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Προβληματισμοί
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΕ ΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 016037

* Ημερίδα 8ης Μαϊου 2014 με θέμα:

την 20ή Μαίου 2014

*Ημερίδα 30ής Μαϊου 2014 στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα:

Πολιτικο Στρατιωτικές Σχέσεις σε κρατικό πλαίσιο. διδάγματα για την Ελλάδα.

* Ενημέρωση Κολεγίου Δημόσιας Διοίκησης του Πακιστάν εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών

Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Δυτ. Θράκης

* Άρθρα

*Δοκίμια

*Επισκοπήσεις

Οι εισηγητές των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα, κατά σειρά παρουσιάσεως είναι οι εξής:

Στο παρόν τεύχος οι εισηγήσεις της Α’ ενότητας. Εισηγητές:

-Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΠΑ.
-Παναγιώτης Κατσαρός,Αντπτχοςε.α., Ε.Δ. Αεράμυνας ΓΕΑ.
-Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
-Γεράσιμος Καραμπελιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
-Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Υποστράτηγος ε.α.
-Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α.
-Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου
Πανεπιστημίου.
-Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος εα ΠΝ-Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ

-Στρατηγός ε.α. Δημήτριος Σκαρβέλης, Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκός
-Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος
-Κύριος Σεμπαϊδήν Καραχότζα, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας
-Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος ΠΝ

Του κ. Δημητρίου Ζακοντίνου, Οικονομολόγου και Αντιπροέδρου του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Του Συνεργάτου μας Ευαγγέλου Βενέτη

Του Δημήτρη Ι. Διακίδη, Αρθρογράφου – Οικονομολόγου – Δρα Νομικής ΑΠΘ

Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς

Η Οικονομική Διάσταση της Ουκρανικής Κρίσης

Το δις εξαμαρτείν και η πτώση της Δύσης στην Μεσοποταμία:
Το κενό ισχύος στο Ιράκ και την Συρία

Ευρωεκλογές – Ευρωσκεπτικισμός

Με μια Ματιά η Ελλάδα και ο Κόσμος

29-05-1453. Η Άλωση
Του Δρος Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Περί συμμετοχής των πολιτών σε ευθύνες

1453



Αγαπητά μέλη και φίλοι

Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών κατέδειξαν τον

ραγδαία ανερχόμενο ευρωσκεπτικισμό που καθιστά γκρίζο το

μέλλον της Ε.Ε. και περισσότερο θαμπό το αρχικό όραμα των

ιδρυτών της. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και πολιτικές

ευθύνες για το αποτέλεσμα αυτό αλλά και άμεση ανάγκη λήψε-

ως μέτρων αφού πρώτα συμφωνηθεί με ειλικρίνεια και όχι με

δημαγωγίες, η μορφή της Ευρώπης που θέλουμε. Συνοπτικά η

Ε.Ε., σήμερα, χαρακτηρίζεται από τα εξής προβλήματα:

1. Δεν διαθέτει κοινή στρατηγική, κοινή εξωτερική πολι-

τική και πολιτική άμυνας. Ο ευρωπαϊκός στρατός είναι εξαρ-

τώμενος από τις δομές του ΝΑΤΟ.

2. Δεν γνωρίζει τα σύνορά της και δεν έχει καθορίσει τα

όρια αλληλεγγύης, συνοχής και εμβαθύνσεως εν γένει μεταξύ

των κρατών μελών της.

3. Η ανταγωνιστικότητα και ο διεθνής ρόλος της Ε.Ε.

είναι περιορισμένα, καθ΄ όσον η υπεράσπιση των συμφερό-

ντων της απαιτεί έγκαιρη λήψη και υλοποίηση ολοκληρωμέ-

νων αποφάσεων γεγονός όμως που δεν εξασφαλίζει ο πολυε-

πίπεδος κατακερματισμός της και η άσκηση εθνικών πολιτι-

κών. 

4. Είναι ενεργειακά εξαρτώμενη και μάλιστα σε περίοδο

εκθετικής αυξήσεως των ενεργειακών αναγκών ανερχομένων

μεγάλων δυνάμεων ανά τον πλανήτη αλλά και παγκοσμίου

μειώσεως των ενεργειακών πόρων.

5. Στην γηράσκουσα Ευρώπη μειώνεται ο ενεργός πλη-

θυσμός και συνεπώς το κοινωνικό κράτος. Τα εισαγόμενα

εργατικά χέρια των μεταναστών  αποτελούν προσωρινή λύση,

αφού και αυτοί γηράσκουν κάποτε.

6. Η αθρόα και διαρκής μετανάστευση προς την Ε.Ε., σε

συνδυασμό με το δημογραφικό της πρόβλημα και το Ισλάμ,

προκαλεί έντονα πολιτισμικά προβλήματα αλλά και προβλή-

ματα συμβιώσεως και ασφαλείας. 

Έχει καταγραφεί διαχρονικά ότι η επιβίωση (φυσική, εθνική,

πολιτισμική), η ασφάλεια και η ευημερία, αποτελούν θεμελιώ-

δη συλλογικά κοινωνικά ένστικτα συμβιώσεως. Σήμερα δια-

φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί εκπρόσωποι των κομμά-

των πλειοψηφίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στην διάχυτη

ανασφάλεια και ανέχεια των ευρωπαϊκών λαών. Όσο πιο γρή-

γορα το αντιληφθούν, τόσο ευκολότερα θα αποφευχθεί η προ-

τίμηση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων σε πολύχρωμα αντιευρω-

παϊκά κόμματα.  

Εάν τα ελκυστικά πολιτικά ευρωσκεπτικιστικά συνθή-

ματα «η Ευρώπη των Πατρίδων», «εθνική ανεξαρτησία»,

«απαλλαγή από την ευρωπαϊκή καταπίεση» σημαίνουν 28 δια-

κριτά κέντρα λήψεως αποφάσεων, τότε η Ε.Ε. δεν έχει λόγο

υπάρξεως, αφού αυτή ουδέποτε θα δυνηθεί να λάβει έγκαιρες

και ενιαίες αποφάσεις προασπίσεως των συμφερόντων της.

Στην «Ευρώπη των ανεξαρτήτων πατρίδων», ουδείς δύναται

να αποκλείσει την αναβίωση εθνικιστικών, ιδεολογικών και

γεωπολιτικών διαφορών μεταξύ γειτονικών κρατών (με την

σύμπραξη συμφερόντων εξωευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμε-

ων), για τις οποίες η ευρύτερη περιοχή έχει βεβαρυμένο ιστο-

ρικό παρελθόν.

Παρά τις πολιτικές απόψεις κάποιων, τυχόν διάλυση

της Ε.Ε., δεν πρόκειται να διασφαλίσει την «εθνική ανεξαρτη-

σία» της Ελλάδος, όσο υπάρχει αναξιόπιστο εγχώριο πολιτικό

σύστημα που δημιουργεί ανερυθρίαστα τεράστιο δημόσιο

χρέος και αδυνατεί (ακόμη και τώρα) να προβεί σε μεταρρυθ-

μίσεις άνευ εξωτερικού εξαναγκασμού, όσο υπάρχει δυνατότη-

τα επενδύσεως και αποσύρσεως ξένων κεφαλαίων από το χρη-

ματιστήριό μας και όσο μόνη της η εθνική μας ισχύς δεν επαρ-

κεί για να αποτρέψει τα συμφέροντα μεγάλων και περιφερεια-

κών δυνάμεων στην περιοχή εθνικού μας ενδιαφέροντος. Η εκ

των πραγμάτων αναπόφευκτη αναζήτηση ισχυρού στρατιωτι-

κού ή και οικονομικού (ανισοβαρούς) συμμάχου, θα δημιουρ-

γήσει σχέσεις εθνικής εξαρτήσεως. Οι ευαγγελιζόμενοι την

εντελώς «εθνικά ανεξάρτητη Ελλάδα», με το σημερινό γεωπο-

λιτικό της μέγεθος, αποτελούν είτε ψηφοθήρες δημαγωγούς,

είτε επικίνδυνους πολιτικούς λόγω αφέλειας, είτε δόλιους

πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να αποκολλήσουν την Ελλά-

δα από την Δύση, προκειμένου να την εντάξουν σε άλλους

εκτός γεωπολιτικού ρασιοναλισμού χώρους. 

Είναι κατανοητή η δυσαρέσκεια και απογοήτευση των

δοκιμαζομένων από την κρίση ευρωπαϊκών λαών για σειρά

αποφάσεων της Ε.Ε., με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ειδικότερα για τους Έλληνες είναι επιπλέον ακατανόητες ορι-

σμένες από τις θέσεις της Ε.Ε., που άπτονται των εθνικών μας

θεμάτων. Είναι τέλος κατανοητή η μέχρι στιγμής και για πολ-

λούς λόγους αμοιβαία διακρατική καχυποψία εντός της Ε.Ε..

Εν τούτοις, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να δεχθούν κεντρικό

έλεγχο στα οικονομικά τους, εφ’ όσον επιζητούν κεντρική

οικονομική κάλυψη, εγγύηση και προστασία. Είναι δυνατόν να

διαθέτουν τις Ε.Δ. τους για κοινούς ευρωπαϊκούς σκοπούς,

αρκεί η Ε.Ε. να εγγυάται την εδαφική τους ακεραιότητα. Είναι

δυνατόν οι λαοί της ΕΕ, να αναπτύξουν κοινή ευρωπαϊκή

κουλτούρα, βασισμένη αποκλειστικά στον ελληνορωμαϊκό

πολιτισμό, τις χριστιανικές παραδόσεις και το ευρωπαϊκό

κοσμικό κεκτημένο, διατηρώντας ταυτόχρονα την γλώσσα

τους, τις εθνικές τους παραδόσεις,  και αισθανόμενοι υπερή-

φανοι για την καταγωγή και τον πολιτισμό τους. Τα μεγάλα

κράτη της Ευρώπης οφείλουν πρώτα να γκρεμίσουν τα τείχη

της καχυποψίας και να αντιληφθούν ότι και αυτά μόνα τους,

στο διεθνές περιβάλλον θα είναι νάνοι, εάν δεν επενδύσουν

στο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει». Παρά τις γνωστές δυσχέρει-

ες και αδυναμίες, το ευρωπαϊκό όραμα μίας Ευρώπης των

Ευρωπαίων, με ελευθερία, αυτοδυναμία, ισχύ και αποτελε-

σματικότητα, θα πρέπει να μας εμπνέει. Η ευρωπαϊκή κεντρι-

κή αποδυνάμωση και η επιστροφή στις δήθεν ανεξάρτητες

πατρίδες πιθανόν να μας μεταφέρει με την όπισθεν πίσω στην

ιστορία, για μία συνάντηση με φαντάσματα του παρελθόντος.

Ιούνιος 2014

Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος Π.Ν.

Επίτιμος Διοικητής

Σ.Ν.Δ.

Ιδιοκτήτης: ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.   ΚΩΔΙΚΟΣ 016037

Εκδότης-Διευθυντής: Β. Μαρτζούκος

Υπεύθυνος Συντάξεως: Κ. Αργυρόπουλος

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Π. Λάγγαρης

Συντακτική Ομάδα: Ε. Τέμπος, Σ. Σκλήρης, Π. Λεονάρδος

DTP-Καλλιτεχνικά: Κ. Αργυρόπουλος

Εκτύπωση: ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε.

Γραφεία:      Νίκης 11

ΤΚ 105 57    Αθήναι

Τηλέφωνο:   210 8211025

Fax:             210 8211056

E-mail:        elesme@otenet.gr

Διαδίκτυο:   www. elisme.grΔ
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Οι Προβληματισμοί του ΕκδότουΟι Προβληματισμοί του Εκδότου



ΗΜΕΡΙΔΑ 8ΗΣ  ΜΑΪΟΥ 2014 ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Την Πέμπτη, 8ηνΜαϊου 2014 (09.30-14:00), το Ελληνικό
Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) οργάνωσε
την ημερίδα " Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις σε Κρατικό
Πλαίσιο. Διδάγματα για την Ελλάδα", στο Υπουργείο Εξω-
τερικών  (αίθουσα 'Γιάννος Κρανιδιώτης'). Πρόκειται για
λίαν σημαντικό θέμα που έχει επηρεάσει την πρόσφατη
ιστορία μας (ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων) και αφορά
τόσο την πολιτική (κατά κύριο λόγο), όσο και την στρα-
τιωτική ηγεσία.  
Τα ευνοϊκά σχόλια, η πρωτοπορία της θεματολογίας για τα
Ελληνικά δεδομένα, η ποιότητα των εισηγήσεων σε συν-
δυασμό με την όλη οργάνωση κρίνεται ότι χαρακτηρίζουν
την ημερίδα ως ιδιαίτερα επιτυχή.  Παρόντες εκπρόσωποι
της ηγεσίας των Ε.Δ. και των Σ.Α., Επίτιμοι Αρχηγοί, Δι-
οικητές και Υπαρχηγοί των ΕΔ, Πρέσβεις ε.τ., Απόστρατοι
Αξιωματικοί των Ε.Δ. και των Σ.Α., Καθηγητές Πανεπι-
στημίου, Αντιπροσωπείες εν ενεργεία Αξιωματικών των
Ε.Δ. και Σ.Α., εκπροσώπων του Τύπου, Φοιτητών και
άλλων.
Παραφωνία η οποία προεκάλεσε και αντίστοιχα σχόλια
υπήρξε, η απουσία της πρώτης συνιστώσας των Πολιτικο-
στρατιωτικών σχέσεων (ΠΣΣ), δηλαδή, της πολιτικής συ-
νιστώσας, όπως Υπουργών και Υφυπουργών (ή
εκπροσώπων αυτών) των Υπουργείων Εξωτερικών και
Εθνικής Άμυνας καθώς και προσκληθέντων βουλευτών
μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και
Άμυνας της Βουλής.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2012,
αποτελώντας συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγι-
κών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 1994.

* Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και
αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπο-

λιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών
και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς
και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊ-
κού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή
στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων,
καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης.

* Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»,
διαθέτει ιστοσελίδα (www.elisme.gr), εκπονεί μελέτες επ’
ωφελεία δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και διοργανώνει
διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.

Την ημερίδα συντόνισε ο Αναστάσιος Μπασαράς,
Σμχος (ΜΗ) ε.α. και Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ.  

Οι εισηγητές των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν
στην ημερίδα, κατά σειρά παρουσιάσεως είναι οι εξής:
- Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής καθηγη-
τής Ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου, Τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας ΠΑ.
- Παναγιώτης Κατσαρός,Αντπτχοςε.α., Ε.Δ. Αερά-
μυνας ΓΕΑ.
- Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου.
- Γεράσιμος Καραμπελιάς, Αναπληρωτής Καθηγη-
τής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
- Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Υποστράτηγος ε.α.
- Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α.
- Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών
Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου.
- Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος εα ΠΝ-Επί-
τιμος Διοικητής ΣΝΔ
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Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Βασίλειος ΜΑΡΤΖΟΥ-

ΚΟΣ, Αντιναύαρχος εα ΠΝ-Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, κατά

τον εισαγωγικό του χαιρετισμό, αφού ευχαρίστησε τους

συντελεστές της ημερίδος και περιέγραψε επιγραμματικά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, ετόνισε τα ακόλουθα

σημεία:

- Το αντικείμενο των σχέσεων πολιτικής και στρα-

τιωτικής ηγεσίας σε περιόδους ειρήνης, κρίσεως και πολέ-

μου, λόγω της σημασίας του απασχολεί εκτενώς κάθε

ευνομούμενο κράτος.

- Παρά την πλούσια αλλά ατυχή εθνική εμπειρία, η

Ελλάς θεωρεί το εν λόγω αντικείμενο ως θέμα «ταμπού»,

με αποτέλεσμα τα βήματα βελτιώσεως στον τομέα αυτό να

είναι πενιχρά.

- Η πρόθεση του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι να μην εξαντλή-

σει το θέμα των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων στην ημε-

ρίδα αυτή αλλά να το παρακολουθεί και να το αναδεικνύει

έως ότου αφυπνισθούν οι έχοντες την ευθύνη διακυβερνή-

σεως της χώρας.

Ο Συντονιστής της ημερίδας,

Σμχος ε.α. Αναστάσιος Μπασα-

ράς, στην εισαγωγή του ετόνισε:

Θεσμικά στην Ελλάδα:

- Ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας είναι αρχηγός των ΕΔ

της Χώρας, που τη διοίκησή τους

ασκεί η Κυβέρνηση, όπως νόμος

ορίζει. Απονέμει επίσης τους

βαθμούς σε όσους υπηρετούν σ'

αυτές, όπως νόμος ορίζει.

- Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην

Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άμυ-

νας και ασκεί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Κύριο

όργανο για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την άσκηση

της ΠΕΑ και γενικά την Εθνική Άμυνα της Χώρας, είναι

το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. 

Αποτελεί διαχρονικό και παγκόσμιο ζητούμενο η

αρμονία, η αποδοτικότητα, η λειτουργία και η αποτελεσμα-

τικότητα των ΠΣΣ. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του

Georges Clemenceau: Ο Πόλεμος είναι άκρως σοβαρό

θέμα για να τον εμπιστευθούμε στο Στρατό! Ήταν η δή-

λωση αυτή, πραγματική ανικανότητα κάποιων στρατηγών

ή προσωπική αντιπάθεια του μεγάλου αυτού πολιτικού στο

Στρατό; Αλλά, Ποιός τους φύλακες θα φυλάττει? Ερωτά ο

Πλάτων στην πολιτεία του 2400 χρόνια πριν. Στο έργο,

έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη θέση και στο ρόλο του στρα-

τού μέσα σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Ο μεγάλος φιλό-

σοφος κατάλαβε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν

να λειτουργήσουν μια τέλεια κοινωνία και ότι οι εξουσια-

στές, μονάρχες, πολιτική ηγεσία, δικτάτορες κλπ πάντα

αναζητούν το μονοπώλιο της εξουσίας με άλλες λέξεις τον

πλήρη έλεγχο του στρατού.

Το ΕΛΙΣΜΕ είδε το μεγάλο θέμα των ΠΣΣ στην

Ελλάδα και το έλλειμμα γνώσης και βιβλιογραφίας στην

Ελλάδα και με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέ-

σεων οργανώνει τη σημερινή ημερίδα με σκοπό τη διερεύ-

νηση, μέσω της διεθνούς πρακτικής, καθώς και της εθνικής

μας εμπειρίας, των αδυναμιών στις ΠΣΣ της χώρας μας,

προκειμένου να στοιχειοθετηθούν συμπεράσματα και προ-

τάσεις.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη περι-

γραφή των εισηγήσεων των εισηγητών της ημερίδας:

α. Ο Αναπληρωτής καθηγητής

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, τοπο-

θετήθηκε επί του θέματος της ημε-

ρίδος που αφορούσε τη

θεωρητική προσέγγιση των πο-

λιτικοστρατιωτικών σχέσεων

και την ιστορική αναδρομή. Τα

κυριότερα σημεία της τοποθετή-

σεώς του, έχουν ως ακολούθως:

9Το στρατιωτικό σύστημα ενός

έθνους-κράτους δεν είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα του κοι-

νωνικού συστήματος, αλλά μια αντανάκλασή του στο σύ-

νολό του. 

9Οι αποσαθρωτικές συνέπειες της αποτυχίας ενός

κράτους στη διαμόρφωση ισόρροπων πολιτικοστρατιωτι-

κών σχέσεων μπορούν να γίνουν εμφανείς εάν αναφερ-

θούν, ενδεικτικά, η παρακμή και κατάρρευση της ύστερης

(δυτικής) Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή η συντριπτική ήττα

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στο Μάντζικερτ το 1071,

μετά από μια διαμάχη «πολιτικών» και στρατιωτικών πα-

ραγόντων.

9Η τερατώδης σκληρότητα του πολέμου των χα-

ρακωμάτων δημιούργησε την εντύπωση μιας ανάλγητης

στρατιωτικής ηγεσίας, που θυσίαζε τους άνδρες της για να

καταλάβει, ανούσια, μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Σε αυτή την κατάσταση αναφερόταν ο Κλεμανσώ με τον

γνωστό αφορισμό ότι «ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπό-

θεση για να τον αφήσουμε στους στρατιωτικούς». Ωστόσο,

η περίφημη δήλωση του Γάλλου ηγέτη αφορούσε και μια

προσπάθειά του να ρίξει την ευθύνη για τις μεγάλες απώ-

λειες στους στρατιωτικούς. Δεν ήταν μόνον μια επί της ου-

σίας παρατήρηση. Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις,

επομένως, υποφέρουν από την επιρροή πρόσθετων σκοπι-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
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μοτήτων, συχνά πολιτικής φύσης.

9Παρόμοια κατάρρευση πολιτικοστρατιωτικών

σχέσεων φαίνεται να υπάρχει πίσω από το περίφημο

pourquoi του μέσου Γάλλου στρατιώτη το 1940, που οδή-

γησε στηνταπεινωτική ήττα της Γαλλίας μέσα σε ελάχιστο

χρονικό διάστημα.

9Ο ελληνικός στρατός έπεσε θύμα μιας μεγάλης

ιστορικής παγίδας: της ανάμιξής του στον Εθνικό Διχασμό,

στο μεγαλύτερο πολιτικό ρήγμα της σύγχρονης ελληνικής

ιστορίας, που έφθασε να καθορίζει τις πολιτικές ταυτότητες

όχι με όρους μιας ιδεολογικής σύγκρουσης, αλλά με όρους

ψυχικών ρήξεων.

9Τις τελευταίες δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία

αντιλαμβάνεται τα στρατιωτικά ζητήματα και το πρόβλημα

ασφαλείας με τρόπο ρηχό, με όρους πολιτικούς, και όχι με

όρους ασφαλείας. Με άλλα λόγια, οι πολιτικοστρατιωτικές

σχέσεις στη χώρα μας έχουν αποσταθεροποιηθεί.

9Η δυνατότητα του κράτους να σταθμίζει την εξέ-

λιξη των διεθνών υποθέσεων – στη λογική της ύπαρξης όχι

«αιωνίων εχθρών» αλλά μονίμων συμφερόντων – αποτελεί

ουσιώδες συστατικό της ανταπόκρισης στις λειτουργίες

ενός κατά βάση άναρχου συστήματος κρατών με μεγάλες

απαιτήσεις στο επίπεδο του σχεδιασμού και της επακρι-

βούς κατανόησης των συσχετισμών της ισχύος. Η ανταπό-

κριση σε τέτοιες απαιτήσεις απαιτεί σοβαρότητα και

εκλεπτυσμό..

9Παρά τα όσα πολλοί ισχυρίζονται, ο κόσμος μας

δεν είναι μεταμοντέρνος. Μπορεί, πράγματι, κάποιες στιγ-

μές, να φορά ξανθιά περούκα. Αλλά από κάτω παραμένει

η ίδια γριά μάγισσα που ήταν εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Μόνο με δικό μας ρίσκο μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το

δεδομένο. 

β. Ο Αντιπτέραρχος ε.α. Πανα-

γιώτης ΚΑΤΣΑΡΟΣ, παρου-

σίασε και ανάπτυξε το θέμα

«Πρακτικές, εμπειρίες  και

προβλήματα πολιτικοστρατιω-

τικών σχέσεων  στις ΗΠΑ και

το ΗΒ». Οι πλέον σημαντικές

αναφορές της ομιλίας του, έχουν

ως εξής:

9Οι ΕΔ των ΗΠΑ και του

ΗΒ αντιμετωπίζουν στο σημερινό περιβάλλον

ασφαλείας,τον πόλεμο τέταρτης γενεάς, τους αντάρτες του

Ιράκ και Αφγανιστάν, τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα,

τις επιχειρήσεις σταθεροποίησης της ειρήνης, κλπ.

9Οι στρατιωτικοί στο σύγχρονο παγκόσμιο περι-

βάλλον ασφαλείας πρέπει να λύσουν κάποια θέματα που

συνοδεύουν τη στρατιωτική προσωπικότητα. Το πρώτο

αφορά την τάση να έχουν ως αρχή τον κανόνα να παραμέ-

νουν ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Το δεύτερο, πουπεριορίζει τη στρα-

τιωτική αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον

ασφαλείας, είναι η αποτυχία της κατανόησης της άποψης

ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής.

9Ο Clausewitz διδάσκεται σε κάθε στρατιωτικό

σχολείο και σε όλες τις στρατιωτικές ακαδημίες των ΗΠΑ

και του ΗΒ. 

9Στον πόλεμο της Κορέας ο πρόεδρος Τρούμαν

απάλλαξε τον στρατηγό  MacArthur από τη διοίκηση, όταν

αυτός πίεσε για ολοκληρωτική νίκη (NoSubstituteforVic-

tory). Ο ηρωικός στρατηγός έβλεπε μόνον τη νίκη στο

πεδίο της μάχης, και αγνοούσε πλήρως τις ευρύτερες συ-

νέπειες του πολέμου τον οποίο διεξήγαγε. 

9Ένας τελευταίος δυναμικός παράγοντας που πε-

ριορίζει την πολιτική εμπειρία στους στρατιωτικούς ηγέτες

των ΗΠΑ είναι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου.  Αυτός

περιλαμβάνει την κλασσική τριάδα του Clausewitz: τους

στρατιωτικούς ηγέτες, τους πολιτικούς ηγέτες και το λαό

των ΗΠΑ. Σε συντομία «ο πόλεμος πρέπει να είναι καθα-

ρός, ανεξάρτητος από πολιτικούς περιορισμούς, και να διε-

ξαχθεί από μεγάλους σχηματισμούς».

9Οι πολιτικοί Στρατηγοί κάνουν καλύτερα τον πό-

λεμο από Στρατηγούς που βλέπουν μόνο τη μάχη. Πρέπει

να επανακαθοριστεί ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ, Ετσι οι στρατιωτικοί

πρέπει να: (1) επανακαθορίσουν την έννοια του επαγγελ-

ματισμού, ώστε να περιλάβει όλες τις σημερινές αποστολές

μεταξύ των οποίων, τη σταθεροποίηση, τη δημιουργία ει-

ρήνης και τις αποστολές ανόρθωσης υποδομών και (2)  να

κατανοήσουν ότι η πολιτική και κυβερνητική εμπειρία που

απαιτείται για πολλές αποστολές, βρίσκεται σε άλλους φο-

ρείς της κυβέρνησης. ΈμπειρεςΜονάδες δημοσίων σχέ-

σεων πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα των ΕΔ.

9Ο πόλεμος τέταρτης γενιάς είναι πολιτικός και

όχι στρατιωτικός αγώνας. Οι στρατιωτικοί πρέπει να κα-

θορίσουν  το όραμά τους για το τι είναι νίκη, με βάση τις

πολιτικές κατευθύνσεις.

9Ο στρατιωτικός άνδρας έχει το δικαίωμα να πε-

ριμένει καθοδήγηση από τον υπεύθυνο πολιτικό της χώρας

του. Πολιτικός έλεγχος υπάρχει όταν έχει δοθεί με σαφή-

νεια στους στρατιωτικούς ποια είναι τα όρια της πολιτικής. 

9Η υπεροχή των πολιτικών, ως προς τους στρα-

τιωτικούς, είναι θεμελιώδης αρχή στο Αμερικανικό-Αγ-

γλικό σύστημα διακυβέρνησης και είναι αποδεκτό μέσα

από  την καρδιά κάθε αξιωματικού και στρατιώτη των ΕΔ. 

5
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γ. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής

Σωτήρης Ρούσσος ανέπτυξε το

θέμα «Διδάγματα από τις Πολιτι-

κοστρατιωτικές Σχέσεις σε μη

Δυτικές χώρες». 

Τα κύρια σημεία της ει-

σηγήσεως του κυρίου Ρούσσου

συνοψίζονται ως ακολούθως:

9Υπάρχουν τρεις διαδο-

χικές φάσεις  στην ανάπτυξη των ΠΣΣ στις μη Δυτικές

χώρες:

- Η φάση της ανάδειξης των εθνικών κρατών: ο

ρόλος των απελευθερωτικών κινημάτων, η ανάδειξη των

μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων έναντι της γαιοκτημο-

νικής τάξης, ανάδειξη μειονοτικών ομάδων (Ιράκ, Συρία).

Έντονη ιδεολογικοποίηση του στρατού, εκσυγχρονιστικός

μηχανισμός.

- Η φάση της κυριαρχίας του στρατού στους κρατι-

κούς θεσμούς και την οικονομία: διαμόρφωση των στρα-

τιωτικών/αυταρχικών καθεστώτων (εσωτερικά

πραξικοπήματα), «πολιτικοποίηση» των στρατιωτικών

(κουστούμια έναντι στολών). Το κράτος ως πελατειακός

μηχανισμός της ηγετικής καθεστωτικής ομάδας.

- Η φάση ενοποίησης του στρατού με το σύστημα

ασφαλείας (μουχαμπαράτ): έντονος επαγγελματισμός όσον

αφορά  την εκπαίδευση την σταδιοδρομία και τις διεθνείς

συνεργασίες. Συνέχιση των υψηλών δαπανών άμυνας

(6.5% ΑΕΠ, ενώΝΑΤΟ:2.8). Έντονη οικονομική δραστη-

ριότητα και προνόμια.

9Τα είδη στρατού που υπάρχουν στις χώρες αυτές

είναι:

- Οι δίδυμοι στρατοί: τακτικές ΕΔ και παραστρατιω-

τικές οργανώσεις (Φρουροί της Επανάστασης, Παραστρα-

τιωτικό Μπάαθ, Εθνική Φρουρά, Σαμπίχα κλπ): έντονη

ιδεoλογικοποίηση, τοπικιστικά, φυλετικά/οικογενειακά χα-

ρακτηριστικά. Πολλές φορές με εξοπλισμό, εκπαίδευση και

προνόμια ίδια και ή και καλύτερα από τον τακτικό στρατό.

- Οι «βασιλικοί στρατοί»: στην περίπτωση κρατών

του Κόλπου βασισμένοι σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό

αλλά πολύ μικρή αριθμητική και στελεχική δύναμη στηρί-

ζονται σε εξωγενείς παράγοντες. Στη Σαουδική Αραβία, ο

στρατός δεν έχει ενιαίο επιτελικό κέντρο ενώ η Εθνική

Φρουρά των φυλών της βασιλικής οικογένειας παίζει κεν-

τρικό ρόλο. Στην Ιορδανία και του Μαρόκου, έντονος

επαγγελματισμός και στενή σχέση με τον Θρόνο για την

αποφυγή πραξικοπημάτων.

δ. ΟΑναπληρωτής Καθηγη-

τήςΓεράσιμος ΚΑΡΑΜΠΕ-

ΛΙΑΣ ανέπτυξε το θέμα

«Πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις

στην Ελλάδα και Τουρκία». 

Ο κύριος Καραμπελιάς ετόνισε:

9ΣτιςΠολιτικοστρατιωτικέςσχέσεις χρειάζεταιένα-

πολυ-παραγοντικόμοντέλο, το οποίο πρέπει να αναλύει

στοιχεία όπως:

- Τον στρατιωτικό μηχανισμό (κοινωνική προέλευση αξιω-

ματικών, πολιτική ιδεολογία, μέγεθος και βαθμό συνοχής

ΕΔ κλπ),

- Τις αλλαγές του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού

περιβάλλοντος κράτους, καθώς και 

-   Τον βαθμό επιρροής ΕΔ αλλά και ΠΗ από ξένες δυνά-

μεις .  

9Το μοντέλο μπορεί να προσφέρει μια πλήρη ει-

κόνα των σχέσεων στρατού και πολιτείας και ανάλογα γό-

νιμα συμπεράσματα στις περιπτώσεις  Ελλάδας και

Τουρκίας.

ε. Ο Υποστράτηγος ε.α. Κων-

σταντίνος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ανέπτυξε και παρουσίασε το θέμα

«ΠΣΣ σε Περίοδο Ειρήνης και

Πολέμου. Ελληνική πραγματι-

κότητα και προτάσεις βελτιώ-

σεως». 

Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του έχουν ως ακο-

λούθως:

9Ειρήνη είναι η κατάσταση ησυχίας, ομαλότητας,

τάξης και αρμονικήςσχέσης μεταξύ των ανθρώπων ή λαών

(χωρών). Κατάσταση, όπου απουσιάζουν οι εμφύλιες συγ-

κρούσεις στο εσωτερικό και οι πόλεμοι με εξωτερικούς εχ-

θρούς. Θα έλεγε κανείς, ότι εφ’ όσον η ειρήνη είναι

κατάσταση ευταξίας, ομαλότητας και αρμονικών σχέσεων,
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τότε αρμονικές είναι και οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις.

Τυπικά έτσι είναι. Ιστορικά και ουσιαστικά δεν είναι έτσι.

9Ο πολιτικός διαθέτει τα media, που συνιστούν

πυλώνες στηρίξεώς του μάλλον και όχι την vox populi, ως

θα έδει -και όπου μέσω αυτών συντηρείται η έννοια του δι-

καίου της πολιτικής οπτικής. Ανήκει σε πολιτική παράταξη.

Ανήκει σε πολιτικό κόμμα, το οποίο διαχέει την αίσθηση,

ότι ο στρατιωτικός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας.

9Το να αλλάζει η πολιτική ηγεσία τον αρχηγό των

χερσαίων δυνάμεων μέσα σε διάστημα ολίγων μηνών

(στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε ενάμισι χρόνο έχουν

πραγματοποιηθεί πέντε αλλαγές αρχηγού), δεν είναι μία

ατυχής ή αξιοπερίεργη σύμπτωση. Ούτε μία πολιτική μα-

νούβρα για να συγχύσει τον εν δυνάμει εχθρό στις στρα-

τηγικές του εκτιμήσεις. Αυτό -με απλά λόγια- είναι κρίση

σχέσεων. Το να παρεμβαίνει ο πολιτικός στο σύστημα με-

ταθέσεων των οπλιτών για ίδιο αυτού ψηφοθηρικόν όφελος

επενεργεί ταυτόχρονα εναντίον πολλών παραμέτρων του

συστήματος αμύνης της χώρας.

9Το Ινστιτούτο μας είναι σε θέση, σε περίπτωση

εκδηλώσεως ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε φορέα να

αναπτύξει ένα πληρέστερο κατάλογο προϋποθέσεων και

μάλιστα, όταν οι προϋποθέσεις αυτές καθίστανται διά-

δραση και απαιτούν αρμονικές σχέσεις.

9Πόλεμος είναι η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ με-

γάλων ανθρωπίνων ομάδων, που -κατά κανόνα- αντιπρο-

σωπεύουν κράτη ή έθνη. Σήμερα και σε παγκόσμια

κλίμακα οι λαοί κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο βιώνουν

τον πόλεμο 4ης Γενεάς. Όσο υπάρχουν άνθρωποι επάνω

στη Γη, πόλεμοι θα γίνονται. Προς τούτο καλόν είναι να

το έχουν στο νου τους όσοι είναι εμπλεκόμενοι καθ’ οιον-

δήποτε τρόπο στην ιδέα αλλά και στην διεξαγωγή του πο-

λέμου.

9Οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί της χώρας μας

οφείλουν να παρατηρούν την φορά και εξέλιξη των γεω-

πολιτικών πραγμάτων. Να εκτιμούν τις διαμορφώσεις των

γεωπολιτικών δυναμικών στην ευρύτερη περιοχή. Να συ-

ζητούν επάνω σ’ αυτό.

9Και ένα άλλο. Γιατί να μη σπουδάζεται η έννοια

της αποτροπής σε όλες της τις εκφάνσεις από τους πολιτι-

κούς; Οι στρατιωτικοί την σπουδάζουν καθημερινά επ’

έργω. Πέραν της καθαρά στρατιωτικής της ερμηνείας, η

αποτροπή θα μπορούσε να ιδωθεί από τους πολιτικούς και

σαν εργαλείο πολιτικής, το οποίο χρησιμοποιείται σε γενι-

κές, στρατιωτικές, οικονομικές και στρατηγικές σχέσεις.

9Και κάτι τελευταίο. Η ύπαρξη Εθνικής Στρατη-

γικής συνιστά μία πυξίδα για τον ορθό προσανατολισμό

των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων η δε ύπαρξη Συμβου-

λίου Εθνικής Ασφαλείας συνιστά ένα υποχρεωτικό σταθε-

ροποιητικόν παράγοντα σχέσεων. 

στ. Ο Υποστράτηγος ε.α.

ΙπποκράτηςΔΑΣΚΑΛΑ ΚΗΣ,

ανέπτυξε και παρουσίασε το

θέμα «Μελλοντική Εξέλιξη

ΠΣΣ και ο ρόλος της τεχνολο-

γίας». 

Τα σημαντικότερα σημεία της

ομιλίας του έχουν ως ακολούθως:

9H εξέλιξη της τεχνολογίας συνεχώς διευρύνει το

«γήπεδο» των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων και συνερ-

γασίας και προσθέτει νέες παραμέτρους, ευκαιρίες και

απειλές στην ήδη πολύπλοκη ισορροπία και μας αναγκάζει

να κινηθούμε συχνά σε αχαρτογράφητα νερά. Με μια

πρώτη ανάγνωση η τεχνολογία φαίνεται να διευκολύνει την

πο λι τικοστρατιωτική συνεργασία. Τελικά όμως εκτιμώ ότι

η κατάσταση γίνεται απείρως πιο πολύπλοκη όταν λάβουμε

υπόψη τις δεκάδες απειλές που η τεχνολογία και η συνε-

πακόλουθη παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν. Τις ονομά-

σαμε ασύμμετρες απειλές και καθημερινά διευρύνουμε τον

κατάλογο με τις απειλές αυτές.

9Ενδεικτικά, μια προκατασκευασμένη δραματο-

ποιημένη εικόνα στις στις τηλεοράσεις είναι ικανή να βγά-

λει στους δρόμους χιλιάδες νέους. Οι λαθρομετανάστες δεν

σταματούν μπροστά στις πανάκριβες φρεγάτες και διατα-

ράσσουν τις κοινωνικές δομές και ισορροπίες των ευρω-

παϊκών κρατών.

9Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πολιτικοστρατιω-

τική συνεργασία θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη σε

όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στην κορυφή της πυραμίδος.

Θεμελιώδης και διαχρονική αρχή είναι ότι η πολιτική και

στρατιωτική ηγεσία πρέπει να κινούνται εντός προκαθορι-

σμένων ορίων, με προκαθορισμένες αρμοδιότητες, ευθύνες

και με ξεκάθαρη την τελική αρμοδιότητα χάραξης και λή-

ψεως αποφάσεων. 

9Πρέπει, επίσης, να αποκτήσουμε την αναγκαία

αλληλοκατανόηση των ρόλων, υποχρεώσεων, δυνατοτή-

των, στόχων, διαδικασιών, προβλημάτων, απειλών που αν-

τιμετωπίζουν οι δύο κόσμοι. Η επίδραση του διαδικτύου

δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανένα πολιτικό ή στρα-

τιωτικό στέλεχος «παλαιάς κοπής».

9Οι δύο πλευρές, πρέπει να διατηρούν ως κόρην

οφθαλμού τους διακριτούς τους ρόλους. Για την ελληνική

περίπτωση ότι η παρέμβαση πολιτικών προσώπων στις

στρατιωτικές υποθέσεις υπήρξε αποτέλεσμα της ενδοτικό-

τητας και καιροσκοπισμού στρατιωτικών ως απόρροια σε

μεγάλο βαθμό της έλλειψης επαγγελματισμού ορισμένων

εξ αυτών άρα και αξιοκρατικής αδυναμίας εξέλιξης τους.

9Αφού εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις αλληλο-
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κατανόησης και συνεργασίας πρέπει να δημιουργήσουμε

το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, τους μηχανισμούς και

τις διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων σε όλα τα επίπεδα

και να τους επανδρώσουμε με το κατάλληλο προσωπικό.Η

επιλογή των μέσων και μηχανισμών ελέγχου πρέπει να εκ-

μεταλλεύεται όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και να χαρα -

κτηρίζεται από τις αρχές της απλότητας,  της

αποτελεσματικότερης λειτουργίας και επιβιωσιμότητας με

το ελάχιστο δυνατό κόστος  πρόσκτησης και λειτουργίας.

9Τέλος πρέπει να συνεκπαιδεύουμε συνεχώς τα

στελέχη που επανδρώνουν τους μηχανισμούς και μάλιστα

στους χώρους που θα δράσουν και με συνθήκες παραπλή-

σιες. Hπολιτικοστρατιωτική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα

θα πρέπει να βασιστεί κυρίως σε μόνιμα, έμπειρα και κα-

τάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη του ευρύτερου κρατικού

μηχανισμού (πολιτικοστρατιωτικού) που θα έχουν τη δυ-

νατότητα χειρισμού απαιτητικών καταστάσεων μέσα από

απαιτητικές διαδικασίες εκπαίδευσης. 

δ. Ο Καθηγητής Χαράλαμπος

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥανέπτυξε το

θέμα «ΠΣΣ σε Περίοδο Κρίσεως.

Απαιτήσεις της πολιτικής από τη

στρατιωτική ηγεσία. Διδάγματα

από Ελληνοτουρκικές ή και άλλες

κρίσεις άμυνας και ασφάλειας». 

Κύρια σημεία προσοχής, κατά την

ανάπτυξη του εν λόγω θέματος

είναι τα ακόλουθα:

9Οι παράγοντες  οι οποίοι συνθέτουν το πλαίσιο

της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης είναι:

1. Ο διμερής καταμερισμός υλικών συντελεστών

ισχύος άλλαξε κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 υπέρ

της Τουρκίας. 

2. Η αλλαγή των διμερών συσχετισμών ισχύος υπέρ

της Τουρκίας της επέτρεψε να αποβιβάσει καταδρομείς στα

Ίμια για να εμπεδώσει την αντίληψή της περί «γκρίζων

ζωνών» στο Αιγαίο, να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρ-

χία σε χιλιάδες βραχονησίδες αλλά και κατοικημένες νή-

σους, να θεωρήσει casusbelli (αιτία πολέμου) την επέκταση

των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια ακόμα και

στο Ιόνιο, καθώς και να αποτρέψει με απειλή πολέμου την

εγκατάσταση των πυραύλων S-300 στην Κύπρο.

3. Από τη σκοπιά της γεωστρατηγικής, η Τουρκία

βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση στην Κύπρο.  Στον Εβρο η κα-

τάσταση είναι αντίστροφη, καθώς η γεωμορφολογία δυτικά

του ποταμού ευνοεί την ελληνική άμυνα, ενώ το πεδινό

έδαφος στην τουρκική πλευρά ευνοεί επιθετικούς ελληνι-

κούς ελιγμούς.  Στο Αιγαίο η κατάσταση είναι μεικτή. 

4. Όσον αφορά τα διεθνή ερείσματα, πρέπει να θεω-

ρήσουμε ως δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώκουν σε γενικές

γραμμές να τηρούν αμερόληπτη στάση έναντι της Ελλάδας

και της Τουρκίας, αποσκοπώντας στη διατήρηση της συ-

νοχής της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ.  Η Ε.Ε εκ των πραγ-

μάτων θα βρεθεί πιο κοντά στις ελληνικές παρά στις

τουρκικές θέσεις, καθώς μόνον η μια πλευρά είναι κράτος

μέλος, η ευρωπαϊκή επιρροή σε «σκληρά» θέματα διεθνούς

ασφάλειας ωστόσο είναι ασθενέστερη από αυτή των ΗΠΑ.

5. Το κόστος ενός γενικού ελληνοτουρκικού πολέμου

θα είναι πολύ μεγάλο και για τις δύο πλευρές.  

9Η αμυντική διπλωματία εξαναγκασμού αποτελεί

στρατηγική αντιμετώπισης απειλών όπου η αποτροπή έχει

αποτύχει και ο αντίπαλος έχει προχωρήσει σε ενέργειες που

να θέτουν έμπρακτα σε αμφισβήτηση το statusquo.  Επι-

τρέπει στην πολιτική ηγεσία να αποφύγει το δίλημμα υπο-

χώρηση ή πόλεμος και να προκαλέσει πιέσεις στον

αντίπαλο και διεθνή παράγοντα στην κατεύθυνση αποκλι-

μάκωσης της κρίσης με τρόπο που να διαφυλάσσει τα

εθνικά μας συμφέροντα.

9Στα πλαίσια του προβλήματος της διαχείρισης

ελληνοτουρκικών κρίσεων στο Αιγαίο, η αμυντική διπλω-

ματία εξαναγκασμού αποτελεί στρατηγική που αναβάλει

για ένα χρονικό διάστημα το δίλημμα υποχώρηση ή πόλε-

μος, ενώ αυξάνει την πίεση στην αντίπαλη πλευρά αλλά

και στον διεθνή παράγοντα (ΗΠΑ, Ε.Ε) να προβούν σε

ενέργειες προς εκτόνωση της κρίσης με τρόπο ευνοϊκό για

τα εθνικά μας συμφέροντα.

9Από τη φύση της, η διπλωματία εξαναγκασμού

χρειάζεται πολύ στενή σύμπραξη της διπλωματίας και της

στρατιωτικής στρατηγικής, δηλαδή του Υπουργείου Εξω-

τερικών με το Υπουργείο Άμυνας και τα στρατιωτικά όρ-

γανα.  Από τη σκοπιά αυτή η εμπειρία της κρίσης των Ιμίων

υπήρξε μάλλον ανησυχητική, καθώς ανέδειξε έλλειψη συν-

τονισμού μεταξύ των κύριων παραγόντων εκπόνησης και

υλοποίησης πολιτικής και στρατηγικής.  Επιπλέον η διπλω-

ματία εξαναγκασμού καθίσταται ισχυρότερη, εφόσον στη-

ρίζεται σε αξιόπιστη στρατιωτική ικανότητα για την

υλοποίηση επιθετικών στρατιωτικών πληγμάτων υψηλού

κόστους στον αντίπαλο.

9Η σαφέστερη  μορφή της διπλωματίας εξαναγκα-

σμού είναι το τελεσίγραφο που περιέχει τρία στοιχεία:

απαίτηση, χρονικό όριο για την ικανοποίησή της και απειλή

κυρώσεων εφόσον η απαίτηση δεν ικανοποιηθεί. Λιγότε-

ροσαφείς και ως πιο εύκαμπτες μορφές της διπλωματίας

εξαναγκασμού είναι τα "σιωπηρά τελεσίγραφα", στα οποία

η απαίτηση δεν συνοδεύεται από έκφραση χρονικού ορίου

ή απειλής κυρώσεων. 
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ζ. Ο Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρ-

τζούκος Π.Ν. και Πρόεδρος του

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ παρουσίασε και ανέ-

πτυξε το θέμα «ΠΣΣ σε Περίοδο

Κρίσεως. Απαιτήσεις της στρατιω-

τικής από την πολιτική ηγεσία. Δι-

δάγματα από Ελληνοτουρκικές ή

και άλλες κρίσεις άμυνας και ασφά-

λειας». 

Τα κύρια σημεία της παρουσιάσεως αυτής συνο-

ψίζονται στα ακόλουθα:

9Βαρόμετρο της βέλτιστης αξιοποιήσεως των Ε.Δ.

αποτελεί η σχέση πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. 

9Το Εθνικό Συμφέρον επιτάσσει την ανάπτυξη συ-

στηματικής αγαστής συνεργασίας, μεταξύ των δύο ηγεσιών

λόγω του αλληλένδετου ρόλου τους στον τομέα της άμυνας

και ασφάλειας της χώρας. Αποτελεί διαχρονική πρόκληση

η σαφής χάραξη διαχωριστικής γραμμής ευθυνών μεταξύ

των δύο πλευρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

9Οι σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

επηρεάζουν έμμεσα και σειρά καθοριστικών παραμέτρων

για την έκβαση μίας κρίσεως, όπως η αποτρεπτική ισχύς

των Ε.Δ., η αποτρεπτική φήμη της χώρας, η γνώση, η ορ-

γάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκομένων θεσμικών

οργάνων, η πολιτική βούληση προασπίσεως των ζωτικών

Εθνικών Συμφερόντων (ΕΘΣΜ), καθώς και ο διεθνής πα-

ράγων.

9Επιβάλλεται μια πολυεπίπεδη και ουσιαστική πο-

λιτική και στρατιωτική συνεργασία. Πολλές στρατιωτικές

ενέργειες ενέχουν πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις

αλλά και σειρά πολιτικών αποφάσεων, ενεργειών ή παρα-

λείψεων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, ακόμη

δε και την επιβίωση των Ε.Δ. Επιγραμματικές παρατηρή-

σεις από τις διάφορες κρίσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής, κεντρικού πολιτι-

κού σχεδιασμού,  στρατηγικής σκέψεως και καθορισμού

αντικειμενικών σκοπών. 

- Μη έγκαιρος εντοπισμός των κρίσεων και εκδή-

λωση καθυστερημένων και προβλέψιμων αντιδράσεων.

- Ανεπαρκής γνώση της πολιτικής ηγεσίας των δια-

δικασιών, των σχεδίων και των μέσων διαχειρίσεως της

κρίσεως καθώς και της φιλοσοφίας και του τρόπου εφαρ-

μογής της στρατιωτικής αποτροπής. 

- Ασαφείς, ανακόλουθες και καθυστερημένες εντο-

λές της πολιτικής προς την στρατιωτική ηγεσία. Έλλειμμα

ηγετικής ικανότητος στον τομέα της συναισθηματικής στα-

θερότητος.

- Έλλειμμα στην προαπαιτούμενη θεσμική οργά-

νωση, συντονισμό και εκπαίδευση των εμπλεκομένων στη

διαχείριση των κρίσεων. 

- Μη ανάληψη εγκαίρων πρωτοβουλιών της στρα-

τιωτικής ηγεσίας, στα πλαίσια των δικαιοδοσιών της,

καθώς και σχετικό έλλειμμα διακλαδικής οργανώσεως και

συνεργασίας (συμπεριλαμβάνονται ΕΥΠ και Σ.Α.).

- Έλλειψη εμπιστοσύνης και αμφίδρομης ειλικρι-

νούς επικοινωνίας της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

(συμπεριλαμβάνονται ΕΥΠ και Σ.Α.). 

- Χαμηλές επιδόσεις στον ψυχολογικό πόλεμο, την

έγκαιρη και ορθή λειτουργία των ΜΜΕ, την ορθή προετοι-

μασία της κοινής γνώμης καθώς και την διπλωματική ει-

κόνα μας στην διεθνή κοινότητα.

9Η στρατιωτική ηγεσία οφείλει, ως εκ της αποστο-

λής της, να ενημερώνει ευθαρσώς από τον καιρό της ειρή-

νης για την αποτρεπτική ικανότητα των Ε.Δ., στο παρόν

και το μέλλον εισηγούμενη μέτρα.

9Σε περίπτωση δυσαρμονίας Εθνικών Σκοπών και

διατιθέμενων μέσων, οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας

είναι η απόκτηση αποτρεπτικών Ε.Δ. έναντι της απειλής ή

υιοθέτηση εναλλακτικής (μη αποτρεπτικής) Εθνικής Στρα-

τηγικής  ή αναθεώρηση των Εθνικών Σκοπών. 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ –

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εισηγητές της ημερίδας αφούμελέτησαν, ανέ-

λυσαν και παρουσίασαν τις ΠΣΣ, λαμβάνοντας υπόψη:την

ιστορική καιθεωρητική προσέγγιση, τις πρακτικές, εμπει-

ρίες και προβλήματα ΗΠΑ& ΜΒ,  τα διδάγματα σε μη Δυ-

τικές χώρες, την κατάσταση στην Ελλάδα και Τουρκία και

την Ελληνική πραγματικότητα, τη μελλοντική εξέλιξη και

ρόλο τεχνολογίας, τις απαιτήσεις της ΠΗ από τη ΣΗ, αλλά

και της ΣΗ από την ΠΗ, τα διδάγματα από τις Ελληνοτουρ-

κικές ή/και άλλες κρίσεις άμυνας και ασφάλειας, διεπίστω-

σαν, επεσήμαναν και συμπέραναν τα ακόλουθα:

Οι αποσαθρωτικές συνέπειες της αποτυχίας ενός

κράτους στη διαμόρφωση ισόρροπων ΠΣΣ μπορούν να γί-

νουν εμφανείς εάν αναφερθούν, ενδεικτικά, η παρακμή και

κατάρρευση της ύστερης (δυτικής) Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-

ρίας ή η συντριπτική ήττα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

στο Μάντζικερτ το 1071.

Σε κοινωνίες υπανάπτυκτες, οι στρατιωτικοί μπο-

ρούν να επιτελέσουν ρόλους εκσυγχρονιστικούς, ακόμη και

με επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας.

Ο ελληνικός στρατός έπεσε θύμα μιας μεγάλης

ιστορικής παγίδας: της ανάμιξής του στον Εθνικό Διχασμό,

δηλαδή στο μεγαλύτερο πολιτικό ρήγμα της σύγχρονης ελ-

ληνικής ιστορίας, που έφθασε να καθορίζει τις πολιτικές

ταυτότητες όχι με όρους μιας ιδεολογικής σύγκρουσης,

αλλά με όρους ψυχικών ρήξεων.

Στις τελευταίες δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία αν-

τιλαμβάνεται τα στρατιωτικά ζητήματα και το πρόβλημα

ασφαλείας με τρόπο ρηχό, με όρους πολιτικούς, και όχι με

όρους ασφαλείας. 
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Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν ενδιαφέρεται

για τον στρατό και την πολιτική ασφαλείας, ή έστω για τις

ΠΣΣ καθαυτές: ενδιαφέρεται μόνον για τον πολιτικό ρόλο

του στρατού, και αυτόν συχνά διογκωμένο ή παραποι-

ημένο.

Η σοβαρή και ισόρροπη διαμόρφωση των ΠΣΣ

στη χώρα μας, δεν μπορεί να γίνει μηχανικά και στιγμιαία.

Αναπόφευκτα, θα αποτελέσει τον καρπό μιας μεγάλης δια-

δικασίας, στην οποία απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτε-

λέσει η ανάπτυξη της αυστηρά επιστημονικής έρευνας, που

θα βοηθήσει τον νηφάλιο δημόσιο διάλογο. 

Σήμερα ο στρατιωτικός αποτελεί συνιστώσα της

αντιλήψεως της λαϊκής κυριαρχίας και του κράτους δι-

καίου, όπου η ύφανση των σχέσεων πολιτικών και

στρα¬τιωτικών έχει άλλου είδους συνάψεις, προσαρτήσεις,

προσφύσεις ή και το αντίθετο, δηλαδή διαχωρισμούς, αμέ-

ρειες και ρήξεις.

Ο στρατιωτικός λόγω της αναπτύξεως της τεχνο-

λογίας, των μέσων και της εξειδικεύσεως της πολεμικής

τέχνης, ευρίσκεται απέναντι στον πολιτικό, ο οποίος απο-

μακρύνεται όλο και περισσότερο από τις στρατιωτικές

γνώσεις, που με την βοήθεια της εξελιγμένης τεχνολογίας

και των υψηλής επινοήσεως οπλικών συστημάτων γίνονται

περισσότερο περίπλοκες.

Το να αλλάζει η πολιτική ηγεσία τον αρχηγό των

χερσαίων δυνάμεων μέσα σε διάστημα ολίγων μηνών

(στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε ενάμισι χρόνο έχουν

πραγματοποιηθεί πέντε αλλαγές αρχηγού), δεν είναι μία

ατυχής ή αξιοπερίεργη σύμ-πτωση. Ούτε μία πολιτική μα-

νούβρα για να συγχύσει τον εν δυνάμει εχθρό στις στρα-

τηγικές του εκτιμήσεις. Αυτό -με απλά λόγια- είναι κρίση

σχέσεων.

Το να παρεμβαίνει ο πολιτικός στο σύστημα μετα-

θέσεων των οπλιτών για ίδιο αυτού ψηφοθηρικό όφελος

επενεργεί ταυτόχρονα εναντίον πολλών παραμέτρων του

συστήματος αμύνης της χώρας.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι επάνω στη Γη, πόλεμοι

θα γίνονται. Προς τούτο καλόν είναι να το έχουν στο νου

τους όσοι είναι εμπλεκόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην

ιδέα αλλά και στην διεξαγωγή του πολέμου.

Η τεχνολογία φαίνεται ότι εξασφαλίζει μια καλύ-

τερη και αμεσότερη συνεργασία της πολιτικής με τη στρα-

τιωτική ηγεσία ειδικά σε περίοδο σύγκρουσης.

Εκατομμύρια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από μια τεθωρακι-

σμένη μεραρχία. Μια προκατασκευασμένη δραματοποι-

ημένη εικόνα στις τηλεοράσεις είναι ικανή να βγάλει στους

δρόμους χιλιάδες νέους. Οι λαθρομετανάστες δεν σταμα-

τούν μπροστά στις πανάκριβες φρεγάτες και διαταράσσουν

τις κοινωνικές δομές και ισορροπίες των ευρωπαϊκών κρα-

τών.

Hπολιτικοστρατιωτική συνεργασία είναι απαραί-

τητη σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στην κορυφή της πυ-

ραμίδος.

Στην Ελλάδα, η παρέμβαση πολιτικών προσώπων

στις στρατιωτικές υποθέσεις ήταν και είναι πέραν των

άλλων και αποτέλεσμα της ενδοτικότητας και καιροσκοπι-

σμού και στρατιωτικών. Από την άλλη μεριά, επεμβάσεις

της στρατιωτικής ηγεσίας στα πολιτικά πεπραγμένα, μετά

από δεκαετίες πικρών εμπειριών, δεν υφίστανται ούτε κατά

φαντασία.

Στις ΗΠΑ οι επαγγελματίες στρατιωτικοί έχουν

εξελιχθεί σε πολιτική δύναμη, ισχυρά επηρεάζουσα την

κάθε Αμερικανική κυβέρνηση.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ και του ΗΒ  εμπλέκον-

ται αναπόφευκτα σε πολιτικά θέματα εσωτερικά και εξω-

τερικά. Η αποτελεσματική χρήση της πολιτικής δύναμης

απαιτεί λεπτό και επιδέξιο πολιτικό υπολογισμό. Η απαί-

τηση για νομιμοποίηση των επιχειρήσεων ασφαλείαςεμ-

πλέκει τους στρατιωτικούς σε αριθμό πολιτικών θεμάτων

σε τακτικό και διεθνές επίπεδο, και στις εσωτερικές υπο-

θέσεις των χωρών τους.

Το να μείνουν απολιτικοί οι στρατιωτικοί, οδηγεί

στην έλλειψη της απαιτούμενηςπολιτικήςεκπαίδευση-

ςκαιαντίληψης,στοιχείαπουαπαιτούνται στο σημερινό πε-

ριβάλλον ασφαλείας.Οι πολιτικοί Στρατηγοί κάνουν τον

πόλεμο καλύτερα από Στρατηγούς που βλέπουν μόνο τη

μάχη.

Στις ΗΠΑ οιΠΣΣ βασίζονται  σε μίξη της τυπικής

νομικής δεοντολογίας, σε δημόσια συζήτηση των ειδικών,

στο λεπτομερή έλεγχο του στρατιωτικού σχεδιασμού και

στη συνεχή εξάσκηση της εξουσίας των πολιτικών στις ΕΔ

δυνάμεις, περιλαμβανόμενης της απομάκρυνσης στρατιω-

τικών ηγετών.  Στο ΗΒ,η προσέγγιση  στις ΠΣΣ είναι δια-

φορετική από την πρακτική των ΗΠΑ, και οι πολιτικοί

αποφεύγουν την εμπλοκή στο σχεδιασμό των στρατιωτι-

κών.

Ο σύγχρονος πόλεμος (τέταρτης γενιάς) είναι κυ-

ρίως αγώνας πολιτικός. Πρέπει να ορίζεται τι είναι νίκη

από τους στρατιωτικούς βάση των πολιτικών στόχων.

Η έννοια του επαγγελματισμού, πρέπει να επανα-

καθορισθεί και να συμπεριληφθεί η απαιτούμενη πολιτική

εκπαίδευση στα προγράμματα των ενδεχόμενων αποστο-

λών.

Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να παρέχουν πολιτική

καθοδήγηση. «Η υπεροχή των πολιτικών ως προς τους

στρατιωτικούς είναι θεμελιώδες στο Αμερικανικό σύστημα

διακυβέρνησης και είναι αποδεκτό μέσα από  την καρδιά

κάθε αξιωματικού και στρατιώτη των ΕΔ». Το ίδιο ισχύει

και για το ΗΒ.

Στις μη δυτικές χώρες και κράτη  της Μέσης Ανα-

τολής η εξέλιξη των ΠΣΣ πέρασε από τρεις διαδοχικές φά-
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σεις: (1) ανάδειξη των εθνικών κρατών (έντονη ιδεολογι-

κοποίηση του στρατού), (2) κυριαρχία του στρατού στους

κρατικούς θεσμούς και την οικονομία (στρατιωτικά αυταρ-

χικά καθεστώτα και «πολιτικοποίηση» των στρατιωτικών-

κουστούμια έναντι στολών), και (3) ενοποίηση του στρα-

τού με το σύστημα ασφαλείας (μουχαμπαράτ).

Στις χώρες αυτές αναπτύχθηκαν: (1) Οι δίδυμοι

στρατοί (τακτικές ΕΔ και παραστρατιωτικές οργανώσεις)

και (2) οι  «βασιλικοί στρατοί» (βασισμένοι σε εξοπλισμό

υψηλής τεχνολογίας, εξωγενή στήριξη, έντονο επαγγελμα-

τισμό και στενή σχέση με τον Θρόνο-αποφυγή πραξικοπη-

μάτων).

Και επιστρέφοντας στη χώρα μας:

Απαιτείται η διακομματική εκπόνηση Εθνικής

Στρατηγικής (η οποία προϋποθέτει την διατύπωση των

Εθνικών Συμφερόντων και των Εθνικών Σκοπών της

χώρας) η οποία θα τηρείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εναλ-

λαγής κυβερνήσεων.

Από τις εθνικές κρίσεις του παρελθόντος έχει δια-

πιστωθεί ότι οι συμμαχίες, οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι

Μ. Δυνάμεις ουδέποτε εγγυώνται την ακεραιότητα της

χώρας, όταν δε παρεμβαίνουν είτε πιέζουν την πλέον αδύ-

ναμη πλευρά είτε προσαρμόζουν την παρέμβασή τους στα

τυχόν προκύψαντα τετελεσμένα αποτελέσματα, κατά την

εξέλιξη της κρίσεως.

Απαιτείται αναθεώρηση και συμπλήρωση του συ-

στήματος χειρισμού κρίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα απο-

τελεσματικών συστημάτων άλλων κρατών, προκειμένου

να παρέχει την δυνατότητα χειρισμού κρίσεων σε στρατη-

γικό και επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και δυνατότητα διαρ-

κούς ολοκληρωμένης έγκυρης, επικαιροποιημένης

ενημερώσεως, εκτιμήσεως και εισηγήσεως στον Πρωθυ-

πουργό σε καιρό ειρήνης, κρίσεως και πολέμου. Στην εν

λόγω αναθεώρηση σημαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδρα-

ματίσει η συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

(ΣΕΑ). 

Η διαχείριση των ΜΜΕ και ο ψυχολογικός πόλε-

μος εν γένει, θα πρέπει να αποτελέσουν ειδικό αντικείμενο

που θα συμπεριλάβει ευθύνες, εξουσιοδοτήσεις, καθώς και

ειδική εκπαίδευση του εμπλεκομένου προσωπικού των

ΜΜΕ προκειμένου να αναπτυχθούν θεσμικές σχέσεις εμ-

πιστοσύνης και όχι απαγορεύσεις και λογοκρισία, με γνώ-

μονα τα εθνικά συμφέροντα.

Οι σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

επιβάλλεται όπως χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστο-

σύνη, αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία, κοινή ορολο-

γία, αμοιβαία κοινή γνώση και συναντίληψη, σαφώς

καθορισμένα καθήκοντα, εξουσιοδοτήσεις και υποχρεώ-

σεις, προκειμένου οι Ε.Δ. να είναι αποτελεσματικές, αλλά

και οι πολιτικές αποφάσεις σε περίοδο εθνικής κρίσεως να

είναι ορθές, έγκαιρες και σαφείς.

Η αποτρεπτική μας στρατηγική στο Αιγαίο είναι

ακόμη αξιόπιστη (αλλά όχι για πολύ), όσον αφορά μείζονες

απειλές.  Ωστόσο,  είναι λιγότερο αξιόπιστη σχετικά με

απειλές χαμηλής έντασης, όπως απέδειξε η κρίση των

Ιμίων το 1996.

Η αμυντική διπλωματία εξαναγκασμού αποτελεί

στρατηγική αντιμετώπισης   απειλών  όπου  η αποτροπή

έχει αποτύχει και ο αντίπαλος έχει προχωρήσει σε ενέργειες

που να θέτουν έμπρακτα σε αμφισβήτηση το status quo.

Επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να αποφύγει το δίλημμα

υποχώρηση ή πόλεμος και να προκαλέσει πιέσεις στον αν-

τίπαλο και διεθνή παράγοντα στην κατεύθυνση αποκλιμά-

κωσης της κρίσης με τρόπο που να διαφυλάσσει τα εθνικά

μας συμφέροντα.

Χρειάζεται στενή σύμπραξη της διπλωματίας και

της στρατιωτικής στρατηγικής,  του Υπουργείου Εξωτερι-

κών με το Υπουργείο Άμυνας και τα στρατιωτικά όργανα.

Η εμπειρία της κρίσης των Ιμίων  ανέδειξε έλλειψη συν-

τονισμού μεταξύ των κύριων παραγόντων εκπόνησης και

υλοποίησης πολιτικής και στρατηγικής.

Η διπλωματία εξαναγκασμού καθίσταται ισχυρό-

τερη, εφόσον στηρίζεται σε αξιόπιστη στρατιωτική ικανό-

τητα για την υλοποίηση επιθετικών στρατιωτικών

πληγμάτων υψηλού κόστους στον αντίπαλο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις οι οποίες πηγάζουν από τις παρου-

σιάσεις των εισηγητών είναι οι εξής:

Θεσμική εξάλειψη δειγμάτων απαξιώσεως της

στρατιωτικής ηγεσίας.

Διατήρηση της συστηματικής γαλουχήσεως των

στελεχών των Ε.Δ. με τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές. 

Αποκομματικοποίηση των Ε.Δ., με ανάλογη θε-

σμική κατοχύρωση και κυρίως με συνειδητή εφαρμογή

άνευ εξαιρέσεων, προκειμένου να διασφαλισθούν οι θεμε-

λιώδεις, για τις Ε.Δ., αξίες της πειθαρχίας, της αξιοκρατίας,

της δεοντολογίας και της δικαιοσύνης. 

Θεσμοθέτηση συστηματικής πολυεπίπεδης συνεκ-

παιδεύσεως των εκάστοτε εμπλεκομένων πολιτικών, στρα-

τιωτικών και διπλωματικών στελεχών σε βασικά γνωστικά

θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, πρακτικούς τομείς συ-

νεργασίας και συντονισμού, καθώς και διαδικασιών, μέσων

και στρατηγικών χειρισμού εθνικών κρίσεων άμυνας και

ασφάλειας.

Θεσμοθέτηση σειράς αλληλοενημερώσεων μετά

από κάθε αλλαγή πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας.

Έμπρακτος πολιτικός σεβασμός στην αποστολή

των Ε.Δ., δια του παραδείγματος. Θα αποτελούσε ύψιστο

παράδειγμα ανυψώσεως του λαϊκού φρονήματος, καθώς

και του γοήτρου των Ε.Δ., η πλήρης θητεία σε παραμεθό-

ριες περιοχές, των στελεχών της ελίτ της χώρας (πολιτικοί,

επιχειρηματίες, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι κ.λ.π.) και

των γόνων αυτών, δίχως εξαιρέσεις.

11

«
Π

Ο
Λ

ΙΤ
ΙΚ

Ο
Σ

Τ
Ρ
Α

Τ
ΙΩ

Τ
ΙΚ

Ε
Σ

 Σ
Χ

Ε
Σ

Ε
ΙΣ

 Σ
Ε

 Κ
Ρ
Α

Τ
ΙΚ

Ο
 Π

Λ
Α

ΙΣ
ΙΟ

. Δ
ΙΔ

Α
Γ

Μ
Α

Τ
Α

 Γ
ΙΑ

 Τ
Η

Ν
 Ε

Λ
Λ

Α
Δ

Α
»



Δημιουργία από το ΥΕΘΑ ενός πολυ-παραγοντι-

κού μοντέλου ΠΣΣ, το οποίο θαμελετήσει και αναλύσει τα

στοιχεία και τους παράγοντες που αφορούν: (1) το Στρα-

τιωτικό μηχανισμό (κοινωνική προέλευση αξιωματικών,

πολιτική ιδεολογία, μέγεθος και βαθμό συνοχής ΕΔ κλπ,),

(2) τις αλλαγές πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πε-

ριβάλλοντος κράτους, και (3)  το βαθμό της επιρροής των

ΕΔ αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας από ξένες δυνάμεις

(κράτη, πολυεθνικούς οργανισμούς). Το μοντέλο αυτό θα

προσφέρει πλήρη εικόνα σχέσεων στρατού και πολιτείας

και ανάλογα γόνιμα συμπεράσματα στις περιπτώσεις  Ελ-

λάδας και Τουρκίας.

Θεσμοθέτηση της  Εθνικής Στρατηγικής, ως η πυ-

ξίδα για τον ορθό προσανατολισμό των ΠΣΣ, καθώς και

θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ως το

υποχρεωτικό σταθεροποιητικό παράγοντα σχέσεων. 

Περιορισμός των μεσαζόντων και των εμπόρων

των οπλικών συστημάτων, καθώς και μεθοδική, ρεαλιστική

ανάπτυξη της εγχώριας  αμυντικής βιομηχανίας, ως πυ-

λώνα αναπτύξεως της  εθνικής οικονομίας (επένδυση στην

έρευνα και υψηλή τεχνολογία) και ενδυναμώσεως της εθνι-

κής μας ισχύος. 

Προκαθορισμός και θεσμοθέτηση των ορίων, αρ-

μοδιοτήτων, ευθυνών και της τελικής αρμοδιότητας της χά-

ραξης και λήψεως αποφάσεων, τόσο της ΠΗ όσον και της

ΣΗ.

Δημιουργία ολιγομελούς κεντρικού οργάνου, κα-

τάλληλου περιβάλλοντος εργασίας, μηχανισμών και διαδι-

κασιών αντιμετώπισης κρίσεων σε όλα τα επίπεδα και

στελέχωση με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ανάπτυξη μιας αυστηρά επιστημονικής έρευνας,

που θα βοηθήσει τον νηφάλιο δημόσιο διάλογο για τις

ΠΣΣ. Θα απενοχοποιήσει, επιτέλους, τη συζήτηση για το

πρόβλημα της ασφάλειας της χώρας, θα μας επιτρέψει να

βγούμε από το killingzone των διασταυρούμενων πυρών

της ημιμάθειας και των φθηνών στερεοτύπων, θα επανα-

φέρει στο προσκήνιο τον ρόλο του στρατού με όρους σο-

βαρούς, και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των

αδιεξόδων.

Διεξαγωγή ενός συνεδρίου με θέμα τις Πολιτικο

Στρατιωτικές Σχέσεις, υπό την αιγίδα θεσμικών πολι-

τικών και στρατιωτικών φορέων, όπως: τα υπουργεία

Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας καθώς και η κοινο-

βουλευτική Επιτροπή Αμυνας και Ασφάλειας. Το ΕΛΙ-

ΣΜΕ έχει την βούληση και την δυνατότητα να

οργανώσει ένα τέτοιο συνέδριο.
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Trust cannot be commanded; 

and yet it is also correct that the only one who earns trust is the one who is prepared to grant trust.
Gustav Heinemann

President of Germany, 1969-1974



It is a pleasure for us to welcome the National Management College of Pakistan, for the second time in Greece

in the context of its educational tour to foreign Countries. We hope that our today’s briefing will contribute to

the purpose of the tour.

As Mr Argyropoulos will present you in a while, our Institute is the result of a private initiative and

does not receive permanent financial support either from thepublic or private sector, in the interior or abroad.

So the Institute has no dependencies and expresses freely its opinion.

During the presentations that follow, you will notice that the general picture of our Country is much

better since last year. Regardless of the continuing economic crisis, the pessimistic financial atmosphere has

been reversed and there are realistic forecasts about improvement in many sectors concerning economy, energy,

society, and technology.Greece’s confidence is based on its geopolitical value, its heritage, the will and skills

of its citizens as well as on the fact of being a member in most of the International Organizations and mainly

in EU,NATO and the UN.

The stabilizing role of Greece in the broader area is generally recognized, since the national policy

seeks regular relations with every neighboring Country based on International law and international treaties.

Ενημέρωση Κολεγίου Δημόσιας Διοίκησης του Πακιστάν 

εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

National Institute of Public Administration (NIPA) is located at Islamabad, Pakistan. It has a main campus in

Lahore, Punjab, Pakistan. National Institute of Public Administration trains senior government officials in Public

Administration and is required for senior bureaucrates in Pakistan. The Pakistan Administrative Staff College

(PASC) and NIPA Lahore have been merged in to a new entity named National Management College (NMC).

Την 20η Μαΐου 2014 με μέριμνα του ΕΛΙΣΜΕ και σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ πραγματοποιήθηκε

στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ εκδήλωση με ενημερώσεις/διαλέξεις για σπουδαστές του Κολεγίου

Δημόσιας Διοίκησης (National Management College) του Πακιστάν.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 15 σπουδαστές του ανωτέρω κολεγίου υπό τον καθηγητή κ. Dr

Hashim Popalzai καθώς και αριθμός Μελών του ΕΛΙΣΜΕ.

Τους φιλοξενουμένους υπεδέχθη ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρ-

τζούκος ΠΝ ως εκτίθεται κατωτέρω.

HELL.I.S.S. PRESIDENT’S WELLCOMING INTRODUCTION 

TOTHE NATIONAL MANAGEMENT COLLEGE OF PAKISTAN.
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The only major challenge in foreign policy is the peripheral ambitions of Turkey which violates not only our

national interests, but also the national interests of most countrieswith which it shares borders. Despite the fi-

nancial difficulties Greecealways keeps capable and deterrent Armed Forces, for its defense.

We are fortunate enough to live for thousands of years in a lovely place and we are proud to inherit and

be depository of a famous civilization, a great part of which consiststhe today’s Western civilization. Our people

is optimistic, willing and hospitable. At the same time the combined problem of small population, our poor

demographic prospects and the mass migration from Asia and Africa, creates a major issue with social, eco-

nomic, cultural, religious and ethnic concequnces. Under these circumstances the Institute’s view is that the

Country should apply astrict policy concerningthe quantity and quality forimmigrants entering the borders. 

We know that Pakistan is a great and powerful Country with very promising future.At the same time

like in any other Country,Pakistanfaces several challenges in its interior and abroad. We believe that a realistic

approach to any of these issues may provide stability and prosperity. 

The Hellenic Institute for Strategic Studies wishes the best for your Country.

To the College we wish to continue providing its valuable educational servicesand to the Students to

be tomorrow’s reliable backbone of Pakistan’s Public Sector.

Vice Admiral (rtrd) V. MARTZOUKOS H.N.

Honorary Commanding Officer of the Hellenic Naval Academy

President of HELL.I.S.S.
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Τα διαληφθέντα θέματα με τους αντί-

στοιχα αναγραφόμενους παρουσιαστές ήταν

τα ακόλουθα:

α.Η Εμπλοκή του ΕΒΕΑ στο Ελλη-

νικό Επιχειρηματικό περιβάλλον από τον Αν-

τιπρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Παύλο  Θώμογλου.

β. Ενημέρωση επί της Συστάσεως,

Λειτουργίας και Σκοπών του  ΕΛΙΣΜΕ από

τον Υποστράτηγο ε.α. Κωνσταντίνο Αργυρό-

πουλο.

γ. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική από

τον Πρέσβη επί τιμή  κ. Ιωάννη Γενηματά.

δ.Η Ελληνική οικονομική κρίση από

τον Σμήναρχο ε.α. και Αντιπρόεδρο του ΕΛΙ-

ΣΜΕ κ. Αναστάσιο Μπασαρά.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν

παρουσιάσθηκε η ομιλία του συνεργάτου μας

Ευαγγέλου Βενέτη, Ειδικού επί Ισλαμικών

και Μεσανατολικών Σπουδών, η οποία

ωστόσο είναι χρήσιμον να παρατεθεί στο πε-

ριοδικό μας και έχει, ως κατωτέρω:
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Introduction

- Silk Road: Goods, ideas and people trans-

ferred.

- Greek-Pakistani relations have been histor-

ically friendly. 

Εμπορική Συμφωνία. Υπεγράφη 17.1.1963

(ΝΔ 4404/1964 ΦΕΚ Α 209)

Συμφωνία Οικονομικής – Τεχνικής Συνεργα-

σίας. Υπεγράφη 16.12.1976. (Ν 901/1979 ΦΕΚ Α

94).

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήμα-

τος εκ Πλοίων και Αεροσκαφών. Υπεγράφη 7.5.1978.

(Ν 933/1979 ΦΕΚ Α 148)

Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας. Υπε-

γράφη 15.5.2006. (Ν 3574/2007 ΦΕΚ Α 127)

Migration

Greece has been and is a source of migrants

in the past. Greeks know what migration is very well.

The Greek society is hospitable and tolerant vis-à-vis

migrants.

Thus they sympathize with Pakistani migrants

in Greece and they have welcomed them in the past.

In the past decades (1970s, 80s, 90s) Pakistanis in

Greece have contributed to the Greek economy and

have been welcomed and incorporated in Greek so-

ciety. 

Illegal Migration (MAP)

So far so good. Yet in the last decade there has

been a growing flow of illegal migrants from Pakistan

who along with migrants from other countries have

flooded Greece with serious repercussions for:

- Social Security and Cohesion

The vast number of migrants along with the

unprecedented economic crisis in Greece have cre-

ated an explosive mixture threatening Social security

and cohesion.

This situation threatens to undone the

achievements of 80.000 legal Pakistani migrants in

Greece.

In the context of the Geneva Convention and the

Dublin Regulation, Athens has acted to protect the

rights of illegal immigrants in Greece, by establishing

reception centres. In order to secure its aforemen-

tioned achievements in terms of legal migratory pol-

icy, Greece needs to address along with the countries

of origin of illegal migrants the issue of their return

to their homeland. As a result of the economic crisis

in Greece, the vast majority of illegal migrants in

Greece are trapped in urban environments which do

not ensure their economic and social prosperity and

does not keep up with their expectations prior to their

arrival in Greece.

In this process seeks to negotiate on a bilateral

basis with the countries of origin of illegal migrants.

One of these countries is Pakistan.

Thousands of illegal Pakistani migrants reside

in Greece today. Some of them are accommodated in

reception centers and are expected to be sent back to

Pakistan. 

Today:

As a result illegal migration forms a top issue

in the agenda of security relations between Islamabad

and Athens. 

In this paper we in ELESME suggest to our

Pakistani collaborative research centre that we start a

communication mutual scheme between the two

think-tanks regarding the issue of illegal migration in

order to

1) Systematic exchange of information and

views

2) Instead of keeping Pakistani migrants in re-

ception centers in Greece for deportation, to proceed

with the specific idea of exclusively financing recep-

tion centers in Pakistan and transferring them from

Greece to Pakistan from where they will reincorpo-

rated directly in their society.

3) To have bilateral diplomatic collaboration

boost, especially with regard to the return of Pakistani

migrants to their homeland, something that presup-

poses strong diplomatic will and personnel ad hoc by

the Pakistani government.

By initiating this collaborative scheme be-

tween the two think-tanks, both countries will be able

to address, discuss and offer answers to the extremely

significant issue of illegal migration. Friendly and

historical bilateral relations form the necessary plat-

form for further collaboration. Greece is ready.

Pakistan and Greece: Collaborating on Illegal Migration
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Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε

ημίωρη περίοδος ερωτήσεων και συζήτησης.  Μία ση-

μαντική μεταξύ των ερωτήσεων που ετέθησαν από

τους σπουδαστές ήταν αν τα οικονομικά μέτρα έχουν

αποδώσει και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την πάταξη

της φοροδιαφυγής.

Οι λοιπές ερωτήσεις που έγιναν στον αντιπρό-

εδρο του ΕΒΕΑ, εστιάστηκαν στις επενδυτικές διαδι-

κασίες στην Ελλάδα, όταν του ζητήθηκε να

διευκρινίσει τον ρόλο που έχει ο θεσμός του "Διαμε-

σολαβητή Επενδύσεων", για τον οποίο είπε πως, θα

λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΕΒΕΑ

με οιονεί θεσμικό χαρακτήρα, να μπορεί να προσελ-

κύει εξωτερικές επενδύσεις και ενδιαφέρον σε τομείς

που αφενός μπορεί μέσω του ΕΒΕΑ να προκαλούνται

διεθνείς προσκλήσεις ενδιαφέροντος, ή εξωτερικοί

επενδυτικοί οίκοι και κεφάλαια μπορεί να επιθυμούν

να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε διάφορους το-

μείς δραστηριότητος, με γνώμονα αφενός να επικρα-

τεί σοβαρότητα και διαφάνεια και αφετέρου να

διευκολύνεται ο επενδυτής σε ζητήματα γραφειοκρα-

τίας, η οποία με το πρόγραμμα fast track ήδη έχει πε-

ριορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις που

παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. 

Οι ερωτήσεις στην ενημέρωση του κου Προ-

έδρου και του πρέσβη κου Γενημματά, περιορίστηκαν

να διευκρινισθεί ο ρόλος που έχει το Ινστιτούτο ως

δεξαμενή σκέψεως και αναλύσεων θεμάτων γεωπολι-

τικής και γεωστρατηγικής, εάν χρηματοδοτείται και

εάν επιλέγει το ίδιο την θεματολογία των αναλύσεων.

Σε αυτά, οι απαντήσεις του κου Προέδρου ήταν πως

το Ινστιτούτο δεν λειτουργεί ως θεσμικός μελετητής

και φορέας κανενός υπουργείου ή δημόσιου οργανι-

σμού και μάλιστα λειτουργεί και χωρίς χορηγίες από

δημόσιους οργανισμούς, ή υπουργεία, ότι μπορεί να

αναλαμβάνει μελέτες με συμφωνημένη τιμή μελέτης

αναλόγως της μελέτης και του θέματος, ότι η επιλογή

των θεμάτων ανήκει στους παραγγελιοδόχους των με-

λετών και το Ινστιτούτο από την άλλη πλευρά αυτο-

βούλως αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών μεταξύ

των μελών του για δικό του λογαριασμό με σκοπό την

ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του (που έχει και

briefing in english) και στο περιοδικό "Προβληματι-

σμοί", προς ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ένα σο-

βαρό έργο που έχει επιτύχει σχεδόν ιδία δαπάνη, είναι

η δημιουργία συνεδρίων και ημερίδων με επιλεγμένα

θέματα εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος και χαι-

ρόμαστε που αυτές οι δραστηριότητες έχουν μεγάλη

απήχηση στην  κοινή γνώμη.
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Την 30ην Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, Ημερίδα με θέμα «ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θε-

μάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) στην ανατολική

αίθουσα τελετών της Ακαδημίας.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Ακαδημαϊκός κ. Επ. Σπηλιωτόπουλος,

Ακαδημαϊκοί, ανώτατοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωπος του Μα-

καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ακαδημαϊκοί, Πρέσβεις ε.τ. και στελέχη του Υπουργείου

Εξωτερικών, πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και ΣΕΕΘΑ, αναλυτές-διεθνολόγοι,

οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι κ.ά. Επισημαίνεται η απουσία των πολιτικών προσώπων που είχαν προσκληθεί

στην Ημερίδα.

Μετά τις προσφωνήσεις του φιλοξενούντος την Ημερίδα Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Επαμει-

νώνδα Σπηλιωτόπουλου, του Στρατηγού ε.α. Επιτίμου Α/ΓΕΕΘΑ – Ακαδημαϊκού κ. Δημητρίου Σκαρβέλη και του

Προέδρου του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Αντιναυάρχου ε.α. κ. Βασιλείου Μαρτζούκου, ακολούθησε η εισαγωγή του Συντονι-

στού της Ημερίδας, οικονομολόγου-συγγραφέα, κ. Γεωργίου Δουδούμη, ο οποίος παρουσίασε και το πρόγραμμα

της ημερίδας.

Όπως προαναφέρθηκε η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Ακαδημίας Αθηνών και το

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., των οποίων η Γενική Αποστολή είναι η εξής:

•Το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών έχει ως Γενική Αποστολή:

- Την παρακολούθηση και μελέτη των στρατιωτικών θεμάτων (Θεωρία Πολέμου, Στρατηγική, Τακτική,

Δόγματα, Πολεμική Τεχνολογία κ.λ.π.) για την αξιοποίηση νέων ιδεών και απόψεων, αλλά και τη διατύπωση τοι-

ούτων και

- Την  ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας προς τον σκοπό της συμβολής εις την καθόλου αμυντική

προσπάθεια της χώρας.

•Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.) συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2012 αποτελώντας

συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.).

Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεω-

πολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος καθώς

και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή

στην εκπλήρωση των εκάστοτε εθνικών συμφερόντων.

Το αντικείμενο της ημερίδας συνδέεται με τους σκοπούς και το έργο του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. καθόσον εντάσσεται

στα Εθνικά Συμφέροντα της χώρας και συγκεκριμένα στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, της προάσπισης

των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, της οικονομίας και του πολιτισμού της.

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., ως συνεχιστής του έργου της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., πραγματοποιεί τους σκοπούς του με τα ακόλουθα κυ-

ρίως μέσα:

• Εκδίδει το περιοδικό «Προβληματισμοί»
• Διατηρεί την ιστοσελίδα www.elisme.gr
• Οργανώνει ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια και ενημερωτικά σεμινάρια για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

• Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σχετικών με τα αντικείμενα ενδιαφέροντός του, καθώς και την επι-

καιροποίηση παλαιοτέρων μελετών του Ινστιτούτου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2014 
ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»
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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Η Ακαδημία Αθηνών

και το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. αποφασί-

σαμε να συνδιοργανώσουμε

τη σημερινή ημερίδα για ένα

θέμα πολύ καυτό και επί-

καιρο. Εγώ έχω να προ-

σθέσω τα εξής: Προέρχομαι

από μια στρατιωτική οικογέ-

νεια. Ο πατέρας μου ήταν κάποτε Αρχηγός Επιτελείου

και μου είχε πει το εξής, ότι είχε παρατηρηθεί, ότι

όταν μειώνονται οι ένοπλες δυνάμεις στη Θράκη φεύ-

γει ο πληθυσμός. Τότε βέβαια ακόμα ο εχθρός ήταν η

Βουλγαρία, ανέκαθεν για τη Θράκη. Το απέδειξε πε-

ρισσότερο κατά τη διάρκεια της κατοχής της Θράκης

από τους Βουλγάρους. Πράγματι δε, μπορώ να προ-

σθέσω το εξής: Το 1943, αρχές του 1943, ο Γεώργιος

Βεντήρης, ο οποίος διέμενε λόγω υγείας μονίμως στην

Ελβετία, είχε γράψει ένα γράμμα στον αδελφό του,

τον Κωνσταντίνο Βεντήρη, τότε Συνταγματάρχη, κι-

νηματία του 1935, φανατικό φιλελεύθερο και Βενιζε-

λικό, ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα και αυτή τη

στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πίεση της Σοβιετικής

Ενώσεως να κατέβει στο Αιγαίο διά της Θράκης. Προ-

σπαθείστε, λοιπόν, να τονώσετε τις εθνικές διεκδική-

σεις και ιδίως, αν είναι δυνατόν, να θωρακίσουμε τη

Θράκη με τον Αίμο προκειμένου να αντισταθούμε σε

αυτήν την πίεση και να αντιμετωπίσουμε τους Βουλ-

γάρους, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν καθαρό όρ-

γανο των Γερμανών, αλλά και του σοβιετικού

καθεστώτος. Μη ξεχνάτε, ότι οι Βούλγαροι τότε έπαι-

ζαν και στα δύο ταμπλό, από τη μια ήταν κομμουνι-

στές, από την άλλη ήταν ναζιστές. Τότε έκανε ο

Βεντήρης με τη συνεργασία του πατέρα μου μια ορ-

γάνωση, η οποία λεγόταν ΡΑΝ, Ρωμυλία-Αυλών-

Νήσοι και άρχιζε από την Ρωμυλία ακριβώς για να

θωρακίσει και να εξασφαλίσει τη Θράκη. Αυτό δεν

κατορθώθηκε διότι δυστυχώς μεσολάβησαν θλιβερά

γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά πάντοτε η Θράκη εκιν-

δύνευε. Τώρα πλέον δεν νομίζω ότι κινδυνεύει από

τους Βουλγάρους, αλλά ένας εχθρός ο οποίος εσφά-

χτηκε το 1923 με τη Συνθήκη της Λωζάννης γιγάν-

τωσε και είναι πράγματι μια καινούργια απειλή. 

Εύχομαι λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου να

αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίον επίσης εύχομαι

να συγκινήσει τους Έλληνες αρμοδίους για την εξω-

τερική πολιτική και την εσωτερική πολιτική σχετικά

με την Θράκη. Εύχομαι επιτυχία της ημερίδας.

Οι κύριοι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν γύρω από τον άξονα των εισηγήσεων έχουν ως ακολούθως: 
• Παρατηρείται αυξανόμενη τάση της Τουρκίας να επεμβαίνει κατά προκλητικό και επικίνδυνο τρόπο, μέσω της
δραστηριότητας του ευρισκόμενου στην Κομοτηνή Γενικού Προξενείου της, στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος
και η αντίστοιχη επ’ αυτού αδράνεια της ελληνικής πολιτείας.
• Υφίσταται έλλειψη σχεδιασμού και δράσεως της ελληνικής πολιτείας προκειμένου να αναπτυχθεί οικονομικά η
ελληνική Θράκη, σε αντίθεση με την επιχειρούμενη οικονομική εξάρτηση της περιοχής από τουρκικά κεφάλαια.
• Υφίσταται οξύ δημογραφικό πρόβλημα (ευρύτερο και ειδικό στην περιοχή), με επικίνδυνες, εξ αυτού, συνέπειες
μακροχρονίως.
• Επισημαίνεται η αδυναμία από πλευράς ελληνικού κράτους, να διασφαλίσει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτη-
ριστικά των Πομάκων, των Ρομά, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των τουρκοφανών της μουσουλμανικής μειονότητος
της Ελληνικής Θράκης, σε αντίθεση με την επιτελούμενη κατά συστηματικό και οργανωμένο τρόπο τουρκοποίηση αυτής
από πλευράς Τουρκίας.
• Υπάρχει λανθασμένη και ανακόλουθη, σε βάθος χρόνου, εκπαιδευτική πολιτική από πλευράς ελληνικού κρά-
τους.
• Το ελληνικό κράτος ανέχεται σειρά πρακτικών στην περιοχή, οι οποίες παραβιάζουν το Σύνταγμα, επί θεμάτων
ισονομίας και ισοπολιτείας των πολιτών.

Σαν Γενικό συμπέρασμα δέον να σημειωθεί, ότι η Ελλάς οφείλει να παύσει να εμφανίζει αυτήν την άκρως επι-
κίνδυνη για την ασφάλειά της αδράνεια και να ασχοληθεί ταχύτατα και αποτελεσματικά με την αντιμετώπιση όλου του
φάσματος των προβλημάτων της ελληνικής Θράκης, προκειμένου να διασφαλίσει τα Εθνικά της Συμφέροντα, με σειρά
αποτρεπτικών και αναπτυξιακών μέτρων, στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων, Συνθηκών και διεθνούς πρακτικής. 

Στο παρόν τεύχον παρουσιάζονται οι προσφωνήσεις του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Επ. Σπηλιωτό-
πουλου, του Στρατηγού ε.α. - Ακαδημαϊκού κ. Δημ. Σκαρβέλη και του Προέδρου του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., Αντιναυάρχου ε.α.,
κ. Βασ. Μαρτζούκου, η τοποθέτηση του συντονιστού και οι πλήρεις εισηγήσεις των ομιλητών κατά σειρά
παρουσίασης,Στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου, του Δημοσιογράφου και Συγγραφέως Κυρίου Σεμπαϊδήν Καραχότζα και
του Αντιναυάρχου Βασιλείου Μαρτζούκου.

Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιασθούν οι ομιλίες της Διδασκαλίσης Κυρίας Χαράς Νικοπούλου, του Αρεοπα-
γίτου Κυρίου Ανδρέα Κατσίφα και του Οικονομολόγου Κυρίου Δημητρίου Ζακοντίνου.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών
Κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου
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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Εκπροσωπώντας το

Γραφείο Στρατιωτικών και

Αμυντικών Θεμάτων της

Ακαδημίας Αθηνών σας κα-

λωσορίζω στον χώρο αυτόν

της Ακαδημίας στη σημερινή

μας εκδήλωση. Σας ευχαρι-

στώ όλους για την παρουσία

σας. Βλέπω στη σημερινή

μας, και λέω «μας» διότι γίνεται από κοινού με το

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Με-

λετών, το οποίο και ευχαριστώ για την καλή συνερ-

γασία που είχαμε μέχρι τώρα και για τη μεγάλη μερίδα

συμμετοχής που έχει στα της οργανώσεως και της διε-

ξαγωγής αυτής της ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης προ-

καταβολικώς τους εισηγητές μας διότι εδέχθησαν την

πρόσκλησή μας να μεταφέρουν εδώ τις γνώσεις και

εμπειρίες τους γύρω από το θέμα της Θράκης. Στους

εισηγητές στηρίζεται η όλη εκδήλωση σε μεγάλο

βαθμό και από αυτούς εξαρτάται και το αποτέλεσμα.

Κυρίες και κύριοι, το ενδιαφέρον της Ακαδη-

μίας Αθηνών για το κομμάτι της ελληνικής γης που

λέγεται Θράκη είχε εκδηλωθεί ενωρίς σε μια έκδοση

του 1994 με τίτλο «Η ανάπτυξη της Θράκης – Προ-

κλήσεις και Προοπτικές». Την έκδοση αυτήν την κρα-

τάω και παρά το γεγονός κυρίες και κύριοι ότι είναι

κοινωνικού περιεχομένου και εν πολλοίς επί του μει-

ονοτικού, εν τούτοις πάρα πολύ νωρίς είχε διαπιστώ-

σει αυτά που θα σας διαβάσω και ενδιαφέρουν πάρα

πολύ όσους βρίσκονται εδώ. Η Τουρκία έχοντας επι-

τύχει άνευ κόστους στην προηγούμενη περίοδο να θε-

ωρείται η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

ενιαίο σύνολο, θρησκευτικά, γλωσσικά και εθνικά,

αρχίζει να εκδηλώνει το ενεργό ενδιαφέρον της για

την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητος. Οι

ηγετικοί παράγοντες της μειονότητος αρχίζουν να αμ-

φισβητούν τον οριστικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων

της Συνθήκης της Λωζάννης και να προσβλέπουν

στην Τουρκία, ως την μητέρα-πατρίδα σύροντας στην

τακτική αυτή σημαντικό μέρος της μειονότητος.

Υπάρχουν διαπιστώσεις και προβλέψεις. Το ενδιαφέ-

ρον αυτό της Ακαδημίας μας συγκέντρωσε σήμερα

εδώ με την παρουσία του Προέδρου της Ακαδημίας,

αλλά και μεγάλου αριθμού Ακαδημαϊκών. Το ενδια-

φέρον αυτό δεν έχει λήξει και απόδειξη αυτού είναι

ότι συνεχίζεται με τη σημερινή εκδήλωση. Ως επόπτης

του Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων

οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ακαδημίας

και όλα τα μέλη της Συγκλήτου της Ακαδημίας τόσο

για την έγκριση πραγματοποίησης αυτής της εκδήλω-

σης όσο και για τη διάθεση του χώρου αυτής εδώ της

αιθούσης. 

Η επιλογή ως θέματος της ημερίδας της Θρά-

κης έγινε από κοινού με το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., με τη συνερ-

γασία του οποίου πραγματοποιείται και η ημερίδα,

όπως είπα προηγουμένως, διότι κρίθηκε σαν ένα από

τα πρώτης προτεραιότητος θέματα εθνικού ενδιαφέ-

ροντος. Πράγματι, είναι μια ευαίσθητη περιοχή του

ελληνικού χώρου και η ευαισθησία της οφείλεται σε

πολλούς λόγους με κυριότερους επιγραμματικά:

- Την γεωγραφική θέση: Παραμεθόριος γειτ-

νιάζουσα με Βουλγαρία και κυρίως με Τουρκία, ένεκα

τούτου μάλιστα και ο προβληματισμός που υπάρχει

στον όλο σχεδιασμό της Άμυνας και Ασφάλειας. Δεν

θέλω πάνω σε αυτό να επεκταθώ γιατί θα ξεφύγουμε

από το θέμα μας.

- Την πληθυσμιακή σύνθεση, εξεταζομένη δη-

μογραφικά, εθνολογικά, θρησκευτικά.

- Τις κρατούσες διεθνείς τάσεις, όσον αφορά

τα μειονοτικά ζητήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

που επηρεάζουν την εξεταζομένη περιοχή. Στις διε-

θνείς τάσεις θα επανέλθουμε.

- Την οικονομική διάσταση
- Το συνεχώς επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον, άλ-

λοτε φιλικό και άλλοτε επιθετικό, της γειτονικής
Τουρκίας για τον χώρο αυτόν και την διαμένουσα σε

αυτόν μουσουλμανική μειονότητα.

Η σύντομη αυτή παρουσία που κάνω δεν έχει

βέβαια σκοπό την εξέταση και ανάλυση του θέματος

και επί μέρους  πτυχές, κάτι που θα γίνει κατά την διε-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Εισήγηση του Στρατηγού ε.α. 
Επίτιμου Α/ΓΕΕΘΑ 

Ακαδημαϊκού κ. Δημήτριου Σκαρβέλη
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ξαγωγήν της ημερίδος από τους ει-

σηγητές. Εν τούτοις, δεν μπορώ να

αντισταθώ στον πειρασμό και να μην

προβάλλω τη παρακαταθήκη του

Κεμάλ, του δημιουργού του νεώτε-

ρου τουρκικού κράτους, του στρα-

τιωτικού και πολιτικού αυτού ηγέτη. 

«Στις διαπραγματεύσεις που

θα γίνουν με τους ξένους για το μέλ-

λον της Δυτ. Θράκης, πρέπει να

δραστηριοποιηθούμε με σύνεση.

Σκοπός μας είναι η Δυτ. Θράκη να

παραμείνει στα τουρκικά χέρια και

σε κατάλληλο χρόνο και ευκαιρία να

ενωθεί με την μητέρα-πατρίδα. Δεν

μπορούμε να δεχθούμε την απαλλο-

τρίωση του τουρκικού αυτού τμή-

ματος. Οι Δυτικοθρακιώτες

αδελφοί μας, σε πρώτο βήμα, πρέ-

πει να αγωνιστούν για να κερδίσουν
την ανεξαρτησία και αυτονομία
της Δυτ. Θράκης». 

Αυτό είναι απόσπασμα από τον εθνικό στόχο

των Τούρκων, που διακηρύσσει, ότι οι εδαφικές βλέ-

ψεις της Τουρκίας φθάνουν μέχρι τον Νέστο ποταμό.

Θα προσέξατε, ότι ομιλεί για αυτονομία και

ανεξαρτησία και στη συνέχεια ένωση με τη «μητέρα-

πατρίδα».

Στη συνέχεια θέλω να προβάλλω τα λεχθέντα

από τον σημερινό ηγέτη της Τουρκίας, τον Ερντογάν

τον Ιανουάριο 2014. Για μας η Θράκη έχει ιδιαίτερη

σημασία, η Θράκη ταυτόχρονα είναι Θεσσαλονίκη,

Κομοτηνή, Ξάνθη, Δοβρουτσά, Κίρτζαλι, Βαρδάρης,

Σκόπια κ.λ.π. Οριοθετεί ο Ερντογάν με την ονομασία

Θράκη μια πολύ μεγάλη περιοχή της Βαλκανικής

Χερσονήσου. Βγήκε δηλαδή έξω από τα όρια του

Κεμάλ. 

Τι παρατηρούμε; Παρατηρούμε ότι υπάρχει

ένα διαχρονικό, πολύ ύποπτο ενδιαφέρον από πλευράς

της Τουρκίας. Υπάρχει δε μια συνέχεια και μια συνέ-

πεια στην τουρκική πολιτική πάνω στο θέμα αυτό. Οι

καιροί είναι δύσκολοι. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος

μας και οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου απορροφημέ-

νες με τα οικονομικά προβλήματα, με τις κομματικές

αντιπαλότητες και με τις επιδιώξεις, κομματικές και

προσωπικές, έχουν αφήσει το πεδίον Θράκη, θα έλεγα

απάτητο ή αν θέλετε, ανοχύρωτο στην ξένη επιβουλή.

Με μια ματιά στο διεθνή χώρο, παρατηρούμε

ότι όχι μακριά από μας, το φθινόπωρο τρέχοντος έτους

οι Σκωτσέζοι θα προσέλθουν στις κάλπες να ψηφί-

σουν ναι ή όχι στην ανεξαρτησία τους από το υπό-

λοιπο Ην. Βασίλειο, παρακαλώ, ύστερα από μια συμ-

βίωση που διαρκεί άνω των τριακοσίων ετών. Στο

Βέλγιο οι Φλαμανδοί αυτονομιστές προσβλέπουν σε

μια ανεξάρτητη Φλάνδρα. Νοτιότερα οι Καταλανοί

στοχεύουν στην πραγματοποίηση δημοψηφίσματος με

σκοπό την απόκτηση ενός τύπου ανεξαρτησίας από

την ισπανική κυβέρνηση. Στην Ιταλία, οι Βόρειοι

έχουν δικές τους βλέψεις, αποσχιστικές, έναντι των

Νοτίων, είναι η γνωστή Λέγκα του Βορρά και τώρα

κινείται και η επαρχία του Βένετο προς την ίδια κα-

τεύθυνση. Το Βένετο, η Βενετία, ήταν κάποτε ανεξάρ-

τητο κράτος. Πλησιέστερα προς εμάς, οι Αλβανοί του

Κοσσυφοπεδίου έχουν πετύχει την ίδρυση ξεχωριστού

κράτους. Μάλιστα από την περίπτωση έχει προκύψει

και ο όρος κοσοβοποίηση. Κάποιοι τον χρησιμοποι-

ούν για την Θράκη μας. Στη Βοσνία έχει προκύψει το

κράτος των Σέρβων, Κροατών και Μουσουλμάνων,

που μόλις και μετά βίας η Συμφωνία του Ντέιτον κρα-

τάει ενωμένο. Δίπλα μας οι Σκοπιανοί απεργάζονται

«μακεδονική» εθνότητα και έχουν αλυτρωτικές βλέ-

ψεις εις βάρος μας. Η Τουρκία έχει βέβαια το πρό-

βλημα των Κούρδων και αυτοί προσβλέπουν σε

αυτοδιοίκηση, αυτονομία κ.λ.π. Η Κριμαία  έχει προ-

σαρτηθεί, πριν από λίγο, στη Ρωσσία ύστερα από δη-

μοψήφισμα αυτοδιάθεσης και οι εξελίξεις στην

ανατολική Ουκρανία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν.

Η Συρία ενδέχεται να διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερα

κράτη και σταματώ εδώ κάνοντας μια αναφορά επί

του δικού μας θέματος, του Κυπριακού, όπου έχει δη-

μιουργηθεί μια κρατική οντότητα τουρκοκυπριακή.
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Αξιότιμοι κυρίες 

και κύριοι,

Εκ μέρους του Ελληνι-

κού Ινστιτούτου Στρατηγι-

κών Μελετών, θα ήθελα να

ευχαριστήσω τον Πρόεδρο

της Ακαδημίας Αθηνών Κον

Επαμεινώνδα Σπηλιωτό-

πουλο, καθώς και τον Ακαδημαϊκό και Επίτιμο Αρ-

χηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κο Δ. Σκαρβέλη  για την

σημερινή συνδιοργάνωση, στην λαμπρή αυτή αί-

θουσα, που αφιερώνεται στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και

σημαντικό εθνικό θέμα της Θράκης.

Ευχαριστώ όλους εσάς, στο εκλεκτό ακροατή-

ριο, για την παρουσία σας σε μία πολύωρη ημερίδα,

γεγονός που δηλώνει ενδιαφέρον και ανησυχία για την

πορεία των εθνικών μας θεμάτων. Ελπίζω να δικαιω-

θούν οι ενημερωτικές σας προσδοκίες μέσω των ει-

σηγήσεων που ακολουθούν και των περιόδων

ερωτήσεων και απαντήσεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον

εφοπλιστή Κο Σπυρίδωνα Παληό, ο οποίος με προθυ-

μία κάλυψε τις απαιτούμενες δαπάνες προετοιμασίας

υλοποιήσεως και απολογισμού της σημερινής ημερί-

δας. Οι κινήσεις αυτές συγκινούν, παραδειγματίζουν

και ενθαρρύνουν το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. στην προσπάθειά του

να αναδείξει μείζονα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Το Ινστιτούτο ευχαριστεί και τιμά τους εκλε-

κτούς εισηγητές της ημερίδος, για την ανταπόκρισή

τους, (εξαιρείται ο υποφαινόμενος για ευνοήτους λό-

γους) και ιδιαίτερα την Κα Χαρά Νικοπούλου και τον

Κο Σεμπαϊδήν Καραχότζα, διότι ταξίδευσαν από την

βόρεια Ελλάδα ειδικά και μόνο για να παρευρίσκονται

σήμερα ανάμεσά μας. 

Η αποδεδειγμένη μαχητικότητά τους αποτελεί

παράδειγμα για κάθε πολίτη που φιλοδοξεί να κατα-

στεί ενεργός, ιδιαίτερα σε περιόδους κρατικής παρακ-

μής. Το Ινστιτούτο μας τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση

προς το πρόσωπό τους.

Η ημερίδα με θέμα το παρελθόν, το παρόν και

το μέλλον της Θράκης, διενεργείται στον απόηχο του

αποτελέσματος των προσφάτων ευρωεκλογών, κατά

τις οποίες το αμιγώς μουσουλμανικό και τουρκόφρον

κόμμα με τον τίτλο «Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φι-

λίας», το γνωστό και ως DEB, δήλωσε την παρουσία

του με ένα ηχηρό ράπισμα προς το ελληνικό κράτος

και το πολιτικό σύστημα, λαμβάνοντας το 12.29% επί

του συνόλου των ψήφων της περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης, και καθιστάμενο πρώτο

κόμμα σε Ξάνθη και Κομοτηνή. 

Ως  δεύτερο ράπισμα προς το κράτος και το

πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να εκληφθεί και η αποχή

από τις εκλογές, του 45% του πληθυσμού της περιο-

χής αυτής. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από την επομένη

των αποτελεσμάτων, γνωστός τουρκόφρων μειονοτι-

κός που εκφράζει και πολλούς άλλους, υψώνει το δά-

κτυλο στα πρόσωπα όλων μας και απειλεί με την

φράση «Ακούστε μας με το … καλό».

Ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να συμβάλει με

θέσεις, συμπεράσματα και προτάσεις στην επίλυση

του τόσο σημαντικού αυτού εθνικού θέματος,  στοι-

χεία τα οποία το Ινστιτούτο μας θα κωδικοποιήσει, θα

εκτυπώσει και θα προωθήσει στους κατάλληλους απο-

δέκτες. 

««
Π

Α
Ρ

Ε
Λ

Θ
Ο

Ν
, 

Π
Α

Ρ
Ο

Ν
 Κ

Α
Ι 

Μ
Ε

Λ
Λ

Ο
Ν

 Δ
Υ

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 Θ
ΡΑ

Κ
Η

Σ
»

Π
Α

Ρ
Ε

Λ
Θ

Ο
Ν

, 
Π

Α
Ρ

Ο
Ν

 Κ
Α

Ι 
Μ

Ε
Λ

Λ
Ο

Ν
 Δ

Υ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
 Θ

ΡΑ
Κ

Η
Σ

»

21

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ

«ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

Εισαγωγή Προέδρου ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
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Επιτίμου Διοικητού Σ.Ν.Δ.

Επισκευθείτε την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου στην διεύθυνση www.elisme.gr



Σεβασμιώτατε, Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω ως συντονιστής της σημερινής εκδήλωσης για την ελληνική Θράκη.

Το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρα-

τηγικών Μελετών επέλεξαν αυτή τη φορά τον προβληματισμό γύρω από ένα ιδιαίτερα φλέγον θέμα, το οποίο δυστυχώς

κάθε μέρα που περνάει γίνεται οξύτερο.

Για τη διαπίστωση αυτή δεν χρειάζονταν τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα στην ελληνική Θράκη. Οι πτυχές του

προβλήματος πολλές: άμυνα & ασφάλεια, δημογραφικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, αναπτυξιακό, ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, εσωτερική έννομη τάξη. 

Από τη μια πλευρά ο τουρκικός παράγων εμφανίζει μια πλεονάζουσα ενεργητικότητα, ενώ η ελληνική πλευρά

μια άκρως ελλειμματική αδράνεια. Το πρόβλημα αγγίζει τα όριά του.

Η θεματολογία της ημερίδας έχει επιλεγεί με προσοχή, ώστε να καλύπτει, όσο επιτρέπει ο διαθέσιμος χρόνος, όλες τις

πτυχές του προβλήματος. 

Οι ομιλητές διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν για το σημερινό μας θέμα, απόσταγμα τόσο θε-

ωρητικής κατάρτισης όσο και επιτόπιας πείρας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο ομάδες από τρεις 20λεπτες εισηγήσεις η κάθε μια.

Στο τέλος κάθε ομάδας εισηγήσεων προβλέπεται διαθέσιμος χρόνος 20 λεπτών για ερωτήσεις στους εισηγητές. 

Μετά το πέρας των ερωτήσεων στους εισηγητές της δεύτερης ομάδας η ημερίδα θα κλείσει με μια σύντομη

ανακεφαλαίωση ως επίλογο από τον συντονιστή.
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Κυρίες και κύριοι,

θα ήθελα να επισημάνω το

εξής:

Κανείς από όλους εμάς

τους ομιλητές της Ημερίδας

"Παρελθόν - Παρόν και μέλ-

λον της Ελληνικής Θράκης"

δεν θα ήθελε τον χαρακτηρι-

σμό του «Ελληναρά», που

μόνο για σήμερα αποφάσισε να εκμεταλλευθεί την ευ-

καιρία, να αυτοπροβληθεί. Το θέμα μας είναι το

ΧΘΕΣ, το ΣΗΜΕΡΑ, και το ΜΕΛΛΟΝ της ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΣ. Δεν θα σταθώ στους χειρισμούς της Τουρκίας

σε γενικότερο επίπεδο, όσον αφορά τις διμερείς σχέ-

σεις της με την Ελλάδα, καθώς και στις επιβουλές που

εκτοξεύει, όσον αφορά τη Θράκη, ένα τρανταχτό πα-

ράδειγμα πέραν της ΑΟΖ το τελευταίο διάστημα είναι

και η συνεχής αμφισβήτηση της ΖΟΥΡΑΦΑΣ (Λαδό-

ξερας) στη Σαμοθράκη, με αποτέλεσμα να μην ανα-

γνωρίζει η Άγκυρα τα 6 ν.μ. των χωρικών μας υδάτων

πέραν αυτής.

Η ανάμειξη της όμως στις Ευρώεκλογές μέσω

του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής αποτελεί πρό-

κληση και έγινε υπέρ του κόμματος των τουρκοφώ-

νων του Κ.Ι.Ε.Φ. (Κόμμα Ισότητας Ελευθερίας και

Φιλίας) και όχι D.E.B (Dostluk Esitlik Baris Partisi),

όπως το προβάλουν και τα υψηλά ποσοστά στο Νομό

Ροδόπης 41,68 % (25.857 ψήφοι) και 25,87 % (15.300

ψήφοι) στην Ξάνθη.

(Επικράτεια 0,75 % 42.617 ψήφοι, Ρόδος-Κω 15

ψήφοι).

Είναι πρόδηλο ότι είναι επιβεβλημένο να συ-

νεγείρουν Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δηλαδή ανε-

ξαρτήτως κόμματος να αλλάξουν πολιτική, διότι

συναγωνίζονται σε λάθη χειρισμούς στο βωμό της ψη-

φοθηρίας προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη από

τους ψηφοφόρους της μουσουλμανικής κοινότητας

αδιαφορώντας για το εθνικό συμφέρον. Αλλά φευ

αδυνατούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα και επί δε-

καετίες παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας και αδιαφό-

ρησαν για Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριους και

Τενέδιους χωρίς να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν

την καταστροφή της ελληνικής μειονότητας κα ουδέ-

ποτε απαίτησαν να επιβάλουν την αρχή της αμοιβαι-

ότητας σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα.

Το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής καλλιεργεί

ένα κλίμα αμφισβήτησης για την αποτελεσματικότητα

και τον έλεγχο της ελληνικής Θράκης από τα κρατικά

όργανα και υπηρεσίες με ένα δίκτυο πρακτόρων επί

πληρωμή, που υπολογίζονται γύρω στις 3.000 και δα-

πάνη πολλών εκατομμυρίων.

Καταπιέζουν κατά κύριο λόγο τους φιλήσυ-

χους Έλληνες Μουσουλμάνους προκειμένου να τους

πείσουν ότι είναι τουρκογενείς με κύρια στόχευση

τους Πομάκους και Ρομά.

Στους τουρκόφωνους περιλαμβάνονται τουρ-

κόφωνοι Κιρκάσιοι, μαύροι Σουδανοί (στο Ν. Ξάν-

θης), τουρκόγυφτοι, ορεινοί Τσιτάκηδες, Κιρτζαλήδες

και άλλα ασιατικά φύλα, τα οποία εποίκησαν τη

Θράκη στις αρχες της οθωμανικης κυριαρχίας.

Μετά το 1950 τα πολλαπλά λάθη διευκόλυναν

την προπαγάνδα της Άγκυρας και δαπανώντας από το

1997 εως το 2013 άνω των 23.000.000 Ευρώ που δώ-

θηκαν από την ΕΕ και εθνικούς πόρους με την κ. Δρα-

γώνα επιμένει να μαθαίνει την τουρκική γλώσσα και

όχι την ελληνική σε τουρκοφανείς και μη.

Το Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής δίνει χρή-

ματα ακόμη για τη μαντίλα προκειμένου να τη φοράνε

τα νέα κορίτσια, όπως και να ακολουθούν την εκπαί-

δευση των μειονοτικών σχολείων.

Η Τουρκική τράπεζα ZIRAAT χρηματοδοτεί

την αγορά γης από φανατικούς τουρκόφωνους μου-

σουλμάνους με επιτόκιο 3% ενώ το αντίστοιχο των

Ελληνικών τραπεζών είναι 14% με αποτέλεσμα οι

αγορές να είναι σε αναλογία 10 προς 1 σε βάρος των

Ελλήνων χριστιανών και να αλλάζει η κατοχή γης

στους νομού Ροδόπης και Ξάνθης. Μέσα στη λογική

αυτή επιδίωξη είναι να εμφανιστεί ότι υπάρχει υπε-

ροχή σε πληθυσμό και κατοχή γης άνω του 50% και

να υλοποιηθεί σε 1ο στάδιο η αυτονομία με στόχευση

αρχικά τη Ροδόπη και στη συνέχεια το νομό Ξάνθης.

Ο κύριος λόγος που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς

οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και εθνικής κα-

τάρρευσης είναι η ανυπαρξία ενός εθνικού στρατηγι-

κού σχεδιασμού, γεγονός το οποίο έχει επιτρέψει τις

Θέμα: «Γεωπολιτικιή αξία Θράκης και διεθνές περιβάλλον. 
Προκλήσεις και απειλές Άμυνας και Ασφάλειας περιοχής».

Ομιλητής: Φραγκούλης Φράγκος
Στρατηγός ε.α.
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προσωπικές «αυθαίρετες», αποσπασματικές, χωρίς

συνοχή και συνέχεια παρεμβάσεις πολιτευτών και

ιδιωτών στη χάραξη της εθνικής ή εξωτερικής πολιτι-

κής.

Σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της

θολής και απόλυτα στρεβλής πολιτικής πρακτικής, η

οποία δεν ικανοποιεί στόχους και σκοπούς, δεν υπα-

κούει σ' ένα γενικότερο πλαίσιο κανόνων και ορίων

ούτε υπόκειται σε οποιονδήποτε επαρκή και σοβαρό

έλεγχο από κάποια Αρχή.

Το μεγαλύτερο «δυστύχημα» είναι πως όλοι,

αρνούνται επίμονα να συμβουλευθούν ή να υπακού-

σουν σε υποδείξεις εξειδικευμένων κρατικών υπαλ-

λήλων και διπλωματών, οι οποίοι έχουν πλούσια

εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες και αποτελούν «κόκ-

κινο πανί», κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται στο έπακρο

η Άγκυρα και αργά αλλά σταθερά, μεθοδικά και με

προσεκτικά μελετημένες κινήσεις, εκμεταλλευόμενη

την ελληνική αδιαφορία, βάζει ολοένα και περισσό-

τερο πόδι στη Θράκη.

Υπάρχει γενικότερα, μια διπλωματική τάση

στην Ελλάδα, από τα μεταπολεμικά χρόνια και ύστερα

που υποστηρίζει την αμυντική στάση, άνευ διεκδική-

σεων και επιθετικής λεκτικής, που δεν διασφαλίζουν

, οι όποιες κόκκινες γραμμές.

Έτσι έχουμε την Τουρκία, τα Σκόπια και την

Αλβανία να λαμβάνουν επιθετική στάση απέναντι

μας. Είναι πολλά τα παραδείγματα ακόμα και στην νε-

ώτερη ιστορία μας που η Ελλάδα, ιδιαίτερα με την έν-

ταξη της Τουρκίας και της Ελλάδος το 1954 στο

ΝΑΤΟ, να ακολουθηθεί πολιτική σε βάρος των Πομά-

κων, διότι θεωρήθηκε ότι η τουρκοποίηση της μου-

σουλμανικής μειονότητας θα είχε λιγότερα

μειονεκτήματα έναντι της απειλής από το Σύμφωνο

της Βαρσοβίας. Με αποτέλεσμα να υποστεί ανεπα-

νόρθωτη ζημιά το εθνικό συμφέρον της, φέροντας έτσι

ένα καίριο πλήγμα στην γεωπολιτική της ισχύ.

Η Ελληνική Θράκη είναι ένα προγεφύρωμα

στην ανατολική και νότια πλευρά της χερσονήσου του

Αίμου, και υπό τη μορφή μπότας με το πέλμα στη γεί-

τονα Τουρκία να διεμβολίζει και να απορροφά την

όποια τάση επέκτασης προς την ενδοχώρα, με το φυ-

σικό όριο του κωλύματος του Έβρου ποταμού.

Η Θράκη παρουσιάζει ορισμένα γεωπολιτικά,

οικονομικά χαρακτηριστικά στρατηγικού χαρακτήρα:

• Προσδίδει στρατηγικό βάθος στην

άμυνα της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που άλλως θα ήταν πα-

ραμεθόρια περιοχή με τα 284 χλμ από τα σύνορα με

την Τουρκία.

• Εκσπούν ΑΞΟΝΕΣ προς:

o Τουρκική Θράκη με στόχευση τον έλεγχο των

στενών του Βοσπόρου και Ελλησπόντου.

o Μαύρη θάλασσα

o Βουλγαρία και εκείθεν προς Κεντρική Ευ-

ρώπη ή Ουκρανία-Ρωσια

o Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και

o Μικρασιατικά παράλια

• Οι ίδιοι άξονες είναι και δρόμοι εμπο-

ρίου και ανάπτυξης, εάν υλοποιηθούν έργα καθέτων

οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων παράλληλα με τα

σύνορα της Βουλγαρίας [Τα ΕΣΠΑ λιμνάζουν] και η

ΘΡΑΚΗ δεν ενισχύεται ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ, όταν

αναιρείται η κατασκευή του αγωγού Πύργου - Αλε-

ξανδρουπόλεως ...

• Η υλοποίηση της κατασκευής του

αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline) με  550 χλμ

μειώνει  τις  όποιες  γεωπολιτικές  απώλειες,  πλην

όμως και πάλι με την πολιτική μας «ανεπάρκεια» η

απόληξη του αγωγού είναι μόνο σε αλβανικό έδαφος,

ενώ το ορθόν με τις δυνατότητες της ελληνική εμπο-

ρική ναυτιλίας το άλλο τερματικό θα έπρεπε να είναι

στην Ηγουμενίτσα.

• Το 1/12 των καλλιεργήσιμων εδαφών

της ελληνικής επικράτειας

• Σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων

• Ορυκτό πλούτο, τόσο στην ηπειρωτική

ζώνη όσο και στην υφαλοκρηπίδα του Β. Αιγαίου.

• Ουράνιο - Χρυσό (Πέραμα Έβρου,

Σάππες, ορεινός όγκος Ροδόπης κλπ)

• Ζεόλιθο (Πετρωτά Έβρου)

• Υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο - φυσικό

αέριο)

• Σπάνιες γαίες (αναγκαίες για την πα-

ραγωγή κραμάτων αεροδιαστημικής, μπαταριών ηλε-

κτροκίνητων οχημάτων, ηλεκτρονικών στοιχείων,

ελαφρών μαγνητών, φωτοβολταϊκων στοιχείων κ.λπ.),

για τις οποίες ήδη γίνεται εκτεταμένη έρευνα και τα

κοιτάσματα αυτά θα αλλάξουν άρδην την γεωπολιτική

της σημασία (υπόψη η μόνη χώρα που εξορύσσει και

παράγει αυτά τα μέταλλα είναι η Κίνα (κατά 97%) και

ελέγχει την παγκόσμια αγορά.

24

««
Π

Α
Ρ

Ε
Λ

Θ
Ο

Ν
, 

Π
Α

Ρ
Ο

Ν
 Κ

Α
Ι 

Μ
Ε

Λ
Λ

Ο
Ν

 Δ
Υ

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 Θ
ΡΑ

Κ
Η

Σ
»

Π
Α

Ρ
Ε

Λ
Θ

Ο
Ν

, 
Π

Α
Ρ

Ο
Ν

 Κ
Α

Ι 
Μ

Ε
Λ

Λ
Ο

Ν
 Δ

Υ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
 Θ

ΡΑ
Κ

Η
Σ

»



Δημογραφικό Πρόβλημα

Απογραφή Πληθυσμού Θράκης 2011

Στην προηγούμενη απογραφή, του 2001, ο

πληθυσμός του Ν. Έβρου ανέρχονταν σε 149.283, με

τη νέα απογραφή του 2011 ο πληθυσμός έχει μειωθεί

στις 147.530. Τη ίδια στιγμή, στο νομό Ροδόπης που

το 2001 ήταν 111.237 υπήρξε μία μικρή αύξηση, αφού

ο πληθυσμός ανήλθε στις 111.610 κατοίκους. Μόνο

στην Ξάνθη, έχουμε σημαντική αύξηση, σύμφωνα με

την απογραφή του 2011, στους 110.290 έναντι

102.959 που ήταν το 2001.

Συνολικά η ελληνική Θράκη το 2011 έχει 369.430

έναντι 363.479 το 2001.

Η γεωπολιτική αξία της Ελλάδος είναι ο κύ-

ριος ουσιαστικά θεμέλιος λίθος που καθορίζει σε συν-

δυασμό με την γεωοικονομία την αξία σε

γεωστρατηγικό επίπεδο μιας χώρας..

Η επιθετική τάση διπλωματίας και πολιτικής,

έχει πάντα επιφέρει κέρδος στην Ελλάδα, όμως αυτό

θέλει όντως, και σύμπνοια , αλλά και πλάνο μακρο-

πρόθεσμο, και ανεπηρέαστο από τα κομματικά θέλω

και τις επιθυμίες, ιστορικά όπως:

• Βαλκανικοί πόλεμοι

• Μικρασιατική εκστρατεία, έστω και αν

τα οφέλη ήταν πρόσκαιρα πλην όμως, το κέρδος ήταν

η ελληνική Θράκη και η ενίσχυση του πληθυσμού της

Μακεδονίας με τους πρόσφυγες Μικρασιάτες και

Ανατολικοθρακιώτες

• Ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ παρά τις

έντονες αντιρρήσεις της Τουρκίας.

Οι παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν την επιθε-

τική διπλωματία ουσιαστικά είναι:

• Η ισχύς της οικονομίας

• Η ένωση των πολιτών και πολιτικών

εσωτερικά κάτω από ένα κοινό σκοπό και

• Η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων

• Δίχως να αγνοούμε την Παιδεία ομού

με την θρησκεία, που αποτελούν έναν από τους ισχυ-

ρότερους συνδετικούς κρίκους μιας κοινωνίας.

Το όραμα για την δημιουργία ισχυρής κρατι-

κής οντότητας προϋποθέτει την ισονομία, την δικαιο-

σύνη και την ισοπολιτεία, ώστε να αποτελεί η πατρίδα

μας ένα διεθνή παράγοντα κομβικής σημασίας και μά-

λιστα μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας στην ευρύ-

τερη περιοχή της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου,

στα Βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα.

Ως επιστέγασμα θα πρέπει να επισημανθεί η

σημασία της ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητο και αδιαπραγμάτευτο.

Επιβάλλεται να διασφαλίσουμε το μέλλον των

στελεχών των ΕΔ, γι αυτό δώστε τους το δικαίωμα να

πιστέψουν στις δυνάμεις τους και θα διαπιστώσετε

στο τέλος ότι θα αποβάλλουν και οι πολιτικοί μας το

φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκιάς που προσπαθεί

να εισχωρήσει στην ψυχολογία τους. Οι παράγοντες

υλοποίησης των παραπάνω είναι τα καύσιμα, τα αν-

ταλλακτικά, τα πυρομαχικά και ιδίως η αξιοπρεπή δια-

βίωση αυτών και των οικογενειών τους. Πρέπει να το

αντιληφθούμε όλοι μας, ότι τα στρατευμένα μας παι-

διά, ασχέτως βαθμού, ήταν, είναι και θα είναι οι εγ-

γυητές της ειρήνης και ασφάλειας έναντι των

επιβουλών και των απειλών της Άγκυρας.

Η Ελλάδα όποτε χρειάστηκε να στηριχθεί εξο-

λοκλήρου σε ξένες δυνάμεις, το πλήρωσε ακριβά. Για

αυτό και η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων θα

πρέπει να διατηρείται στον ύψιστο βαθμό. Τα κελεύ-

σματα και οι αντιδράσεις των ακτιβιστών και των αυ-

τοαποκαλούμενων «ειρηνιστών», δεν θα μας

προστατεύσουν από την υπαρκτή απειλή της Τουρ-

κίας, που εκμεταλλευόμενη το φοβικό σύνδρομο των

πολιτικών ηγεσιών των τελευταίων δεκαετιών επιχει-

ρεί την «Φιλανδοποίησή» μας, με ότι συνεπάγεται

αυτό.

Παρά τη διακηρυχθείσα ρήση του «Ataturk»

περί «ειρήνης στη χώρα και ειρήνης στον κόσμο»

(yurtta baris, dunyada baris), ο ίδιος ο Μουσταφά

Κεμάλ έδωσε εντολή τα σύνορα της Τουρκίας να είναι

ο Νέστος ποταμός. Μετά από αυτόν ο ισλαμιστής

πρωθυπουργός Ερντογάν τα επεξέτεινε μέχρι και

πέραν της Θεσσαλονίκης. Ατυχώς όμως ο μόνος που

διαμαρτυρήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για τις δηλώ-

σεις του Τούρκου πρωθυπουργού δεν ήταν Έλληνας

Ευρωβουλευτής.

Στην Θράκη, επιδιώκει την ολοκλήρωση του «εκτουρ-

κισμού» της μουσουλμανικής μειονότητας μέσω της

επιχειρούμενης ομογενοποίησης του Τουρκικού, Πο-

μακικού, και Αθιγγανικού στοιχείου με όχημα μια τε-

χνηέντως καλλιεργούμενη κοινή μειονοτική

«Τουρκική» εθνοτική συνείδηση, αλλά και με μετα-

φορά μειονοτικού δυναμικού στο Νομό Έβρου, και

τέλος με την καλλιέργεια της ιδέας της αυτονομίας,

σε συνδυασμό και με την μουσουλμανική μειονότητα

που διαβιώνει στη Ν. Βουλγαρία.

Η απόπειρα «Κοσσοβοποίησης» της Θράκης,

σε καμιά περίπτωση δεν έχει ομοιότητες με το Κόσ-

σοβο, διότι εκεί από τα δύο εκατομμύρια των κατοί-
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κων το 90 % είναι Αλβανοί και μόνο το 10 % Σέρβοι.

Στην ελληνική Θράκη ο πληθυσμός είναι 355.000 και

οι Τουρκοφανείς περίπου 60.000 και κανένας εχέφρων

δεν χαρίζει στο Τούρκικο Προξενείο της Κομοτηνής

τους Έλληνες Μουσουλμάνους Πομάκους και Ρομά.

Η επιλογή «a la carte» των υποχρεώσεων που

έχει προκειμένου να ενταχθεί στην Ε.Ε. (άνοιγμα λι-

μανιών στα κυπριακά πλοία, Σχολή Χάλκης, αντιμε-

τώπιση Οικ. Πατριαρχείου, αναγνώριση σφαγών και

γενοκτονιών του παρελθόντος) δε συνάδουν με τη φι-

λειρηνική διακήρυξη του θεμελιωτή του Τουρκικού

κράτους, αλλά αποκαλύπτουν τις προθέσεις και δια-

θέσεις μιας χώρας να επιβάλλει «εσωτερική ομογενο-

ποίηση» ετσιθελικά από τη μια και να επεκταθεί

γεωγραφικά και γεωπολιτικά από την άλλη.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της

Ευρώπης υιοθέτησε ενδιάμεσο ψήφισμα (Interim Res-

olution στις 5 Ιουνίου 2014), με το οποίο καλεί τις ελ-

ληνικές Αρχές, να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις

του "Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" ζητών-

τας ουσιαστικά την αναγνώριση ως τουρκικής της

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Με την συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά τί-

θενται οι βάσεις για την κατάργηση της συνθήκης της

Λωζάννης του 1923 όπου βάσει του άρθρου 2β η μει-

ονότητα χαρακτηρίζεται ως μουσουλμανική και όχι

ως τουρκική μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής πλη-

θυσμών που προέβλεπε η συνθήκη.

Ατυχώς οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν

έκαναν καμία παρέμβαση στην Επιτροπή Υπουργών

του Συμβουλίου της Ευρώπης για να αποτρέψουν την

απόφαση αυτή και παρουσιάζονται ασυγκίνητοι και

διόλου ευαίσθητοι έναντι της Τουρκίας που κατέχει

από το 1974 το 38 % του εδάφους της Δημοκρατίας

της Κύπρου (μέλος ΕΕ), ενώ έχει Casus belli έναντι

της Ελλάδος (μέλος ΕΕ) εάν εφαρμόσει το αναφαί-

ρετο δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων

από 6 σε 12 ναυτικά μίλια.

Βασικό εργαλείο, ένα καλοστημένο δίκτυο

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που επισήμως ελέγχε-

ται από τη μουσουλμανική μειονότητα - γεγονός απο-

λύτως θεμιτό σε μια Δημοκρατία, αν και τον τελευταίο

καιρό πληθαίνουν τα περιστατικά που υποδεικνύουν

ότι πολλά απ' αυτά τα μέσα υπηρετούν συστηματικά

την προώθηση της τουρκικής πολιτικής στην περιοχή.

Συνεχείς αναρτήσεις και φωτογραφίες, με τη

Σημαία της Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης Δείγμα της

κλιμάκωσης του τουρκικού παράγοντα, ο οποίος καλ-

λιεργεί με ένταση στους τοπικούς κύκλους τα όνειρα

της αυτονομίας, είναι και η κατακόρυφη αύξηση της

αναζήτησης του όρου «Δημοκρατία της Δυτικής Θρά-

κης» στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Είναι

τέτοιο το ενδιαφέρον που υπάρχει σε πληθυσμούς

εντός και εκτός Τουρκίας για ένα αυτόνομο βραχύβιο

κρατίδιο διάρκειας δύο μηνών που συστάθηκε το 1913

στην περιοχή της Θράκης ώστε να είναι σήμερα από

τα πρώτα στην κατάταξη στο λήμμα «Δημοκρατία»

του διαδικτυακού χώρου.

Όλοι μας, ακόμα κι σ' αυτούς τους χαλεπούς

καιρούς, μπορούμε να βοηθήσουμε, ακόμα και με μια

απλή συνδρομή στις ενημερωτικές εφημερίδες και

διαδικτυακούς τόπους, που στηρίζουν   τη   προσπά-

θεια   για   προστασία   ΟΛΩΝ των μουσουλμάνων

αδελφών μας, καθώς και τη συνέχεια του τόπου μας

(ΖΑΓΑΛΙΣΑ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ, WWW.

TOURKIKANEA. GR).

Ένα θέμα που το άφησα για το τέλος:

Τέρμα η μεμψιμοιρία και οι δικαιολογίες τι

κάνει η Ελληνική Πολιτεία για την Θράκη όταν εμείς

όχι μόνο την εγκαταλείψαμε, αλλά σαν να μην έφτανε

αυτό μεταδημοτεύσαμε. Επιβάλλεται να αντιληφθούν

όλοι ότι θα πρέπει να εγγραφούμε στους Δήμους και

τις κοινότητες της ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ, είμαστε πάνω από

300.000 και στις εκλογές να εκλέγουμε Θρακιώτες

βουλευτές που θα αγωνίζονται για τα δίκαια του τόπου

μας.

Δεν μας έχει ανάγκη η Αθήνα και η Θεσσαλο-

νίκη. Η Θράκη, μας χρειάζεται ειδικά τώρα που έχουν

αποθρασυνθεί τα φερέφωνα του Τουρκικού προξε-

νείου και δραστηριοποιούνται εντός και εκτός ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ.

Ταυτόχρονα να εγγραφούν ακόμα και οι Ίμ-

βριοι -Κωνσταντινοπολίτες υποχρεωτικά σε Δήμους

και κοινότητες της Θράκης, διότι είναι πάνω από

200.000 σε Ελλάδα και εξωτερικό ώστε να διεκδικούν

τις περιουσίες τους και τα δικαιώματα τους στις αλη-

σμόνητες πατρίδες για να μην αποτελούν μονομέρεια

οι απαιτήσεις και καλά των "Τούρκων της Δυτικής

Θράκης" διότι φωνάζει ο θύτης και όχι το ΘΥΜΑ.

Έτσι, ταυτόχρονα με τη αριθμητική συντρι-

πτική υπεροχή των Ελλήνων Θρακιωτών, καταργείται

αυτόματα κάθε σκέψη για επιβουλή της Τουρκίας να

ονειρεύεται και να επιβουλεύεται την προσάρτηση

εθνικών μας εδαφών.

Θα έχετε μετά κάθε λόγο Εθνικά υπερήφανοι

να επισκέπτεσθε την Πατρώα Γη, να δίνουμε το

παρόν, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και υπαρξιακά, δί-

δοντας το μήνυμα ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί τι ενέρ-

γειες που επιβάλλεται να πράττουμε για την

προστασία της Θράκης μας και γενικότερα της πατρί-

δας μας, καθώς και ότι αυτο δεν είναι απλώς μία ημε-
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ρίδα, αλλά η αναγέννηση της αγάπης μας για τη

ΘΡΑΚΗ.

Η οριστική και αποστομωτική απάντηση στις

παράνομες και προκλητικές ενέργειες του τουρκικού

προξενείου της Κομοτηνής που φθάνει στο σημείο να

αγνοεί την ελληνική πολιτεία είναι η απαίτηση για

ίδρυση ελληνικού προξενείου στην Τραπεζούντα και

στα πλαίσια της αρχής της αμοιβαιότητας διότι η Ελ-

λάδα διαθέτει ένα λιγότερο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα, λοιπόν, στην σημερινή εποχή με

μια τάση οικονομικής εσωστρέφειας και εξαρτημένου

δανεισμού, αλλά και με μηδενική παραγωγή δεν δεί-

χνει μια δυνατή οικονομία που θα στήριζε μια ισχυρή

διπλωματία.

Στην Ελλάδα λοιπόν όπου απο τα μεταπολε-

μικά χρόνια, ειδικότερα, δεν προέκυψε ποτέ το

«όραμα» όπως λέμε, είναι λογικό να μην υπάρχει συ-

σπείρωση πολιτών και πολιτικών και το ατομικό συμ-

φέρον να υπερβαίνει το εθνικό.

Ένα σχέδιο διπλωματίας και εξωτερικής πολι-

τικής είναι εκείνο που δίνει και έμφαση στην γεωπο-

λιτική δύναμη μιας χώρας , αφού καθορίζει εκ των

προτέρων τα όρια και τις θέσεις σε σταθερή βάση.

Εκεί δηλαδή που έχουν τεθεί κόκκινες γραμμές και

κάθε περαιτέρω υποχώρηση, είτε θα γίνεται με πολύ

ισχυρά ανταλλάγματα είτε θα οδηγεί σε λεκτικό αδιέ-

ξοδο σε επίπεδο επιχειρημάτων.

Δεν μπορεί μια χώρα να δεχτεί διλήμματα,

όταν η ίδια δεν αφήνει χώρο για αυτά και η αποτρε-

πτική δυναμική γίνεται πάντα μέσω συμμαχιών, διότι

τελικά καμία χώρα μόνη της δεν επιβάλει τη θέλησή

της και κατά πόσο μάλιστα, όταν δεν διαθέτει ισχυρές

Ένοπλες Δυνάμεις, που έχουν υποστεί μειώσεις 54 %

στο λειτουργικό τους προϋπολογισμό το 2013 έναντι

του 2009.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να ανοίξουν πάλι αστυνομικά τμήματα της

θρακικής υπαίθρου και οι Σχολές Αστυνομίας σε

Ξάνθη και Κομοτηνή που τέθηκαν στο έλεος των λα-

θρομεταναστών, που φιλοξενούνται, εάν είναι δυνα-

τόν σε αυτές και να επιτείνεται το θέμα ασφαλείας.

• Να μεταφερθεί το ιεροσπουδαστήριο

Εχίνου στην Ξάνθη.

• ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑ ΡΩΜΑΝΙ!!!

• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι

στην ΕΟΖ, που αντί να φέρει ανάπτυξη θα αυξήσει με

αυτόκλητους Τούρκους από Γερμανία, Βουλγαρία και

Τουρκία.

• Άμεση εκμετάλλευση του ΕΣΠΑ για

να κατασκευαστεί ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομι-

κός άξονας Μέστης - Σαππών - Δερείου - Μεταξάδων

- Ορμένιου.

• Η αντιαρματικής τάφρος να γίνει

πλωτή για ποταμόπλοια.

• Κατασκευή του αγωγού Μπουργάζ -

Αλεξανδρούπολης.

• ΦΠΑ χαμηλό αντίστοιχο αυτού, που

ισχύει σε όλη την ΕΕ.

• Τιμές καυσίμων, όπως αυτές των Σκο-

πίων και της Βουλγαρίας.

• Αναδείξτε τα λιμάνια σε εμπορικά κέν-

τρα.

• Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις.

• Ίδρυση ελληνικού προξενείου στην

Τραπεζούντα.

• Επιβάλλεται να αντιληφτούν όλοι ότι

θα πρέπει να εγγραφούμε στους Δήμους και τις κοι-

νότητες της ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ, οι ετεροδημότες Θρα-

κιώτες, οι ξεριζωμένοι Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι

και Τενέδιοι και για όσους μετοίκησαν να δοθεί αφο-

ρολόγητο 10.000 € στο εισόδημά τους.

Εκτιμάται ότι πάνω από 300.000 θα μεταδη-

μοτεύσουν και θα πάψει πλέον να μας απασχολούν το

Τουρκικό ΠροξενείοΚομοτηνής και το κάθε τουρκό-

φωνο κόμμα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ελληνική Θράκη αποτελεί το τελευταίο ση-

μείο αγκίστρωσης του ελληνισμού στην ευρύτερη γε-

ωγραφική περιοχή της Θράκης μετά τον ξεριζωμό του

από τις βόρειες και τις ανατολικές περιοχές της. Τυχόν

απώλειά της συνεπώς, θα σήμαινε το κλείσιμο ενός

ακόμη μεγάλου ιστορικού κεφαλαίου, αυτού που επί

αιώνες γράφει με τους αγώνες του ο θρακικός ελληνι-

σμός.

Παραποιώντας τη γνωστή ρήση, θα τονίσω:

«Δε ρωτάω τι κάνει η Θράκη για εμάς, αλλά εμείς
τι πράττουμε για τη ΘΡΑΚΗ».
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Κυρίες και κύριοι καλημέρα

σας

Πριν ξεκινήσω την ομι-

λία μου θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω θερμά τους

διοργανωτές αυτής της πολύ

ενδιαφέρουσας πιστεύω ημε-

ρίδας διότι μέσα από τέτοιες

πρωτοβουλίες δίνεται η ευ-

καιρία να έρθουν ξανά στο προσκήνιο η Θράκη και τα

πολύ σοβαρά προβλήματα της. 

Ένα από τα βασικά θέματα που χαρακτηρίζουν

τη Θράκη είναι η εκεί μουσουλμανική μειονότητα η

οποία συχνά αποτελεί θέμα συζήτησης τόσο σε κοι-

νωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ας τα πάρουμε

όμως τα πράγματα από την αρχή. Ξέρω πως μια ομι-

λία των 20 λεπτών δεν είναι αρκετή για να αναλύσει

κανείς ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα αλλά θα προσπα-

θήσω όσο πιο επιγραμματικά και παράλληλα κατα-

νοητά μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε τι

συμβαίνει σήμερα στη Θράκη. 

Καταρχήν όσοι από εσάς έχετε διαβάσει τη

συνθήκη της Λοζάνης θα έχετε δει πως γίνεται λόγος

για μειονότητες και όχι για μειονότητα. Με λίγα λόγια

η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης ορίζει πως στη Θράκη

υπάρχουν αρκετές μειονότητες και όχι μόνο μία.

Ωστόσο μετά την υπογραφή της προαναφερόμενης

συνθήκης ακολούθησαν διάφορα μορφωτικά πρωτό-

κολλα και άλλες συμφωνίες με τις οποίες Πομάκοι,

Αθίγγανοι και τουρκογενείς έγιναν μια μειονότητα, η

γνωστή ως μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 

Δυστυχώς όμως η Τουρκία στα πλαίσια μιας

επεκτατικής πολιτικής προσπαθεί οπουδήποτε στα

βαλκάνια υπάρχει μουσουλμανικό στοιχείο να δημι-

ουργήσει τουρκική μειονότητα και πολλές φορές μά-

λιστα τα αποτελέσματα για την Τουρκία είναι

θεαματικά αφού μέσα από τους πολύ καλά οργανω-

μένους μηχανισμούς της καταφέρνει να πετύχει σε με-

γάλο βαθμό τον στόχο της. 

Επειδή όμως συχνά μιλάμε για μηχανισμούς

χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζουμε θα ήθελα να

γίνω πιο συγκεκριμένος. Μερικοί πολύ γνωστοί για το

έργο που παράγουν μηχανισμοί της Τουρκίας και πιο

συγκεκριμένα του τουρκικού προξενείου της Κομο-

τηνής είναι αναμφισβήτητα οι ψευτομουφτήδες, οι

ιμάμηδες στα τζαμιά, ο τουρκόφωνος έντυπος και ηλε-

κτρονικός τύπος της περιοχής και μέσα από αυτούς

τους μηχανισμούς η Τουρκία καταφέρνει να περάσει

αυτό που θέλει στους μουσουλμάνους της Θράκης. 

Θα αναρωτιέστε προφανώς πως η Τουρκία κα-

ταφέρνει να εκτουρκίζει όλο και περισσότερους μου-

σουλμάνους, με ποιους τρόπους το πετυχαίνει αυτό. 

Η βασικότερη μέθοδος εκτουρκισμού των

μουσουλμάνων της Θράκης είναι η θρησκεία μέσα

από την οποία ψευτομουφτήδες και ιμάμηδες περνάνε

τα μηνύματα τους. Η κοινή θρησκεία Πομάκων, Ρομά

και τουρκογενών αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα

για την Τουρκία διότι επικρατούν οι εξισώσεις: οι Έλ-

ληνες είναι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι είναι

Τούρκοι. Σαν παράδειγμα σας αναφέρω πως αρκετές

φορές εμείς οι μουσουλμάνοι πάμε στο τζαμί και εκεί

ακούμε προεκλογικές ομιλίες υποψηφίων δημάρχων

ή βουλευτών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μας μοιρά-

ζουν ψηφοδέλτια υποψηφίων που θέλει να στηρίξει το

τουρκικό προξενείο. 

Δεν ξέρω πως θα σας φαινόταν εσάς να πάτε

στην εκκλησία κι αντί για τον ιερέα να ακούσετε προ-

εκλογική ομιλία υποψηφίων, αλλά για εμάς είναι του-

λάχιστον προσβλητικό αυτό που γίνεται μέσα στα

τζαμιά. Επειδή όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που

μετράει θα πρέπει δυστυχώς να ομολογήσω πως μέσα

από τη θρησκεία εκτουρκίζονται όλο και περισσότεροι

μουσουλμάνοι κι αυτό γίνεται διότι, με τεράστια ευ-

θύνη της ελληνικής πολιτείας, οι περισσότεροι μου-

σουλμάνοι της Θράκης είναι αγράμματοι και ξέρετε

πολύ καλά πως όταν έχουμε να κάνουμε με αμόρφω-

τους ανθρώπους η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό

ρόλο. 

Μια άλλη επίσης αποτελεσματική μέθοδος με

την οποία επιτυγχάνεται ο εκτουρκισμός των μου-

σουλμάνων της Θράκης είναι το χρήμα το οποίο ιδι-

«Ιστορικά δεδομένα, Συνθήκη Λωζάννης και 

Μουσουλμανική Μειονότητα Δυτ. Θράκης. 

Παρόν και Μέλλον Μειονότητας»

Ομιλητής: Σεμπαϊδήν Καραχότζα

Δημοσιογράφος – Συγγραφέας
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αίτερα σε εποχές σαν κι αυτή που διανύουμε εδώ και

μερικά χρόνια μπορεί να κάνει θαύματα. Ακόμα και

οι πέτρες πλέον γνωρίζουν πως το τουρκικό προξενείο

της Κομοτηνής έχει μερικές εκατοντάδες για να μην

πω χιλιάδες άμισθους συνεργάτες, ανθρώπους δηλαδή

που τους πληρώνει για να επηρεάζουν τους συντοπίτες

τους και να τους πείσουν πως είναι Τούρκοι και όχι

Έλληνες. 

Πρόσφατα διάβαζα σε πολύ γνωστό περιοδικό

πως το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής έλαβε μια

έκτακτη επιχορήγηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ

αποκλειστικά για την προεκλογική περίοδο που πέ-

ρασε προκειμένου με τα χρήματα αυτά να ενισχυθούν

υποψήφιοι τους οποίους στηρίζει η Τουρκία. Όλοι κα-

ταλαβαίνετε πως με τόσο χρήμα πολλά μπορεί να γί-

νουν. Με 500 ευρώ για να στείλουν τα παιδιά τους σε

μειονοτικό σχολείο και όχι σε ελληνικό και με άλλα

500 ευρώ για να φοράει η κόρη της οικογένειας μαν-

τήλα, κάποιοι λύνουν το οικονομικό τους πρόβλημα.

Στις περιπτώσεις βέβαια που δε φέρνουν απο-

τέλεσμα όλα τα παραπάνω εφαρμόζεται η μέθοδος της

τρομοκρατίας την οποία έχω ζήσει από πρώτο χέρι.

Εγώ ήμουν αυτός που το 2007 δεχόμουν απειλητικά

τηλεφωνήματα επειδή ζητούσα ελληνικά σχολεία για

τα παιδιά μου κι επειδή μιλούσα ανοιχτά για Έλληνες

Πομάκους στη Θράκη. Το περίεργο είναι πως όταν κα-

τέγραψα αυτά τα απειλητικά τηλεφωνήματα και τα

πήγα στον εισαγγελέα για να ζητήσω να γίνει άρση

του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να μάθω από πού

προέρχονται αυτά τα τηλεφωνήματα έλαβα την απάν-

τηση πως για να παρέμβει η δικαιοσύνη θα πρέπει να

υπάρχουν γεγονότα, να βρω δηλαδή κανένα πτώμα

στο σπίτι μου. Έτσι μας αντιμετωπίζει δυστυχώς η ελ-

ληνική πολιτεία.   

Σε όλη αυτή τη συστηματική προσπάθεια

εκτουρκισμού των μουσουλμάνων της Θράκης παίζει

καθοριστικό ρόλο και ο τουρκόφωνος τύπος της πε-

ριοχής ο οποίος ανθρώπους σαν εμένα τους παρου-

σιάζει στην κοινή γνώμη ως προδότες του μεγάλου

τουρκικού έθνους, ως ανθρώπους που δηλώνουν Έλ-

ληνες Πομάκοι μόνο και μόνο επειδή πληρώνονται

από το ελληνικό παρακράτος κι αυτό πολλές φορές

μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διότι αρκετοί

μουσουλμάνοι τα πιστεύουν όλα αυτά και μας φέρον-

ται σχεδόν εχθρικά. 

Όταν πριν μερικά χρόνια αποφασίσαμε μερι-

κοί άνθρωποι να δημιουργήσουμε τον πρώτο πολιτι-

στικό σύλλογο Πομάκων στην Ξάνθης τοιχο κολ- 

λήθηκαν σε όλα τα τζαμιά τα ονόματα μας και μας πα-

ρουσίαζαν στους συντοπίτες μας ως προδότες, ως αν-

θρώπους πληρωμένους από το ελληνικό παρακράτος

με αποτέλεσμα να μη μπορούμε ούτε να κυκλοφορή-

σουμε μέσα στα χωριά μας. Χρειάστηκε αρκετός χρό-

νος και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποδείξουμε

πως τα πράγματα δεν είναι έτσι και πως δηλώνουμε

Έλληνες Πομάκοι γιατί το πιστεύουμε και όχι γιατί

μας πληρώνουν κάποιοι και ευτυχώς τα πράγματα σή-

μερα είναι πολύ καλύτερα. 

Το πιο τραγικό είναι πως όλα αυτά γίνονται με

την ανοχή και μερικές φορές ίσως και με τη στήριξη

της ελληνικής πολιτείας η οποία απουσιάζει από τη

Θράκη. Κι όμως, τα πράγματα θα μπορούσαν να μην

είναι τόσο άσχημα για τους Έλληνες Πομάκους της

Θράκης αν η πολιτεία αποφάσιζε να ασχοληθεί έστω

και λίγο μαζί και κυρίως αν αποφάσιζε να τους εξα-

σφαλίζει μια καλύτερη παιδεία. Πάντα το έλεγα και

θα συνεχίσω να το λέω πως μόνο ένας μορφωμένος

άνθρωπος μπορεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του

και να επιτρέπει να παίζονται τέτοια παιχνίδια στην

πλάτη του και πιστεύω πως μια σωστά μορφωμένη

μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη δε θα μπορεί

να την ελέγχει και να την καθοδηγεί κανένας. 

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ελληνόπουλα, οι

μουσουλμάνοι της Θράκης είναι αναγκασμένοι να

φοιτούν σε μειονοτικό δημοτικό σχολείο, το οποίο

τους παρέχει τα πάντα εκτός από μόρφωση. Για να

γίνω πιο συγκεκριμένος θα σας αναφέρω αυτό που γί-

νεται με τους Πομάκους μαθητές. Πρόκειται για παι-

διά τα οποία μέχρι τα 6 τους χρόνια μιλάνε μόνο τη

μητρική τους γλώσσα, δηλαδή την πομάκικη και ξαφ-

νικά στην Α δημοτικού καλούνται να διδαχτούν τέσ-

σερις διαφορετικές γλώσσες, τις οποίες δεν έχουν

μιλήσει ποτέ. 

Την ελληνική την οποία ασφαλώς πρέπει να

μάθουν γιατί είναι η γλώσσα της χώρας στην οποία

ζούνε αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν την έχουν μιλή-

σει καθόλου, την Τουρκική γιατί αυτό αποφάσισαν

κάποιοι, την αραβική λόγω των θρησκευτικών και την

Αγγλική όπως προβλέπει το εθνικό σύστημα παιδείας.

Με λίγα λόγια αυτά τα παιδιά από το πουθενά πρέπει

να μάθουν τέσσερις διαφορετικές γλώσσες κι αυτό

φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα να μη μπορούν να μά-

θουν καμία από αυτές όπως πρέπει. 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που πολλοί

μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν ζητήσει πολλές

φορές τη δηδημιουργία δημόσιων ελληνόφωνων δη-

μοτικών σχολείων και στα χωριά τους διότι τέτοια

σχολεία υπάρχουν μόνο στην πόλη με αποτέλεσμα οι
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μουσουλμάνοι που ζουν σε χωριά να μην έχουν πρό-

σβαση σ’ αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί μου-

σουλμάνοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι

τους στο χωριό και να πάνε στο ενοίκιο της πόλης για

να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνό-

φωνο δημοτικό σχολείο. Αυτός είναι ο λόγος που

πολλά δημόσια ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία της

πόλης τείνουν να μετατραπούν σε μειονοτικά εξαιτίας

της παρουσίας πολλών μουσουλμάνων μαθητών κι

όλα αυτά τα γνωρίζει καλύτερα από μένα το υπουρ-

γείο παιδείας, αλλά δεν κάνει τίποτα. 

Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να εγκαταλεί-

ψουν τα χωριά τους όλοι οι μουσουλμάνοι και να με-

ταφερθούν στην πόλη ώστε να έχουν πρόσβαση στα

δημόσια ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία, οι περισσό-

τεροι είναι αναγκασμένοι να μείνουν στο χωριό τους

με αποτέλεσμα θέλοντας και μη να στέλνουν τα παιδιά

τους σε μειονοτικό σχολείο. Πριν από μερικά χρόνια

και συγκεκριμένα τότε που υπουργός παιδείας ήταν ο

Θρακιώτης Ευριπίδης Στυλιανίδης ξεκίνησε μια πολύ

σοβαρή προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία

τεσσάρων ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων στα πο-

μακοχώρια της Ξάνθης, αλλά η προσπάθεια αυτή αν

και βρισκόταν σε πολύ καλό δρόμο δεν ολοκληρώ-

θηκε ποτέ. Κάποια στιγμή μεσολάβησε ο ανασχημα-

τισμός της κυβέρνησης και ο διάδοχος του κυρίου

Στυλιανίδη ο Άρης Σπηλιωτόπουλος για λόγους που

δεν μπορώ να γνωρίζω δεν συνέχισε αυτή την προ-

σπάθεια. 

Όσο για τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και γε-

νικότερα την πολιτιστική ταυτότητα των Πομάκων,

εμείς οι ίδιοι οι Πομάκοι έχουμε κάνει αρκετά βήματα

ως προς την καταγραφή και διάσωσή τους αλλά αυτό

σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρκετό. Όσες προσπά-

θειες κι αν κάνουμε εμείς, αν δεν ασχοληθεί με το

θέμα η ελληνική πολιτεία δυστυχώς είναι βέβαιο πως

θα χαθεί κάποια στιγμή τόσο η γλώσσα μας όσο και ο

πολιτισμός μας. Δυστυχώς όμως όπως ανέφερα και

στην αρχή της ομιλίας μου η ελληνική πολιτεία δεν

έχει ασχοληθεί ποτέ με τους Πομάκους, η ελληνική

πολιτεία είναι σχεδόν απούσα από τη Θράκη με απο-

τέλεσμα να έχουμε ένα τουρκικό προξενείο το οποίο

κυριολεκτικά κάνει ότι θέλει κι όταν ένας ξένος πα-

ράγοντας έρχεται μέσα στο γήπεδο σου και σε παίζει

μονότερμα είσαι άξιος της μοίρας σου. 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Κινδυνεύει η Θράκη

από την Τουρκία και την όλη

πρακτική της Ελληνικής Πο-

λιτείας ή πρόκειται για κιν-

δυνολογία; Εδώ και 100 έτη

ο ελληνισμός συρρικνώνεται

με εμφανείς δυσμενείς επι-

πτώσεις. Υπενθυμίζεται η

Μικρασιατική καταστροφή, η Αν.Θράκη, η Κων -

σταντινούπολη, η Ίμ-    βρος, η Τένεδος, η Αλεξάνδρεια,

η Κύπρος, η Βόρ. Ήπει  ρος.  Περαιτέρω συρρίκνωση

δεν είναι πλέον ανεκτή έναντι οιουδήποτε πολιτικού

προσχήματος, διότι αφορά πλέον τον πυρήνα του

έθνους μας. Η νεο-οθωμανική, αναθεωρητική Τουρκία

με περιφερειακές φιλοδοξίες αποτελεί αδιαμφισβή-

τητη απειλή αφού διαθέτει και την πολιτική βούληση

και τη δυνατότητα να θίξει υπαρξιακά και ζωτικά συμ-

φέροντα της χώρας μας στη Δυτ. Θράκη, το Αιγαίο,

την Κύπρο και την ΝΑ Μεσόγειο. Οι συμμαχίες δεν

εγγυώνται την ακεραιότητα της χώρας μας, ενώ οι πο-

λιτικές μας ηγεσίες ουδέποτε διετύπωσαν και εφήρ-

μοσαν διακομματική Εθνική Στρατηγική. 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η Τουρκία επιδιώκει την επέκταση και την

άσκηση επιρροής πέραν των συνόρων της, με μοχλό

τις μουσουλμανικές μειονότητες. Μεταξύ άλλων η

τουρκική στρατηγική επιδιώκει διαχρονικά και με συ-

νέπεια την υλοποίηση του κεμαλικού Εθνικού Συμβο-

λαίου, που διατυπώθηκε το 1920, για την μελλοντική

υπαγωγή της Δυτ. Θράκης στην Τουρκία. Η απόκτηση

ευρωπαϊκών εκτάσεων εν γένει της προσδίδει ευρω-

παϊκά ερείσματα και ειδικότερα η Θράκη προσφέρει

επιπλέον στην Τουρκία συγκυριαρχία και ενεργειακή

συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. 

Η επιλεγείσα τουρκική στρατηγική είναι ο πει-
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θαναγκασμός, δηλαδή η αξιόπιστη απειλή χρήσης

βίας που αναγκάζει τον αντίπαλο να προβαίνει σε κα-

τευναστικές, διαρκείς, σταδιακές υποχωρήσεις. Η

εφαρμογή της στρατηγικής αυτής στη Θράκη περι-

λαμβάνει την απομόνωση, χειραγώγηση και τουρκο-

ποίηση της μειονότητας, την μετατροπή αυτής από

μειονότητα σε κοινότητα, την απομάκρυνση των Ελ-

λήνων χριστιανών, τον ψυχολογικό και οικονομικό

διαχωρισμό της Θράκης από την Ελλάδα, την αμφι-

σβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με θέσπιση παραλ-

λήλου συστήματος αυτοδιοικήσεως, την οργάνωση

μέρους της μειονότητας σε παρακρατική και ίσως σε

παραστρατιωτική βάση, άτυπη συγκυριαρχία και τε-

λικά αυτονόμηση. Στις τουρκικές βλέψεις δημιουργίας

αυτόνομης μουσουλμανικής δημοκρατίας εξαρτώμε-

νης από την Τουρκία συμπεριλαμβάνεται και η νότια

Βουλγαρία με το ένα εκατομμύριο μουσουλμάνους

που κατοικούν εκεί. Η Τουρκία εποφθαλμιά τη

Θράκη, αλλά βλέπει και δυτικότερα, τουλάχιστον έως

τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις

του Τούρκου πρωθυπουργού. Ας μην ξεχνούμε τέλος

τον έτερο πυλώνα της ίδιας στρατηγικής, ο οποίος κα-

τόρθωσε με επιτυχία τη σταδιακή εκδίωξη και εξά-

λειψη της ελληνικής μειονότητας των τουλάχιστον

120.000 κατοίκων στην Πόλη, την Ίμβρο και την Τέ-

νεδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙ-

ΕΙΣΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ. ΘΡΑΚΗ.  

Προς υλοποίηση της στρατηγικής της για τη

Θράκη, η Τουρκία εδώ και δεκαετίες μετέρχεται των

ακολούθων μεθόδων:

1. Διεκδικεί διαρκώς και όταν οι διεκδικήσεις της

ικανοποιούνται, θεωρεί αυτές ως κεκτημένο και με-

ταβαίνει σε επόμενη φάση νέων διεκδικήσεων. 

2. Με κύριο μοχλό της το ισχυρό οικονομικά (ει-

κάζεται ότι λαμβάνει ενίσχυση πλέον των 25 εκ. $

ετησίως) Γενικό Προξενείο Κομοτηνής (ΓΠΚ), επεν-

δύει στον συνδυασμό «τουρκική εκπαίδευση, μου-

σουλμανική θρησκεία, πολιτική και οικονομική

εξάρτηση» σε ολόκληρη τη μειονότητα. Το ΓΠΚ

ιδρύει δεκάδες δήθεν πολιτιστικά σωματεία και ΜΚΟ

που προωθούν τα τουρκικά συμφέροντα. Σύμφωνα με

βάσιμες πληροφορίες, μισθοδοτεί μεγάλο αριθμό ατό-

μων για την ποδηγέτηση της μειονότητας με εξαγορά,

απειλές ή εκδικητικά αντίποινα, οργανώνει προβοκά-

τσιες και επεκτείνει την δραστηριότητά του στην υπό-

λοιπη ελληνική επικράτεια. Ρυθμίζει τις πολιτικές

εξελίξεις στην περιοχή και χρηματοδοτεί κάθε δρα-

στηριότητα που υπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. 

3. Η Τουρκία διατηρεί διαρκή επαφή με τη μει-

ονότητα. Διοργανώνονται τακτικές επισκέψεις μελών

της τουρκικής κυβερνήσεως και υψηλόβαθμων αξιω-

ματούχων στην περιοχή, οι οποίοι προβαίνουν σε προ-

κλητικές και υπονομευτικές επαφές, δηλώσεις και

ενέργειες. Δίδονται κίνητρα σπουδών νέων της μει-

ονότητας στην Τουρκία, μεθοδεύονται τακτικά δω-

ρεάν μετακινήσεις μουσουλμάνων από και προς την

Τουρκία και χρηματοδοτούνται αφίξεις τουρκικών πο-

λιτιστικών αποστολών στη Δυτ. Θράκη.

4. Προσπαθεί να επιτύχει οικονομική εξάρτηση

της περιοχής από τουρκικά κεφάλαια, μέσω της τρά-

πεζας Ζιράτ, η οποία επηρεάζει τη φθίνουσα τοπική

οικονομία, δανειοδοτεί μουσουλμάνους για αγορά

γης, αλλά και χρεωμένους Έλληνες που είναι πιθανόν

να χάσουν την περιουσία τους. Πολλοί τουρκογενείς

εισάγουν ποικιλία φθηνών τουρκικών προϊόντων και

ενισχύουν το παραεμπόριο. Παράλληλα, Τούρκοι επι-

χειρηματίες εμφανίζονται πρόθυμοι, είτε να επενδύ-

σουν στον τουρισμό, τη βιομηχανία, την υγεία και την

ενέργεια της περιοχής, είτε να χρηματοδοτήσουν τη

δημιουργία Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, τηλεοπτι-

κού σταθμού και πανεπιστημίου όταν το επιτρέψουν

οι καταστάσεις. 

5. Προσπαθεί να εκτουρκίσει τη μειονότητα

μέσω της παιδείας και της θρησκείας. Η μειονοτική

εκπαίδευση και θρησκευτική αγωγή, μετατρέπονται

σε παραεκπαίδευση και παραπαιδεία, η οποία διαμορ-

φώνει τουρκικές εθνικές συνειδήσεις και κρατά τη

μειονότητα απομονωμένη από την υπόλοιπη κοινω-

νία. 

6. Επιδιώκει τη λαϊκή αποδοχή με προπαγανδι-

στική εισβολή στον πολιτισμό και στα θεάματα.

Υπάρχουν προτάσεις αγοράς τοπικών ποδοσφαιρικών

συλλόγων, μοιράζονται δωρεάν δορυφορικοί δέκτες

και λειτουργούν δεκάδες αλυτρωτικά μπλογκς στο

διαδίκτυο. Οι προαναφερθέντες σύλλογοι και σωμα-

τεία που αυτοαποκαλούνται «τουρκικά», δραστηριο-

ποιούνται (άραγε με ποια χρηματοδότηση;) τόσο στη

Θράκη όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ συγ-

χρόνως διεισδύουν και σε όργανα της Ε.Ε.

7. Ελέγχει την πολιτική ζωή της περιοχής με την

ένταξη εκλεκτών της υποψηφίων σε συνδυασμούς ελ-

ληνικών πολιτικών κομμάτων, με τη δυναμική καθο-

δήγηση της ψήφου της μειονότητας, καθώς και με τη

στήριξη του αμιγώς μουσουλμανικού και τουρκοφρό-

νου κόμματος «Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας,» (DEB). 

8. Προετοιμάζει το φρόνημα της τουρκικής κοι-

νής γνώμης. Για παράδειγμα στα σχολεία μοιράζονται

αναθεωρητικοί χάρτες της περιοχής της Θράκης, τα

σχολικά τους εγχειρίδια αναγράφουν, ότι τα νησιά του

Αιγαίου ευρίσκονται υπό ελληνική κατοχή και εντός

των τουρκικών χωρικών υδάτων και ότι ο ελληνικός

πολιτισμός είναι τουρκικής προελεύσεως αφού οι
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Τούρκοι ευρίσκονται στην περιοχή από το 2500 π.Χ.

Ταυτόχρονα εξωραΐζεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία

και αποσιωπούνται οι γενοκτονίες.

9. Διεισδύει σε ολόκληρη την επικράτεια, με επί-

δειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος για την Καβάλα και

τη Μακεδονία εν γένει, την προώθηση θέματος υπάρ-

ξεως εθνικών μειονοτήτων στη Μακεδονία, τη

Θράκη, την Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, με την συ-

στηματική προσέγγιση των μουσουλμάνων μετανα-

στών που η ίδια φροντίζει να μας προμηθεύει, με τη

διεκδίκηση θρησκευτικής εκπροσώπησης αυτών, με

καταγγελία της χώρας μας για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, με απαιτήσεις δημιουργίας τζαμιών και νεκρο-

ταφείων καθώς και με την ανάδειξη θέματος

οθωμανικών περιουσιών και μνημείων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Σε αντίθεση με την Τουρκία, η έλλειψη δια-

χρονικών Εθνικών Σκοπών (ΕΘΣΚ) και Εθνικής

Στρατηγικής (ΕΘΣΤ) ώθησε τη χώρα μας να υιοθετεί

αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες, σε βάθος χρό-

νου, πολιτικές αναλόγως των εκάστοτε συγκυριών.

Έτσι, το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας Βενιζέλου

– Κεμάλ του 1930 προσέφερε στην Τουρκία την απέ-

λαση των παλαιομουσουλμάνων από τη Δυτ. Θράκη,

που αποτελούσαν ανάχωμα στον κεμαλικό σωβινισμό,

τη νομιμοποίηση σωματείων με τον όρο «τουρκικός»

στον τίτλο τους, την επιβολή του λατινικού αλφαβή-

του και την αποδοχή βιβλίων και δασκάλων από την

Τουρκία. 

Με τα μορφωτικά πρωτόκολλα του 1951 και

αργότερα του 1968, η Τουρκία μετατρέπεται σε κηδε-

μόνα της μειονότητας, η εκπαίδευση υλοποιείται στην

επίσημη πλέον τουρκική γλώσσα, ιδρύονται μειονο-

τικά γυμνάσια και λύκεια, ενώ αυξάνεται ο αριθμός

των μετακλητών διδασκάλων από την Τουρκία. Το

1954 η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει την Συνθήκη

της Λωζάννης αναγνωρίζοντας τουρκική μειονότητα

και ψηφίζονται νόμοι περί λειτουργίας «τουρκικών

σχολείων».  

Το 1984 διαλύονται οι μουσουλμανικοί σύλλογοι με

τον όρο «τουρκικός», ενώ το 1988 αντικαθίσταται ο

όρος «τουρκικός» με τον όρο «μειονοτικός». Έως τις

αρχές της δεκαετίας 1990 η πρόσβαση από και προς

τα χωριά των μουσουλμάνων της ορεινής Ροδόπης

ήταν ελεγχόμενη (οι γνωστές μπάρες). Από τη δεκαε-

τία 1990 ήρθησαν οι διοικητικοί περιορισμοί της μει-

ονότητας και περάσαμε σε άλλο άκρο με υιοθέτηση

πολιτικών προνομιακής μεταχείρισης των μουσουλ-

μάνων έναντι των χριστιανών συμπολιτών τους. 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Υπάρχει ενδεχομένως πολιτικό φοβικό σύν-

δρομο ή πολιτική ανεπάρκεια ή ενδεχόμενη αλληλε-

ξάρτηση συμφερόντων μεταξύ μερίδος πολιτικών

παραγόντων και της ελίτ του μουσουλμανικού πληθυ-

σμού, που κορυφώνεται στις παραμονές εκλογικών

αναμετρήσεων και συνδράμει την τουρκική στρατη-

γική. Φαίνεται υπερβολικό; Τότε πως είναι δυνατόν

να ερμηνευθεί διαφορετικά η αδράνεια, η μη εφαρ-

μογή των νόμων και ενίοτε η συνδρομή του κράτους,

ενώπιον φαινομένων σαν τα ακόλουθα:

1. Κατάφορη καταπάτηση πολιτισμικών δικαιω-

μάτων των Πομάκων και Ρομά πλήρως κατοχυρωμέ-

νων από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Διεθνές Δίκαιο

και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ανεμπόδιστη ίδρυση πα-

ρανόμων νηπιαγωγείων και φροντιστηρίων.

2. Μειονοτικοί υποψήφιοι που δηλώνουν «Τούρ-

κοι» και άρρηκτα συνδεδεμένοι με την «μητέρα-πα-

τρίδα Τουρκία», δραστηριοποιούμενοι υπέρ της

«ανεξάρτητης Θράκης» στηριζόμενοι από τουρκόφρο-

νες φορείς, που ενσωματώνονται στα ελληνικά πολι-

τικά κόμματα και καθίστανται βουλευτές του

ελληνικού κοινοβουλίου.

3. Παραβιάζεται το Σύνταγμα σε θέματα ισονο-

μίας και ισοπολιτείας, το δε προσωπικό δεδομένο του

θρησκεύματος γίνεται εθνολογικό κριτήριο και κριτή-

ριο διαχωρισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

των πολιτών.

4. Νόμοι σαν το σχέδιο «Καλλικράτης» δεν λαμ-

βάνουν υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα της περιοχής.

5. Αιρετοί  πολιτικοί και δημοτικοί άρχοντες,

συμμετέχουν σε προπαγανδιστικές τηλεοπτικές εκ-

πομπές και λοιπές επετειακές εκδηλώσεις και εορτα-

σμούς τουρκικών συμφερόντων, ενώ επιδιώκουν

σταθερές επαφές και προεκλογικές φωτογραφίες με

τον Τούρκο Πρόξενο.

6. Υπάρχουν ανά την επικράτεια Δήμαρχοι πρό-

θυμοι να γεμίσουν την πόλη τους με τζαμιά και μου-

σουλμανικά νεκροταφεία, ανεξαρτήτως διεθνών

συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας και εθνικών επι-

πτώσεων, ενώ μερίδα διανοουμένων ξαναγράφει την

ιστορία εξωραΐζοντας την οθωμανική περίοδο της

δήθεν ανοχής και της ευημερίας και επιβεβαιώνοντας

την δήθεν τεχνητή δημιουργία του ελληνικού έθνους

το 1821.

7. Το ΓΠΚ παρεμβαίνει, ανεξέλεγκτα, απροκά-

λυπτα και υπονομευτικά στα εσωτερικά πράγματα της

χώρας.

8. Μειονοτικοί σύλλογοι ανοίγουν Γραφεία στις

Βρυξέλλες και την υπόλοιπη Ευρώπη, διασύροντας

και υπονομεύοντας την χώρα στο εξωτερικό. Άλλοι

σύλλογοι μετέχουν σε ποδοσφαιρικά τουρνουά ευρω-
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παϊκών μειονοτήτων, με χρώματα, σημαία και εθνικό

ύμνο της δήθεν αυτόνομης Θράκης. Άλλοι μεταφέ-

ρουν δωρεάν μουσουλμάνους της Θράκης στην

Αδριανούπολη για να παρακολουθήσουν την ταινία

«Η άλωση 1453» ή διοργανώνουν δωρεάν τουριστικές

μεταφορές στην Τουρκία με την υποχρέωση να εγγρα-

φούν στο κόμμα DEB. Οι περισσότεροι σύλλογοι φέ-

ρουν τον προσδιορισμό «τουρκικός», παρά το γεγονός

ότι αυτό θεωρείται παράνομο από το Συμβούλιο της

Επικρατείας, διοργανώνουν εκδηλώσεις στις οποίες

δεσπόζει η αυτονομιστική σημαία της Δυτ. Θράκης

και επισκέπτονται συχνά τους αρχηγούς των ακραίων

τουρκικών εθνικιστικών κομμάτων.

9. Οι ψευδομουφτήδες και άλλα όργανα της Άγ-

κυρας προτρέπουν σε ανυπακοή των νόμων, απειλούν

και εκβιάζουν νομοταγείς μουσουλμάνους, αποκα-

λούν τους χριστιανούς γκιαούρηδες, διαδίδουν το δι-

χαστικό σύνθημα «Τούρκος ψηφίζει Τούρκο»,

θεσπίζουν αντεθνικές εορτές και επιβάλλουν σε Πο-

μάκους να μην διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις στη γλώσσα τους. Αντινομάρχες χαρακτηρίζουν

την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ως ειρηνευτική πα-

ρέμβαση. 

10. Τούρκοι υπουργοί, επισκεπτόμενοι τη Θράκη

δηλώνουν ότι η μειονότητα αποτελεί μέρος του τουρ-

κικού έθνους και θεωρούν τη Δυτ. Θράκη ως το «κομ-

μένο χέρι της Τουρκίας», ενώ εφημερίδες της Θράκης

χαιρετίζουν τη νίκη του Κεμάλ το 1922 και αναρτούν

αφίσες του τουρκικού ΓΕΕΘΑ. 

11. Ελληνικά κόμματα διατηρούν επαφές με απο-

σχιστικούς συλλόγους και το μειονοτικό κόμμα DEB.

Κορυφαίοι πολιτικοί μας ανελάμβαναν πρωτοβουλίες

για τον αφοπλισμό Ελλάδος, Τουρκίας και Βουλγα-

ρίας στην περιοχή. Δήμαρχοι διοργανώνουν προεκλο-

γικά, εορτασμούς οθωμανικής μνήμης με Τούρκους

προσκεκλημένους, υπουργοί εμποδίζουν εθνοκεντρι-

κές πρωτοβουλίες ιδιωτών, πρώην υπουργοί μας συ-

νυπογράφουν καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ

για «εθνικές μειονότητες» και συλλόγους στην Ελ-

λάδα. Κόμματα καταργούν από υποψηφίους τους ελ-

ληνόφρονες μειονοτικούς με τη μομφή ότι είναι

φορείς ελληνικού εθνικισμού, δίχως όμως να διαμαρ-

τύρονται και να καταγγέλλουν φορείς του τουρκικού

εθνικισμού που δρουν στην ελληνική επικράτεια. Με-

ρίδα εγχωρίων πολιτικών, διανοουμένων και δήθεν

ανεξαρτήτων οργανώσεων συμφωνεί με τις τουρκό-

φρονες καταγγελίες σε διεθνή φόρα, ενώ η ίδια μερίδα

ουδέποτε καταγγέλλει παραβιάσεις δικαιωμάτων των

Πομάκων ή των Ρομά ή των μειονοτήτων εντός της

Τουρκίας, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα για

τον ρόλο τους. 

Ο ΞΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Τα ισχυρά κράτη στα Βαλκάνια αποτελούσαν

παραδοσιακά εμπόδιο στα γεωπολιτικά σχέδια άλλων

δυνάμεων. Μικρά κρατίδια στην  σημαντική αυτή πε-

ριοχή, εύκολα χειραγωγήσιμα χρησιμοποιούμενα ως

βάσεις και αναχώματα για αποτελεσματικότερο

έλεγχο της Ρωσίας, πιθανόν να εξυπηρετούν συμφέ-

ροντα ορισμένων κρατών, οικονομικών και ενεργει-

ακών συμφερόντων και Διεθνών Οργανισμών. Αρκετά

ιδρύματα και οργανισμοί, γνωστής χρηματοδότησης,

δυστυχώς Δυτικής και συμμαχικής προελεύσεως εγεί-

ρουν και συντηρούν το θέμα των «εθνικών μειονοτή-

των» στην Ελλάδα. 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑ-

ΣΕΙΣ

Η αποφυγή νέας εθνικής συρρικνώσεως απαι-

τεί αυτοκριτική, άρση της σιωπής, της αδιαφορίας και

ιδιοτέλειας καθώς και διαρκή επαγρύπνηση ηγεσίας

και κοινής γνώμης. Δυστυχώς την πρωτοβουλία της

ατζέντας των «θεμάτων» στη Θράκη καθορίζει η

τουρκική πολιτική και η Πολιτεία απλώς αντιδρά ανα-

κλαστικά, άτονα και καθυστερημένα. 

Θα πρέπει να εκπονηθεί συνολική διακομμα-

τική Εθνική Στρατηγική. Ειδικότερα για τη Θράκη, με

σεβασμό στην Συνθήκη της Λωζάννης, η εν λόγω

στρατηγική θα πρέπει, στα πλαίσια του Συντάγματος,

να αποβλέπει στην πλήρη, ισότιμη και ισόνομη αντι-

μετώπιση μίας απογκετοποιημένης μειονότητας. Στην

κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει η εξέταση καταργή-

σεως εφαρμογής της Σαρία καθώς και η δημιουργία

προϋποθέσεων εξόδου της μειονότητας από την κοι-

νωνική και μορφωτική απομόνωση. Επιπλέον, θα πρέ-

πει να μεθοδευθεί δέσμη πολιτικών, αυτοδιοικητικών

και αναπτυξιακών ενεργειών και μέτρων, μέσω των

οποίων θα διασφαλίζεται η ανάπτυξη και η ευημερία

όλου του πληθυσμού και θα αποσαφηνίζεται δια παν-

τός, ότι η Τουρκία, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης,

δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη για τη Θράκη, αλλά

είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και μόνο, για την ελλη-

νική μειονότητα στην Τουρκία, την οποία έχει φρον-

τίσει να εξαλείψει. 

Το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορι-

σμού διαφέρει από τη συλλογική ταύτιση με αλυτρω-

τική, αντεθνική και υπονομευτική πολιτική. Στην

περίπτωση αυτή η νομική δαμόκλειος σπάθη θα πρέ-

πει να επιπίπτει άμεσα, δίχως φοβίες και αναστολές.

Θα πρέπει να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα και οι

προϋποθέσεις εφαρμογής νόμου περί στερήσεως της

ιθαγένειας, να συνεχισθεί απρόσκοπτα η εφαρμογή

του νόμου περί ιμάμηδων, να διακοπεί κάθε επαφή

κρατικού φορέως με τους ψευδομουφτήδες και να
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στηριχθεί με κάθε τρόπο το κύρος και η ασφάλεια των

νομίμων μουφτήδων και ιμάμηδων.

Να διασφαλισθεί, ότι η εκπαίδευση δεν θα

αποτελεί πλέον προπαγανδιστικό εργαλείο διαμορφώ-

σεως εθνικών συνειδήσεων.  Απαιτείται εκπαιδευτική

αναβάθμιση με αύξηση των δημοσίων σχολείων κάθε

βαθμίδος σε κάθε μειονοτική περιοχή, παρέχοντας

ίσες ευκαιρίες και επιλογές στους Έλληνες πολίτες της

Θράκης. Να εξετασθεί η σκοπιμότητα και δυνατότητα

καταγγελίας των μορφωτικών πρωτοκόλλων της ψυ-

χροπολεμικής περιόδου (20/4/1951 και 20/12/1968)

που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάννης. Δεν θα

πρέπει να καθορίζεται η εκπαίδευση Ελλήνων πολι-

τών από οποιαδήποτε ξένη χώρα.

Απόρριψη κάθε διαπραγματεύσεως στη βάση

της αμοιβαιότητας, αφού με τις διαχρονικές τουρκικές

μεθοδεύσεις αυτή έχει καταστεί πλήρως ανισοβαρής.

Αν ποτέ ίσχυε ρήτρα αμοιβαιότητας, αυτή θα όφειλε

να αρχίσει με την άμεση απόδοση τουρκικής υπηκοό-

τητας, με πλήρη δικαιώματα στην Τουρκία, σε τουλά-

χιστον 150.000 Έλληνες.

Η γενικευμένη ανομία στην περιοχή χρήζει

αμέσου αντιμετωπίσεως. Στα πλαίσια των οικονομι-

κών ελέγχων σε ολόκληρη την επικράτεια, θα πρέπει

να εγκατασταθεί μόνιμα στη Θράκη κλιμάκιο ελέγχου

διακινήσεως μαύρου χρήματος καθώς και κάθε άλλης

παραβατικής οικονομικής δραστηριότητος για κάθε

φορέα και σύλλογο. Θα πρέπει να ελεγχθεί η επάρκεια

του νομικού μας πλαισίου περί υπονομευτικών και

αλυτρωτικών δράσεων κατά της χώρας, εκ μέρους φυ-

σικών προσώπων, οργανώσεων, συλλόγων, σωμα-

τείων  και ασφαλώς πολιτικών κομμάτων.

Θα πρέπει να συγκρατηθεί το πλειονοτικό

στοιχείο της Θράκης με σειρά κινήτρων, στην κατεύ-

θυνση της εργασίας, των υποδομών, της ασφάλειας,

των φόρων, της γης, του εξωτερικού και εσωτερικού

τουρισμού, της ενισχύσεως φορέων όπως το Πανεπι-

στήμιο και της μεταφοράς κρατικών υπηρεσιών στην

περιοχή, καθώς και δημοσίων και ξένων επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι επενδυτικές προσφορές δεν θα

πρέπει να αξιολογούνται μόνο με λογιστικά οικονο-

μικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια ασφάλειας και

άμυνας. 

Η επιθυμητή τελική κατάσταση θα πρέπει να

είναι μία μειονότητα ευημερούσα, ισότιμα ενταγμένη

στην ελληνική κοινωνία με πλήρη διασφάλιση των

μειονοτικών δικαιωμάτων της. Το κράτος οφείλει να

την αγκαλιάσει ώστε τα μέλη της να αισθάνονται την

φροντίδα και την προστασία του. Θα πρέπει να ανα-

γνωρισθεί, να προβληθεί και να στηριχθεί η πολιτι-

σμική ιδιαιτερότητα Πομάκων και Ρομά, αλλά και

τουρκογενών μη τουρκοφρόνων, με διαφορετικά πο-

λιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Να εγκαταλειφθεί το Δόγμα του «δεν διεκδι-

κούμε τίποτε» και να μεθοδευθεί πολιτική καταγγελία

και διεκδίκηση κάθε τουρκικής παρεκτροπής από την

Συνθήκη της Λωζάννης.

Να ελέγχεται συστηματικά η νομιμότητα της

εν γένει δραστηριότητος του ΓΠΚ και σε αρνητική πε-

ρίπτωση να εξετασθεί η σκοπιμότητα αμέσου εφαρ-

μογής όλου του φάσματος των κυρώσεων από

προειδοποιήσεις και απελάσεις προσωπικού έως και

οριστικής καταργήσεως αυτού. 

Να γίνεται συστηματική ενημέρωση της διε-

θνούς κοινής γνώμης, Διεθνών Οργανισμών, Συμμα-

χιών και όλων των φορέων του εξωτερικού που

κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με δικές μας

αναφορές, που θα προβάλλουν τα ορθά δεδομένα και

θα αποκαλύπτουν κάθε ψευδή δήλωση, καθώς και

κάθε ξένη ή εγχώρια παράνομη παρέμβαση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εμπειρία αποδεικνύει ότι Τουρκία αποτελεί

αναξιόπιστο συνομιλητή. Ίσως να απογοητεύονται οι

οπαδοί της θεωρίας του ενδιαμέσου χώρου και οι λά-

τρεις της ελληνοτουρκικής φιλίας, αλλά ο πολιτικός

ρεαλισμός αναγκάζει να παρατηρήσουμε ότι η Τουρ-

κία ουδέποτε είχε σχέση με το ευρωπαϊκό δημοκρα-

τικό κεκτημένο. Αντιθέτως, ο εθνικοθρησκευτικός

φανατισμός σε συνδυασμό με το έλλειμμα πολιτι-

σμού, κατέστησαν τη βία και τον επεκτατισμό ένα από

τα κύρια χαρακτηριστικά της.  Όπως πάντοτε θα μας

υπενθυμίζει ο Θουκυδίδης, οι διακρατικές σχέσεις

ρυθμίζονται σύμφωνα με τον συσχετισμό ισχύος. Ει-

δικότερα για συνομιλητές σαν την Τουρκία οι αποτρε-

πτικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν αναγκαία και

ικανή συνθήκη για κάθε αίσια έκβαση διαλόγου. 

Η έξοδος από την σύνθετη κρίση που διέρχεται η

χώρα,  απαιτεί νηφαλιότητα και όχι θυμικές αντιδρά-

σεις, ψύχραιμη και ειλικρινή ενημέρωση της κοινής

γνώμης, εγρήγορση και πολιτική ωρίμανση των πολι-

τών, αλλά πρωτίστως πολιτικές ηγεσίες με αρετές

εθνικού ηγέτου.

Το κράτος στη Θράκη νοσεί διότι η αποτροπή

έχει αντικατασταθεί από τον κατευνασμό και παράλ-

ληλα η κομματική ιδιοτέλεια προηγείται των εθνικών

θεμάτων. Γευθήκαμε το αποτέλεσμα στις πρόσφατες

ευρωεκλογές. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξυπνή-

σουμε; 
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Ο Αμερικανός πρεσβευτής  στο Κίεβο κ.Geoffrey Pyatt σε
ομιλία του χαρακτηρισε την Ουκρανία ως μια χώρα με τε-
ράστια γεωστρατηγική σημασία καθώς ,έχοντας σύνορα με
τέσσαρες άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ( Ε.Ε.)  μπο-
ρεί να γίνει  το ανατολικό σύνορο ενός μεγάλου ευρωπαικού
οικονομικού χώρου καθώς και πύλη της Ευρώπης προς την
Ευρασιατική ενδοχώρα που θα εκτείνεται μέχρι τη Σαγκάη
αλλά και το Βλαδιβοστόκ.

Η τοποθέτηση του κ. Pyatt για την Ουκρανία ταυτί-
ζεται απόλυτα με αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο του
κ.Brezinsky "Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ" που σύμφωνα με
αυτόν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν, ώστε να κυριαρχή-
σουν στο χώρο της Ευρασίας η οποία  χαρακτηρίζεται  και
απο πλευράς  πρώτων υλών αλλά και απο πλευράς ανθρώπι-
νου δυναμικού  το "θησαυροφυλάκιο" της υδρογείου, απο-
κτώντας αρχικά επιρροή στην Ουκρανία αλλά και στις χώρες
της κεντρικής Ασίας  που τις ονομάζει "ευρασιατικά βαλκά-
νια".

Υλοποιούμενο το παραπάνω σχέδιο ενσωμάτωνει
σιγά-σιγά στην Ε.Ε.και στο ΝΑΤΟ όλα τα ευρωπαικά  κράτη
πλησιάζοντας τον κύριο αντικειμενικό στόχο που δεν είναι
άλλος παρά η Ουκρανία, δημιουργώντας τις κατάλληλες
συνθήκες για την ένταξή της , στούς παραπάνω οργανισμούς
και βέβαια λίγο αργότερα και της Λευκορωσίας αφού και
αυτή με διάφορες μεθοδεύσεις αποκτησει φιλοδυτική κυβέρ-
νηση.

Ετσι λοιπόν, σε μία χώρα όπως η Ουκρανία όπου η
διαφθορά είναι σήμα κατατεθέν, η Δύση άνοιξε τις στρόφιγ-
γες ροής χρήματος προς διάφορες οργανώσεις εντάσσοντας
αυτές στο φιλοδυτικό σχέδιο  "οικοδόμησης  δημοκρατικών
πολιτών" του οποίου η χρηματοδότηση σύμφωνα με την
υφυπουργό των ΗΠΑ κ. Nouland  ανήλθε στο ποσό των $5
δις αποκτώντας όπως φάνηκε απο τις εξελίξεις σημαντική
επιρροή, ακόμα και στην κυβέρνηση της χώρας αυτής..   

Οταν τον Νοέμβριο 2013 ο τότε εκλεγμένος  Ουκρα-
νός πρόεδρος κος Β. Γιαννουκοβιτς αρνήθηκε να εντάξει την
χώρα του στην "Ανατολική σχέση " της Ε.Ε. δυσαρεστημένοι
ολιγάρχες, φιλοδυτικοί βουλευτές αλλά και ναζιστικά στοι-
χεία συμμάχησαν για την ανατροπή του την οποία πέτυχαν
τον φεβρουάριο 2014 και τον αντικατέστησαν στην ουσία με
τον εκλεκτό του STATE DEPARDMENT κο Arsenie Yat-
senyuk o οποίος αποτελεί προφανώς και την εγγύηση για την
εξέλιξη του σχεδίου. 

Ωστόσο η αντίδραση της Ρωσίας που εκδηλώνεται
με
-ασκηση πίεσης στην Ουκρανική κυβέρνηση μη διάθετοντας
πλέον  Φ.Α. με το πρόσχημα της μη τήρησης των συμβατι-
κών υποχρεώσεών της προς την ρωσική εταιρία GAZPROM
-εξέγερση ρωσόφωνων πληθυσμών στις ανατολικές επαρχίες
της χώρας , πράγμα που μπορεί να σημάνει ακόμη και τον
διαμελισμό της,
δημιουργεί συνθήκες μη ομαλής πορείας των πραγμάτων.

Πέραν της εξιστόρησης των παραπάνω γεγονότων
και παρά την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί, μόλις προχ-
θές ο πρωθυπουργός Yatsenyuk κατέθεσε πρόταση στο κοι-
νοβούλιο που αφορούσε την πώληση της κρατικής εταιρίας
διανομής, διαμετακόμισης και αποθήκευσης Φ.Α."

NAFTOGAZ." η οποία πάντα αντιμετωπιζόταν ως εθνικός
θησαυρός καθόσον δημιουργούσε ενα εγγυημένο εισόδημα
σε ξένο νόμισμα ενώ οι πληρωμές από την GAZPROM ήταν
παντα στην ώρα τους.

Στην πρόταση αυτή του πρωθυπουργού μεταξύ
άλλων αναφερόταν οτι το 49% της εταιρίας έπρεπε να πω-
ληθεί σε Αμερικανούς επενδυτές ,πράγμα που θα εξασφάλιζε
σύμφωνα με αυτόν την ομαλή ροή  του Φ.Α. στις δυτικές
αγορές ενώ θα απέτρεπε την υλοποίηση του σχεδίου κατα-
σκευής του ανταγωνιστικού αγωγού South Stream ( S. S.) ο
οποίος σε συνδυασμό με τον ήδη λειτουργούντα  αγωγό
North Stream θα κα-  θιστούσε το ουκρανικό σύστημα
αγωγών " άχρηστους σωλήνες".

Ανεξάρτητα απο τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας και τις έντονες αντιρήσεις του υπουργού ενέρ-
γειας που έθεσαν την πρόταση του πρωθυπουργού στις
ελληνικές καλένδες  θα πρέπει να αξιολογηθεί ότι, με την εν-
σωμάτωση στην Ρωσία της Κριμαιας αλλά και την εξέγερση
των ρωσόφωνων στις ανατολικές επαρχίες, στην ουσία ακυ-
ρώθηκε η υλοποίηση των συμφωνιών που είχε υπογράψει ο
εκδιωχθείς πρόεδρος Γιαννούκοβιτς με τις ενεργειακές εται-
ρίες  "Chevron- Exxon Mobil- R. D. ShellL" για έρευνες και
εξόρρυξη Φ.Α. με την μέθοδο υδραυλικής ρηγμάτωσης,
(Franking) στις περιοχές  oleska , yusinka που βρίσκονται
στην Α..Ουκρανία αλλά και στην θαλάσσια περιοχή της Κρι-
μαίας, πράγμα που μπορεί να επέφερε ζημίες σημαντικού
ύψους στις παραπάνω εταιρίες που ήδη είχαν σχετική δρα-
στηριότητα. 

Τεκμαίρεται λοιπόν οτι  ο σημερινός στόχος των
Αμερικανών εστιάζεται

α. στην ανάληψη απο αμερικανικές εταιρίες του Ου-
κρανικού συστήματος διαμετακόμισης Φ.Α. προς την Δ, Ευ-
ρώπη η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο το ρωσικό
Φ.Α.( στο 30% η Γερμανία ενώ αλλες χώρες στο 100% όπως
Φιλλανδία- Σλοβακία ) δίνοντας την δυνατότητα στις διαχει-
ρίστριες εταιρίες  να επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση
των τιμών Φ.Α. λαμβανομένου υπόψη, την εκρυθμη κατά-
σταση που επικρατεί στην ουκρανία αλλά και το γεγονός ότι
μέσα στην επόμενη διετία λήγουν παρα πολλά συμβόλαια
μεταξύ της GAZPROM και πολλών ευρωπαικών εταιριών.

β.Στην άσκηση πιέσεων σε διάφορες κυβερνήσεις να
αναστείλουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Νότιο
Ρεύμα (αγωγός SOUTH STREAM) καθιστώντας απαραί-
τητο το Ουκρανικό σύστημα αγωγών.Σημειώνεται ότι και η
Ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει το 2007 σχετική συμ-
φωνία ένταξης στο πρόγραμμα. 

Χωρίς να επιχειρήσουμε προβλέψεις για την εξέλιξη
της  Ουκρανικής  κρίσης με βάση την επικρατούσα κατά-
σταση στην περιοχή, την επιρροή που ασκεί η Ρωσία στους
πληθυσμούς της Ουκρανίας, τις μακρόχρονες σχέσεις των
Ρωσικών εταιριών με τις Ευρωπαικές, την δυνατότητα της
Gazprom να διαμορφώνει ανταγωνιστικές τιμές αλλά και την
δυνατότητα υλοποίησης εναλλακτικών διαδρόμων μή παρα-
βλέποντας παράλληλα ότι σημαντικό ποσοστό των εξαγω-
γών των χωρών της Δ.Ευρώπης κατευθύνεται προς τις χώρες
της π. ΕΣΣΔ, τεκμαίρεται ότι οι υφιστάμενες εμπορικές σχέ-
σεις  Ρωσίας - Ε.Ε. ελάχιστα θα επηρρεασθούν .

Η Οικονομική Διάσταση της Ουκρανικής Κρίσης

Του κ. Δημητρίου Ζακοντίνου
Οικονομολόγου και Αντιπροέδρου του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
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Η σημερινή κατάσταση στο Ιράκ δεν αποτε-

λεί έκπληξη. Όπως καταδείξαμε και τον Αύγουστο

του 2013 στο άρθρο της Καθημερινής «Η Μεσοπο-

ταμία φλέγεται για το Χρίσμα του Προφήτη», είχε

προβλεφθεί η γεωπολιτική έκρηξη και αστάθεια του

Ιράκ παρότι τα διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ ασχο-

λούντο με τη Συρία, όταν (τα τελευταία) δεν ασχο-

λούντο με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Απλώς το Ιράκ ήταν «ηφαίστειο που σιγόβραζε».

Σήμερα το Ιράκ αποσταθεροποιείται λόγω

των επανειλημμένων επιπόλαιων και μη ρεαλιστι-

κών αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ

και της Βρετανίας το 2003 (αμερικανο-βρετανική ει-

σβολή στο Ιράκ και πτώση Σαντάμ Χουσέιν) που

απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της αποσταθεροποί-

ησης της Αλ-Κάιντα στην Μεσοποταμία. Παράλ-

ληλα η εμμονή της Δύσης στο θέμα της Συρίας την

τελευταία τριετία να εκδιώξει τον Ασσάντ από την

ηγεσία της χώρας αποτελεί επανάληψη του ίδιου

τραγικού λάθους του 2003 στο Ιράκ. Η επιχειρη-

σιακή δεινότητα και επιρροή των Σουνιτών Ουαχα-

βιτών στο Ιράκ σήμερα έχουν τις βάσεις τους στην

Συρία και την εμπειρία που απέκτησαν εναντίον του

Ασσάντ. Η Δύση παλινδρομεί απελπισμένα χωρίς

γνώση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή: αφενός

στηρίζει τους Ουαχαβίτες Σουνίτες στην Συρία αφε-

τέρου τους βρίσκει μπροστά της στο Ιράκ.

Η κρισιμότητα της κατάστασης στο Ιράκ κα-

ταφαίνεται από την φάτουα του Σηίτη Μεγάλου

Αγιατολλά Σιστανί να πολεμήσουν όλοι οι μάχιμοι

Σηίτες. Όταν ο υπερήλικας Σιστανί και από τους λε-

γόμενους «μη πολιτικούς» ιερωμένους του σηιτικού

ιερατείου, προβαίνει σε τέτοια ανακοίνωση-κέλευ-

σμα γίνεται κατανοητό το μέγεθος του πολέμου στο

Ιράκ. Ναι, η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράκ

είναι πλέον σε πόλεμο. Κύριο διακύβευμα είναι η

ενότητα του Ιράκ με την τριχοτόμηση να φαντάζει

κοντύτερα από ποτέ.

Η στάση της Δύσης στο Ιράκ πρέπει να δο-

μηθεί σε συνδυασμό με την Συρία και την στάση της

έναντι του Ασσάντ. Η Δύση καλείται να διαλέξει

συμμάχους στην περιοχή. Η πολιτική του «μία στο

καρφί και μία στο πέταλο» δεν αποδίδει αλλά απο-

σταθεροποιεί τις χώρες της Μ. Ανατολής την μία

μετά την άλλη. Η αποσταθεροποίηση του Ιράκ και

της Συρίας προέρχεται από την αραβική χερσόνησο,

σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή. Εάν η Δύση δεν

συγκροτήσει ρεαλιστική πολιτική στην περιοχή

άμεσα, τότε το κενό ισχύος της θα κληθούν να κατα-

λάβουν οι περιφερειακές δυνάμεις-χώρες της περιο-

χής είτε του σουνιτικού είτε του σηιτικού κόσμου.

Και τότε θα είναι αργά για την Δύση αλλά και για

την Ελλάδα με τους ιρακινούς πρόσφυγες να κατα-

φθάνουν στο κατώφλι της …
*  Συγγραφέας του «Ο Ελληνισμός στο Σύγχρονο Ιράν» (1837-2010),

Αθήνα 2011.ISBN: 978-960-7498-85-1.

Το δις εξαμαρτείν και η πτώση της Δύσης στην Μεσοποταμία: 

Το κενό ισχύος στο Ιράκ και την Συρία

Του Συνεργάτου μας Ευαγγέλου Βενέτη*

Παρατηρητήριο Μέσης Ανατολής 
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Κατ’ αρχάς διαπιστώνεται μία βεβαιότητα. Ότι δηλαδή κάτι
δεν πάει καλά στην σημερινή Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο και
μία παράλληλη σκέψη –εφ’ όσον βεβαίως οδεύσουμε τον
εαυτό μας προς την σκέψη αυτή. Και αυτή η σκέψη κατα-
λήγει στο βαρύθυμο αποφαντικό, ότι εμείς οι ίδιοι εξαπα-
τούμε τους εαυτούς μας. Και τούτο, διότι ο καθένας μας
πιστεύει, ότι είναι ο καλός πολίτης της χώρας, οι δε υπό-
λοιποι πλην εξαιρέσεων -της δικής μας αξιολογήσεως-
είναι οι υπαίτιοι της εθνικής και κοινωνικής δυστυχίας. Και
πιο συγκεκριμένα θα λέγαμε, ότι εμείς οι ίδιοι -έστω και
μερικοί ακόμη- έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε ό,τι δή-
ποτε είναι καλό και χρήσιμο για την χώρα. Και αυτό το υιο-
θετούμε, είτε σαν άποψη είτε σαν πρόταση είτε ακόμη και
σαν πίστη. Και το προβάλλουμε ή προσπαθούμε να το επι-
βάλλουμε με σθένος και επιμονή σε όλα τα πρόσφορα επί-
πεδα. Και μάλιστα με την όση απολυτότητα κάποιος ελκύει
την προσοχή, όταν απεκδύεται της οποιασδήποτε ευθύνης
για την σημειούμενη ελληνική κακοδαιμονία.

Επιχειρώντας να σκεφθούμε σε βάθος και αποφεύ-
γοντας τις επιφανειακές μανιφεστοειδείς δηλώσεις, ίσως
προσέξουμε, ότι μέσα σε ένα κόσμο κεκορεσμένο από
υλικό πλούτο, έχουμε παρακάμψει τις αναγκαίες και ικανές
σταθερές, οι οποίες ορίζουν τα επικυρωτικά κανονιστικά
της καθημερινότητάς μας. Ότι αποφεύγουμε τις θεσμικές
ακολουθίες, τις προσήκουσες αρμοδιότητες και τις εμμε-
τρίες. Αδιαφορούμε για ό,τι σχετίζεται με την συμπεριφο-
ρική μας κατάρτιση. Δεν συγκινούμεθα από την όποια ιδέα
μερίμνης για το μέλλον των επιγενομένων Ελλήνων. Η
όποια εδραιότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνι-
στικό διεθνές περιβάλλον, θεωρούμε, ότι δεν μας αφορά
προσωπικά.

Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο, όπου πιστεύουμε,
ότι ο πολιτισμός πρέπει να προσαρμοστεί επάνω μας και
ότι η οποιαδήποτε προσαπτόμενη εις βάρος μας παθολογία
είναι αυτή της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας και όχι δική
μας αποκλειστική απόδραση από την ομαλότητα.

Ναι, τα media παίζουν ένα αρνητικό ρόλο, διότι
μας ενίουν στον εγκέφαλο -με αδιασάφητες μεθόδους- τέ-
τοιες θέσεις όπου αγόμεθα στην γενική πεποίθηση, ότι οι
προβαλλόμενες πλάνες είναι αλήθειες και ότι οι ενέργειες
των κρατούντων διέπονται από αρετές. Αυτό μπορεί και
δια  γι-  γνώσκεται σαν μαζική ψυχική πάθηση της
υπερσυμμετρίας της αποδοχής ερεθισμάτων, παραστά-
σεων, εννοιών και ενοποιητικών θεωριών. Αυτή η κοινή
συναισθητική πνευματοπλασία έχει κατορθώσει να μας πα-
ραπείσει, ότι εφ’ όσον όλοι βιώνουμε ένα ευαπάτητο κόσμο
με τις ταυτοσημίες του και τις εξομοιωτικές περιστάσεις,
τότε θεωρούμε εαυτούς υγιείς και ένθεσμους συντελεστές
της εθνικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πο-
ρείας της πατρίδος μας.

Δεν συμμετέχουμε στην ευθύνη, διότι δεν έχουμε
ιδέα εννοιολογικών διακρίσεων, όπως αυτή μεταξύ ηθικού
κανόνα και νομικού κανόνα, ώστε να επιτευχθεί μία ειρη-
νική συνύπαρξη των κοινωνικών ελευθεριών στην σημε-
ρινή Ελλάδα. 

Αποφεύγουμε κάθε ευθύνη, όταν διαπιστώνουμε,
ότι ακολουθούμε -οικεία βουλήσει- μετασυμβατικές ηθικές
της πολιτικής συνείδησης, η οποία όπως λειτουργεί αρμό-
ζει στην εξυπηρέτηση των ατομικών μας αναγκών, ωφελη-
μάτων και επιδιώξεων.

Οι θέσεις μας για υπαγωγή σε μία μεταεθνική κοι-
νωνία, όπως είναι η καλοπρόθετη Ευρωπαϊκή Ένωση
καθώς και η υπό δυσοίωνη διαμόρφωση εσωτερική πολυ-
πολιτισμική κοινωνία (μετά και την κατακλυσμική λαθραία
εισροή μεταναστών, φυγάδων, υποδίκων, δραπετών, κατα-
ζητουμένων και άλλων υπό καθεστώς αποστολής, όπως
είναι οι κατάσκοποι, οι δολιοφθορείς, οι υποκινητές ταρα-
χών, οι οργανωτές αλλοίων ομάδων, οι στρατολόγοι τυχο-
διωκτών, οι διακινητές ναρκωτικών, οι έμποροι παντός
χρώματος σαρκός, οι θρησκευτικοί καθοδηγητές κλπ) μας
αφήνει ασυγκίνητους εφ’ όσον η κατάσταση αυτή είναι
σύμφορος με τα ατομικά μας βραχυ-μεσο-μακρο-
πρόθεσμα σχέδια. 

Ένας συνήγορος του πολυπολιτισμικού ρεύματος
θα έλεγε, ότι το να καταδικάζεται η πολυπολιτισμικότητα
είναι αντιδημοκρατική αντίληψη και πρακτική. Ωστόσο
εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Εδώ ο επισκέπτης «άλλος»
θέλει αποδεδειγμένα να επιβάλλει τον δικό του πολιτισμό.
Και ο συνήγορος θα επιμείνει, ότι εφόσον ο «άλλος» κα-
τορθώνει να επιβάλλει την δική του κοσμοθεώρηση στον
δικό σου χώρο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αιτιατό μιας
προκλήσεως. Είναι το αποτέλεσμα της μη συμμετοχής του
επιχωρίου Έλληνα στην ευθύνη για την διατήρηση των Ελ-
ληνικών βάσεων και των εθνικών προϋποθέσεων. 

Ένας εξωτερικός παρατηρητής βλέποντας τον ση-
μερινό Έλληνα ίσως διερωτηθεί εάν αυτός ο Έλληνας έχει
συνείδηση ενός βαθμού φιλοπατρίας και εθνικού προορι-
σμού. Εάν καταλαβαίνει, ότι βασιζόμενος σε υπόπτων σκο-
πών και βλέψεων εξωγενείς δυνάμεις προώρισθαι σε
εθνοφθορά. Εάν η έγνοια του Έλληνα είναι ανήσυχη και
γρηγορούσα ή έχει υπνωθεί εξ αιτίας της ασυγκράτητα εξε-
λισσομένης τεχνολογίας, των media, των multimedia και
όλων των συγχρόνων αποσυνειδητοποιών στοιχείων, τα
οποία λόγω κακής χρήσεως, συνιστούν το υπαίτιο αναι-
σθητικό του πνεύματος.

Τελικά τι είμαστε; Είμαστε υποκείμενα πολιτικά;
Και αν ναι, που πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας,
ώστε να κατανοήσουμε την αντιστοιχούσα σε μας πολιτική
εξουσία; Γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτής της
εξουσίας; Τους μηχανισμούς που διαθέτει και το αποτέλε-
σμα που παράγει η εξουσία είναι προς το συμφέρον του
κοινωνικού συνόλου ή μήπως κινείται εις βάρος όλων εκεί-
νων που δεν καταλογίζουν ευθύνη στους εαυτούς των για
την μη συμμετοχή τους στην συλλογική ελληνική προσπά-
θεια για το αύριο εκείνων που θα γεννηθούν μετά από εμάς; 

Το να επιρρίπτουμε ευθύνες σε όλους τους άλλους
σημαίνει άγνοια του καθήκοντος ενός εκάστου εξ ημών,
ως πολιτικο-οικονομικών και εθνικών υποκειμένων. Ση-
μαίνει προσβολή της μνήμης όσων έπεσαν στο πεδίον της
τιμής προς χάριν της διατηρήσεως της ιδέας της Ελλάδος.

Περί συμμετοχής των πολιτών σε ευθύνες
Δοκίμιο

Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
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Τα προκύψαντα τελικά αποτελέσματα κυρίως στις τρεις μεγα-
λύτερες ευρωπαϊκές χώρες : Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας, από τις εθνικές και ευ-
ρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, που είχαν προηγηθεί για την σφυγ-
μομέτρηση του εκλογικού σώματος, ήταν αναμενόμενα.

Για τη Γαλλία ειδικότερα, ενώ οι πολίτες της, που το
2004 πριν 10 χρόνια, εμπιστεύονταν την Ευρωπαϊκή Ένωση
σε ποσοστό του 68%, στο τέλος του 2013 έπεσαν στο 51%.

Το Εθνικό Μέτωπο (Front National)F.N. της Marine
Lepen, συγκέντρωνε ποσοστά, πάνω από το 24% του εκλογι-
κού σώματος. Έκπληξη όμως αποτέλεσε το γεγονός ότι, σ΄ολό-
κληρη τη Γαλλική Επικράτεια το ποσοστό ξεπέρασε το 25%,
ενώ σε ορισμένες περιφέρειες, Νότιο-Ανατολική Γαλλία, με
έντονη παρουσία μεταναστών από τις χώρες του Magreb και
την Υποσαχάρια Αφρική, ως και Βόρεια Γαλλία με επίκεντρο
την περιοχή του Calais, παράνομες συγκεντρώσεις μετανα-
στών, για να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό άγ-
γιξε το 27% !

Το βράδυ της Κυριακής 25ης Μαΐου, μετά την τελική
καταμέτρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, Γάλλοι πολιτι-
κοί, πανευρωπαϊκής εμβέλειας, απ΄όλα τα πολιτικά κόμματα
(με εξαίρεση το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα) με δηλώσεις
τους, που φανέρωναν, ότι μάλλον δεν περίμεναν τέτοια ποσο-
στά, χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «Σεισμό», ως «Πολι-
τικό Σόκ» για τη Γαλλία και φυσικά κατ΄επέκταση το σημερινό
Γαλλικό Πολιτικό σύστημα. Αμέσως μετά, στο μήνυμά του
προς τον Γαλλικό λαό (εξειδικευμένοι σε θέματα Δημόσιας Πο-
λιτικής, θα παρατήρησαν και την λεκτική αλλαγή της συνηθι-
σμένης προσφώνησης), ο σχετικά καινούργιος Πρωθυπουργός
της Γαλλίας απολογητικά και με έμφαση τόνιζε ότι «από εδώ
και πέρα θα είμαι μαζί σας, θα ακούω τη φωνή σας…..», ενώ
λίγο αργότερα και ο Γενικός Γραμματέας του Γαλλικού Σοσια-
λιστικού Κόμματος Campanelis, διαβεβαίωνε ότι «η γραφει-
οκρατία θα καταπολεμηθεί, θα έρθουμε πιο κοντά στο Λαό…
.». Τα μέτρα-συνθήματα του Front National ήταν : Ενίσχυση
Εθνικών Συνόρων, καχυποψία έναντι των γραφειοκρατικών
μηχανισμών των Βρυξελλών, μέτρα κατά παράνομης μετανά-
στευσης και παράνομων μεταναστών, πιθανή έξοδος από το
ευρώ, κυρίως καταπολέμηση ανεργίας, με προτεραιότητα τις
νέες ηλικίες. Πάντως να λεχθεί ότι, από τα τελευταία στοιχεία
που έχουμε υπ΄όψιν μας τον Απρίλιο του 2014, ο αριθμός των
ανέργων στη Γαλλία έφθανε τα τρία εκατομμύρια τριακόσιες
εξήντα τέσσερες χιλιάδες και μερικές εκατοντάδες (3.364 και
κάτι), ενώ στον αριθμό αυτό το ποσοστό των νέων σε ηλικία
ατόμων αυξήθηκε κατά 534.400. άτομα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (U.K.), είχαμε άνοδο του ξε-
νόφοβου και Υπερεθνικιστικού Κόμματος της «Ανεξαρτησίας
του Ηνωμένου Βασιλείου» του Νάϊτζελ Φάρατζ. Ο γνωστός
και από τις εμφανίσεις του στην Ελληνική Τηλεόραση Βρετα-
νός Ευρωβουλευτής Φάρατζ, κατά το παρελθόν έκανε στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο πολλές φορές καυστικές και προσβλητικές
εκφράσεις έναντι των Ευρωπαίων ηγετών και υψηλών αξιω-
ματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνθήματα της προεκλο-
γικής του εκστρατείας ήταν κατηγορίες κατά των μεταναστών,
κυρίως από τις ευρωπαϊκές χώρες : Ρουμανία, Πολωνία (Πο-
λωνοί υδραυλικοί, τεχνίτες κ.λ.π.) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι, οι υποψήφιοι τια την Commission,
από τους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς, την κεντρο-
δεξιά του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ (Λουξεμβούργο) και Κεντρο-
αριστερά του Μάρτιν Σουλτς (ΟΔΓ) είχαν καλέσει τους
ευρωπαίους ψηφοφόρους να αποδοκιμάσουν τους εξτρεμιστές,
στους οποίους οι δύο μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί συμπερι-

λαμβάνουν τους ευρωπαίους ακροδεξιούς, αλλά και τους αρι-
στερούς και τους κομμουνιστές. Δεν πρέπει επίσης να αποσιω-
πηθεί το γεγονός, ότι η τελευταία θητεία του Ευρωκοινο- 
βουλίου σημαδεύτηκε από την χρηματοοικονομική κρίση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις επιπτώσεις που είχε στις
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου : Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία
εν μέρει και στην Ιταλία, ταρακούνησαν το ευρωπαϊκό οικο-
δόμημα, αλλά και τους κυρίαρχους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενώ
το Ευρωκοινοβούλιο, σ΄αυτό το χρονικό διάστημα αφενός
υπήρξε απλός παρατηρητής των εξελίξεων και αναγκάσθηκε
να παραχωρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων για την αντι-
μετώπιση αυτών των σοβαρών θεμάτων στους Αρχηγούς των
κρατών και κυβερνήσεων, που λόγω εσωτερικών κοινωνικών
και πολιτικών δυσκολιών, αδυνατούσαν να συμπλεύσουν για
χάραξη μιας κοινής γραμμής, σε δύσκολα πολιτικοτεχνικά θέ-
ματα, όπως π.χ. αυτό της Τραπεζικής Ένωσης. Αφετέρου δεν
διαπιστώθηκε στις τεχνοκρατικές διαδικασίες των οργάνων της
ΕΕ σε θέματα συγκέντρωσης των εξουσιών και μείωσης των
εθνικών κυριαρχιών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Τα θεμελιώδη ζητήματα, που ακολουθούν τον απλό ευρω-
παίο πολίτη, όπως το ενεργειακό πρόβλημα, η παράνομη
μετανάστευση, η παρατεταμένη και συνεχώς αυξανόμενη ανερ-
γία, ιδίως νέων ατόμων και φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρί-
ζεται το γεγονός της κυριαρχίας της Γερμανίας, ως
καθοριστικού παράγοντα, για την λήψη αυτών των κρισίμων
αποφάσεων για όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, στα Ευρωπαϊκά
Κέντρα Εξουσία στις Βρυξέλλες. Στην ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη, πλανάται το ερώτημα, αν τελικά, ή μετά κάποιο χρο-
νικό διάστημα, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, θα συμπεριλαμβάνει
μία Ευρωπαϊκή Γερμανία ή τελικά θα διαμορφωθεί σε μία Γερ-
μανική Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι New
York Times γράφουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι λαϊκιστές
έχουν ενθουσιασθεί με τη Ρωσία και τον Πρόεδρο Vladimir
Purin υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να διακόψει την
σχέση εξάρτησης με τις ΗΠΑ και να στραφεί προς τη Ρωσία
θεωρώντας την σαν μια δύναμη προστασίας, ενάντια στην ση-
μερινή ηθική παρακμή. 

Είναι η τελευταία φορά που γίνονται Ευρωεκλογές με
τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δεδομένα. Οι προσεχείς Ευρωεκλο-
γές θα γίνουν με Ενιαία Ευρωπαϊκά Κόμματα, που η έδρα του
Κεντρικού Κόμματος θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες ή σε μια
μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και συναφή σε απόψεις, ονο-
μασία και πολιτικό περιεχόμενο  Εθνικά Κόμματα των ευρω-
παϊκών κρατών, θα λειτουργούν αν όχι σαν παραρτήματα του
Κεντρικού Κόμματος, πάντως σε στενή εξάρτηση από τη
μήτρα-τροφό, του κεντρικού πυρήνα του ομοειδούς Ευρωπαϊ-
κού Κόμματος.

Αργά, σταθερά, αλλά μεθοδευμένα βαδίζουμε σε μια
χαλαρή, τουλάχιστον επί του παρόντος, Διευθυντική Ευρω-
παϊκή Ομοσπονδία. Μεθοδικά συζητείται η δημιουργία του θε-
σμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, θέμα χρόνου η υλοποίησή
του. Παρ΄όλα αυτά όμως, ουσιώδη ερωτήματα παραμένουν και
αναμένουν πειστικές απαντήσεις. Θα γίνουν οι αναγκαίες ενέρ-
γειες και μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε ακανθώδη προβλήματα,
αν όχι να επιλυθούν, τουλάχιστον επαρκώς, να διευθετηθούν;
Ως π.χ. θέματα : ανεργίας και δη των νέων, υγείας, παράνομης
μετανάστευσης κ.λ.π.; 

Τελικά Can Euroland Survive;
Απ΄ότι φαίνεται, αυτό το ερώτημα απασχολεί περισ-

σότερο την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρά τις ηγεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΔΩΜΕΝ !

Ευρωεκλογές – Ευρωσκεπτικισμός

Του Δημήτρη Ι. Διακίδη

Αρθρογράφου – Οικονομολόγου – Δρα Νομικής ΑΠΘ
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1.ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α. Κυπριακό

Στις 10 Απριλίου

2014, η Άγκυρα, επικαλουμένη τη

συμφωνία οριοθετήσεως της υφαλο-

κρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και «ψευ-

δοκράτους» που υπέγραψαν ο κ.

Ερντογαν και ο κ. Ερόγλου το 2011

και επικυρώθηκε από την Τουρκική

Εθνοσυνέλευση, υπέβαλε ρηματική

διακοίνωση προς τον ΓΓ/ΟΗΕ με την

οποία κατέθεσε τις συντεταγμένες για

την οριοθέτησή της, ζητώντας την

επίσημη δημοσίευσή της στην περιο-

δική έκδοση του ΟΗΕ για το Δίκαιο

της Θαλάσσης και την ανάρτησή της

στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ.

Στις 23 Απριλίου ο

ΥΠΕΞ του «ψευδοκράτους» κ. Ναμί

προώθησε στην ψευδοβουλή νομο-

σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι Τ/Κ

θα μπορούν να προσφεύγουν στη

λεγομένη Επιτροπή Περιουσιών, που

μέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να

προσφεύγουν μόνο Ε/Κ, και να

ζητούν την ανταλλαγή περιουσιών

που έχουν στις ελεύθερες περιοχές με

τις αντίστοιχες Ε/Κ προσφύγων στα

κατεχόμενα.

Στις 6 Μαίου 2014

άρχισε η δεύτερη και ουσιαστική

φάση των διαπραγματεύσεων για το

Κυπριακό, με αντικείμενα προς συζή-

τηση το περιουσιακό και τις αρμοδιό-

τητες της εκτελεστικής εξουσίας.

Ωστόσο υπήρξε και διαφορά απόψε-

ων ως προς το χρόνο συζητήσεως του

εδαφικού μεταξύ του κ. Ερόγλου, που

δήλωσε ότι θα συζητηθεί τελευταίο

και του ΥΠΕΞ της Κύπρου κ. Κασου-

λίδη, που σχολίασε ότι σύμφωνα με

την κοινή διακήρυξη αλληλοσυνδέο-

νται όλες οι βασικές πτυχές. Στην

πρώτη φάση οι Τ/Κ τήρησαν ανελα-

στική στάση στο εδαφικό, αποδεχόμε-

νοι περιορισμένες επιστροφές εδαφών

και επέμειναν στο ότι αφετηρία των

συζητήσεων θα πρέπει να είναι οι

συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί στις

συνομιλίες Χριστόφια-Ταλάτ.

Στις 11 Μαίου ο Τ/Κ

διαπραγματευτής κ. Οζεράϊ, σε συνέ-

ντευξή στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής :

- Στο πλαίσιο της συνολικής

λύσης αναφερόμαστε σε τουρκοκυ-

πριακό κράτος. Η επιστροφή εδαφών,

δεν μπορεί να είναι μεγάλη, ώστε να

μην ανατραπεί η πληθυσμιακή αναλο-

γία σε βάρος των Τ/Κ.

- Το θέμα της Αμμοχώστου δεν

εντάσσεται στα ΜΟΕ και ως εκ τού-

του θα ενταχθεί στη συνολική λύση

και το εδαφικό.

Στις 3 Ιουνίου συνα-

ντήθηκαν ο πρόεδρος κ. Αναστασιά-

δης με τον Τ/Κ ηγέτη κ. Ερόγλου και

συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την

τρέχουσα Β΄φάση των συνομιλιών το

δυνατόν ταχύτερον. Ο κ. Ερόγλου

ζήτησε επιτακτικά την έναρξη της

Γ΄φάσης, δηλαδή της διαδικασίας

«πάρε-δώσε», αλλά ο κ. Αναστασιά-

δης το απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι

για να ξεκινήσει νέα φάση θα πρέπει

να έχουν συζητηθεί όλες οι πτυχές και

να έχουν υπάρξει συγκλίσεις. Επίσης

ο κ. Ταλάτ επανέφερε το αίτημα της

εκ περιτροπής προεδρίας και επέμενε

στις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί

ανάμεσα σε Χριστόφια και Ταλάτ.

Στις 8 Ιουνίου ο κ.

Ερόγλου, μετά τη συνάντηση που είχε

με τον κ. Ερντογάν στην Κωνσταντι-

νούπολη, δήλωσε ότι αποκλείεται η

επιστροφή της Αμμοχώστου και ότι οι

διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε

αδιέξοδο. Ταυτόχρονα και ο λεγόμε-

νος ως ΥΠΕΞ του «ψευδοκράτους» κ.

Ναμί δήλωσε ότι η προοπτική των

συνομιλιών είναι απαισιόδοξη, εξαι-

ρώντας και το θέμα της Αμμοχώστου

από τις συνομιλίες.

Οι παραπάνω ενέργειες και
δηλώσεις, που είναι αντίθετες προς
το κοινό ανακοινωθέν, υπονομεύουν
τις διαπραγματεύσεις και τις οδη-
γούν σε ναυάγιο, εκτός και αν χρησι-
μοποιούνται ως διαπραγματευτικό
χαρτί προκειμένου να κερδίσει η
τουρκική πλευρά κάτι παραπάνω
στα άλλα θέματα, οπότε κάποια στιγ-
μή θα υποχωρήσει.

Στις 12 Μαίου το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ) επέ-

βαλε στην Τουρκία πρόστιμο 90 εκα-

τομ. Ευρώ για την εισβολή το 1974

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστημα 16 ΜΑΡΤΙΟΥ έως 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς
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και την συνεχιζόμενη κατοχή της

Β.Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι

το ΕΔΑΔ, όπως αναφέρεται στην από-

φαση, αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων στο θέμα του περιουσιακού και

καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις

διαδικασίες που έχει θεσμοθετήσει

στα κατεχόμενα.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ

με επίσημη ανακοίνωσή του ισχυρίζε-

ται ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν

είναι δεσμευτική και δεν έχει καμία

αξία για την Άγκυρα, προσθέτοντας

ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις

στις διαπραγματεύσεις.

Με την απόφαση
αυτή ακυρώνεται ουσιαστικά η λεγό-
μενη επιτροπή αποζημιώσεων που
έχει συγκροτήσει το «ψευδοκράτος»
για την ανταλλαγή περιουσιών των
Ε/Κ στα κατεχόμενα με αυτές των
Τ/Κ στις ελεύθερες περιοχές.

Από 21-23 Μαίου

επισκέφθηκε την Κύπρο ο αντιπρόε-

δρος των ΗΠΑ κ. Μπάϊντεν, ο οποίος,

κατά την άφιξή του στο α/δ της Λάρ-

νακας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρί-

ζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση

στην Κύπρο και ότι ήλθε για να βοη-

θήσει και όχι για να προτείνει λύση.

Συναντήθηκε με τον κ. Αναστασιάδη,

τον Αρχιεπίσκοπο, τον κ. Ερόγλου και

με εκπροσώπους της κοινωνίας των

πολιτών και από τις δύο κοινότητες.

Στην αντιφώνησή του κατά το επίση-

μο γεύμα, ο κ. Μπάϊντεν ανέφερε ότι

η Κύπρος «ανέλαβε ηγετικό ρόλο

στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι

έτοιμη να καταστεί παίκτης κλειδί

στην μεταμόρφωση της περιοχής σε

ένα παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο για

το φυσικό αέριο». Η συνάντηση με

τον κ. Ερόγλου πραγματοποιήθηκε

στα κατεχόμενα σε κτίριο που είχαν

απομακρυνθεί τα σύμβολα του ψευ-

δοκράτους. Σε ότι αφορά το Κυπρια-

κό δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος

ακόμη και η πρόταση του κ. Μπάϊντεν

για σύσταση επιτροπής εμπειρογνω-

μόνων για την επιστροφή της Αμμο-

χώστου ναυάγησε λόγω των ενστάσε-

ων των τουρκοκυπρίων. 

Ο Υπουργός Ενέρ-

γειας κ. Λακκοτρύπης που συμμετείχε

στις διαβουλεύσεις με την αμερικανι-

κή αντιπροσωπεία δήλωσε ότι οι

ΗΠΑ θεωρούν αυτονόητη την άσκη-

ση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της

Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ

και ότι βλέπουν την Κύπρο όχι μόνον

ως εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας,

αλλά και ως εναλλακτικό διάδρομο

ενεργειακής τροφοδοσίας.

Η ψυχρότητα με την Ρωσία,
λόγω Ουκρανίας, έχει αυξήσει κατα-
κόρυφα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και
της ΕΕ για την όσο το δυνατόν πιο
σύντομη εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων της
Μεσογείου, ως εναλλακτική πηγή
ενέργειας για την Ευρώπη.

Στις 11 Ιουνίου απο-

χώρησε τελικά το ερευνητικό πλοίο

BARBAROS, που εκτελούσε επί

εννεάμηνο έρευνες στην ΑΟΖ της

Κύπρου, παρά τις συνεχείς παραστά-

σεις και καταγγελίες της Κύπρου

στους Διεθνείς Οργανισμούς.

Η Τουρκία στον

κατάλογο των χωρών που θα μπορούν

να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις βίζες για

τους υπηκόους τους δεν περιέλαβε το

«ψευδοκράτος» πααρόλο που οι Τ/Κ

δύνανται να επισκέπτονται την Τουρ-

κία χωρίς βίζα.

Με την κίνηση αυτή η Τουρ-
κία αρνείται την αναγνώριση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και προ-
βάλλει ως κρατική οντότητα το
«ψευδοκράτος».

β. Θράκη

Στις ευρωεκλογές

της 25ης Μαϊου το μειονοτικό τουρ-
κικό, σύμφωνα με το καταστατικό

του, κόμμα «Ισότητας, Ειρήνης και

Φιλίας» (DEP-ΚΙΕΦ) ανεδείχθη

πρώτο στους Νομούς Ροδόπης

(41,68%) και Ξάνθης (25,39%), ενώ

στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολι-

κής Μακεδονίας-Θράκης ήλθε τρίτο

με ποσοστό 12,23%.

Για το αποτέλεσμα

αυτό ευθύνονται :

- Το κράτος το οποίο με τις

άστοχες διαχρονικές του επιλογές

ενσωμάτωσε τους Πομάκους και τους

Ρομά με τους τουρκογενείς, ενώ

σήμερα έχει  αποσυρθεί, λόγω οικονο-

μικής κρίσεως, από την περιοχή και

έχει αφήσει ελεύθερο το Τουρκικό

Προξενείο Κομοτηνής να ασκεί

ανθελληνική προπαγάνδα με όργανα

τους Τούρκους πράκτορες και τους

ψευτομουφτήδες.

- Όλα τα κόμματα τα οποία για

ψηφοθηρικούς λόγους δίνουν γη και

ύδωρ στο Προξενείο, το οποίο με

αυτό τον τρόπο έχει αποκτήσει πολλά

προνόμια, δια των οποίων ποδηγετεί

το σύνολο της μουσουλμανικής μειο-

νότητας και όχι μόνο τους τουρκογε-

νείς.

- Οι τοπικοί και κοινωνικοί

φορείς, γιατί δεν κινητοποιήθηκαν,

όσο έπρεπε, προκειμένου να ενημε-

ρωθεί ο χριστιανικός πληθυσμός για

τον κίνδυνο που θα προέκυπτε από

την τυχόν αποχή του, η οποία ξεπέρα-

σε το 45% ενώ αυτή των μουσουλμά-

νων ήταν πολύ μικρή.

Το μόρφωμα αυτό δημιουρ-
γήθηκε από την Τουρκίαι για να απο-
τελέσει την αιχμή του δόρατος της
ανθελληνικής προπαγάνδας, που
αποβλέπει στην αποσταθεροποίηση
της Θράκης, αλλά και ως ισχυρό δια-
πραγματευτικό χαρτί στα χέρια του
Προξενείου, προκειμένου να επιτυγ-
χάνει παραχωρήσεις από τα ελληνικά
κόμματα με αντάλλαγμα τις ψήφους.

Το εθνικό καθήκον απαιτεί
για την αντιμετώπιση του κινδύνου:
- Τη χάραξη εθνικής πολιτι-
κής με τη συμμετοχή όλων των κομ-
μάτων, η οποία και να εφαρμόζεται
απ΄όλους. Η οικονομική κρίση δεν
πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία
του κράτους στη Θράκη.
- Την κατάργηση του Τουρκι-
κού Προξενείου Κομοτηνής ή τουλά-
χιστον την αποδυνάμωσή του δια
της διακοπής του ομφαλίου λώρου
απ΄όλους τους κρατικούς και αυτοδι-
οικητικούς φορείς, τα κόμματα και
τις τοπικές κομματικές οργανώσεις,
οι οποίες ενίοτε λειτουργούν αυτόνο-
μα.
- Τη συμμετοχή στην εθνική
προσπάθεια όλων των τοπικών και
κοινωνικών φορέων, του Πανεπιστη-
μίου Θράκης, αλλά και του συνόλου
του χριστιανικού πληθυσμού, ο οποί-
ος να ενημερωθεί καταλλήλως. 

γ. Ε/Τ Σχέσεις

Στις 30 Απριλίου

2014 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα

συνέδριο με θέμα «Τα δικαιώματα

των άλλων : Τούρκοι της Ελλάδος από

τη Ρόδο έως τη Δυτική Θράκη», το

οποίο συνδιοργάνωσαν η «Ένωση

Τούρκων της Δυτικής Θράκης» και ο

«Σύλλογος Αλληλεγγύης και Πολιτι-

σμού Τούρκων Ρόδου-Κω και Δωδε-

κανήσου», ο οποίος είναι σύλλογος

«σφραγίδα», εδρεύει στη Σμύρνη και
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καθοδηγείται από τη ΜΙΤ με σκοπό

να δημιουργήσει μειονοτικό θέμα στα

Δωδεκάνησα.

Συνεχίζονται οι

παραβιάσεις και παραβάσεις του ενα-

ερίου χώρου στο Αιγαίο από τουρκικά

μαχητικά και κυρίως α/φ αεροναυτι-

κής συνεργασίας CN 235. Συνεχίζο-

νται επίσης οι διελεύσεις τουρκικών

πολεμικών πλοίων από τα χωρικά μας

ύδατα. 

Τους πέντε πρώτους

μήνες του 2014 σημειώθηκαν 1017

παραβιάσεις έναντι 636 το αντίστοιχο

διάστημα του 2013. Μάλιστα τον

Απρίλιο σημειώθηκαν και δύο εμπλο-

κές ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκι-

κά μαχητικά στην περιοχή Λήμνου-

Σαμοθράκης, για πρώτη φορά ύστερα

από δύο χρόνια. Ρεκόρ προκλήσεων

σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή της

ασκήσεως Beyaz Firtina από 20/5 έως

1/6, με τη συμμετοχή 50 πολεμικών

πλοίων, 14 μαχητικών αεροσκαφών

και 13 Ε/Π.

Η εσωτερική κοινωνική
αναταραχή και η αμφισβήτηση του
κ. Ερντογάν που προηγήθηκε των
τελευταίων εκλογών, αλλά και η
αντιπαλότητα με τον μέντορά του κ.
Γκιουλέν, τον υποχρέωσαν σε υποχώ-
ρηση έναντι των στρατιωτικών και
των θερμοκέφαλων κεμαλικών με
αποτέλεσμα να επανέλθει και πάλι η
ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα
ύστερα από μία μακρά περίοδο
χωρίς προκλητικές ενέργειες. Η νέα
κατάσταση που δημιουργήθηκε επι-
βάλλει την ανάγκη αυξήσεως της
ετοιμότητας και μαχητικότητας των
ΕΔ, παρά την οικονομική κρίση, για
να αποτρέψει την τουρκική προκλη-
τικότητα, αλλά και να αποκρούσει
τυχόν στρατιωτική ενέργεια, η οποία
κρίνεται ως πολύ πιθανή στην περί-
πτωση που ο κ. Ερντογάν δεν κατα-
φέρει να ελέγξει το κεμαλικό κατε-
στημένο.

δ. Σκοπιανό

Στις 6 Μαίου ο μεσο-

λαβητής κ. Νίμιτς μετά τις συνομιλίες

με τους διαπραγματευτές της Ελλάδος

κ. Βασιλάκη και των Σκοπίων κ. Γιο-

λέφσκι στη Ν. Υόρκη δήλωσε ότι εξε-

τάστηκαν όλα τα θέματα, χωρίς να

παρουσιάσει και «νέες ιδέες». Επίσης

ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα και Σκό-

πια τον Ιούλιο.

Στις 26 Μαρτίου ο

Αμερικανός Καθηγητής κ. Daniel

Serwer, ο οποίος διετέλεσε το 1990-

1993 επιτετραμμένος στην Πρεσβεία

της Ρώμης και το 1994-1996 ειδικός

απεσταλμένος των ΗΠΑ στη  Βοσνία

και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα

διπλωματικών αποστολών στα Βαλ-

κάνια και τη Μέση Ανατολή, σε ομι-

λία στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινα

ανέφερε τα εξής :

- Η ουκρανική κρίση επιβάλλει

την άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ των

Σκοπίων και του Μαυροβουνίου.

- Να απεμπλακεί η ένταξή τους

στο ΝΑΤΟ από την ένταξή τους στην

ΕΕ, η οποία να γίνει μόνο μετά την

επίλυσης της ονομασίας.

- Η ένταξη των Σκοπίων στο

ΝΑΤΟ να πραγματοποιηθεί στη Σύνο-

δο που θα γίνει το φθινόπωρο στη

Βρετανία, δεδομένου ότι έχει υλοποι-

ήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις

και συμμετέχει ενεργά στις ειρηνευτι-

κές αποστολές της Συμμαχίας.

- Ο Έλληνας πρωθυπουργός

αυξάνει, με την πολιτική του, τον

εθνικισμό στα Βαλκάνια.

Η θέση αυτή του καθηγητή
κ. Serwer αποτελεί προάγγελο των
πιέσεων που θα ασκηθούν στην
Ελλάδα, με πρόσχημα την ουκρανι-
κή κρίση, για να αποδεχθεί την
ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ως
ΠΓΔΜ, με αντάλλαγμα την εγγύηση
ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν θα πραγ-
ματοποιηθεί χωρίς την επίλυση του
προβλήματος. Ως εκ τούτου είναι
πολύ πιθανόν η νέα πρόταση, που
ετοιμάζει ο κ. Νίμιτς, να κινείται
στο ίδιο πνεύμα. Η Ελλάδα δεν πρέ-
πει να δεχθεί κάτι τέτοιο, γιατί τα
Σκόπια δεν θα συναινέσουν ποτέ σε
λύση για να ενταχθούν στην ΕΕ,
αλλά θα περιμένουν κάποια άλλη
ευκαιρία τύπου Ουκρανίας, για να
το πετύχουν χωρίς να προβούν σε
καμία υποχώρηση.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Αλβανία

Ο επικεφαλής της

Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβα-

νίας, απαντώντας σε ερώτηση βου-

λευτού, ανέφερε ότι «αν η νέα διοικη-

τική μεταρρύθμιση, που προωθεί η

κυβέρνηση, καθορίσει τη Χιμάρα ως

ξεχωριστό διοικητικό διαμέρισμα από

την Αυλώνα, θα υπάρξει κίνδυνος οι

κάτοικοί της να ακολουθήσουν το

παράδειγμα της Κριμαίας και να ζητή-

σουν απόσχιση».

Στις 28 Απριλίου

2014 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα

«η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοι-

νοβουλίων των κρατών μελών της

Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου»

στην οποία την Ελλάδα εκπροσώπησε

ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μεϊμαρά-

κης. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί

στην αλληλοκατανόηση των χωρών

που συμμετέχουν, την οικονομική και

πολιτική συνεργασία τους και την

ανάπτυξη με απώτερο στόχο τη διατή-

ρηση της ειρήνης και της ευημερίας

στην περιοχή.

Ο Αλβανός Συνήγο-

ρος του Πολίτη κ. Τοτοζάνι δήλωσε

ότι η Αλβανία θα ψηφίσει νόμο για τις

μειονότητες ο οποίος θα εξασφαλίζει

τα δικαιώματά τους.

β. Βουλγαρία

Η κυβέρνηση, πιεζο-

μένη από ΗΠΑ και ΕΕ, ανέστειλε τις

εργασίες κατασκευής του αγωγού

South Stream, μετέχοντας έτσι στις

κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Το

γεγονός αυτό επέτεινε την πολιτική

κρίση που μαστίζει επί μήνες τη χώρα

και είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε

πρόωρες εκλογές.

γ. Σκόπια

Στις 13 Απριλίου

2014 διεξήχθησαν ταυτόχρονα προε-

δρικές εκλογές από τις οποίες επανε-

ξελέγη για δεύτερη θητεία ο κ. Ιβα-

νώφ και πρόωρες βουλευτικές εκλο-

γές, με νικητή τον κ. Γκρουέφσκι, το

κόμμα του οποίου εξέλεξε 61 βουλευ-

τές έναντι 51 των εκλογών του 2011.

Το  μεγαλύτερο όμως κόμμα της αντι-

πολιτεύσεως, το σοσιαλιστικό SDMS,

δεν αναγνώρισε ως γνήσιο το αποτέ-

λεσμα και γι΄αυτό δεν απεδέχθη και

τις έδρες που κέρδισε. Ο κ. Γκρουέφ-

σκι, παρόλο που διαθέτει αυτοδυνα-

μία, αναμένεται να σχηματίσει κυβέρ-

νηση συνασπισμού με το αλβανικό

κόμμα DUI το οποίο συμμετείχε και

στην απερχόμενη κυβέρνηση.

Στις 22 Μαίου επι-

σκέφθηκε τα Σκόπια ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

κ. Ράσμουσεν, όπου συναντήθηκε με

τον κ. Γκρουέφσκι, τους ΥΠΕΞ και

ΥΕΘΑ και τον Αρχηγό του αλβανικού

κόμματος DUI κ. Αχμέτι. Μετά τις

συναντήσεις δήλωσε, απαντώντας σε

δημοσιογράφους, ότι το ζήτημα της
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ονομασίας αποτελεί προϋπόθεση για

την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και

ότι η απόφαση του ΔΔ της Χάγης

αφορά αποκλειστικά τις διμερείς σχέ-

σεις Αθήνας-Σκοπίων και ως τέτοια

δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του

ΝΑΤΟ.

δ. Σερβία

Στις 20 Μαίου άρχι-

σε στο ΔΔ της Χάγης η δίκη του Στρα-

τηγού Μλάνιτς, ο οποίος κατηγορεί-

ται ότι διέταξε τον βομβαρδισμό αμά-

χων στο Σεράγεβο το 1995.

Ο Επίτροπος της ΕΕ

κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι το Ταμείο

Αλληλεγγύης της ΕΕ θα βοηθήσει την

Σερβία, ως υποψήφια για ένταξη

χώρα, για να αντιμετωπίσει τις κατα-

στροφικές συνέπειες από τις πλημμύ-

ρες.

ε. Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ο ηγέτης της Σερβι-

κής Δημοκρατίας της Βοσνίας κ. Ντό-

ντικ πρότεινε τη μετατροπή του κρά-

τους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε

συνομοσπονδία τριών συνιστώντων

κρατών (Μουσουλμανικού-Σερβικού

και Κροατικού) από Ομοσπονδία που

είναι σήμερα. Ο κ. Ντόντικ, αποβλέ-

ποντας και σε ρωσική υποστήριξη,

απείλησε ότι θα προκηρύξει δημοψή-

φισμα, αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή

του.

στ. Κόσοβο

Σύμφωνα με δημο-

σιογραφικές πληροφορίες, έχει αρχί-

σει από την ΕΕ η διαδικασία συγκρο-

τήσεως Ειδικού Δικαστηρίου, το

οποίο θα ερευνήσει και θα εκδικάσει

πιθανά εγκλήματα των ηγετών του

Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσό-

βου (UCK) συμπεριλαμβανομένου

και του πρωθυπουργού κ. Θάτσι, οι

οποίοι κατηγορούνται  και για την

αφαίρεση οργάνων σώματος από

μελοθανάτους Σέρβους με σκοπό την

εμπορία τους.

Ο Επίτροπος για τη

διεύρυνση της ΕΕ δήλωσε, κατά την

επίσκεψή του στην Πρίστινα, ότι το

Κόσοβο ολοκλήρωσε τις διαπραγμα-

τεύσεις για τη συμφωνία συνδέσεως

με την ΕΕ. Τόνισε όμως ότι θα πρέπει

να εργαστεί περισσότερο για τις

μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση των

σχέσεων με τη Σερβία.

Στις 8 Ιουνίου διεξή-

χθησαν πρόωρες βουλευτικές εκλο-

γές, λόγω της αδυναμίας του κοινο-

βουλίου να ψηφίσει νομοσχέδιο για

την σύσταση εθνικού στρατού, τις

οποίες κέρδισε και πάλι ο κ. Θάτσι.

ζ. Δυτικά Βαλκάνια

Κατόπιν πρωτοβου-

λίας του Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Βενιζέλου

πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαίου στη

Θεσσαλονίκη διάσκεψη των ΥΠΕΞ

των κρατών της ΕΕ, στην οποία συζη-

τήθηκαν οι προοπτικές εντάξεως και

των υπολοίπων χωρών των Δυτικών

Βαλκανίων (Αλβανίας, FYROM, Σερ-

βίας, Κοσόβου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

και Μαυροβουνίου στη ΕΕ).

Στις 7 Ιουνίου η κ.

Μέρκελ δήλωσε ότι τα Δυτικά Βαλκά-

νια έχουν σαφή προοπτική εντάξεως

στην ΕΕ, αναγγέλοντας και διεθνή

διάσκεψη για το θέμα στο τέλος

Αυγούστου στο Βερολίνο.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

Παρά τα σκάνδαλα διαφθο-

ράς, τις διαροές εις βάρος του, τις δια-

μαρτυρίες για τη φίμωση του twitter

και τις διαδηλώσεις στο Πάρκο Γκεζί

της Κωνσταντινουπόλεως το καλοκαί-

ρι, ο κ. Ερντογάν πέτυχε περιφανή

νίκη στις τοπικές εκλογές που διεξή-

χθησαν στις 30 Μαρτίου με ποσοστό

περίπου 45% διατηρώντας και τον

έλεγχο της Κωνσταντινουπόλεως και

της Άγγυρας με την εκλογή δικών του

δημάρχων. Κερδισμένο βγήκε και το

κουρδικό κόμμα BDP, το οποίο

απέσπασε 11 δήμους της Α και ΝΑ

Τουρκίας με ποσοστά που κυμαίνο-

νται από 55-85%, ενώ το εθνικό του

ποσοστό έφτασε το 6,5%. Αν και το

εκλογικό αποτέλεσμα άνοιξε το

δρόμο στον κ. Ερντογάν για τη διεκδί-

κηση της προεδρίας στις εκλογές του

Αυγούστου, πολιτικοί αναλυτές εκτι-

μούν ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκο-

λο γιατί :

- Ο κ. Γκιουλ δεν φαίνεται να

είναι διατεθειμένος να επιστρέψειι

στην πρωθυπουργία, κατά το μοντέλο

Πούτιν-Μεντβέντεφ.

- Η αντιπολίτευση αναζητά μια

κοινή υποψηφιότητα για να αντιπαρα-

τεθεί μαζί του.

- Η στάση του απέναντι στους

συγγενείς των νεκρών στο ορυχείο

της Σόμα έχει εξοργίσει μερίδα του

τουρκικού λαού.

Ο κ. Οτσαλάν δήλωσε, σε

Κούρδους βουλευτές, που τον επισκέ-

φθηκαν την 1η Ιουνίου, ότι οι ειρη-

νευτικές συνομιλίες προχωρούν κανο-

νικά.

Ο κ. Ερντογάν δεν θα διστά-
σει να προβεί σε ανοίγματα προς
τους Κούρδους προκειμένου να κερ-
δίσει τη στήριξή τους για τη διεκδί-
κηση της προεδρίας, φτάνοντας
ενδεχομένως και σε μία κατ΄αρχήν
συμφωνία.
Στις 25 Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε

η απομάκρυνση τριών αντιπροέδρων

και 24 στελεχών της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς, που είχαν διενεργήσει τις

έρευνες για τις υποθέσεις διαφθοράς,

τις οποίες ο ίδιος ο κ. Ερντογάν τις

είχε χαρακτηρίσει ως συνωμοσία ενα-

ντίον του με υποκινητή τον άλλοτε

σύμμαχό του κ. Γκιουλέν, ο οποίος

διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην αστυ-

νομία και τη δικαιοσύνη. Γι΄αυτόν

άλλωστε το λόγο απέλυσε ή μετέθεσε

χιλιάδες αστυνομικούς και δικαστι-

κούς τους τελευταίους μήνες και

κατηγόρησε το Συνταγματικό Δικα-

στήριο το οποίο ακύρωσε νομοσχέδιο

που ενίσχυε τον κυβερνητικό έλεγχο

στη δικαιοσύνη, ότι έχει πολιτική

ατζέντα, προκαλώντας την αντίδραση

του προέδρου του κ. Κιλτίς, ο οποίος

του απάντησε σε σκληρή γλώσσα,

κατά την ομιλία σε τελετή που παρί-

στατο και ο κ. Ερντογάν, αποδίδοντάς

του υπερβολική πολιτική ανάμειξη

στη δικαιοσύνη.

Ο κ. Ερντογάν διαβλέποντας
ότι ο δρόμος προς την προεδρία δεν
θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα,
όπως πίστευε, καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να ελέγξει το
κράτος και δεν θα διστάσει να πάρει
σκληρά μέτρα εναντίον αυτών, που
υπάρχει περίπτωση να τον αντιστρα-
τευτούν, συμπεριλαμβανομένης και
της δικαιοσύνης. Άλλωστε με την
απαγόρευση των Twitter, You Tube
και Face Book κατά την προεκλογι-
κή περίοδο απέδειξε ότι δεν διστάζει
να πάρει μέτρα, που προκαλούν
ακόμη και τη διεθνή κοινή γνώμη,
όταν κρίνει ότι απειλούνται οι επι-
διώξεις του.

Ο Τούρκος Υφυπουργός Άμυ-

νας ανακοίνωσε στις 6 Μαίου ότι η

Τουρκία θα αγοράσει δύο μαχητικά

α/φ F-35, 5ης γενιάς και ότι αποβλέ-
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πει στην αγορά 100 α/φ του ιδίου

τύπου, με κόστος 16 δις δολάρια.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α. Γενικά

Στις 18 Μαρτίου

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η

ετησία συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ

με την παρουσία του προέδρου κ.

Ομπάμα. Όπως ανακοίνωσαν, σε

κοινή συνέντευξη τύπου, οι κύριοι

Ομπάμα, Μπαρόζο και Ρομπέϊ συνε-

φώνησαν για τα εξής :

- Συνέχιση της απομονώσεως

της Ρωσίας.

- Προώθηση της διατλαντικής

εμπορικής συμφωνίας, που θα δημι-

ουργήσει την πιο μεγάλη ελεύθερη

ζώνη εμπορικών συναλλαγών στον

κόσμο.

- Επέκταση των αμερικανικών

εξαγωγών φυσικού αερίου στην

Ευρώπη, ώστε να μην απειλείται με

ενεργειακή απομόνωση από τη

Ρωσία.

Ο Επίτροπος Ενέρ-

γειας της ΕΕ ζήτησε στις 2 Μαίου από

τη Ρωσία ενιαία τιμή του φυσικού

αερίου για όλα τα κράτη της ΕΕ, επι-

σημαίνοντας ότι οι κοινές ευρωπαϊκές

υποδομές φυσικού αερίου πρέπει να

περιλαμβάνουν την Ουκρανία, τη

Γεωργία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η ΕΕ πάγωσε την

κατασκευή του αγωγού South Stream,

μήκους 2400 χιλιομέτρων που θα

συνέδεε τη Ρωσία με τη Βουλγαρία,

παρακάμπτοντας την Ουκρανία.

Η Μόσχα αντιδρώ-

ντας πρότεινε στην Τουρκία την αλλα-

γή της διαδρομής του αγωγού και την

κατάληξή του στο έδαφός της αντί της

Ιταλίας. Σύμφωνα δε με δημοσιογρα-

φικές πληροφορίες η Τουρκία το αντι-

μετωπίζει θετικά.

Στις 16 Απριλίου ο κ.

Μπαρόζο απέστειλε επιστολή προς

τον κ. Πούτιν, προειδοποιώντας τον

για σοβαρές επιπτώσεις στις εμπορι-

κές σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ, σε περίπτωση

που προχωφήσει σε διακοπή της

παροχής φυσικού αερίου στο Κίεβο η

οποία θα πλήξει και την Ευρώπη.

Οι ενέργειες της ΕΕ σε
βάρος της Ρωσίας, υπό την πίεση
των ΗΠΑ, την έχουν οδηγήσει σε
αδιέξοδο, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει
καταφέρει να εξασφαλίσει εναλλα-

κτικές πηγές αερίου και αν δεν το
πετύχει σύντομα κινδυνεύει να βρε-
θεί εμπρός σε μία καταστροφική
ενεργειακή κρίση.

β. Γαλλία

Στις δημοτικές εκλο-

γές, που διεξήχθησαν στις 23 Μαρτί-

ου, θριάμβευσε το ακροδεξιό της κ.

Λεπέν κερδίζοντας σημαντικούς

δήμους.Το ίδιο συνέβη στις ευρωε-

κλογές που να κατέλαβε την πρώτη

θέση φθάνοντας στο 24%.

Λόγω του δυσμενούς

εκλογικού αποτελέσματος ο κ. Ολάντ

προέβη σε ανασχηματισμό της κυβερ-

νήσεώς του, από την οποία αποχώρη-

σαν οι πράσινοι.

γ. Βρετανία

Ο Συνήγορος του

Παιδιού ζήτησε από την κυβέρνηση

να μην απελαύνονται από τη χώρα τα

παιδιά που ζητούν άσυλο πριν ολο-

κληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

Επίσης ανθρωπιστικές οργανώσεις

χαρακτηρίζουν ως απάνθρωπο τον

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το

πρόγραμμα των απελάσεων, το οποίο

φέρει τον μεγαλειώδη τίτλο «Επιχεί-

ρηση Μεγαλείο».

δ. Γερμανία

Η κ. Μέρκελ δεν

ενέκρινε την πρόσκληση από την Επι-

τροπή του Κοινοβουλίου, που ερευνά

την υπόθεση των παρακολουθήσεων

από τη NSA των ΗΠΑ, του πληροφο-

ριοδότη Σνόουντεν, για να μη διατα-

ραχθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η αμερικανική

κυβέρνηση απέρριψε αίτημα της Γερ-

μανίας για να της παραχωρηθεί πρό-

σβαση στο φάκελλο της NSA.

ε. Ισπανία

Το ισπανικό κοινο-

βούλιο απέρριψε με 299 ψήφους ένα-

ντι 47 την αξίωση της τοπικής κυβερ-

νήσεως της Καταλωνίας να προχωρή-

σει σε δημοψήφισμα με το ερώτημα

της απόσχισης και δημιουργίας ανε-

ξαρτήτου κράτους.

5. ΗΠΑ

Ο πρόεδρος κ. Ομπάμα πραγ-

ματοποίησε από 23-28 Απριλίου

περιοδία στη ΝΑ Ασία. Επισκέφθηκε :

- Την Ιαπωνία, όπου υπέγραψε

Συμφωνία Συνεργασίας του Ειρηνι-

κού (ΤΡΡ), οικονομική και εμπορική

και ανακοίνωσε τη στήριξη της Ιαπω-

νίας ακόμη και σε τυχόν στρατιωτική

αντιπαράθεση με την Κίνα για τα δια-

φιλονικούμενα νησιά Ντιαογού ή Σεν-

κάκε.

- Τη Ν.Κορέα όπου επιβεβαίω-

σε τη στήριξή του στη διένεξη με την

Κίνα, η οποία διεύρυνε μονομερώς τη

ζώνη αεράμυνάς της. Επίσης κάλεσε

τη Β.Κορέα, να αναστείλει τις πυρηνι-

κές της ενέργειες, απειλώντας την με

κυρώσεις.

- Τις Φιλιππίνες, όπου υπέγρα-

ψε νέα στρατιωτική συμφωνία, που

θα δώσει στις αμερικανικές δυνάμεις

πρόσβαση, ύστερα από το κλείσιμο

της Βάσης Σούμπικ Μπέϊ το 1992 και

τάχθηκε στο πλευρό της στη διένεξή

της με την Κίνα για τις διαφιλονικού-

μενες νησίδες Παρασέλ και Σπράτλι.

- Τη Μαλαισία, την οποία έχει

να επισκεφθεί Αμερικανός Πρόεδρος

παό το 1996, όπου επιθεώρησε τη

Στρατιωτική Βάση των ΗΠΑ.

Η περιοδεία αυτή του κ.
Ομπάμα, η οποία αποσκοπούσε να
καθησυχάσει τους συμμάχους του
που αισθάνονται να απειλούνται από
την Κίνα και τη Β.Κορέα, εντάσσεται
στην λεγομένη «Ασιατική Στροφή»,
την οποία ανήγγειλε ο κ. Ομπάμα το
2011, σύμφωνα με την οποία το
μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών
δυνάμεων θα έχει συγκεντρωθεί
μέχρι το 2020 στην περιοχή με στόχο
τον περιορισμό της κινεζικής επε-
κτάσεως.

Στις 7 Μαίου οι ΗΠΑ, τάχθη-

καν στο πλευρό του, πάλαι ποτέ

εχθρού τους, Βιετνάμ στη διένεξή

τους με την Κίνα για διαφιλονικούμε-

νες βραχονησίδες ανατρέποντας το

«Δόγμα  Νίξον» για άνοιγμα προς την

Κίνα.

Στις 19 Μαίου οι ΗΠΑ

κατήγγειλαν στην Ποινική Δικαιοσύ-

νη, Κινέζους χάκερ της Διεύθυνσης

Κυβερνοπολέμου του Λαϊκού Απε-

λευθερωτικού Στρατού της Κίνας,

κατηγορώντας τους για βιομηχανική

κατασκοπία, αντιδιαστέλλοντάς την

από την κατασκοπία για Εθνική

Ασφάλεια. Η Κίνα αντιδρώντας απε-
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σύρθη από το φόρουμ συνεργασίας

για την αντιμετώπιση των κινδύνων

στον κυβερνοχώρο, υποστηρίζοντας

ότι και η βιομηχανική κατασκοπία

εντάσσεται στην Εθνική Ασφάλεια.

Είναι γεγονός ότι ο κ. Ομπά-
μα προσπάθησε, κατά την πρώτη
θητεία του, να εξομαλύνει τις σχέσεις
με την Κίνα, αλλά τον εμπόδισανν
μια σειρά από γεγονότα, που δεν
ήταν δυνατόν να ελέγξει όπως η
στάση της Κίνας για το πυρηνικό
πρόγραμμα της Β.Κορέας, η συνά-
ντησή του με τον Δαλάϊ Λάμα, οι
πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην
Ταϊβάν, ο κυβερνοπόλεμος κ.α. Εξαι-
τίας όλων αυτών έχει παγώσει κάθε
πρωτοβουλία προσέγγισης, ενώ και
οι μελλοντικές προοπτικές είναι
δυσοίωνες γιατί η αντιπαράθεση
μεταξύ των δύο χωρών θα εντείνεται
εξαιτίας των αντιδράσεων των ΗΠΑ
στην προσπάθεια της Κίνας να εξα-
πλωθεί στρατηγικά και να κυριαρχή-
σει οικονομικά.

Σύμφωνα με έγγραφο που

απεκάλυψε ο Σνόουντεν, η NSA δια-

θέτει σύστημα με το οποίο ηχογραφεί

το 100% των τηλεφωνημάτων επιλεγ-

μένων ξένων χωρών. Αυτό έχει τη

δυνατότητα αναδρομικής υποκλοπής

του συνόλου των τηλεφωνημάτων

μιας χώρας σε βάθος ενός μηνός.

Στις 28-29 Μαρτίου ο κ.

Ομπάμα επισκέφθηκε τη Σαουδική

Αραβία σε μια προσπάθεια να γεφυ-

ρώσει τις διαφορές με την ηγεσία της

στα θέματα του Ιράν, της Συρίας και

της Αιγύπτου, διαβεβαιώνοντάς τους

ότι από τις συνομιλίες με το Ιράν για

το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν θα

αμφισβητηθεί η ασφάλεια της  χώρας

τους.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη χορή-

γηση βίζας στο νέο πρέσβη του Ιράν

στον ΟΗΕ, γιατί συμμετείχε στην

ομάδα των φοιτητών που κράτησαν

ως ομήρους Αμερικανούς Διπλωμάτες

στην Τεχεράνη το 1979.

6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τριάντα πέντε (35) χώρες που

συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Σύνοδο

για την Πυρηνική Ασφάλεια που

πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, υπέ-

γραψαν σύμβαση για τη λήψη μέτρων

με τα οποία θα εμποδιστεί η απόκτη-

ση από τρομοκράτες υλικών για την

κατασκευή ατομικών όπλων. Δεν υπέ-

γραψαν Ρωσία και Κίνα.

7. ΝΑΤΟ

Την 1η Απριλίου ανακοίνωσε

τη διακοπή της στρατιωτικής συνερ-

γασίας με τη Ρωσία και την ενίσχυση

της αντίστοιχης με την Ουκρανία. Στη

σύσκεψη που προηγήθηκε συζητήθη-

κε η ενίσχυση της στρατιωτικής

συνεργασίας με την Αρμενία, το

Αζερμπαϊτζάν και τη Μολδαβία.

8. ΡΩΣΙΑ

Διήμερη επίσκεψη (20-21

Μαίου) πραγματοποίησε ο κ. Πούτιν

στην Κίνα, όπου εξασφάλισε την υπο-

στήριξη του Πεκίνου για την Ουκρα-

νία και υπέγραψε συμφωνία προμή-

θειάς της με ρωσικό φυσικό αέριο

ύψους 400 δις δολαρίων.

Η ουκρανική κρίση και οι

κυρώσεις της Δύσεως σε βάρος της

Ρωσίας έχουν δημιουργήσει σοβαρή

ένταση στις σχέσεις της με ΗΠΑ και

ΕΕ σε βαθμό που πολλοί αναλυτές

διαβλέπουν ακόμη και στρατιωτική

σύγκρουση.

Οι φόβοι για στρατιωτική
σύγκρουση κρίνονται υπερβολικοί
αλλά η ψυχροπολεμική ένταση θα
κλιμακωθεί και η Ρωσία θα απομο-
νωθεί για αρκετό διάστημα. Αυτό θα
έχει ως συνέπεια την αναστολή των
προσπαθειών για την επίλυση των
διεθνών προβλημάτων, όπως το
Συριακό, το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν και της Β.Κορέας κ.α., για
τα οποία μέχρι τώρα συνεργάζονταν
Ρωσία και Δύση. Η Ρωσία ενδέχεται
σε κάποια στιγμή να παίξει και το
χαρτί της ενέργειας όπως στο παρελ-
θόν. Αυτό θα επηρεάσει πολλές
χώρες της ΕΕ, οι οποίες εξαρτώνται
ενεργειακά από τη Ρωσία, συμπερι-
λαμβανομένης και της Ελλάδος.

Η NASA διέκοψε, εξαιτίας

του Ουκρανικού, τη συνεργασία με τη

Ρωσική Υπηρεσία Διαστήματος.

9. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η εξέγερση των ρωσόφωνων

της Αν. Ουκρανίας με διαδηλώσεις,

καταλήψεις  κτιρίων και η στρατιωτι-

κή επιχείρηση εναντίον τους από την

κυβέρνηση, έχουν οδηγήσει τη χώρα

στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου με

εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Στις 17 Απριλίου επετεύχθη

συμφωνία, μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ,

Ρωσίας και ΕΕ, για την εκτόνωση της

κρίσεως, η οποία προέβλεπε αφοπλι-

σμό των ατύπων ενόπλων οργανώσε-

ων, παράδοση των κατειλημμένων

κρατικών κτιρίων, αμνηστία στους

καταληψίες, συνταγματική αναθεώ-

ρηση με παραχώρηση ευρυτάτων

εξουσιών στις ρωσόφωνες ανατολικές

και νότιες περιοχές. Η επίβλεψη της

εφαρμογής της ανετέθη στον Οργανι-

σμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία

στην Ευρώπη (ΟΑΕΣΕ), αλλά δεν

τηρήθηκε, με τη μία πλευρά να ρίχνει

την ευθύνη στην άλλη.

Στις 11 Μαίου 2014 οι αυτο-

νομιστές στις περιοχές Ντόνετσκ και

Λουγκάνσκ προέβησαν στη διεξαγω-

γή δημοψηφίσματος για την αυτονο-

μία τους, αγνοώντας τη σύσταση του

κ. Πούτιν για αναβολή του. Οι δυτικές

δυνάμεις κατήγγειλαν το δημοψήφι-

σμα, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι σέβεται

το αποτέλεσμα, χωρίς να προβεί σε

αναγνώριση.

Η κατάσταση στην Ουκρανία

προκάλεσε και ψυχροπολεμική έντα-

ση στις σχέσεις της Ρωσίας με ΗΠΑ

και ΕΕ. Η Ρωσία προώθησε στρατιω-

τικές δυνάμεις στα σύνορα με την

Ουκρανία και απειλούσε με επέμβαση

για την προστασία των ρωσόφωνων,

ενώ οι Δυτικές Δυνάμεις επέβαλαν

σειρά κυρώσεων σε βάρος της. Οι

ΗΠΑ προώθησαν ναυτικές Μονάδες

στη Μαύρη Θάλασσα και συμμετεί-

χαν σε στρατιωτικές ασκήσεις των

χωρών της περιοχής.

Στις 19 Μαίου οι Ρώσοιι απέ-

συραν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους

από τα ουκρανικά σύνορα σε ένδειξη

καλής θελήσεως και στις 25 Μαίου

διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές

τις οποίες κέρδισε από τον πρώτο

γύρο ο μεγαλοβιομήχανος κ. Πορο-

σένκο, που είχε διατελέσει Υπουργός

Εξωτερικών της φιλοδυτικής κυβερ-

νήσεως του Βίκτορ Γιουσένκο και

Υπουργός Οικονομικών της φιλορω-

σικής του Γιανούκοβιτς. Ο νέος πρόε-

δρος αμέσως μετά΄την εκλογή του

δήλωσε ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη

Ρωσία προς αναζήτηση υποστήριξης

για την αντιμετώπιση της κρίσεως.

Ανήγγειλε διεξαγωγή βουλευτικών

εκλογών στο αμέσως προσεχές διά-
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στημα, επανέλαβε τη στρατηγική επι-

λογή της χώρας για συνεργασία με

την ΕΕ και τόνισε ότι δεν πρόκειται

να αναγνωρίσει την προσάρτηση της

Κριμαίας.

Οι Δυτικές Δυνάμεις εξέφρα-

σαν την ικανοποίησή τους για την επι-

τυχή διεξαγωγή των εκλογών, ενώ ο

Ρώσος ΥΠΕΞ κ. Λαβρόφ επανέλαβε

τη δήλωση του κ. Πούτιν ότι η Ρωσία

θα σεβαστεί το αποτέλεσμα, ζήτησε

την άμεση διακοπή των στρατιωτικών

επιχειρήσεων και κάλεσε το Κίεβο να

προβεί σε πολιτικό διάλογο με τους

εξεγερμένους για την εξεύρεση της

λύσεως.

Την επομένη της προεδρικής

εκλογής ρωσόφωνοι αυτονομιστές

κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Ντόνε-

τσκ, για την ανακάλυψη του οποίου οι

δυνάμεις του Κιέβου χρειάστηκαν

τριήμερο σκληρό αγώνα με δεκάδες

νεκρούς.

Παρά την επιδεικνυομένη

αποφασιστικότητα από το νέο Πρόε-

δρο για πάταξη της τρομοκρατίας οι

συμπλοκές συνεχίζονται, με τις ΗΠΑ

να κατηγορούν τον κ. Πούτιν ότι

συνεχίζει να επιτρέπει την ενίσχυση

των εξεγερμένων με μαχητές και όπλα

που περνούν από τα σύνορά της.

Μετά την αποτυχία των

συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρα-

νίας και ΕΕ, η Ρωσία διέκοψε στις 16

Ιουνίου την παροχή φυσικού αερίου

στην Ουκρανία, η οποία στο εξής θα

αποκαθίσταται μόνο μετά την προκα-

ταβολή του σχετικού τιμήματος.

Η Ουκρανία θα εξέλθει από
την κρίση μόνον αν Δύση και Ρωσία
συμβιβαστούν να έχει ειδική σχέση
και με τους δύο και όχι προνομιακή
μόνο με τον ένα, που ήταν και η αιτία
της σημερινής καταστάσεως. Για να
συμβιβαστεί όμως ο κ. Πούτιν και να
συμβάλει στη διακοπή της εξεγέρσε-
ως θα απαιτήσει ισχυρές εγγυήσεις
για την μη ένταξη της Ουκρανίας
στο ΝΑΤΟ, αλλά και την εκχώρηση
εκτεταμένων αρμοδιοτήτων στις
ρωσόφωνες περιοχές. Μέχρι τότε
ΗΠΑ και ΕΕ θα εντείνουν τις κυρώ-
σεις σε βάρος της Ρωσίας, η οποία
μέχρι τώρα δεν φαίνεται να τις υπο-
λογίζει.

10. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Παλαιστινιακό

Την 12ην Απριλίου

το Ισραήλ ανεκοίνωσε την χορήγηση

αδειών για την κατασκευή 708 κατοι-

κιών στην Αν. Ιερουσαλήμ γεγονός

που προκάλεσε τις αντιδράσεις, τόσο

του ΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Κέρι που το

κατηγόρησε για υπονόμευση των

συνομιλιών, όσο και του Προέδρου

της Παλαιστινιακής Αρχής κ. Αμπάς,

που υπέβαλε αίτηση στον ΟΗΕ για

την ένταξη της Παλαιστίνης σε 15

Διεθνείς Οργανισμούς, πλην του Διε-

θνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή

αυτό θα αποτελεούσε «κόκκινη γραμ-

μή» για το Ισραή, το οποίο όμως διέ-

κοψε, ως αντίποινα, κάθε επαφή με

την Παλαιστινιακή Αρχή και επέβαλε

οικονομικές κυρώσεις.

Στις 2 Ιουνίου ορκί-

στηκε η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ενό-

τητας των Παλαιστινίων, κατόπιν της

συμφωνίας του κ. Αμπάς με τη Χαμάς

που επιτεύχθηκε στις 23 Απριλίου.

Ύστερα από αυτό ο κ. Νετανιάχου διέ-

κοψε οριστικά κάθε προσπάθεια για

επανέναρξη των συνομιλιών.

Στις 13 Μαίου ο κ.

Νετανιάχου επανέφερε την απαίτηση

για την αναγνώριση του Ισραήλ ως

«εβραϊκού κράτους» γεγονός που θα

δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις

διαπραγματεύσεις, εάν επαναρχίσουν.

Παρά τις σοβαρές
προσπάθειες που κατέβαλε ο κ. Κέρι
για την επίλυση του προβλήματος, οι
συνομιλίες για μια ακόμη φορά οδη-
γήθηκαν σε αδιέξοδο εξ αιτίας της
εμμονής του κ. Νετανιάχου στο εποι-
κιστικό πρόγραμμα της χώρας του.
Κατόπιν αυτού ο κ. Κέρι, κατά πάσαν
πιθανότητα, θα εγκαταλείψει την
προσπάθεια με ενδεχόμενο μια νέα
ιντιφάντα.

β. Ιράν

Στις 16 Μαίου ολο-

κληρώθηκαν στη Βέννη, ύστερα από

ένα μήνα, οι συνομιλίες της Ομάδας

5+1 του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετα-

νία, Γαλλία, Κίνα και Γερμανία) με το

Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα

χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο νέος

γύρος θα αρχίσει στις 16-20 Ιουνίου.

Ο νέος πρόεδρος του Ιράν κ.
Ροχανί είναι καταδικασμένος να
αποτύχει, παρά τις καλές του προθέ-
σεις, γιατί περιβάλλεται από σκληρο-
πυρηνικούς, οι οποίου δεν θέλουν να
υπάρξει συμφωνία.

γ. Ιράκ

Στις 14 Ιουνίου διε-

ξήχθη ο Β΄γύρος των βουλευτικών

εκλογών τις οποίες κέρδισε ο συνα-

σπισμός του κ. Μαλίκι με 93 έδρες

έναντι 57 των βασικών του αντιπά-

λων. Εν τούτοις θα αναζητήσει συμ-

μαχίες προκειμένου να εξασφαλίσει

μια ευρεία στήριξη στη Βουλή.

Η βία στη χώρα

συνεχίζεται με 8800 νεκρούς το 2013,

εξ αιτίας της αδυναμίας ή και απροθυ-

μίας της σιιτικής κυβερνήσεως να

προσεγγίσει τους σουνίτες.

Στις 5 Ιουνίου η σου-

νιτική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος

της Συρίας και του Ιράκ» εξαπέλυσε

ευρείας εκτάσεως επίθεση και κατέ-

λαβε τη Μοσούλη καθώς και άλλες

πολλές πόλεις διαπράτοντας ειδεχθή

εγκλήματα. Οι κυβερνητικές δυνάμεις

ηττήθησαν κατά κράτος και οι ισλαμι-

στές συνεχίζουν τις επιθέσεις πλησιά-

ζοντας επικίνδυνα τη Βαγδάτη.

Οι ΗΠΑ έστειλαν

αεροπλανοφόρο στην περιοχή με πρό-

θεση να επέμβουν με αεροπορικές

προσβολές, ενώ ο κ. Ομπάμα απέκλει-

σε την εμπλοκή και χερσαίων δυνάμε-

ων.

Το Ιράν δήλωσε ότι

είναι διατεθημένο να συνεργαστεί με

τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της

απειλής.

Η κατάσταση, εάν δεν ελεγ-
χθεί σύντομα, θα εξελιχθεί σε εμφύ-
λιο πόλεμο με ορατό τον κίνδυνο τρι-
χοτομήσεως της χώρας σε Σιιτική,
Σουνιτική και Κουρδική.

δ. Συρία

Οι σαρωτικές νίκες

των δυνάμεων του Άσαντ εναντίον

των ανταρτών και η ανακατάληψη

στρατηγικών θέσεων έχει αυξήσει την

αυτοπεποίθησή του σε βαθμό που να

πιστεύει ότι οι αντάρτες δεν συνι-

στούν πλέον πραγματική απειλή. Την

ίδια άποψη εκφράζουν και δυτικοί

διπλωμάτες στην περιοχή, παρ΄ότι

πιστεύουν ότι η σύγκρουση θα μπο-

ρούσε να τραβήξει σε μάκρος.

Κατόπιν αυτού ο κ.

Άσαντ προκήρυξε προεδρικές εκλο-

γές για τις 3 Ιουνίου, τις οποόιες και

κέρδισε με ποσοστό 88,7%.

Ο κ. Ομπάμα πιεζό-

μενος από τη Σαουδική Αραβία συμ-

φώνησε να ενισχυθούν με όπλα οι
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Σύροι αντικαθεστωτικοί, ζητώντας

ωστόσο εγγυήσεις ότι τα αμερικανικά

όπλα δεν θα καταλήξουν σε φανατι-

κούς. Επίσης ανακοίνωσε και νέες

κυρώσεις σε στελέχη της κυβερνήσεως

του Άσαντ.

Συνεχίζεται κανονικά

η παράδοση των χημικών όπλων της

Συρίας, η οποία αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί με βάση τη σχετική συμφωνία

μέχρι το τέλος Ιουνίου.

11.ΑΦΡΙΚΗ

α. Αίγυπτος

Στις 26 Μαίου διεξή-

χθησαν οι προεδρικές εκλογές τις οποί-

ες κέρδισε με ποσοστό 93,3% των προ-

σελθόντων, που περιορίστηκαν στο

46% των εγγεγραμμένων, ο Στρατηγός

Σίσι, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον

περασμένο Ιούλιο που ο στρατός ανέ-

τρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο κ.

Μόρσι.

Τα δικαστήρια καταδι-

κάζουν σε θάνατο και πολυετή κάθειρξη

οπαδούς της μουσουλμανικής αδελφό-

τητας, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί

να φυλακίζει κόπτες, χριστιανούς, σιί-

τες μουσουμάνους, αλλά και άθεους.

Ο πρώην πρόεδρος κ.

Μουμπάρακ καταδικάστηκε στις 21

Μαίου σε τρία χρόνια φυλάκιση, κατη-

γορούμενος για υπεξαίρεση εκατομμυ-

ρίων με σκοπό την ανακαίνιση οικογε-

νειακών ακινήτων. Με τις ίδιες κατηγο-

ρίες καταδικάστηκαν σε τετραετή

φυλάκιση και δύο γυιοί του.

β. Λιβύη

Η νέα κυβέρνηση με

πρωθυπουργό τον κ. Μίλτιγκ που έλαβε

ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις

25 Μαίου, εν μέσω πλήρους διαλύσεως

του κράτους, εξ αιτίας των συγκρούσε-

ων μεταξύ αντιπάλων πολιτικών

φατριών και ενόπλων πολιτοφυλάκών,

δεσμεύτηκε ότι θα προκηρύξει πρόωρες

βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου.

γ. Νιγηρία

Η τρομοκρατική ισλα-

μιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ απή-

γαγε στις 14 Απριλίου από οικοτροφείο

200 περίπου κορίτσια προκειμένου να

τα πουλήσει, όπως δήλωσε ο ηγέτης

της, σε σκλαβοπάζαρο της Νότιας

Σαχάρας.

Το γεγονός αυτό ευαι-

σθητοποίησε τη Διεθνή Κοινότητα και

πολλές χώρες προσέφεραν βοήθεια και

αεροπορικά μέσα στη Νιγηρία για τον

εντοπισμό των κοριτσιών. Τα κράτη της

Δυτικής Αφρικής κήρυξαν «ολοκληρω-

τικό πόλεμο» εναντίον της Μπόκο

Χαράμ, ενώ ο ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις

σε βάρος της, που θα έχουν ως συνέπεια

το πάγωμα των κεφαλαίων της και την

έκδοση ταξειδιωτικών απαγορεύσεων

για τα μέλη της.

δ. Συγκρότηση Αντι-
τρομοκρατικών Μονάδων

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη

συγκρότηση εγχωρίων Αντιτρομοκρατι-

κών Μονάδων στη Λιβύη, το Νίγηρα,

τη Μαυριτανία και το Μάλι, για την

ανάσχεση της επιρροής της Αλ Κάϊντα

στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό θα

διαθέσουν 7 εκατ. δολάρια για εκπαί-

δευση από Αμερικανούς εκπαιδευτές,

εξοπλισμό διαβιβάσεων και άλλα μέσα.

12.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν

Στις 28 Μαίου πραγ-

ματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος των

προεδρικών εκλογών αλλά τα αποτελέ-

σματα θα ανακοινωθούν στις 2 Ιουνίου.

Ο κ. Ομπάμα ανακοί-

νωσε ότι, αν υπογραφεί από το νέο πρό-

εδρο η Συνθήκη την οποία είχε αρνηθεί

να υπογράψει ο κ. Καρζάϊ, θα παραμεί-

νουν στο Αφγανιστάν 9800 Αμερικανοί

στρατιώτες μετά ην απομάκρυνση των

στρατευμάτων στο τέλος του έτους, ενώ

στο τέλος του 2015 θα μειωθούν στους

μισούς.

β. Πακιστάν

Από επίθεση που εξα-

πέλυσε ομάδα Ταλιμπάν στις 8 Ιουνίου

2014 εναντίον του αεροδρομίου στο

Καράτσι σκοτώθηκαν 34 άτομα. Η

κυβέρνηση απάντησε με αεροπορικές

επιδρομές εναντίον στόχων στις συνο-

ριακές περιοχές που ελέγχουν οι Ταλι-

μπάν.

Το γεγονός αυτό ανα-

μένεται να αναστείλει τελεσίδικα κάθε

προσπάθεια για επανέναρξη των ειρη-

νευτικών συνομιλών μεταξύ της κυβερ-

νήσεως και των Ταλιμπάν, που είχαν

αρχίσει τον Φεβρουάριο και διεκόπη-

σαν τον Απρίλιο

γ. Κίνα

Ο κ. Σι πραγματοποίη-

σε 11ήμερη περιοδεία το Μάρτιο στην

Ευρώπη, όπου υπέγραψε σημαντικές

εμπορικές συμφωνίες κατά κύριο λόγο

με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Επίσης

ζήτησε τη δημιουργία ζώνης ελευθέρου

εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

Η Κίνα ζήτησε από τις

ΗΠΑ την απόσυρση του κατηγορητηρί-

ου για τους χάκερς, τονίζοντας ότι η

υπόθεση αυτή θέτει σε κίνδυνο τους

στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο

χωρών και ταυτόχρονα αποσύρθηκε

από το φόρουμ συνεργασίας για την

αντιμετώπιση των κινδύνων στο κυβερ-

νοχώρο.

δ. Β. Κορέα

Ο Κιμ Γιανγκ Ουν

επανεξελέγη στην θέση του ηγέτη της

χώρας σε ειδική συνεδρίαση της Βου-

λής.

Στις 26 Μαρτίου εκτο-

ξεύτηκαν δύο πύραυλοι μέσου βεληνε-

κούς τύπου Ροντόνγκ, των οποίων το

βεληνεκές φτάνει τα 1300 χλμ, και ως

εκ τούτου είναι δυνατόν να πλήξουν τις

Βάσεις των ΗΠΑ στην Ιαπωνία.

13.ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Στη Βενεζουέλα, από τον περα-

σμένο Φεβρουάριο, μαθητές, φοιτητές

και μέλη της αντιπολιτεύσεως έχουν

κατέβει στους δρόμους ζητώντας να

μπει τέλος στον υψηλό πληθωρισμό που

ξεπερνά το 60%, τις μεγάλες ελλείψεις

στα βασικά αγαθά, αλλά και την εγκλη-

ματικότητα. Για την εκτόνωση της

καταστάσεως ο πρόεδρος Μαδούρο

κάλεσε την αντιπολίτευση σε ανοικτό

διάλογο, αλλά τα πιο σκληρά στελέχη,

που ηγούνται των διαδηλώσεων, δεν

ανταποκρίθηκαν και συνέχισαν τις δια-

δηλώσεις. Κατόπιν αυτού η αστυνομία

πραγματοποίησε κατασταλτική επιχεί-

ρηση στις 9 Μαίου για την εκκένωση

τεσσάρων αυτοσχεδίων καταυλισμών

των διαδηλωτών στο Καράκας κατά τις

οποίες φονεύθηκε ένας αστυνομικός.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή

εμπορικών κυρώσεων.
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Είναι πολύ σημαντικό να έχεις απέναντί σου τον Χρήστο

Μηνάγια και, ανάμεσα σε καφέ και αναψυκτικό, να ξεδι-

πλώνει τις ανά χείρας ανέκδοτες ακόμη σημειώσεις ενός

πολύ σημαντικού, νέου, πονήματός του. 

Πρόκειται για το εν θέματι βιβλίο, το οποίο μου

παρουσίασε εν εκτάσει μια χειμωνιάτικη βραδιά σε καφέ

της Πλατείας Συντάγματος.

Ο λόγος του χειμαρρώδης• αναφέρθηκε στις πηγές

απ΄όπου άντλησε το υλικό του (οι περισσότερες από ακα-

δημαϊκές πηγές, Κέντρα Στρατηγικών Μελετών, περιοδικά,

ΜΜΕ, διαδικτύου και άλλες τουρκικές πηγές μεταφρασμέ-

νες από τον ίδιο), στη φιλοδοξία του να αμβλύνει το «λα-

βύρινθο» που έχουμε εν πολλοίς στην Ελλάδα για το τι

είναι η σύγχρονη Τουρκία, πώς είναι δομημένο το κράτος

της, ποιοι πόλοι εξουσίας διαμορφώνουν την εθνική στρα-

τηγική της, ποιες αντινομίες υπάρχουν στη δομή και λει-

τουργία του κράτους της, ποια τα τρωτά σημεία και ποία η

προοπτική του. 

Ακολούθησε η ανάγνωση αποσπασμάτων του βι-

βλίου με έναν λόγο σφριγηλό και ενθουσιώδη, που δεν σου

άφηνε περιθώριο άλλο, παρά να δώσεις όλη την προσοχή

στα λεγόμενά του.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο Χρήστος Μη-

νάγιας παρουσιάζει τη μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση, που

χαρακτηρίζει τη νεοσύστατη Τουρκική Δημοκρατία από το

1922 έως τις μέρες μας. Η σύγκρουση αυτή έλαβε, στα

χρόνια που μεσολάβησαν, χαρακτήρα πόλωσης και αντί-

στοιχης κόπωσης στην κοινωνία. Συγκρούονταν δύο δια-

φορετικοί τρόποι ζωής και αντίστοιχα δύο διαφορετικές

ιδεολογίες και η Τουρκία εμφάνιζε την εικόνα διαίρεσης

στα δύο. Από τη μια πλευρά η ρεπουμπλικανική, επιστη-

μονική και κοσμική σκέψη. Από την άλλη, η θρησκευτική,

ισλαμική, σουνιτική ταυτότητα. Οι ενδογενείς, ωστόσο,

αδυναμίες των φιλελευθέρων και αριστερών τάσεων, είχαν

ως αποτέλεσμα η ιδεολογία του εθνικισμού αφενός να υιο-

θετηθεί απ΄όλους τους πολιτικούς και θρησκευτικούς φο-

ρείς – οργανώσεις και αφετέρου να εδραιωθεί θεσμικά σε

όλες τις βαθμίδες της τουρκικής κρατικής μηχανής. Μεγά-

λης σημασίας ήταν η επιτυχία του Πολιτικού Ισλάμ να

διεμβολίσει ιδεολογικά τους χώρους δεξιάς και αριστεράς

και να εδραιωθεί στην τουρκική κοινωνία ως παράγοντας

ενδυνάμωσης της πολιτιστικής και κοινωνικής ισχύος της

χώρας. 

Επιπλέον, ο Κεμαλισμός και το Πολιτικό Ισλάμ

αποδεινύονται στην ανάλυση του Χρήστου Μηνάγια ως

όψεις του ιδίου νομίσματος, καθόσον ο εις έχει ανάγκη τον

έτερον. Τοιουτοτρόπως, η διαμάχη ανάμεσα στον στρατιω-

τικό πόλο ισχύος και εκείνον των Ισλαμιστών του Ερντο-

γάν, θα πρέπει να ερμηνευθεί ως «ασύμμετρος πόλεμος»

για την κατάκτηση της εξουσίας. Άρα, στη σκέψη πολλών

Τούρκων, ο προγραμματικός στόχος/υπόσχεση των Ισλα-

μιστών για εκδημοκρατισμό και αντίστοιχη χειραφέτηση

από τον στρατιωτικό πόλο ισχύος, ήταν προσχηματικός.

Απλά τη σκυτάλη στην άσκηση της εξουσίας, πήρε μια πο-

λιτική δικτατορία, ένα τουρκο-ισλαμικό εθνικιστικό καθε-

στώς.

Στην σε βάθος ανάλυσή του, ο συγγραφέας επιδιώ-

κει να καταγράψει τους πολυδύναμους παράγοντες, που

συνθέτουν την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας. Στην

εκτίμησή του για τις μελλοντικές προοπτικές, τονίζει την

σπουδαιότητα δύο παραγόντων, οι οποίοι εκτιμά ότι θα

επηρεάσουν αποφασιστικά την εξέλιξη και πορεία του

τουρκικού κράτους και κοινωνίας :

α. Εμφανίζεται μεγάλη δημογραφική ανι-

σορροπία, ήτοι πολυποίκιλος χαρακτήρας στην πληθυ-

σμιακή κατανομή. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη

ουσιαστικών προβλημάτων συνοχής και τρωτών σημείων.

β. Η οικονομική προοπτική εμφανίζεται ως

τελείως αβέβαιη (το τουρκικό οικονομικό θαύμα εμφανίζει

ρωγμές).

Ο συγγραφέας καταλήγει στη διαπίστωση ότι η

Νέα Πολιτική Πραγματικότητα στην Τουρκία, αν και είναι

απελευθερωμένη από το Κεμαλικό Πολιτικό καθεστώς, εν

τούτοις διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά της Κεμα-

λικής αντίληψης, κάτι που παράγει έντονη ιδεολογική σύγ-

χυση και αλαζονεία.

Το εν θέματι πόνημα του Χρήστου Μηνάγια, απο-

δεικνύεται, μέσα από την σελίδα προς σελίδα ανάγνωσή

του, ως πολύτιμος «Αριάδνειος μίτος» για την εξερεύνηση

και γνώση του «Τουρκικού Λαβυρίνθου», όπως αυτός ίστα-

ται εν πολλοίς ενώπιόν μας, εκφράζοντας την πολλαπλή

αλληλεπίδραση και διαπλοκή Ισλάμ και Πολιτικής.

Συνιστάται στους αναγνώστες εκείνους, που φιλο-

δοξούν να γνωρίσουν καλύτερα την «γείτονα και σύμ-

μαχο».



29-05-1453.
Η Άλωση

Του Δρος Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Η 29η Μαϊου 1453 χωρίζει βίαια την Ελληνική Ιστορία
στο πριν και στο μετά. Πριν, ο Ελληνισμός ήταν (με
διακυμάνσεις και φθίνουσα πορεία τους τελευταίους
αιώνες) η παγκόσμια υπερδύναμη.Ακόμη και στα στερνά
του, το Βυζάντιο, έχοντας χάσει τα απέραντα εδάφη του,
εξακολουθούσε όμως να κατέχει το σημαντικώτερο
γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ό σ η μ ε ί ο τ ο υ π λ α ν ή τ η . Τη ν
Κωνσταντινούπολη.

Μετά την Άλωση, ο Ελληνισμός υπέστη την
μεγαλύτερη δοκιμασία της τρισχιλιετούς ιστορίας του.
Μεγάλο μέρος των ελληνικών πληθυσμών (κυρίως στην
Μικρά Ασία) εξισλαμίστηκε. Ένα άλλο μέρος εσφάγη
από τους προελαύνοντες Τούρκους . Πολλοί
εξανδραποδίστηκαν και πουλήθηκαν σκλάβοι στα μεγάλα
σκλαβοπάζαρατηςΑνατολής.
Χιλιάδες Έλληνες, όσοι προνόησαν και όσοι πρόλαβαν,

μετανάστευσαν στην Δυτική Ευρώπη και δημιούργησαν
παροικίες στην Ιταλία, την Γαλλία, την Αγγλία, την
Ισπανία.

Οι ελληνικές παροικίες στην Ευρώπη έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο στην ιδεολογική, οικονομική και
πολιτική προετοιμασίας της ΕλληνικήςΑνεξαρτησίας.

Αυτοί που έμειναν ζωντανοί και εγκλωβισμένοι στο
πλαίσιο της οθωμανικής κατοχής, υπέστησαν την μοίρα
των δούλων. Έγιναν ραγιάδες (ο όρος παράγεται από την
τουρκομογγολική λέξη «reya”, που σημαίνει κοπάδι). Οι
ραγιάδες δεν είχαν απολύτως κανένα ανθρώπινο
δικαίωμα, ούτε κάν στην ζωή. Είχαν μόνο την υποχρέωση
να πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους και να δίνουν τα
π α ι δ ι ά τ ο υ ς σ τ ο π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α .

Στα πλαίσια της δουλείας, αναπτύχθηκε μία ελληνική
ιθύνουσα τάξη από την Εκκλησία, τους Φαναριώτες και
τους τοπικούς προεστούς, η οποία προστάτευσε τα
συμφέροντα των υποδούλων και προώθησε την ελληνική
παιδεία, πληρώνοντας τακτικό φόρο αίματος στους
κατακτητές. Αυτά διατήρησαν ζωντανό τον υπόδουλο
Ελληνισμόμέχρι την εποχή τηςΕπανάστασης.

Τους πρώτους αιώνες μετά την Άλωση, μεγάλο
μέρος των ελληνικών πληθυσμών μετακινήθηκε σε
ορεινές περιοχές, ώστε να εκφύγει του τουρκικού ελέγχου.
Εκείνη την εποχή οικοδομήθηκαν τα συγκροτήματα
οικισμών σε μεγάλα υψόμετρα (Ζαγοροχώρια, Πίνδος
κλπ.), όπου ο έλεγχος των κατακτητών ήταν λιγώτερο
ασφυκτικός. Ο παρηκμασμένος Ελληνισμός του ύστερου
Βυ ζα ν τ ί ο υ σ τα βου νά απ έκ τησ ε σφρ ί γ ο ς ,
σκληραγωγήθηκε και ξαναβρήκε την δύναμή του.
Ανέδειξε ως ηγέτες τους πιό άξιους και διαμόρφωσε
λειτουργικούς θεσμούς και αποτελεσματική
αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ανέκτησε τα δωρικά του
χαρακτηριστικά. Το τελευταίο υπήρξε η κυριώτερη
προϋπόθεσητουΕικοσιένα.

Το 1821, ο Ελληνισμός επαναστάτησε γιά να ανατρέψει

τις συνέπειες της Αλώσεως Μέχρι σήμερα, μετά από

αλλεπάλληλους ελληνοτουρκικούς πολέμους, μόνον εν

μέρει το έχει επιτύχει.


