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ME MIA MATIA 
H EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

 
Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστημα  

16 Σεπτεμβρίου 2013 – 15 Δεκεμβρίου 2013 
 

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

 
 

1. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  

α. Κυπριακό 
   Οι διακοινοτικές συνομιλίες που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπρεπε να ξεκινήσουν 
στις 8 Νοεμβρίου, παραμένουν μετέωρες, γιατί ο κ. Ερόγλου δεν συμφωνεί με τη 
θέση του κ. Αναστασιάδη, ότι προηγουμένως θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιό 
τους και να εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν. 
  Και αν αρχίσουν οι συνομιλίες, δεν πρόκειται να καταλήξουν σε λύση, γιατί ο 
κ.  Ερόγλου θέτει παράλογους όρους και κυρίως να αρχίσουν από τα σημεία 
συγκλίσεως ανάμεσα στον κ. Χριστόφια και τους κ.κ. Ταλάτ και Ερόγλου και όχι από 
μηδενική βάση όπως επιμένει ο κ. Αναστασιάδης. 
 
 β. Ε/Τ Σχέσεις 
  Τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά και του συνόλου του 
πολιτικού κόσμου προκάλεσαν οι δηλώσεις : 
  -  Του αντιπροέδρου κ.  Αρίντς ότι επιθυμεί να δει την Αγία Σοφία να 
λειτουργεί ως τζαμί και 
  - Του κ. Ερντογάν, ο οποίος μιλώντας στην Κεσάνη της Αν. Θράκης, στις 11 
Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι όταν μιλά για Θράκη, περιλαμβάνει σ΄αυτή την Κομοτηνή, 
την Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη, το Κίρτζαλι της Βουλγαρίας, τα Σκόπια, την Πρίστινα 
και το Σεράγεβο, επαναφέροντας στην ουσία το τουρκικό σχέδιο περί ανασύστασης 
της λεγομένης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Θράκης». Οι δηλώσεις αυτές 
εμφορούνται από τις αντιλήψεις του νέο-οθωμανικού επεκτατισμού του κ. Ερντογάν, 
ο οποίος επιχειρεί να συνδέσει την Τουρκία με τα άλλοτε προπύργια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Και η προσπάθεια αυτή του κ. Ερντογάν θα αποτύχει όπως απέτυχε 
και η ανάλογη που απέβλεπε στο να καταστήσει την Τουρκία ηγέτιδα στην ευρύτερη 
περιοχή τους Μ.Α.  Τελικώς ο μεγαλύτερος εχθρός του κ.  Ερντογάν είναι ο εαυτός 
του, που με τον μεγαλοϊδεατισμό του θα τον καταστρέψει!!! 
 
 γ. Σκοπιανό 
  Παρά την κινητικότητα τόσο του ΓΓ του ΟΗΕ κ.  Μπαν Κι Μουν,  που 
συναντήθηκε με τους κ.κ. Βενιζέλο και Γκρουέφσκι στα πλαίσια της Γενικής 
Συνελεύσεως του ΟΗΕ,  όσο και του κ.  Νίμιτς,  που συναντήθηκε με τους δύο 
διαμεσολαβητές, ουδεμία πρόοδος σημειώθηκε, εξαιτίας της αδιαλλαξίας του κ. 
Γκρουέφσκι, ο οποίος δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι όσο βρίσκεται στην εξουσία δεν 
θα υπάρξει λύση που να αμφισβητεί το έθνος και τη γλώσσα των Μακεδόνων. 
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 
 α. Αλβανία 
  Η ΕΕ αποφάσισε να μη δοθεί στην Αλβανία το καθεστώς της υποψηφίας προς 
ένταξη χώρας. 
  Λόγω των λαϊκών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση ακύρωσε την αρχική της 
απόφαση με την οποία είχε δεχθεί την καταστροφή των χημικών της Συρίας στο 
έδαφός της. 
 
 β. Κόσοβο 
  Με τη σύμφωνη γνώμη της Σερβίας διεξήχθησαν οι τοπικές εκλογές στις 2 
Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή και των Σέρβων του Β.Κοσόβου. 
 

γ. Σερβία 
 Ο Πρόεδρος κ. Νίκολιτς ακύρωσε τη συμμετοχή της χώρας στην τριμερή 

διάσκεψη Σερβίας-Τουρκίας και Βοσνίας, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, εξαιτίας 
των δηλώσεων του κ. Ερντογάν στην Πρίστινα που είπε : «Το Κόσοβο είναι Τουρκία 
και η Τουρκία είναι Κόσοβο», που προκάλεσαν και έντονες λαϊκές αντιδράσεις στην 
Αλβανία και το Κόσοβο. 
 
3. ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 Ανεστάλη η διαδικασία αναθεωρήσεως του Συντάγματος, λόγω ασυμφωνίας των 
κομμάτων. 
 Ο κ. Ερντογάν εξήγγειλε μέτρα εκδημοκρατισμού με σκοπό την προσέλευση των 
ψήφων των Κούρδων, οι οποίοι όμως δεν ικανοποιήθηκαν. Στα μέτρα, ως ανεμένετο, 
δεν συμπεριελήφθει η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. 
 Δυσαρέσκεια ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα έχουν προκαλέσει οι πρωτοβουλίες 
του κ. Ερντογάν για την κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων και την απαγόρευση της 
συγκατοίκησης στις φοιτητικές εστίες φοιτητών και φοιτητριών. 
 Η εξωτερική πολιτική του κ. Ερντογάν και κυρίως η προσπάθειά του να καταστεί 
η Τουρκία  ηγέτιδα στην ευρύτερη περιοχή της ΜΑ απέτυχε παταγωδώς και γι΄αυτό 
ξαναθυμήθηκε τα Βαλκάνια, τα οποία είχε ξεχάσει από την εμφάνιση της Αραβικής 
Άνοιξης. 
 
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 α. Ιταλία 
  Η Γερουσία απέπεμψε τον κ. Μπερλουσκόνι από τους κόλπους της. 
 
 β. Βρετανία 
  Ο κ. Κάμερον ζήτησε από την Κομισιόν να τεθούν περιορισμοί στην 
εγκατάσταση στη χώρα του ακόμη και πολιτών της ΕΕ,  για να μην κακλυσθεί από 
Βούλγαρους και Ρουμάνους μετανάστες,  των οποίων η απαγόρευση μετανάστευσης 
σε άλλες χώρες της ΕΕ αίρεται από την 1-1-2014. 
 
 γ. Γερμανία 
  Η κ.  Μέρκελ κέρδισε τις εκλογές,  χωρίς αυτοδυναμία και γι΄αυτό προχώρησε 
στη συγκρότηση κυβερνήσεως «Μεγάλου Συνασπισμού» με τους σοσιαλδημοκράτες. 
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 δ. Γαλλία 
  Εξ αιτίας του χειρισμού στις απελάσεις ρομά,  έπεσε κατακορύφως η 
δημοτικότητα του κ. Ολάν και εκτοξεύθηκε στα ύψη του Υπουργού των Εσωτερικών, 
που κατέστη ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Γαλλίας. 
 
5. ΗΠΑ 
 
 Απεφεύχθη την τελευταία στιγμή η οικονομική κατάρρευση της χώρας, εξαιτίας 
της αρνήσεως των ρεπουμπλικάνων, που έχουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, να 
ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την αύξηση του πλαφόν δανεισμού της χώρας. 
 Ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ ακόμη και με τους συμμάχους τους προκάλεσαν οι 
αποκαλύψεις από τον πρώην υπάλληλο της υπηρεσίας ασφαλείας (NSA) ότι 
παρακολουθούντο τα τηλέφωνα 39 ηγετών, ακόμη και της κ. Μέρκελ. 
 
 6. ΡΩΣΙΑ 
 
  Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα του Ναυτικού για το 
2014 θα είναι η Αρκτική. 
  Ο κ. Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα εκτοξευτούν 5 στρατιωτικοί δορυφόροι μέχρι το 
τέλος του έτους και άλλοι 6 το 2014. Επίσης ότι μέχρι το 2020 το Ναυτικό θα έχει 
παραλάβει 8 στρατηγικά πυρηνικά υποβρύχια.   
 
7. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 
 Λαϊκές κινητοποιήσεις και ταραχές προκάλεσε η ακύρωση την τελευταία στιγμή 
από τον πρόεδρο κ. Γιαννουκόβιτς της υπογραφής της Εμπορικής Συμφωνίας με την 
ΕΕ και η επανάληψη των οικονομικών συνομιλιών με τη Ρωσία. 
 
8. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Ιράν 
  Στις 24  Νοεμβρίου ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν προσωρινά σε συμφωνία για το 
πυρηνικό του πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών και αν όλα πάνε καλά θα υπογραφεί και 
τελική. 
 

β. Συρία 
 ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν για την καταστροφή των χημικών όπλων της 

Συρίας. Ο κ. Άσαντ συμφώνησε και προέβη, κάτω από την αυστηρή επιτήρηση των 
παρατηρητών του ΟΗΕ, στην καταστροφή όλων των εγκαταστάσεων και στη 
συγκέντρωση περισσοτέρων από 1000 τόνους χημικών όπλων, τα οποία θα 
μεταφερθούν εκτός Συρίας για να καταστραφούν. 

 Στις 22 Ιανουαρίου 2014 θα συνέλθει στη Γενεύη η διάσκεψη για την 
ειρήνευση της χώρας, η λεγόμενη «Γενεύη ΙΙ», στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο το 
καθεστώς, όσο και η αντιπολίτευση, που έχουν όμως εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. 

 
 γ. Παλαιστινιακό 
  Στις 6 Νοεμβρίου ανεστάλησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ισραήλ-
Παλαιστινίων, λόγω πλήρους ασυμφωνίας στο οικιστικό πρόγραμμα του Ισραήλ, το 
οποίο αμέσως ανακοίνωσε πρόγραμμα κατασκευής 25.000 νέων κατοικιών στη 
Δ.Όχθη. 
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   Ο κ. Κέρι επισκέφθηκε την περιοχή και συναντήθηκε με τους κ.κ. 
Νετανιάχου και Αμπάς . Οι Παλαιστίνιοι χαρακτήσιαν πολύ κακές τις ιδέες του, 
κατηγορώντας τον ότι υιοθέτησε τις θέσεις του Ισραήλ προκειμένου να κατευνάσει 
τις αντιδράσεις για τη συμφωνία με το Ιράν. 
 
9. ΑΦΡΙΚΗ 
 
 α. Αίγυπτος 
  Συνεχίζονται οι συγκρούσεις των οπαδών της Μουσουλμανικής Αδελφότητος 
με τις δυνάμεις ασφαλείας και τους οπαδούς του νέου καθεστώτος, ενώ η δίκη του κ. 
Μόρσι, που κατηγορείται για υποκίνηση σε δολοφονίες, ανεβλήθη για τις 8 
Ιανουαρίου. 
 
 β. Λιβύη 
  Το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο ψήφισε τη σαρία,  δηλαδή τον ισλαμικό νόμο,  ως 
βάση των κρατικών θεσμών της χώρας. 
 
 γ. Υεμένη 

Η Αλ Κάϊντα της Αραβικής Χερσονήσου πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον και 
στόχων καλά φυλασσομένων, απειλώντας τη χώρα με αποσταθεροποίηση.  

 
10.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Αφγανιστάν 
  Η διάσταση απόψεων μεταξύ των ΗΠΑ και του κ.  Καρζάϊ,  όσον αφορά στους 
όρους παραμονής ελαχίστων δυνάμεων μετά το 2014, έχει προκαλέσει τον 
εκνευρισμό του κ. Ομπάμα ο οποίος απειλεί με την απόσυρση του συνόλου των 
δυνάμεων. 
 
 β. Πακιστάν 
  Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν εξέλεξαν ως αρχηγό τους στις 7 Νοεμβρίου το 
σκληροπυρηνικό μουλά Φαζλουλάχ, σε αντικατάσταση του φονευθέντος από μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος Χακιμουλάχ Μεχσούντ. Η πρώτη ενέργεια του νέου 
αρχηγού ήταν η διακοπή των ειρηνευτικών συνομιλιών που διεξήγαγε ο προκάτοχός 
του με την κυβέρνηση. 
 
 γ. Κίνα-Ιαπωνία 
  Ένταση στις σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία προκάλεσε η ανακήρυξη από 
την Κίνα ζώνης αεράμυνας που καλύπτει και τα διαφιλονικούμενα από την Ιαπωνία 
νησιά Σενκάκου/Νταϊόγιου. Στην ενέργεια αυτή της Κίνας αντέδρασαν αμέσως εκτός 
της Ιαπωνίας οι ΗΠΑ και η Ν.Κορέα.  
 

δ. Βόρεια Κορέα 
  Ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν καθέρεσε από τα αξιώματά του το θείο και 
μέντορά του κ. Γιονγκ Σουγκ, κατηγορώντας τον για διαφθορά και εκτέλεσε δύο 
συνεργάτες του. 
 


