεται από τον κ.
Μπερίσα, έδωσε τη νίκη στον κυ -
βερ νητικό υποψήφιο προσµετρών -
τας του 13 ψήφους, οι οποίες σύµ -
φωνα µε τη νοµοθεσία είναι άκυρες,
γιατί ρίχτηκαν σε λάθος κάλπη. Προ
αυτής της καταστάσεως ο πρόεδρος
της ΕΕ κ. Μπαρόζο και ο αρµόδιος
για θέµατα διερύνσεως Επίτροπος κ.
Φούλε µαταίωσαν την προγραµµα -
τισµένη για τις 20 Μαίου επίσκεψη
στη χώρα.

Στη Χειµάρα έχασε το δήµο
ο οµογενής κ. Μπολάνος, λόγω δια -
σπάσεως της "Οµόνοιας" αλλά τις
κέρδισε ο επίσης οµογενής κ. Γκόρο,
υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόµ -
µατος. 

β. Σερβία - Κοσυφοπέδιο
Συνεχίζονται οι συνοµιλίες

µεταξύ των δύο χωρών χωρίς όµως
προοπτική, λόγω των εκ διαµέτρου
αντιθέτων θέσεων γύρω από το θε -
µελιώδες ζήτηµα της κυριαρχίας,
αλλά και των εσωτερικών προβλη -
µάτων των δύο χωρών. Η Σερβική
κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από την
αντιπολίτευση της οποίας τα δηµο -

σκοπικά ποσοστά εκοξεύτηκαν στο
37% έναντι 27% του κυβερνώντος
κόµµατος, ενώ η Κροατία αντιµε τω -
πίζει πολιτική κρίση, λόγω των σφο -
δρών καταγγελιών της αντιπολιτεύ -
σεως και διεθνών παρατηρητών για
νοθεία στις βουλευτικές εκλογές του
περασµένου ∆εκεµβρίου, της καθαι -
ρέσεως του προέδρου κ. Πατσόλι
και της αντικαταστάσεώς του από
την εκλεκτή των ΗΠΑ αστυνοµικό
κ. Ατιφιέ Γιαχγιάγκα, αλλά και των
κατηγοριών που αντιµετωπίζει ο
πρωθυπουργός κ. Θάτσι για λαθρεµ -
πόριο ανθρωπίνων οργάνων. 

Στις 26 Μαίου συνελήφθη
από τις σερβικές αρχές ο Στρατηγός
Μπλάνιτς, ο οποίος ήταν άφαντος
για 15 χρόνια, στην αγροτική πόλη
Λαζάρεβο βόρεια του Βελιγραδίου,
και εκδόθηκε στις 31 Μαίου στο ∆ιε -
θνές ∆ικαστήριο στη Χάγη για να
δικαστεί. Στην πρώτη του εµφάνιση
ενώπιον των ∆ικαστών απέρριψε τις
κατηγορίες και ζήτησε παράταση για
να µελετήσει τις κατηγορίες, γιατί
όπως δήλωσε είναι βαριά άρρωστος.
Η νέα συνεδρίαση του δικαστηρίου
ορίστηκε για τις 4 Ιουλίου.

Η σύλληψη του κ. Μπλά -
νιτς ανοίγει το δρόµο για την έν -
ταξη της Σερβίας στην ΕΕ, αφού
το σοβαρότερο εµπόδιο ήταν η µη
σύλληψή του. 

Η ΕΕ συγκρότησε ειδική
οµάδα η οποία θα ερευνήσει την
υπό θεση εµπορίου ανθρωπίνων ορ -
γά νων, µε την οποία κατηγορείται ο
πρωθυπουργός κ. Θάτσι.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Εσωτερική Κατάσταση

Η απόφαση του Ανωτάτου
Εκλογικού ∆ικαστηρίου να ακυρώ -
σει την υποψηφιότητα επτά στε -
λεχών του Κουρδικού Κόµµατος B -
PD, προκάλεσε αιµατηρές συγκρού -
σεις µεταξύ της αστυνοµίας και
Κούρδων διαδηλωτών στην Κων σ -
ταν τινούπολη και απόπειρες από το
ΡΚΚ εναντίον του κ. Ερντογάν
(προ σβολή λεωφορείου αστυνοµι -
κών που συνόδευε άλλο λεωφορείο
µε δηµοσιογράφους και στελέχη του
ΑΚΡ, που συµµετείχαν στην προε -
κλογική περιοδεία του στον Πόντο
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και τοποθέτηση εκκρηκτικού µηχα -
νισµού σε γέφυρα που θα περνούσε
η ποµπή του στην επαρχία Σιρνάκ
στη ΝΑ Τουρκία). Επίσης ο κ.
Οτσαλάν απείλησε µε "µεγάλο πό -
λεµο" αν η κυβέρνηση δεν αρχίσει
συ ζητήσεις µε τους Κούρδους, αµέ -
σως µετά τις εκλογές.

Στις 27 Απριλίου ο κ. Ερ -
ντογάν παρουσίασε, στο συνεδριακό
κέντρο της Χάλκης στην Κωνσταν -
τινούπολη, το µεγαλεπίβολο όραµά
του για την κατασκευή διώρυγας
που θα ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα
µε αυτή του Μαρµαρά και θα ονο -
µαστεί "Ινσταµπούλ Κανάλ". Η
εξαγγελία αυτή προκάλεσε την έντο -
νη δυσφορία της Ρωσίας, η οποία,
όπως διαµήνυσε µε τον πρέσβυ της
στην Άγγυρα, θα καθορίσει την
επίσηµη στάση της, όταν της δοθούν
τα ακριβή σχέδια της κατασκευής.
Επίσης ζήτησε από την Άγκυρα να
σεβαστεί την συνθήκη του Μοντρέ
που ορίζει την ελεύθερη διέλευση
των πλοίων σε καιρό ειρήνης.

Ο κ. Ερντογάν ανεδείχθη
νικητής, για Τρίτη συνεχή φορά, των
εκλογών που διεξήχθησαν στις 12
Ιουνίου αλλά δεν εξασφάλισε τις 330
έδρες που θα του έδιναν τη δυνατό -
τητα να προβεί στην αναθεώρηση
του Συντάγµατος και ως εκ τούτου
θα αναγκαστεί να αναζητήσει συµ -
µαχίες. Είναι δε πολύ πιθανόν να
συνεργαστεί µε το Κουρδικό κόµµα,
που κατέλαβε 16 έδρες, έναντι των 9
που είχε. Εντύπωση προκάλεσε η
εκλογή ενός Πανεπιστηµιακού, ενός
δηµοσιογράφου και ενός Στρατηγού,
που είναι προφυλακισµένοι για τις
υποθέσεις "Εργκένεκον" και "Βα -
ριοπούλα".

Κατά την προεκλογική πε -
ρίο δο σηµειώθηκε ένταση στις σχέ -
σεις κυβερνήσεως και στρατηγών,
λόγω των συνεχιζοµένων συλλή -
ψεων ανωτάτων αξιωµατικών µε την
κατηγορία της συµµετοχής στη συ -
νοµωτική οργάνωση "Βαριοπούλα",
η οποία θα προκαλούσε κρίση µε την
Ελλάδα, προκειµένου να ανατραπεί
η κυβέρνηση του κ. Ερντογάν. Χα -
ρακτηριστική περίπτωση είναι η
σύλληψη του στρατηγού Μπανλαλί,
ο οποίος εθεωρείτο ως ο επόµενος
Αρχηγός της Πολεµικής Αεροπορίας
από τον προσεχή Αύγουστο. Αν -

τιδρώντας στις συλλήψεις οι στρα -
τηγοί ακύρωσαν την τελευταία φάση
αεροναυτικών ασκήσεων "Εφές" και
"Ντενίζ Γκορντού" την οποία επρό -
κειτο να παρακολουθήσει ο Πρόε -
δρος της ∆ηµοκρατίας κ. Γκιουλ και
ο Πρωθυπουργός κ. Ερντογάν. Εν -
τύπωση έχει προκαλέσει στους δι -
πλω µατικούς κύκλους το γεγονός ότι
από της συλλήψεως του στρατηγού
Μπανλαλί έχει σταµατήσει η δρα -
στηριότητα της τουρκικής αερο -
πορίας στο Αιγαίο. Σύντοµα όµως θα
φανεί, εάν αυτά τα δύο γεγονότα
έχουν σχέση.

β.Ενταξιακή Πορεία
Το Συµβούλιο Σύνδεσης της

ΕΕ-Τουρκίας εξέφρασε τη λύπη του
στις 19 Απριλίου για το γεγονός ότι
η Τουρκία εξακολουθεί να µην εφαρ -
µόζει το πρωτόκολλο της Άγκυρας
και την κάλεσε να δεσµευτεί ότι θα
προωθήσει τις σχέσεις καλής γει -
τονίας. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Ντα -
βού τογλου δήλωσε, απαντώντας, ότι
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις κα -
θυστερούν εξαιτίας "πολιτικών
εµποδίων" και όχι λόγω της µη
εφαρ µογής του πρωτοκόλλου της
Άγκυρας, όπως ισχυρίζεται η ΕΕ.

γ.Εξωτερική Πολιτική
Η Τουρκία βρίσκεται σε

διαπραγµατεύσεις για άνοιγµα γρα -
φείου των Ταλιµπάν στην Κωνσταν -
τινούπολη, προκειµένου να υποβοη -
θήσει τις ειρηνευτικές συνοµιλίες
µεταξύ των Ταλιµπάν και της κυβερ -
νήσεως στο Αφγανιστάν.

Ο κ. Ερντογάν αµέσως µετά
την εκλογή ου επέκρινε µε σκληρό
τρόπο τον Πρόεδρο της Συρίας και
δήλωσε ότι η Τουρκία θα προσυ -
πογράψει µια ενδεχοµένη απόφαση
του ΣΑ για δράση σε βάρος της
Συρίας.

Ο κ. Ερντογάν αναγκά -
στηκε να σκληρύνει τη θέση του
γιατί ο διστακτικός τρόπος µε
τον οποίο αντιµετώπισε τις λαϊκές
εξεγέρσεις στη Β. Αφρική και
ειδικά οι παλινωδίες του στην
περίπτωση της Λιβύης αµαύρω -
σαν την εικόνα της Τουρκίας που
είχε δηµιουργηθεί στον Αραβικό
κόσµο ως "προτύπου κράτους"

που θέτει το δίκαιο και την ηθική
υπεράνω συµφερόντων οικονοµι -
κών και πολιτικών, γιατί έδωσε
προτεραιότητα στην προστασία
των τουρκικών επενδύσεων που
έφταναν στα 30 δις ευρώ στη Λι -
βύη και οι περισσότεροι επενδυτές
ήταν φίλοι του κ. Ερντογάν. 

Η ένταση στις σχέσεις της
µε το Ισραήλ συνεχίζεται. Στις 30
Μαίου τιµήθηκε η µνήµη των εννέα
Τούρκων ακτιβιστών, που σκοτώ θη -
καν στις 31 Μαίου κατά την επίθεση
των ισραηλινών εναντίον του πλοίου
"Μαβί Μαρµαρά" που συµµετείχε
στην αποστολή ανθρωπιστικής βοή -
θειας για τη Γάζα. Στις 25 Ιουνίου
Ιουνίου θα πραγµατοποιηθεί και νέα
αποστολή για τη Γάζα στην οποία θα
συµµετάσχουν 22 οργανώσεις ακτι -
βιστών, που θα ξεκινήσουν από διά -
φορα ευρωπαϊκά λιµάνια. Το Ισραήλ
δήλωσε ότι θα εµποδίσει και πάλι
τον στολίσκο, ενώ ο κ. Ντα βούτο γ -
λου κάλεσε  Ισραήλ να αποφύγει µια
νέα αιµµατοχυσία και τόνισε ότι ο
ναυτικός αποκλεισµός της Γάζας
πρέπει να τερµατισθεί.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
α. Συνθήκη Σένγκεν

Σε έκτακτη Σύνοδο οι Υ -
πουργοί Εσωτερικών της ΕΕ απο -
φάσισαν την προσωρινή άρση της
Συνθήκης Σένγκεν, η οποία προ βλέ -
πει την ελεύθερη µετακίνηση των
πολιτών στις χώρες της Συνθήκης,
σε περίπτωση απότοµης και µεγάλης
αύξησης του κύµατος µεταναστών
προς την Ευρώπη, καθώς και σε πε -
ρίπτωση που µια χώρα µέλος της ΕΕ
αδυνατεί να ελέγξει τα σύνορα της
µε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ.
Η πρόταση της Συνόδου αναµένεται
να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής
στις 24 Ιουνίου οπότε και θα ληφθεί
η τελική απόφαση.

Η αναθεώρηση αυτή δίνει
τη δυνατότητα στα κράτη της Β∆
Ευρώπης να στεγανοποιούν τα
σύνορά τους από τον Ευρωπαϊκό
Νότο που δέχεται την πίεση και
κυρίως την Ελλάδα που υφίσταται
το 90% του λαθροµετανα στευτι -
κού κύµατος, το οποίο διέρχεται
από την Τουρκία. Το ορθό όµως θα
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ήταν η ΕΕ, εφόσον δεν µπορεί να
πείσει την Τουρκία για να συνερ -
γαστεί, να αναθεωρήσει το "∆ου -
βλίνο ΙΙ" προκειµένου να υπάρξει
κατανοµή της µεταναστευτικής
πίεσης σε όλα τα κράτη µέλη και
να ενισχύσει τη συνδροµή για την
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων
της ΕΕ. Εάν δεν συµβεί αυτό θα
πρέπει η Ελλάδα να αναθεωρήσει
τη στάση της και να παύσει να
εµποδίζει την κίνηση των λαθρο -
µεταναστών προς τη Β∆ Ευρώπη.

β. Γερµανία
Μεγάλη ήττα υπέστησαν τα

κόµµατα του κυβερνητικού συνα -
σπισµού στις εκλογές της Βρέµης.
Οι Χριστιανοδηµοκράτες της κ.
Μέρκελ συγκέντρωσαν το 20,1%
που είναι το χαµηλότερο ποσοστό
στα 52 τελευταία χρόνια, ενώ οι
Ελεύθεροι ∆ηµοκράτες εξοβελί -
στηκαν από τη Βουλή του κρατιδίου
συγκεντρώνοντας µόλις 2,5%.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι µέχρι το 2022 θα εγκαταλείψει
την πυρηνική ενέργεια και θα την
αντικαταστήσει µε φυσικό αέριο.

γ. Βρετανία
Στις τοπικές εκλογές, από

τον κυβερνητικό συνασπισµό, οι
Συν τηρητικοί διετήρησαν τις δυνά -
µεις του, ενώ οι Ελεύθεροι ∆ηµο -
κρά τες υπέστησαν σοβαρή ήττα.

Παράλληλα µε τις εκλογές
διεξήχθη και το δηµοψήφισµα για
την πρόταση αλλαγής του εκλογικού
νόµου, η οποία καταψηφίστηκε.

Κάτω από δρακόντεια µέτρα
ασφαλείας η Βασίλισσα Ελισάβετ
πραγµατοποίησε στις 17 Μαίου επί -
σκεψη στο ∆ουβλίνο, που ήταν η
πρώ τη Βρετανού Μονάρχη µετά την
απόσχιση της Ιρλανδίας από το
Ηνωµένο Βασίλειο το 1921.

Από 24-25 Μαίου 2011 ο κ.
Οµπάµα πραγµατοποίησε διήµερη
επίσηµη επίσκεψη στο Λονδίνο όπου
φιλοξενήθηκε από τη Βασίλισσα
Ελι σάβετ στα ανάκτορα του Μπά -
κιγχαµ. Στη συνάντηση που είχε µε
τον πρωθυπουργό κ. Κάµερον συ -
ζήτησαν τις εξελίξεις στη Λιβύη, την
αποχώρηση των στρατευµάτων από
το Αφγανιστάν, το Παλαιστινιακό
και τη δυνατότητα της Βρετανίας να

υποστηρίξει τις ΗΠΑ σε ξένες συρ -
ράξεις, µετά τις περικοπές των στρα -
τιωτικών της δαπανών. Σε κοινή συ -
νέντευξή τους στις 25 Μαίου δεσ -
µεύτηκαν να επιµείνουν µε σθένος
στην εκστρατεία τους κατά του
Μουαµάρ Καντάφι. Πολιτικοί όµως
αναλυτές επισηµαίνουν ότι υπήρξε
δυσαρέσκεια από Βρετανικής πλευ -
ράς γιατί ο κ. Οµπάµα αρνήθηκε
µεγαλύτερη εµπλοκή των ΗΠΑ στις
αεροπορικές επιχειρήσεις και δεν
προχώρησε σε µια πλήρη δέσµευση
για την ανατροπή του κ. Καντάφι.

δ. Ισπανία
Το κυβερνόν Σοσιαλιστικό

κόµµα υπέστη δεινή ήττα στις δη -
µοτικές και περιφερειακές εκλογές,
λόγω των αυστηρών µέτρων λιτό -
τητας που επέβαλε στους Ισπανούς.

ε. Γαλλία
Σύµφωνα µε τις δηµοσ κο -

πήσεις η επικεφαλής του ακροδεξιού
κόµµατος κ. Μαρίν Λεπέν θα πε -
ράσει στο β΄γύρο των προεδρικών
εκλογών, ενώ οι σοσιαλιστές βρίσ -
κονται σε δύσκολη θέση λόγω του
ροζ σκανδάλου του τέως ∆ιευθυντού
του ∆ΝΤ, ο οποίος εφέρετο ως φαβο -
ρί για την κατάκτηση της προεδρίας.

Η Υπουργός Οικονοµικών
κ. Λαγκάρντ φέρεται ως φαβορί για
τη θέση του ∆ιευθυντού του ∆ΝΤ. 

στ. Ιταλία
Σε δηµοψήφισµα που διε -

ξήχθη στις 12 Ιουνίου οι Ιταλοί
απάντησαν ΝΑΙ µε µεγάλη πλειο -
ψηφία στα παρακάτω 4 ερωτήµατα :

-Να εγκαταληφθεί η πυ -
ρηνική ενέργεια;

-Να παραµείνει δηµόσιο το
νερό;

-Να εγκαταληφθεί ο κερ δο -
σκοπικός χαρακτήρας των δικτύων
υδρεύσεως;

-Να εγκαταληφθεί το "εύ -
λογο κώλυµα" για την απουσία από
τις δίκες των ασκούντων κυβερ -
νητικά καθήκοντα; του οποίου έκανε
χρήση κατά κόρον ο κ. Μπερ λου -
σκόνι.

ζ. Πορτογαλία
Τις εκλογές που διεξή χθη -

σαν στις 5 Ιουνίου κέρδισε µε µε -

γάλη διαφορά η Κεντροδεξιά.
Κατόπιν αυτού ο απερ χό µε-

νος πρωθυπουργός κ. Σώκρατες πα-
ραιτήθηκε και από την ηγεσία του
Σοσιαλιστικού κόµµατος.

5. ΝΑΤΟ
Η Σύνοδος Υπουργών Άµυ -

νας του ΝΑΤΟ αποφάσισε την νέα
δοµή που θα έχει ως εξής :

-Ένα Αεροπορικό Στρατη -
γείο στο Ράστεν της Γερµανίας και
δύο CAOC ανά ένα στη Γερµανία
και Ισπανία. Το CAOC της Λάρισας
παραµένει ως εθνικό, αλλά και ως
εφεδρεία του ΝΑΤΟ. Θα ενεργο -
ποιούνται δε σε περίπτωση κρίσης.

-Ένα Ναυτικό Στρατηγείο
στο Νόρθγουν του Ηνωµένου Βα -
σιλείου.

-Ένα Χερσαίο Στρατηγείο
στη Σµύρνη.

Η εξέλιξη αυτή είναι ευ -
νοϊκή για την Ελλάδα γιατί αφενός
µεν καταργήθηκε το Αεροπορικό
Στρατηγείο της Σµύρνης και αφ
ετέρου απετράπη η εγκατάσταση
του Ναυτικού Στρατηγείου στην
Τουρκία, δια των οποίων θα προω -
θούσε τις διεκδικήσεις της στο
Αιγαίο. Όσον αφορά δε στο Χερ -
σαίο Στρατηγείο, αυτό θα είναι
προσανατολισµένο προς Ανατολάς,
στον πόλεµο του Αφγανιστάν.

Ο Υπουργός Άµυνας του
ΝΑΤΟ κ. Γκέντς στην τελευταία του
οµιλία ως προϊστάµενος του Πεν τα -
γώνου αµφισβήτησε ευθέως τη βιω-
σιµότητα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι
η πολιτική ατολµία και η τσιγκουνιά
των κρατών µελών µπορεί να επι -
σπεύ σουν την άρση της αµερι κανι -
κής στήριξης.

6. ΟΗΕ
Επιβεβαιώθηκε η εκ νέου

υποψηφιότητα για τη θέση του Γε -
νικού Γραµµατέως του κ. Μπαν Κι
Μουν. Χωρίς αντίπαλο και χωρίς
αντιρρήσεις από καµιά από τις
µεγάλες δυνάµεις η επανεκλογή του
είναι βεβαία.

7.ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ G8
Στις 26 και 27 Μαίου 2011

πραγµατοποιήθηκε στο Ντοβίλ της
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Γαλλίας η Σύνοδος Κορυφής των
ηγετών της. Στο επίκεντρο του εν -
δια φέροντος βρέθηκαν τα αµιγώς οι -
κονοµικά θέµατα, η ευρωπαϊκή οι -
κο νοµική κρίση, για την αντιµε τώ -
πιση της οποίας ο κ. Οµπάµα υπε -
σχέθη τη στήριξη των ΗΠΑ, η
διαδοχή στο ∆ΝΤ για την οποία είναι
επικρατέστερη η Υπουργός Οικονο -
µικών της Γαλλίας κ. Λαγκάρντ, η
πυρηνική ασφάλεια και η ασφάλεια
του διαδικτύου. Όσον αφορά στις
εξε γερµένες χώρες της Β. Αφρικής
αποφάσισαν την οικονοµική τους
ενίσχυση µε 40 δις δολάρια. Εντύ -
πω ση προκάλεσε η στροφή της Ρω -
σίας, της οποίας ο πρόεδρος κ.
Μεντ βέντεφ κάλεσε τον κ. Καντάφι
να παραιτηθεί, αλλά υποστήριξε την
ανάγκη να παραµείνει η Λιβύη
ενιαίο κράτος και ζήτησε να µην επι -
βληθούν κυρώσεις στη Συρία, της
οποίας κάλεσε τον Πρόεδρο να προ -
βεί αµέσως σε δηµοκρατικές µεταρ -
ρυθµίσεις και να δώσει τέλος στη
βίαιη καταστολή των εξεγέρσεων.

8. ΗΠΑ
Η δηµοτικότητα του κ. Οµ -

πάµα µετά την εξόντωση του Μπιν
Λάντεν έχει ανέλθει στα ύψη και θα
του εξασφαλίσει, κατά πάσαν πιθα -
νότητα, την επανεκλογή του.

Το φθινόπωρο θα αρχίσει η
εγκατάσταση 24 συστοιχιών πυραύ -
λων SM-3 στη Βάση Ντεβέσελου
της Ρουµανίας, η οποία θα έχει ολο -
κληρωθεί µέχρι το 2015. Το Κρε µ λί -
νο αντέδρασε σε ήπιους τόνους και
ζήτησε διευκρινήσεις από τις ΗΠΑ
για τον ακριβή εξοπλισµό που θα το -
ποθετηθεί. Οι πύραυλοι SM-3, που
θα εγκατασταθούν και στην Πολω -
νία από το 2018 έχουν τη δυ να τό -
τητα αναχαιτήσεως των Ιρανι κών
πυραύλων Shahab 4 και 5 µε ακ τίνα
δράσεως 2.800 και 3.400 χλµ. 

Οι αεροπορικές εταιρείες
διαστήµατος των ΗΠΑ και της Ευ -
ρώπης, ΝΑΣΑ και ΕΑS αντίστοιχα,
αποφάσισαν την αποστολή στον Άρη
το 2018 ροµποτικού οχήµατος, βά -
ρους 1 κιλού, το οποίο θα ανασκάψει
το έδαφος του κόκκινου πλανήτη και
να αναζητήσει ίχνη ζωής από το
παρελθόν.

Ο κ. Οµπάµα διόρισε νέο

Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου τον
Στρατηγό Ντέµπσεϊ, ενώ σύµφωνα
µε πηγές προσκείµενες στο Λευκό
Οίκο προτίθεται να τοποθετήσει στο
Υπουργείο Άµυνας τον Αρχηγό της
CIA κ. Λίον Πανέτα και στη θέση
του τον Στρατηγό κ. Πετρέους.

Ο πρόεδρος έδωσε στη δη -
µο σιότητα αναλυτικό πιστοποιητικό
γεννήσεώς του, προκειµένου να κο -
πάσει ο θόρυβος σχετικά µε τον τόπο
γεννήσεώς του και το αµφισβη τού -
µενο από µερικούς δικαίωµά του να
κατέχει το προεδρικό αξίωµα, γιατί
όπως υποστήριζαν είχε γεννηθεί
εκτός Αµερικής.

Στις 23 Μαίου επισκέφθηκε
την Ιρλανδία όπου εξέφρασε την
επι θυµία των ΗΠΑ για την ανάπτυξη
του διµερούς εµπορίου και τη συµ -
βολή τους στην οικονοµική ανάκαµ -
ψη της χώρας. Επισκέφθηκε και το
χωριό Μάνεϊγκολ, απ΄όπου έχει
ρίζες η οικογένεια της µητέρας του,
αποτίοντας φόρο τιµής στους
προγόνους του.

9. ΡΩΣΙΑ
Ο κ. Μεντβέντεφ, για πρώτη

φορά από της αναλήψεως της προε -
δρίας, έδωσε την καθιερωµένη για
τον πρόεδρο συνέντευξη στις 28
Μαϊου, η οποία εξελήφθη από τα
διε θνή ειδησεογραφικά πρακτορεία
ως σαφής ένδειξη της πρόθεσής του
να προβληθεί ως αυτόφωτος ηγέτης
από τον πρωθυπουργό και µέντορα
του κ. Πούτιν. Για κάποιους πολι τι -
κούς αναλυτές η εµφάνιση αυτή του
κ. Μεντβέντεφ και η όποια διαφορο -
ποίησή του από τον κ. Πούτιν είναι
προκατασκευασµένη προκειµένου
να παρουσιαστεί µια δήθεν ανταγω -
νι στικότητα ανάµεσά τους εν΄όψει
των εκλογών για τη ∆ούµα τον ∆ε -
κέµβριο.

Στη συνέντευξή του ο κ.
Μεν τβέντεφ διακήρυξε µεταξύ άλ -
λων ότι η τελευταία συνθήκη STA -
RT, που υπεγράφη µε τις ΗΠΑ, α -
πειλείται γιατί οι Αµερικανοί προω -
θούν την αντιπυραυλική τους άµυνα
στην Ευρώπη, χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη της Ρωσίας.

Όσον αφορά στις αραβικές
εξεγέρσεις η  Μόσχα ήταν πολύ προ -
σεκτική. Παρέµεινε πιστή στο στόχο
της ειρηνικής επιλύσεως των δια -

φορών, στηλίτευσε τις στρατιωτικές
επεµβάσεις και υποστήριξε την
εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους.

Οι µέχρι τώρα κινήσεις
της δείχνουν ότι προσπαθεί να
ενισχύσει το προφίλ της στην πε -
ριοχή και να κερδίσει την εµπι -
στοσύνη των νέων ηγεσιών δια -
δρα µίζοντας διαµεσολαβητικό ρό -
λο στις εξελίξεις και εµφανιζόµενη
ως µια αξιόπιστη δύναµη στην
περιοχή της Μ. Ανατολής και της
Β. Αφρικής.

10.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
α.Ισραήλ - Παλαιστινιακό
Ο κ. Οµπάµα, κατά την ο -

µιλία του στο Στέϊτ Ντιπάρτµεντ
στις 19 Μαίου, αναφέρθηκε για
πρώ τη φορά ανοικτά υπέρ της δη -
µιουργίας ενός ανεξάρτητου αλλά
αποστρατικοποιηµένου, παλαιστι -
νιακού κράτους, µε βάση τα σύνορα
πριν από το 1967. Η παρέµβαση
όµως του κ. Οµπάµα δεν είχε τα
προ σδοκόµενα αποτελέσµατα. Ο κ.
Νετανιάχου, κατά τη συνάντηση που
είχε µαζί του στο Λευκό Οίκο την ε -
ποµένη αρνήθηκε κατά τρόπο κατη -
γορηµατικό στην επιστροφή στα σύ -
νορά του 1967, ενώ ο Παλαιστίνιος
µεσολαβητής κ. Ερκάτ δήλωσε ότι η
δήλωσή του δεν ικανοποιεί τους Πα -
λαιστινίους και ότι θα συνεχίσουν
την εκστρατεία τους για αναγνώρισή
τους ως ανεξάρτητου κράτους από
τη ΓΣ του ΟΗΕ τον προσεχή Σε -
πτέµβριο. Πολιτικοί παρατηρητές
επι σηµαίνουν ότι πρωταρχικός στό -
χος του κ. Οµπάµα, µε αυτή του την
πρωτοβουλία ήταν να κερδίσει συµ -
πάθειες στον αραβικό κόσµο και να
ξαναφέρει στο τραπέζι των δια -
πραγµατεύσεων, έστω και για το
θεαθείναι, το Ισραήλ και τους Πα -
λαιστινίους, προκειµένου να µην
αναγκαστεί να θέσει βέτο στο ΣΑ/
ΟΗΕ κατά της προσφυγής της Πα -
λαιστινιακής Αρχής για αναγνώριση
ανεξαρτήτου κράτους.

Η κίνηση αυτή του κ.
Οµπάµα έβλαψε και τον ίδιο, γιατί
παρουσιάστηκε στον αραβικό κό -
σµο ως αναξιόπιστος, αλλά και το
παλαιστινιακό, γιατί αυξήθηκε η
καχυποψία µεταξύ Ισραήλ και
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Παλαιστινίων. Γι΄αυτό αν επανε -
κλεγεί θα πρέπει να αναθεωρήσει
την πολιτική του και να γίνει πιο
τολµηρός, αν πράγµατι επιθυµεί
έντιµη λύση.

Χαµάς και Φατάχ υπέγρα -
ψαν στις 4 Μαίου συµφωνία συµ -
φιλιώσεως, η οποία προβλέπει το
σχη µατισµό µεταβατικής κυβερνή -
σεως και τη διεξαγωγή εκλογών µε -
τά ένα έτος στα παλαιστινιακά εδά -
φη. Η συµφωνία επετεύχθη µε τη
µεσολάβηση της µεταβατικής αιγυ -
πτιακής κυβερνήσεως η οποία
άνοιξε και τα σύνορα µε τη Γάζα. Το
Ισραήλ αποκήρυξε τη συµφωνία και
προειδοποίησε ότι αυτή θα σηµάνει
και το τέλος της ειρηνευτικής δια -
δικασίας η οποία όµως έχει παγώσει
από το Σεπτέµβριο 2010, λόγω της
αρνήσεως του Ισραήλ να αναστείλει
τους εποικισµούς. Η Ουάσιγκτον
υπενθύµισε ότι εξακολουθεί να
θεωρεί τη Χαµάς τροµοκρατική ορ -
γά νωση, προσθέτοντας ότι η οποια -
δήποτε νέα παλαιστινιακή κυβέρ -
νηση θα πρέπει να αποκηρύξει τη
βία. Το Ιράν τη χαρακτήρισε "ευλο -
γία και θετική κίνηση προς τον
ιστορικό στόχο των Παλαιστινίων".

Ο ισραηλινός στρατός άνοι -
ξε πυρ εναντίον εκατοντάδων Πα -
λαιστινίων οι οποίοι προσπάθησαν
να εισέλθουν από τη Συρία στα
υψίπεδα του Γκολάν στις 16 Μαίου
για να γιορτάσουν την 63η επέτειο
της "νάµκα", όπως αποκαλούν την
ίδρυση του Ισραήλ και στις 5 Ιου -
νίου για να γιορτάσουν την 44η επέ -
τειο της "Αλ Νάκσα", όπως απο -
καλούν την ήττα των Αράβων και
την υποχώρηση από τα υψίπεδα του
Γκολάν. Στην πρώτη φονεύτηκαν 15
και στη δεύτερη 17 Παλαιστίνιοι
µεταξύ των οποίων και ένα παιδί 15
ετών. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον
πρόεδρο της Συρίας, ότι υποκινεί τις
διαδηλώσεις για να εκτρέψει σε
εθνικιστική κατεύθυνση το αντικα -
θεστωτικό ρεύµα που αντιµετωπίζει.
Σύµφωνα όµως µε πολιτικούς ανα -
λυτές οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν
από το νεανικό κίνηµα "∆ίκτυο 15
Μαρτίου", που είναι αντίστοιχο των
αραβικών κινηµάτων και πρωτο -
στάτησε και στη συµφωνία Χαµάς-
Φατάχ. 

β. Ιράν
Στις 19 Απριλίου ο Αγιατο -

λάχ Χαµενεί δεν ενέκρινε την πα -
ραίτηση του Υπουργού Πληροφο -
ριών στην οποία τον είχε αναγκάσει
ο Ραχίµ Μασαεί, που είναι ο Επιτε-
λάρχης και συµπέθερος του κ. Αχ -
µεντινεζάντ και τον προορίζει για
διάδοχό του. Στη διαµάχη επενέβη
και η Βουλή, της οποίας τα 2/3 (216
βουλευτές) εξέδωσαν ανακοίνωση
µε την οποία του ζητούσαν να υπα -
κούει στον Χαµενεί, ενώ 12 από αυ -
τούς υπέγραψαν και αίτηµα για πα -
ραποµπή του µε την κατηγορία της
παραβιάσεως των νόµων του Κοι -
νοβουλίου.

Ο επικεφαλής της Ιρανικής
Υπηρεσίας Ατοµικής Ενέργειας
Φερεϊντάν Αµιτασί δήλωσε στις 8
Ιουνίου ότι το εµπλουτισµένο κατά
20% ουράνιο θα µεταφερθεί στις
εγκαταστάσεις του Φορντό όπου θα
τριπλασιαστεί η παραγαγή του.

Στις 21 Μαίου το Συµβούλιο
του Συντάγµατος, που ελέγχεται από
τον Χαµενεί, απαγόρευσε στον κ.
Αχµεντινεζάντ να ασκήσει έστω και
προσωρινά, τα καθήκοντα του
Υπουργού Πετρελαίου τον οποίον
είχε αποπέµψει.

Η διαµάχη για τον έλεγχο
της εξουσίας µεταξύ του κ. Χα -
µενεί και του κ. Αχµεντινεζάντ έχει
δηµιουργήσει δύο αντίπαλα στρα -
τόπεδα. Από τη µια µεριά του κ.
Αχµεντινεζάντ µε το προεδρικό
περιβάλλον και από την άλλη του
κ. Χαµενεί µε το Κοινοβούλιο και
τους φρουρούς της επαναστάσεως.
Επί του παρόντος νικητής είναι ο
κ. Χαµενεί, έστω και στα σηµεία!!!

Στις 24 Μαίου σηµειώθηκε
έκρηξη στο µεγαλύτερο και παλαιό -
τερο διϋλιστήριο της χώρας, στην
πόλη Αµπαντάν, τη στιγµή που ο κ.
Αχµεντινεζάντ ετοιµαζόταν να εγ -
και νιάσει τις νέες εγκαταστάσεις
του. Σ΄αυτό παράγεται το 25% της
συνολικής παραγωγής πετρελαίου
της χώρας (1,67 εκατ. βαρέλια την
ηµέρα) και η ανακαίνιση είχε ως
στόχο να την αυξήσει κατά 30%.

Η έκρηξη κατάφερε πλήγ -
µα στις προσπάθειες του Αχµε -

ντινεζάντ για να αυξήσει την πα -
ραγωγή πετρελαίου και να πα ρα -
κάµψει τις διεθνείς κυρώσεις σε
βάρος της χώρας του. 

γ. Συρία
Συνεχίζεται η αιµατηρή κα -

ταστολή της εξεγέρσεως από τις
δυνάµεις του προέδρου κ. Άσαντ µε
τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει
τους 1.000 και τους τραυµατίες τους
10.000. Μέχρι τώρα η διεθνής κοι -
νότητα αντιδρά διστακτικά και
ασυν τόνιστα. Οι ΗΠΑ πάγωσαν τις
καταθέσεις του κ. Άσαντ και επτά
συνεργατών του, κατηγορώντας τον
ότι δέχεται βοήθεια από το Ιράν για
να καταπνίξει την εξέγερση. Ο ΟΗΕ
δεν κατάφερε να εκδόσει ψήφισµα
σε βάρος της Συρίας, αλλά ούτε και
η ΕΕ, λόγω της αντιδράσεως της
Γερ µανίας. Ο πρόεδρος της Ρωσίας
κ. Μεντβέντεφ στη Σύνοδο της G8
ζήτησε να µην επιβληθούν κυρώσεις
στη Συρία, αλλά κάλεσε, για πρώτη
φορά, τον πρόεδρο κ. Άσαντ να προ -
βεί αµέσως σε δηµοκρατικές µεταρ -
ρυθµίσεις και να σταµατήσει τη βία.

Η διεθνής κοινότητα πα -
ρου σιάζεται διστακτική για επέµ -
βαση, γιατί η Συρία διαθέτει έναν
από τους µεγαλύτερους στρατούς
της ΜΑ, έχει ισχυρούς συµµάχους
(Ιράν, Χεζµπολάχ, Χαµάς) και συ -
νορεύει µε ένα εκρηκτικό µείγµα
χωρών, που µπορεί να εµπλακούν
στην κρίση και η ΜΑ να οδηγηθεί
σε έναν καταστροφικό γενικευµένο
πόλεµο.

Αυτό το γνωρίζει ο κ.
Άσσαντ και γι΄αυτό προσπαθεί να
καταπνίξει την εξέγερση, κάνοντας
ταυτόχρονα και κάποιες κινήσεις
εκδηµοκρατισµού.ώστε να µη δη -
µιουρ γηθούν συνθήκες ανατροπής
του από το εσωτερικό, 

11.ΑΦΡΙΚΗ
α. Αίγυπτος

Η κυβέρνηση άνοιξε στις 28
Μαίου τα σύνορα µε τη Λωρίδα της
Γάζας, ενώ ο ΥΠΕΞ κ. Αραµπί ανα -
κοίνωσε ότι σύντοµα θα αποκα -
τασταθούν οι διπλωµατικές σχέσεις
µε το Ιράν.

Ο Γενικός Εισαγγελέας απο -
φάσισε στις 24 Μαίου να παρα πέµ -
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ψει σε ποινικό δικαστήριο τον τέως
πρόεδρο κ. Μουµπάρακ και τους δύο
γυιούς του µε την κατηγορία ότι
οργάνωσαν τη δολοφονία διαδηλω -
τών. Η σύζυγός του Σούζαν αφέθηκε
ελεύθερη µετά την επιστροφή µιας
επαύλεώς της στο Κάϊρο και την
εξου σιοδότηση των αρχών να απο -
σύρουν 20 εκατ. αιγυπτιακές λίρες
(3,37 εκατ. δολάρια) από δύο τρα -
πεζικούς της λογαριασµούς.

Η Επιτροπή ∆ικαστών που
ερευνά τα επεισόδια ανακοίνωσε ότι
οι νεκροί κατά τη διάρκεια της
εξεγέρσεως έφτασαν τους 846 και οι
τραυµατίες τις 6.500.

Σε φυλάκιση 12 ετών κατα -
δικάστηκε ο πρώην Υπουργός Εσω -
τερικών Αντλί για διαφθορά και ξέπ -
λυµα χρήµατος. Επίσης αντιµετω πί -
ζει και την κατηγορία ότι έδωσε εν -
τολή στις αιγυπτιακές δυνάµεις ασ -
φαλείας να ανοίξουν πυρ κατά των
διαδηλωτών. Σε περίπτωση που κα -
ταδικαστεί, ενδέχεται να του επι βλη -
θεί θανατική ποινή. 

Φονταµενταλιστές µου -
σουλ µάνοι επιτέθηκαν εναντίον Κο -
πτών Χριστιανών και πυρπόλησαν
ένα ναό, στις 9 Μαίου. Η κυβέρνηση
έχει εντείνει τα µέτρα ασφαλείας
των χριστιανικών ναών στο Κάϊρο. 

Οι µεταβολές δεν είναι οι
αναµενόµενες γιατί η κατάσταση
ελέγχεται από το καθεστώς, το
οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην
εξουσία, θυσιάζοντας µόνο το γη -
ραιό ηγέτη του και την οικογένειά
του.

β. Λιβύη
Ο εµφύλιος συνεχίζεται. Οι

δυνάµεις του Καντάφι εξακο λου -
θούν τις επιχειρήσεις εναντίον των
αντικαθεστωτικών, παρά τους ισχυ -
ρούς βοµβαρδισµούς της διεθνούς
δυνάµεως, µε τους νεκρούς να υπο -
λογίζονται στις 30.000.  Η Γαλλία
άρχισε να χρησιµοποιεί από 24
Μαίου και επιθετικά Ε/Π, αλλά ο κ.
Οµάµπα αρνήθηκε µεγαλύτερη εµ -
πλοκή των ΗΠΑ, όπως του ζήτησε ο
πρωθυπουργός της Βρετανίας κ.
Κάµερον. Η Γερµανία και τα Ηνω -
µένα Αραβικά Εµιράτα αναγνώ -
ρισαν το αντικαθεστωτικό πολιτικό

όργανο, ενώ το Πεκίνο είχε δύο συ -
ναντήσεις µε τον επικεφαλής του κ.
Τζαλίλ.

Η ∆ιεθνής Οµάδα Επαφής
αποφάσισε τη δηµιουργία ταµείου
χρηµατοδοτήσεως των ανταρτών,
ενώ η κ. Κλίντον εξήγγειλε ότι θα
ξε παγώσουν τα περιουσιακά στοι -
χεία του Καντάφι για να βοηθηθεί ο
Λιβυκός λαός.

Στις 26 Μαίου στη Σύνοδο
G8 ο Ρώσος πρόεδρος κ. Μεντ βέν -
τεφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιµη
να διαπραγµατευτεί την αποµά -
κρυνση του κ. Καντάφι.

Το ∆. ∆ικαστήριο εξέδωσε
ένταλµα συλλήψεως του κ. Καντάφι,
του δεύτερου γυιού του και του επι -
κεφαλής των µυστικών υπηρεσιών.

Ο ηγέτης των ανταρτών
επισκέφθηκε στις 14 Μαίου το Λον -
δίνο, όπου συνάντησε τον πρωθυ -
πουργό κ. Κάµερον και στις 15
Μαίου την Ουάσιγκτον όπου συναν -
τήθηκε µε αξιωµατούχους, όχι όµως
και µε  τον κ. Οµπάµα.

Απέτυχε και η νέα διαµε σο -
λαβητική προσπάθεια του προέ δρου
της Ν. Αφρικής κ. Ζούµα, ο οποίος
επισκέφθηκε στις 3 Ιουνίου την Τρί -
πολη και συναντήθηκε µε τον κ.
Καν τάφι, που έθεσε ως όρο για την
υπογραφή ειρήνης την άµεση δια -
κοπή των βοµβαρδισµών ο οποίος
δεν έγινε αποδεκτός από το ΝΑΤΟ.

Όλα δείχνουν ότι ο κ.
Καντάφι βρίσκεται στο τέλος του,
έχοντας στερηθεί και της ευκαι -
ρίας ενός αξιοπρεπούς συµβιβα -
σµού, που θα τον γλύτωνε από την
εξόντωσή του ή την παραποµπή
του στο ∆.∆ικαστήριο.

γ. Υεµένη
Στις 29 Μαίου οι ισλα µι -

στές, που πρόσκεινται στην Αλ
Κάϊν τα κατέλαβαν την πόλη Ζιν -
ζιµπάρ, την οποία στις 30 Μαίου
βοµβάρδισε η αεροπορία του Σάλεχ.

Ο πρόεδρος κ. Σάλεχ αθέ -
τησε για τρίτη φορά την υπόσχεσή
του να παραιτηθεί, γεγονός που
πυροδότησε νέες βίαιες συγκρού -
σεις. Από επίθεση των εξεγερµένων
στο παλάτι τραυµατίστηκε ο ίδιος, ο
πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βου -

λής και άλλοι 120, ενώ σκοτώθηκαν
και επτά φρουροί του προέδρου. 

Ο πρόεδρος κ. Σάλεχ στις 4
Ιουνίου µεταφέρθηκε στη Σαουδική
Αραβία, όπου υποβλήθηκε σε χει -
ρουργική επέµβαση στο στήθος. Τη
διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο
αντιπρόεδρος κ. Χαντί, ενώ είναι
άγνωστο εάν και πότε θα επιστρέψει
στην Υεµένη.

Ο κ. Χαντί συµφώνησε µε
τον Σείχη Σάντεκ Αλ Αχµάρ, ηγέτη
των αντιπολιτευοµένων οµάδων για
κατάπαυση του πυρός.

Όλο αυτό το διάστηµα ο κ.
Σάλεχ προσπάθησε να εκβιάσει
την υποστήριξη των ΗΠΑ και των
∆υτικών παίζοντας το χαρτί της Αλ
Κάϊντα, αλλά, όπως φαίνεται, δεν
το πέτυχε. Έτσι έχασε την ευκαι -
ρία, όπως και ο Καντάφι, ενός
αξιοπρεπούς συµβιβασµού.

Εν τω µεταξύ σύµφωνα µε
Αµερικανό διπλωµάτη οι συνοµιλίες
µεταξύ των Ταλιµπάν και της κυβερ -
νήσεως καρκινοβατούν, λόγω της
δισ τακτικότητος και των δύο πλευ -
ρών. 

12. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
α. Αφγανιστάν

Η εξουδετέρωση του Μπιν
Λάντεν έχει προκαλέσει δύο τάσεις
στις ΗΠΑ. Η µία υποστηρίζει την
επι τάχυνση της αποχωρήσεως των
στρατευµάτων και η άλλη, µε την
οποία συντάσσεται και η επιτροπή
εξωτερικών υποθέσεων της Γερου -
σίας, υποστηρίζει ότι όχι µόνο δεν
πρέπει να επιταχυνθεί η αποχώρηση
των στρατευµάτων αλλά και να ενι -
σχυθούν προκειµένου να εκµεταλ -
λευτούν την αποδυνάµωση των Τα -
λιµπάν, οι οποίοι πέραν της απώ -
λειας του ηγέτη τους αντιµετωπίζουν
και σοβαρά οικονοµικά προβλή -
µατα, και να τους αναγκάσουν σε
έναν πολιτικό συµβιβασµό.

Το λογικό είναι ο κ. Οµ -
πάµα να ακολουθήσει τη δεύτερη
τάση, επιδιώκοντας ταυτόχρονα
και την εξουδετέρωση του διαδό -
χου του Μπιν Λάντεν, αλλά και
των αρχηγών των Ταλιµπάν στο

44445555



Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

β. Πακιστάν
Οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ που

έχουν διαταραχθεί εξ αιτίας της
πραγµατοποιήσεως της επιχειρή -
σεως κατά του Μπιν Λάντεν, χωρίς
την άδεια της Πακιστανικής κυβέρ -
νησης ενετάθησαν ακόµη περισ -
σότερο, παρά τις προσπάθειες της κ.
Κλίντον, για την γεφύρωσή της, λό -
γω της συλλήψεως από τις Πακιστα -
νικές αρχές πέντε Πακιστανών 

Παράλληλα οι Ταλιµπάν έ -
χουν εντείνει τις βοµβιστικές επιθέ -
σεις, ως αντίποινα για τη δολοφονία
του Μπιν Λάντεν, προσβάλοντες
ακό µη και στρατόπεδα.πρακτόρων
της CIA που βοήθησαν στον
εντοπισµό του.

γ. Κίνα
Ο κ. ∆αλάϊ Λάµα παραι -

τήθηκε από την πρωθυπουργία της
εξόριστης Θιβετιανής κυβερνήσεως
και θα διατηρήσει µόνο το θρη σκευ -
τικό του ρόλο. Νέος πρωθυπουργός
εξελέγη ο κ. Λαµπσάνγκ Σανγκάϊ.

Ένταση στις σχέσεις Κίνας-
ΗΠΑ προκάλεσε η παρουσία του
Αµερικανού πρέσβη πλησίον της
περιοχής, στην οποία ανώνυµοι χρή -
στες του Ίντερνετ είχαν καλέσει
νέους σε διαδήλωση τύπου αραβικής
εξεγέρσεως. Η Κίνα ακύρωσε ακα -
δη µαϊκά και πολιτιστικά προγράµ -
µατα και οι ΗΠΑ παρενέβαλαν εµ -
πό δια για τη χορήγηση βίζας στα
µέλη της κινεζικής κυβερνήσεως.

Η κυβέρνηση αποκάλυψε
σχέδιό της για την κατασκευή ενός
υπερσύγχρονου διαστηµικού σταθ -
µού, που θα τεθεί σε τροχιά γύρω
από τη γη σε µια δεκαετία. 

δ. Ιαπωνία
Η κυβέρνηση αποφάσισε να

θέσει εκτός ενεργείας τρεις αντιδρα -
στήρες στην Κεντρική χώρα.

Η διαρροή ραδιενέργειας
από τους αντιδραστήρες της Φουκο -
σίµα συνεχίζεται, παρόλο που είναι
εµβαπτισµένοι σε νερό. Η εταιρεία
Tepco ελπίζει ότι θα πετύχει να
στεγανοποιήσει τους αντιδραστήρες
µέχρι τον Ιανουάριο 2012.

ε. Β. Κορέα
Στις 26 Απριλίου ο τέως

πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τζίµι Κάρτερ
συνοδευόµενος από τρεις ακόµη
τέως προέδρους της Ιρλανδίας, της
Φιλανδίας και της Νορβηγίας επι -
σκέφθηκε το Ανόϊ µε στόχο να πείσει
τον πρόεδρο Κιµ Γιονγκ Ιλ, να επι -
στρέψει η χώρα του στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων µε τη Σεούλ.

Στις 26 Μαίου ο πρόεδρος
της Β.Κορέας επισκέφθηκε το Πε -
κίνο και συναντήθηκε µε τον πρόε -
δρο της Κίνας κ. Χου Τζιντάο. Συ -
ζήτησαν το θέµα της επανόδου της
χώρας του στις εξαµερείς διαπραγ -
µατεύσεις για την αποπυρη νικο -
ποίησή της, υπέρ της οποίας έχει
ταχθεί και η Κίνα, που αποτελεί το
µοναδικό σύµµαχο της χώρας του. 

13.∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Την  1η Μαίου 2011 η CIA

σκότωσε τον Μπιν Λάντεν στο κρη -
σφύγετό του στην περιοχή Αµπο -
ταµπάντ του Πακιστάν, που απέχει
40 χλµ από την πρωτεύουσα Ισλα -
µαµπάντ. Η  επιχείρηση, πραγµα το -
ποιήθηκε από  τµήµα 24 ανδρών της
οµάδας SEAL 6 του αµερικανικού
ναυτικού, η οποία έχει εξειδικευτεί
στο κυνήγι των εγκληµατιών πολέ -
µου και διήρκεσε  40΄λεπτά. Για την
επιχείρηση, που τηρήθηκε µυστική
από τις αρχές του Πακιστάν, χρησι -
µοποιήθηκαν Ε/Π, τα οποία προσ -
γειώ θηκαν στο προαύλιο της έπαυ -
λης στην οποία διέµενε ο αρχιτρο -
µοκράτης µε την οικογένειά του. Η
σωρός του ρίχτηκε στη θάλασσα, για
να µη γίνει ο τάφος του τόπος προ -
σκυνήµατος των οπαδών του και δεν
δόθηκαν στη δηµοσιότητα φωτο -
γραφίες του για να µη γίνου αφίσες.

Στις 16 Ιουνίου η Αλ Κάϊντα
ανακοίνωσε ότι νέος ηγέτης της διο -
ρίστηκε ο ∆ρ Αϊµάν Αλ Ζαουάχρι,
που ήταν υπαρχηγός του Μπιν Λάν-
τεν. ∆ιεθνείς αναλυτές όµως εκτι -
µούν ότι η Αλ Κάϊντα είχε ήδη απο -
δυναµωθεί και κατακερµατιστεί και
ότι στο µέλλον, µέχρι τη διάλυσή
της, θα περιοριστεί σε επιθέσεις µι -
κρής κλίµακος.

Ο θάνατος του Μπιν Λάν -
τεν θα επιφέρει την πλήρη διά -

λυση της Αλ Κάϊντα, αλλά αυτό
δεν θα γίνει αυτόµατα. Θα απαι -
τηθεί πολύς χρόνος µέχρις ότου να
εξοντωθεί και ο διάδοχός του.

Η Νατοϊκή ∆ιοίκηση στο
Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι στις 13
Απριλίου σκοτώθηκε ο δεύτερος
στην ιεραρχία της Αλ Κάϊντα στο
Αφγανιστάν Αµπντούλ. Αντιθέτως οι
Ταλιµπάν διέψευσαν τις πληρο -
φορίες που διέρευσαν οι µυστικές
υπηρεσίες του Αφγανιστάν ότι και ο
αρχηγός τους µουλάς Οµάρ ήταν
νεκρός. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
"ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"
Του Αντιστρατήγου ε.α. Φοίβου Κ. Κλόκαρη

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κώστα Επιφανείου,
ΤΚ 22451, 1521 Λευκωσία, τηλ. 0037-22753013, 22679
058, fax 00357-22759266, το βιβλίο του Αντιστρατήγου ε.α.
Φοίβου Κ. Κλόκαρη, Επιτίµου Υπαρχηγού του ΓΕΕΦ, µε
τίτλο "Τουρκική Απειλή κατά του Ελληνισµού της Κύπρου".

Στο βιβλίο αυτό ο Στρατηγός, που έχει βαθιά γνώση
του Κυπριακού προβλήµατος, καταθέτει τις ανησυχίες και
απόψεις του για την ασφάλεια και επιβίωση του Ελληνισµού
της Κύπρου και κυρίως την αγωνία του για το εθνικό θέµα,
στοχεύοντας να προβάλει τους κινδύνους που προκύπτουν
από την επιθετικότητα της Τουρκίας και να τονίσει την
αναγκαία αλλαγή της Στρατηγικής που ακολουθείται δι΄
αυτό, προτείνοντας σχετικά βήµατα και πρακτικές.

Για να καταλήξει στα συµπεράσµατα και προτάσεις
του, ο συγγραφέας :

*Προβαίνει σε µία ουσιαστική ανάλυση των θεµά-
των ασφαλείας όπως αυτά εξελίχθησαν από τις συνθήκες
που διαµορφώθηκαν ιστορικά στην Κύπρο µέχρι και
σήµερα, σε συνδυασµό µε την στάση, θέσεις και επιδιώξεις
της Τουρκίας για το νησί από το 1950 και µετά, καταλή-
γοντας ότι η απουσία θεσµοθετηµένης Στρατηγικής εθνικής
Ασφάλειας (ΣΕΑ), είναι αυτή που επηρεάζει αρνητικά τις
πολιτικές που υλοποιούνται µε συνέπεια κατά τις διάφορες
προσπάθειες επιλύσεως του Κυπριακού να εστιάζεται η
προσπάθεια στα πολιτικά θέµατα, που εκ των πραγµάτων
υφίστανται και όχι κυρίαρχα σ΄αυτό που θα διασφαλίσει την
παραγωγική παρουσία και δραστηριότητα του Ελληνισµού
στην Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο.

*Παρουσιάζει την γεωστρατηγική σηµασία της Κύ-
πρου που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον παράγοντα ασφα-
λείας, η οποία δεν απορρέει µόνον από την γεωγραφική θέ-
ση της στην Ανατολική Μεσόγειο, τον εκτεταµένο εναέριο
και θαλάσσιο χώρο, τις υποδοµές στο έδαφός της, αλλά και
τα τεράστια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων που έχουν
εντοπισθεί στον εγγύς και ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της
νήσου. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο, όπως λέει ο
συγγραφεύς, η Κύπρος να τα αξιοποιήσει για να ενισχύσει
την πολιτική, οικονοµική και στρατιωτική θέση της ως κρά-
τος µέλος της ΕΕ. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό και µε δε-
δοµένη τη σχέση του Ελληνισµού της Κύπρου µε την
Ελλάδα αλλά και της σηµασίας που έχει για την Ελλάδα
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η Κύ-
προς, ο συγγραφεύς προτείνει :

-Την αναζωογόνηση του Ενιαίου Αµυντικού Χώ-
ρου.

-Τη διεκδίκηση εκ µέρους της Ελλάδος µεγαλυ-
τέρου χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

-Την αντιµετώπιση µε µεγαλύτερη αποφασιστι-
κότητα εκ µέρους της Ελλάδος, της τουρκικής επιθετι-
κότητας στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην περιοχή µεταξύ
Ρόδου-Καστελορίζου-Κύπρου.

-Επαναφορά της Στρατιωτικής ισορροπίας ιδιαίτερα
στον αέρα και θάλασσα που έχει ανατραπεί υπέρ της Τουρ-
κίας.

Σύµφωνα µε τον Στρατηγό "Ο Ελληνισµός της Κύ-
πρου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο στρατηγικής κατάρρευσης
και αφανισµού από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας,
η οποία επιδιώκει την κατάλυση της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας και την απορρόφηση του νησιού στο "Στρατηγικό Βά-
θος" της, για να υλοποιήσει τους φιλόδοξους οραµατισµούς
της, να κυριαρχήσει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο να
επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις"

Η γλώσσα του βιβλίου είναι απλή, ορθή, χαρακτη-
ρίζεται από σαφήνεια και πληρότητα. Συνέπεια αυτού είναι
το κείµενο να είναι κατανοητό, καίτοι είναι ειδικής θε-
µατολογίας βιβλίο και ευχάριστο.

Το βασικότερο όµως είναι η πληρότητα των νοη-
µάτων, η ακρίβεια των ιστορικών γεγονότων και η ορθότητα
των προτάσεων του συγγραφέως.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
"Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΝΑΥΤΙΚΟΎ"

(1964-1966)
Επιµέλεια :

Αντιναύαρχοι Π.Ν. Κ. ∆ηµητριάδης - Γ. ∆εµέστιχας
Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

Με την επιµέλεια των Αντιναυάρχων Π.Ν. Κ. ∆η-
µητριάδη και Γ. ∆εµέστιχα, εκτυπώθηκε από την "ΓΕΝΙΚΗ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ" το βιβλίο "Ίδρυση του Κυπριακού Ναυτικού
1964-1966".

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί να εξιστορήσει τη δη-
µιουργία και την συµβολή της Ναυτικής ∆ιοικήσεως Κύ-
πρου (Ν∆Κ) και γενικότερα του ΠΝ στην αµυντική θω-
ράκιση της Κύπρου, κατά την περίοδο 1964-1966, βασι-
ζόµενη σε διασταυρωµένες πληροφορίες, ηµερολόγια και
επίσηµα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί από "άτυπη"
Επιτροπή Αξιωµατικών που υπηρέτησαν στην Κύπρο και
µετείχαν στην προσπάθεια ιδρύσεως και ακολούθως
οργανώσεως του Κυπριακού Ναυτικού.

Η γλώσσα του πονήµατος είναι απλή, κατανοητή
µε καλό συντακτικό, συµπυκνωµένες έννοιες , ευχάριστη
και αφηγηµατική.

Με ορθή, κατανοητή και χρονολογική σειρά πα-
ρουσιάζεται η εξέλιξη του Κυπριακού από της ενάρξεως
του Απελευθερωτικού αγώνος των Ελλήνων της Κύπρου
από το 1950 µέχρι και το 1959, και ιδιαίτερα οι πολιτικο-
στρατιωτικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο του
1960-1964 και οι οποίες επέβαλαν την αµυντική θωράκιση
της Κύπρου και τη δηµιουργία του Κυπριακού Ναυτικού.

Ακολούθως στο βιβλίο παρουσιάζονται µε σειρά
οι ενέργειες για την ανάπτυξη-οργάνωση του Κυπριακού
Ναυτικού, οι δραστηριότητες της Οµάδος Υποβρυχίων
Καταστροφών, η δράση και η συµµετοχή στις Επιχει-
ρήσεις Μανσούρας-Κοκκίνων (Αύγουστος 1964) µε συµ-
µετοχή των Περιπολικών Πλοίων Φαέθων και Αρίων, η
άφιξη της Ελληνικής Μεραρχίας, η πρόσκτηση των έξη (6)
Σοβιετικών Πυραυλακάτων κ.λ.π.

Επιπλέον στο βιβλίο παρουσιάζονται, η δηµιουρ-
γία και λειτουργία των: Ναυτικής Βάσεως Χρυσούλης,
Ναυτικού Κλιµακίου Ξυλοφάγου, Ναυτικού Σταθµού Κυ-
ρήνειας και τα Ναυτικά Κλιµάκια Λατσί-Πάφου, τα της
υποδοχής του υλικού, η περιγραφή των Τορπιλακάτων, τα
Πληρώµατα και Κυβερνήτες αυτών και η ∆ιοικητική Μέ-
ριµνα.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του πονήµατος παρουσιά-
ζεται µε πληρότητα η επιχειρησιακή αξιοποίηση των
Τορπιλακάτων (οργάνωση-εκπαίδευση-εγχειρίδια-συντή-
ρηση-ετοιµότητα-επιτήρηση-επιχειρησιακή εκπαίδευση).

Μέσα στο πόνηµα παρουσιάζονται αναλυτικά οι
κοινωνικές σχέσεις που σταδιακά δηµιουργήθηκαν µεταξύ
του προσωπικού του Πολεµικού Ναυτικού και Ελληνοκυ-
πριακής κοινωνίας που υποστήριζε και περιέβαλε µε
αγάπη εκείνους που εθελοντικά και µε δύναµη ψυχική τα
πατριωτικά τους αισθήµατα, ανέλαβαν από ένα κενό να
δηµιουργήσουν το Κυπριακό Ναυτικό, να συµβάλλουν
στην αµυντική θωράκιση της Κύπρου, να συµµετάσχουν
στις Επιχειρήσεις Μανσούρας-Κοκκίνων µε τα δύο Περι-
πολικά Πλοία που διατίθεντο τότε (θέρος του 1964) και
την θυσία του προσωπικού του ΠΠ Φαέθων (6 νεκροί και
6 τραυµατίες από το 21µελές πλήρωµά του που απαρτίζετο
από άνδρες του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού).

Μέσα από το πόνηµα και µε την εξιστόρηση των
γεγονότων προκύπτει ότι το τέλος του 1966, µπορούµε να
πούµε ότι η Κύπρος είχε θωρακισθεί, πλην όµως η από-
φαση για την αποµάκρυνση της Μεραρχίας το 1967 από
την Κύπρο και το εγκληµατικό πραξικόπηµα του 1974
οδήγησαν την κατάσταση στο δραµατικό σηµείο που βρί-
σκεται σήµερα το Κυπριακό.

Το πόνηµα, πλέον της αναγκαίας ιστορικής
αναδροµής για την οργάνωση του Κυπριακού Ναυτικού,
πιστεύω ότι αποτελεί έκφραση τιµής και σεβασµού σ΄
αυτούς που αγωνίσθηκαν για να οργανώσουν το Κυπριακό
Ναυτικό κάτω από αντίξοες συνθήκες, έπεσαν ή τραυ-
µατίστηκαν υπέρ Πατρίδος στην προσπάθεια διαφυλάξεως
και προστασίας της Κύπρου στα γεγονότα του Αυγούστου
του 1964.

44447777
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