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H EΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

 
Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστημα  
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Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 
 
 

1. ΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
 α. Ένοπλες Δυνάμεις 
 
  Στις 30 Μαίου το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προταθείσα από το ΥΕΘΑ νέα Δομή 
των Ενόπλων Δυνάμεων με στόχο, σύμφωνα με το σκεπτικό των συντακτών της, την 
προσαρμογή της λειτουργίας τους στα νέα δεδομένα ασφαλείας και στις προκλήσεις 
της σύγχρονης εποχής.  
   Με  τη νέα Δομή αντιμετωπίζονται πράγματι διάφορα προβλήματα και 
δυσλειτουργίες, όπως το κλείσιμο κάποιων περιττών στρατηγείων και στρατοπέδων 
στο εσωτερικό, η αναδιάταξη του συστήματος Διοικητικής Μερίμνης, η μείωση των 
ανωτάτων αξιωματικών κατά 20% κ.λ.π. Δεν κρίνεται όμως αποτελεσματική για την 
αποτροπή των απειλών και των προκλήσεων κατά της χώρας, γιατί δεν αντιμετωπίζει 
το τεράστιο έλλειμμα προσωπικού που έχει προκαλέσει η αλόγιστη μείωση της 
θητείας, παρόλο που το σύνολο του πολιτικού κόσμου έχει αναγνωρίσει το λάθος και 
έχει ταχθεί με την αύξησή της. Το αμυντικό πρόβλημα της χώρας δεν αντιμετωπίζεται 
με λιγότερες αλλά πιο ευέλικτες και πιο ισχυρές Μονάδες σε συνδυασμό με Δυνάμεις 
Ταχείας Επεμβάσεως,  όπως είναι το σκεπτικό της νέας Δομής,  αλλά και όλων των 
άλλων που προηγήθηκαν από το 1994 και μετά και ήταν πάμπολλες, αλλά 
καταργήθηκαν πριν ολοκληρωθούν. Η άμυνά μας απαιτεί επαρκή παρατακτή δύναμη 
από του καιρού της ειρήνης, ιδίως στα νησιά, η οποία να μπορεί να αντιμετωπίζει τις 
όποιες προκλήσεις εν ειρήνη χωρίς επιστράτευση. Επίσης να έχει τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσει και την εχθρική επίθεση με τις τοπικές δυνάμεις ενισχυμένες με 
εφέδρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί οι ενισχύσεις και οι Δυνάμεις Ταχείας 
Επεμβάσεως είναι αβέβαιο αν θα φθάσουν εγκαίρως. Επομένως αν η κυβέρνηση 
θέλει στα σοβαρά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα θα πρέπει : 

- Να αυξήσει άμεσα τη θητεία. 
- Να δημιουργήσει σύστημα παραγωγής και συνεχούς εκπαιδεύσεως της 

εφεδρείας. Η νέα Δομή, όπως και οι προηγούμενες, δεν παράγει εφεδρεία 
επαρκή για την ενίσχυση της άμυνάς μας, αλλά ούτε και εκπαιδευμένη. 

- Να πάρει μέτρα για την ενίσχυση του φρονήματος των στελεχών,  το οποίο 
έχει πληγεί από τις άστοχες ενέργειες της πολιτείας διαχρονικά 

 
  Επί είκοσι χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις εξαγγέλλουν νέες δομές,  για να 
καταστήσουν δήθεν τις Ένοπλες Δυνάμεις πιο αποτελεσματικές, ενώ ο 
πραγματικός λόγος είναι, η κάλυψη «κάτω από το χαλί» του τεράστιου ελλείμματος 
σε προσωπικό και η αποφυγή της αυξήσεως της θητείας που θα έχει πολιτικό 
κόστος. 
  Τέλος, ας έχουν υπόψη οι κρατούντες, ότι  η οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί 
καμία ολιγωρία ή παράλειψη σε βάρος της άμυνας της χώρας και ότι θα χρεωθούν 
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δια βίου την οιανδήποτε απώλεια εθνικών δικαιωμάτων και κυρίως εδάφους.  Οι 
οικονομικές κρίσεις κάποτε ξεπερνιούνται, οι εθνικές απώλειες ΟΧΙ. Φτάνουν πια 
οι περικοπές σε βάρος της άμυνας, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να πληρώσουν και 
τους ξέρουν!!! 
 
 β. Κύπρος 
 

 Ο ΥΠΕΞ της Κύπρου κ. Κασουλίδης, διεμήνυσε στον ομόλογό του των ΗΠΑ κ. 
Κέρι και τον ΓΓ του ΟΗΕ κ.  Μουν ότι η Ε/Κ πλευρά θα είναι έτοιμη να επανέλθει σε 
νέο γύρο διαπραγματεύσεων από το φθινόπωρο, λαμβάνοντας υπόψη κάποια στοιχεία 
από τα μέχρι τώρα συμφωνηθέντα και όχι το σύνολό τους, όπως επιθυμεί η Τ/Κ 
πλευρά. Τους κατέστησε δε σαφές ότι το αέριο δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων. 

 Η Τουρκία πιέζει τον κ.  Κέρι να αναλάβει πρωτοβουλία για αναβίωση του 
σχεδίου Ανάν, ελπίζοντας ότι ο κ. Αναστασιάδης θα ενδώσει, επειδή είχε ταχθεί υπέρ 
του, παρόλο που με δήλωσή του αμέσως μετά την εκλογή του, το είχε χαρακτηρίσει 
νεκρό.  Αυτός όμως φαίνεται να μη συμφωνεί,  όπως προκύπτει από δήλωση του 
αναπληρωτού εκπροσώπου του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ.  Ρούμπιν,  ο οποίος είπε ότι «θα 
πρέπει να διερευνηθεί μια διαφορετική προσέγγιση ως προς το σχέδιο Ανάν, το οποίο 
απέρριψε η συντριπτική πλειοψηφία των Ε/Κ». Επίσης εξέφρασε την ευχή οι Τούρκοι 
ηγέτες να αποδεχθούν την πρόταση του κ. Αναστασιάδη για άμεση επιστροφή της 
Αμμοχώστου στους κατοίκους της και τη λειτουργία του λιμανιού υπό την εποπτεία 
της ΕΕ. 
   Την αντίδραση του κ. Αναστασιάδη προκάλεσε η κίνηση του εκπροσώπου του 
ΟΗΕ κ.  Ντάουτερ,  να καταθέσει κείμενο με τις συγκλίσεις και αποκλίσεις που 
κατεγράφησαν στις διακοινοτικές συνομιλίες στην πενταετία 2005-2008 που ήταν 
Πρόεδρος ο κ. Χριστόφιας, γιατί την εξέλαβε, και πολύ ορθώς, ως προσπάθεια να τις 
κλειδώσει εν όψει της επανέναρξης των συνομιλιών το φθινόπωρο. 
   Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Γκιουλ και ο ΥΠΕΞ κ. Νταβούτογλου, σε 
συνεντεύξεις τους,  δήλωσαν ότι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων πρέπει να γίνει και 
από τις δύο κοινότητες μαζί. Μάλιστα ο κ. Νταβούτογλου τόνισε ότι αν δεν γίνει αυτό 
τότε θα πρέπει να συζητηθεί η λύση των δύο κρατών, δηλαδή η διχοτόμηση.  
 
 Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη και την κυπριακή κρίση, θα προσπαθήσει να 
προωθήσει, μέσω κυρίως των ΗΠΑ, τις εξελίξεις προς την επιθυμητή κατεύθυνση, 
ελπίζοντας ότι ο κ. Αναστασιάδης θα υποκύψει στις πιέσεις, παρόλο που με την 
μέχρι τώρα στάση του δείχνει ότι δεν δεσμεύεται ούτε από το σχέδιο Ανάν, που είχε 
υποστηρίξει, ούτε από τις συμφωνίες του κ. Χριστόφια. 
 
  Ο πρόεδρος κ. Αναστασιάδης, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο 
Ισραήλ, προκειμένου να διερευνήσει τη στάση του κ. Νετανιάχου, μετά την έναρξη 
της αποκαταστάσεως των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώθηκε 
η δέσμευση των δύο χωρών, για ανάπτυξη και εκμετάλλευση των διασυνοριακών 
κοιτασμάτων. 
 
 Η παραπάνω δέσμευση του Ισραήλ δεν πρέπει να θεωρείται βεβαία γιατί οι 
ΗΠΑ θα του ασκήσουν πιέσεις για τη διακίνηση των κοιτασμάτων μέσω της 
Τουρκίας, προκειμένου να επιτύχουν την συμπαράταξή της στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που προκαλούν στη ΜΑ, ο εμφύλιος στη Συρία και οι 
προκλήσεις του Ιράν.  
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  Η Ρωσία,  με δηλώσεις του ΥΠΕΞ κ.  Λαβρόφ και του Υπουργού Ενέργειας κ.  
Νόβακ, κατά τις επισκέψεις τους στην Τουρκία, τάσσεται με τις θέσεις της Άγκυρας 
όσον αφορά στην εκμετάλλευση των κυπριακών κοιτασμάτων. Και οι δύο δήλωσαν 
ότι «η εκμετάλλευσή τους πρέπει να γίνει υπέρ όλων των κατοίκων της Κύπρου». 
 
 Η στροφή της ρωσικής κυβερνήσεως οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός ότι αυτό 
υπαγορεύεται από τα συμφέροντα της Ρωσίας που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής 
στην Τουρκία και αφετέρου στις πιέσεις των Ρώσων ολιγαρχών που έχασαν τα 
χρήματά τους από την πτώχευση των Κυπριακών Τραπεζών. 
 
 γ. Ε/Τ Σχέσεις 
 
  Από 21 Μαίου έως 3 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η αεροναυτική άσκηση 
Deniz Kurdu 2013, για την οποία είχαν δεσμευτεί μεγάλες περιοχές του Αιγαίου. Στις 
22 Μαΐου οκτώ Ε/Π ανθυποβρυχιακού πολέμου τα οποία απογειώθηκαν από 
τουρκικές φρεγάτες, προχώρησαν σε 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 13 
παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας κοντά στο Καστελόριζο, πραγματοποιώντας 
ανθυποβρυχιακές ασκήσεις και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης.  
  Η Άγκυρα στο πλαίσιο της αμφισβητήσεως των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 
στο Αιγαίο συνέχισε σε όλο το διάστημα τις παραβάσεις και παραβιάσεις του 
εναερίου χώρου μας από τουρκικά μαχητικά και τις παράνομες διαπλεύσεις 
πολεμικών πλοίων μέσα από τα χωρικά μας ύδατα,  επικαλουμένη τους κανόνες της 
«αβλαβούς διελεύσεως». 
  Το ελληνικό ΥΠΕΞ προέβη σε διάβημα, δια της Πρεσβείας μας στην Άγκυρα, 
αντιδρώντας στην πραγματοποίηση ερευνών από 10-14 Μαΐου στα διεθνή ύδατα που 
επικαλύπτουν και τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από το τουρκικό ερευνητικό 
σκάφος «Bilim 2». 
  Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Hurriyet», οι τουρκικές αρχές προέβησαν σε 
έρευνες και συλλήψεις υπόπτων, οι οποίοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. 
  Το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του επέκρινε τις εκδηλώσεις μνήμης για 
την γενοκτονία των Ποντίων που έγιναν στις 19  Μαΐου,  χαρακτηρίζοντάς τες 
«ρατσιστικές πρωτοβουλίες». Επίσης καταδίκασε το υποβληθέν στην Αυστραλιανή 
Βουλή, από βουλευτές, ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, 
των Αρμενίων και των Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
 
 δ. Σκοπιανό 
 
  Στις 12 Μαρτίου η Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση, σε 
απάντηση της ελληνικής, ισχυριζόμενη ότι έχει δικαιώματα έρευνας στα θαλάσσια 
οικόπεδα, νοτίως Ρόδου και Καστελορίζου. 
  Στις 9 Απριλίου, ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ κ. Νίμιτς κατέθεσε νέα 
ολοκληρωμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος με την ονομασία «Άνω 
Δημοκρατία της Μακεδονίας», η οποία δεν ικανοποιεί την ελληνική πλευρά. 
  Μία ημέρα νωρίτερα  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Ευρωκοινοβουλίου με ψήφους 39  υπέρ και 13  κατά ζήτησε από τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ να ξεκινήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΠΓΔΜ πριν από το τέλος 
του Ιουνίου. Παράλληλα επισκέφθηκαν την ΠΓΔΜΑ ο Επίτροπος της ΕΕ για τη 
Διεύρυνση κ.  Φούλε και η εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική κ.  Άστον,  



 4 

προκειμένου να πείσουν τις πολιτικές δυνάμεις για να επικεντρωθούν στην 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας τους. 
  Στις 16 Απριλίου παρουσιάστηκε η ειδική έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο 
της ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ,  η οποία αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
συντελεσθεί, αλλά υπογραμμίζει και την ανάγκη επιλύσεως πρώτα των προβλημάτων 
με Ελλάδα και Βουλγαρία. 
 
 Μετά την επίλυση του προβλήματος του Κοσσόβου, ΗΠΑ – ΟΗΕ και ΕΕ θα 
εκδηλώσουν συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργήσουν ευνοϊκές 
συνθήκες για να δοθεί ημερομηνία ενάρξεως των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
στην ΠΓΔΜ εκμεταλλευόμενοι και την οικονομική κρίση της χώρας μας. Η 
προσπάθεια όμως αυτή θα αποτύχει γιατί η Ελλάδα θα απορρίψει τη νέα πρόταση. 
Τα Σκόπια,  πιθανόν,  να τη δεχθούν μόνον και μόνο για να παρουσιάσουν την 
Ελλάδα ως αδιάλλακτη. 
 
  Ο Αρχηγός του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI κ. Αχμέτι, ο οποίος 
επικρίνει τον κ. Γκρουέφσκι για την αδιαλλαξία του εξ αιτίας της οποίας παραμένουν 
κλειστές οι πόρτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,  επισκέφθηκε στις 4  Μαΐου τις ΗΠΑ και 
συζήτησε με Αμερικανούς αξιωματούχους και τον κ. Νίμις όλα τα εκκρεμή ζητήματα 
περιλαμβανομένης και της ονομασίας. 
  Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 
με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως των Σκοπίων κ. Μπεσίμι, που είναι στέλεχος 
του αλβανικού κόμματος DUI και συζήτησαν διμερή θέματα.  
 
 Η επίσκεψη του κ. Αχμέτι στις ΗΠΑ και η συνάντηση του κ. Αβραμόπουλου με 
τον κ. Μπεσίμι, εντάσσονται στις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητος για την 
εξεύρεση διαύλων επικοινωνίας με τα Σκόπια, λόγω της στείρας αδιαλλαξίας  του 
κ. Γκρουέφσκι ο οποίος όμως είναι αμφίβολο αν θα επηρεαστεί, γιατί απολαμβάνει 
υψηλής δημοτικότητος στη χώρα του, χάρις σ΄αυτή ακριβώς την αδιαλλαξία του. 
 
 ε. Αγωγός ΤΑΡ (TRANS ADRIATIK PIPELINE) 
 
  Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρακτορείου REUTEERS, στις 28 Μαΐου 2013, ο 
αγωγός ΤΑΡ φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι του ανταγωνιστικού του Nabuco, ο 
οποίος παρακάμπτει την Ελλάδα.  Η τελική απόφαση της Κοινοπραξίας Shoh Deniz,  
της οποίας ηγούνται η ΒΡ και η κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, 
αναμένεται να ανακοινώσει την επιλογή της στο τέλος Ιουνίου. 
 
   στ. Διεθνείς Σχέσεις 
 
  ΗΠΑ 
 
  Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακύρωσε την επίσκεψη 
που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στην Ουάσιγκτον,  από 2-4  Ιουνίου ,  για να 
μιλήσει στο ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής γιατί ο Πρόεδρος κ. 
Ομπάμα δεν μπορούσε να τον δεχθεί, λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος. Η 
επίσκεψη επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί εντός Ιουλίου. 
 
 Ο  κ. Ομπάμα απέφυγε την επίσκεψη του κ. Σαμαρά γιατί ήθελε αφενός μεν να 
προηγηθεί η συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν στον οποίο στηρίζει πολλά για την 
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αντιμετώπιση της Συριακής κρίσεως και των προκλήσεων του Ιράν και αφετέρου 
για να του δείξει τη δυσαρέσκειά του γιατί στηρίζει τις επιλογές της Γερμανίας 
στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων. 
 
  Στις 23 Απριλίου συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της εαρινής 
Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, οι ΥΠΕΞ Ελλάδας κ. Αβραμόπουλος και των ΗΠΑ 
κ. Κέρι και συζήτησαν όλα τα ζητήματα διμερούς συνεργασίας και τις τρέχουσες 
εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 
 
  Ρωσία 
 
  Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία, που 
είναι παγωμένες από το 2010, μετά την ακύρωση, με υπαιτιότητα της Ελλάδος, των 
συμφωνιών για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και για την 
αγορά ΤΟΜΑ για τον ελληνικό στρατό. 
  Η αρχή έγινε με την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Μόσχα, όπου 
συναντήθηκε με τον ομόλογό του κ. Σεργκέϊ Σοϊγκού, στο περιθώριο της Διεθνούς 
Διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια 
  Η συνέχεια θα δοθεί με την επίσκεψη του κ. Σαμαρά τους προσεχείς μήνες, ενώ 
ο κ. Πούτιν απεδέχθη πρόσκληση του Έλληνα Προέδρου για επίσημη επίσκεψη στην 
Ελλάδα. 
  Ο Ρώσος Υπουργός Μεταφορών κ. Σοκόλοφ, ο οποίος συμμετείχε στην 8η 
Μεικτή Διϋπουργική επιτροπή Ελλάδος-Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
ανεφέρθη στην ομιλία του στο ενδιαφέρον της Ρωσίας για την προσέλκυση Ελλήνων 
εφοπλιστών και για τις επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας των συγκοινωνιών, των 
μεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών. 
 

Στις 10 Ιουνίου έγινε γνωστό ότι η GAZPROOΜ η οποία είχε επιδείξει 
ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΔΕΠΑ δεν κατέθεσε προσφορά.  Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται, κατά πάσαν πιθανότητα, στις απειλές που εδέχετο η GAZPROOMαπό 
την Κομισιόν ότι θα βάλει βέτο στην εξαγορά ή ότι θα της επιβάλει ασύμφορους 
όρους. 

Οι ελληνορωσικές σχέσεις εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη στάση των ΗΠΑ, 
οι οποίες αντιδρούν στις επιδιώξεις της Ρωσίας να διεισδύσει στην Ανατολική 
Μεσόγειο, γεγονός που επηρεάζει και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβερνήσεως. 
Θα πρέπει όμως κάποτε οι ελληνικές κυβερνήσεις να αρχίσουν να αποφασίζουν με 
βάση τα συμφέροντα της χώρας και όχι με τις επιθυμίες των ΗΠΑ, οι οποίες κατά 
κανόνα τα αντιστρατεύονται. 

 
Επίσκεψη από 1-7 Ιουνίου πραγματοποίησε στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Μόσχας 

και πασών των Ρωσιών κ.  Κύριλλος,  οποίος συμφώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο της 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για την ενεργοποίηση του συμφώνου περί του θρησκευτικού 
τουρισμού, που είχε υπογραφεί παλαιότερα από τις δύο εκκλησίες και παρέμενε 
ανενεργό με ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Επίσης εξεδήλωσε την πρόθεσή του να 
ενθαρρύνει τους Ρώσους επιχειρηματίες για επενδύσεις στη χώρα μας 
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Κίνα 
 
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από 60 κι πλέον επιχειρηματίες, 

πραγματοποίησε στις 17-18 Μαΐου επίσκεψη στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να 
προκαλέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον της. 

 
Οι προοπτικές που δημιουργήθηκαν είναι ελπιδοφόρες αρκεί η ελληνική πλευρά  

να δείξει συνέπεια και να υλοποιήσει τις υποσχέσεις και κυρίως την πάταξη της 
γραφειοκρατίας που αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές. 

 
Αζερμπαϊτζάν 
 
Ο κ.  Σαμαράς,  μετά την Κίνα,  επισκέφθηκε στις 19  Μαΐου το Αζερμπαϊτζάν και 

είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό κ. Αλίεφ, προκειμένου να τον πείσει να 
στηρίξει την προτίμηση του αγωγού ΤΑΡ έναντι του Nabuco. 

 
Ισραήλ 
 
Η Ελλάδα ανησύχησε για τη στάση που θα τηρήσει το Ισραήλ έναντι της χώρας 

μας και της Κύπρου, μετά την αίτηση συγγνώμης του κ. Νετανιάχου από τον κ. 
Ερντογάν και τη διαφαινόμενη αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας και 
γι΄αυτό επέσπευσε τις διαδικασίες για την σύγκλιση του Ανωτάτου Διϋπουργικού 
Συμβουλίου Ελλάδος-Ισραήλ. Για το λόγο αυτό ο Έλληνας ΥΠΕΞ πραγματοποίησε 
2ήμερη επίσκεψη στο Τελ-Αβίβ από 29-30 Μαΐου. 

 
Η αντίδραση αυτή της ελληνικής κυβερνήσεως είναι ορθή γιατί θα πρέπει,  

ανεξαρτήτως της πορείας των Τουρκο-ισραηλινών σχέσεων, να διατηρηθούν οι 
δίαυλοι επικοινωνίας που έχουν οικοδομηθεί, αλλά και οι καλές σχέσεις με το 
εβραϊκό λόμπυ στις ΗΠΑ. 
 
2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 
 α. Αλβανία 
 
   Στις 23 Ιουνίου θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Στις μέχρι τώρα 
δημοσκοπήσεις προηγείται με πολύ μικρή διαφορά ο αριστερός συνασπισμός,  του 
οποίου ηγείται ο σοσιαλιστής κ. Ράμα, έναντι του δεξιού συνασπισμού που ηγείται ο 
κ. Μπερίσα. 
  Ο Ιρανός Πρόεδρος κ. Αχμεντινεζάντ προειδοποίησε απειλητικά τα Τίρανα για 
την απόφασή τους να δεχθούν 210 μέλη της αντιπολιτευομένης το καθεστώς 
οργανώσεως «Μουζαχεντίν Χαλκ» της οποίας 3.000 περίπου μέλη ζουν σε 
αμερικανικό στρατόπεδο κοντά στη Βαγδάτη και θα μεταφερθούν σε διάφορες χώρες 
με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του ΟΗΕ. 
  Μνημόνιο για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ υπογράφηκε στα Τίρανα στις 22 
Μαΐου μεταξύ Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Κροατίας.   
 
 β. Βουλγαρία 
 
  Στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 12 Μαΐου ανεδείχθη πρώτο το 
κεντροδεξιό κόμμα GERB του κ. Μπορίσοφ με ποσοστό 30,7%, χωρίς αυτοδυναμία. 
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  Ο κ.  Μπορίσοφ,  που πήρε πρώτος την εντολή απέτυχε στο σχηματισμό 
κυβερνήσεως και έτσι ανέλαβε ως Πρωθυπουργός ο κ. Πλάμεν Βασίλιεφ Ορεσάρσκι 
του σοσιαλιστικού κόμματος, η κυβέρνηση του οποίου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης με 
120  υπέρ και 97  κατά στις 27  Μαΐου.  Ο νέος Βούλγαρος ΥΕΘΑ κ.  Ναϊντένοφ 
δήλωσε ότι θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπρέπεια του στρατιωτικού 
επαγγέλματος και ότι θα αυξήσει τις αποδοχές των στελεχών που είχαν υποστεί 
μεγάλες μειώσεις. 
 
 Οι Βούλγαροι κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν για να ενισχύσουν την άμυνά τους. 
Στην Ελλάδα θα το καταλάβουν άραγε ποτέ; 
 
 Σε συντονιστική σύσκεψη, που έγινε στη Σόφια στις 15 Απριλίου, για την 
αεροπορική άσκηση «THRAKIAN STAR» η οποία διεξήχθη από 11 έως 27 Ιουλίου 
2013 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρουμανίας και της Ελλάδος, οι Βούλγαροι 
αξιωματικοί παρουσίασαν και ιστορικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι Βούλγαροι 
έλκουν την καταγωγή τους από τη Θράκη. Επίσης πρόβαλαν και ιστορικό χάρτη της 
Βουλγαρίας στην οποία περιλαμβάνεται όλη η Θράκη, ενώ η αρχαία Μακεδονία 
απεικονίζεται χωρισμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ύστερα από διαμαρτυρία του 
Έλληνα Α/ΓΕΑ έγιναν οι διορθωτικές ενέργειες. 
  
 Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνονται οι αλυτρωτικές βλέψεις των Βουλγάρων 
όπως έχουν διατυπωθεί στο Δόγμα της Ακαδημίας της Σόφιας στο οποίο 
αναφέρεται ότι «η Βουλγαρία συνορεύει πανταχόθεν με Βουλγάρους». Τον ίδιο 
στόχο εξυπηρετεί και η ονομασία της ασκήσεως «THRAKIAN  (ΘΡΑΚΗ)»  και 
γι΄αυτό θα έπρεπε να είχε ζητηθεί η αλλαγή του. 
 Οι Βούλγαροι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν ποτέ το όραμα της Μεγάλης 
Βουλγαρίας του Αγίου Στεφάνου και γι΄αυτό θα πρέπει οι εκάστοτε ιθύνοντες της 
Ελλάδος να επαγρυπνούν και να αντιμετωπίζουν στη γέννεσή της κάθε τέτοια 
προσπάθεια, πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα.  
 
 γ. Σερβία - Κόσσοβο 
 
  Στις 19 Απριλίου 2013 οι συνομιλίες Σερβίας και Κοσσόβου, που διεξήγοντο 
επί μακρόν υπό την αιγίδα της υπευθύνου Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ για το 
καθεστώς του Β. Κοσσόβου, κατέληξαν σε συμφωνία η οποία περιέχει 15 σημεία, 
βάσει των οποίων : 

- Η Σερβία δεν αναγνωρίζει το Κόσσοβο ως κράτος, αλλά συναινεί στη νομική 
δικαιοδοσία του σε όλο το έδαφός του συμπεριλαμβανομένου και του 
Βορρά. 

- Το Κόσσοβο αποδέχεται ένα επίπεδο αυτονομίας για τις τέσσερις επαρχίες 
στις οποίες ζουν οι Σέρβοι του Β. Κοσσόβου, οι οποίες θα δημιουργήσουν 
μια ένωση που θα φροντίζει για την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τις υπηρεσίες 
πρόνοιας και άλλα θέματα. 

- Η αστυνομία του Κοσσόβου θα ελέγχει όλη τη χώρα,  αλλά ο Αστυνομικός 
Διοικητής στο Βορρά θα είναι Σέρβος. 

- Η Σερβία θα μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης και άλλες 
δραστηριότητες στο Βορρά. 

- Ο στρατός του Κοσσόβου δεν θα αναπτυχθεί στο βόρειο τμήμα, τουλάχιστον 
για τα επόμενα χρόνια. 
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  Η συμφωνία απέχει πολύ από τις θέσεις που διεκήρυσσαν οι δύο χώρες και πιο 
πολύ της Σερβίας, της οποίας οι προσφάτως εκλεγέντες νέοι ηγέτες, ο πρόεδρος κ. 
Νίκολιτς και ο πρωθυπουργός κ. Ντάσιτς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
εθνικιστική τους πολιτική, υπό την πίεση του σερβικού λαού, ο οποίος στην 
συντριπτική του πλειοψηφία (80%) τάσσεται με την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας. 
 
  Η συμφωνία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στις δύο χώρες και κυρίως στη 
Σερβία. Τελικά όμως ενεκρίθη άμεσα από την κυβέρνηση του Κοσσόβου και στις 26 
Μαΐου από την αντίστοιχη της Σερβίας. 
  Οι Σέρβοι του Κοσσόβου ανακοίνωσαν στις 28  Μαΐου ότι συγκρότησαν 
«Επαρχιακή Συνέλευση», σύμφωνα με το Σερβικό Σύνταγμα, για να εμποδίσουν την 
ενσωμάτωσή τους στο ανεξάρτητο Κόσσοβο. 
 
 Παρά τις αμφισβητήσεις και τις αντιδράσεις των Σέρβων του Κοσσόβου, η 
Σερβία θα επιβάλει την τήρηση της συμφωνίας, γιατί μόνον έτσι θα ανοίξουν οι 
πύλες της Ε.Ε. 
 
3. ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 α. Εσωτερική Κατάσταση 
 
  Η απόφαση του κ. Ερντογάν να αντιμετωπίσει με βίαιο τρόπο κάποιους 
διαδηλωτές που εξέφραζαν τις οικολογικές τους ανησυχίες για το κόψιμο μερικών 
δέντρων στην Πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, για να ανεγερθεί Εμπορικό 
Κέντρο και οι εν συνεχεία υβριστικές και απαξιωτικές του δηλώσεις σε βάρος τους, 
πυροδότησαν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, που άρχισαν στις 30 Μαΐου στην 
Πλατεία και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα στην 
Άγκυρα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. 
  Σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, η διαδήλωση της Πλατείας Ταξίμ ήταν η 
αφορμή του ξεσπάσματος, ενώ ως αιτία θεωρούν τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει 
σε μεγάλη μερίδα του λαού, και κυρίως στους νέους, ο αυταρχισμός του κ. Ερντογάν, 
τον οποίον εκλαμβάνουν ως προσπάθεια για τον εξισλαμισμό της χώρας.  Ως 
ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούν το νόμο για την απαγόρευση 
καταναλώσεως αλκοόλ δημοσίως και τις υβριστικές εκφράσεις του κατά του Κεμάλ 
και του Ινονού τους οποίους κατηγόρησε ως μεθύστακες καθώς και την ονομασία της 
νέας γέφυρας  του Βοσπόρου, που θεμελιώθηκε στις 29 Μαίου ως «Γιαβούζ Σουλτάν 
Σελίμ» ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος σφαγέας των αλεβιτών. 
  Παρά την προσπάθεια του Προέδρου κ.  Γκιουλ και του Αντιπροέδρου της 
κυβερνήσεως για να πέσουν οι τόνοι και οι συστάσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Κέρι 
για δημοκρατική αντιμετώπιση των διαδηλωτών, ο κ. Ερντογάν τηρεί αδιάλλακτη 
στάση πυροδοτώντας νέες διαδηλώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν και 
συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των οπαδών του, τους οποίους κάλεσε σε 
ειρηνικές διαδηλώσεις. 
  Η εκρηκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε προκάλεσε διάφορες φήμες όπως 
για πρόωρες εκλογές ή και για επικείμενο στρατιωτικό πραξικόπημα.  Τις μεν 
πρόωρες εκλογές διέψευσε η κυβέρνηση, ενώ το στρατιωτικό πραξικόπημα το 
αποκρούουν οι διαδηλωτές. 
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  Ο κ. Ερντογάν είναι ακόμα πολύ δημοφιλής στο λαό, για να κινδυνεύσει από την 
αντιπολίτευση. Κινδυνεύει όμως από τους μετριοπαθείς συντρόφους του στο κόμμα 
και είναι αβέβαιον εάν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις προθέσεις του για 
αναθεώρηση του Συντάγματος και την προώθησή του στην προεδρία με αυξημένες 
αρμοδιότητες. 
 
  Σε υλοποίηση της συμφωνίας Ερντογάν-Οτσαλάν,  άρχισε στις 8  Μαΐου η 
σταδιακή αποχώρηση των Κούρδων μαχητών του ΡΚΚ προς το Β. Ιράκ, η οποία 
αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. 
 
 Στον ιστορικό αυτό συμβιβασμό συνέβαλαν η ανάγκη του κ. Ερντογάν να 
υποστηριχθεί από το «Κόμμα Ειρήνης και Ευημερίας» (BDP) και την κουρδική 
μειονότητα σε πιθανό συνταγματικό δημοψήφισμα, γιατί χωρίς τη θετική της 
ψήφο θα ήταν αδύνατον να περάσει και αφετέρου η ευκαιρία που δίδεται στους 
Κούρδους να προωθήσουν την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητος με το νέο 
Σύνταγμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο κ. Ερντογάν θα καταφέρει να το 
προωθήσει, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό. 
 
 β. Εξωτερικές Σχέσεις 
 
  Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
  Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας εξέφρασε τη λύπη του, με τη 
δημοσιευθείσα στις 27  Μαΐου έκθεσή του,  για το γεγονός ότι η Άγκυρα «παρά τις 
επανειλημμένες συστάσεις που της έχουν γίνει, αρνείται να εφαρμόσει πλήρως και 
χωρίς εξαιρέσεις το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Σύνδεσης με όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου». 
 
  ΗΠΑ 
 
  Ύστερα από τρεις επισκέψεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ κ. Κέρι στην Τουρκία, 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου η συνάντηση του κ. Ερντογάν με τον Πρόεδρο κ. 
Ομπάμα. Παρά τις εκατέρωθεν αβρότητες και εγκωμιαστικά σχόλια, παραμένουν, 
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι διαφορές σε πολλά θέματα και κυρίως η άρνηση 
του κ. Ομπάμα στο αίτημα του κ. Ερντογάν για τη δημιουργία ζώνης απαγορεύσεως 
πτήσεων, στη Συρία, η απροθυμία του κ. Ερντογάν να αποκαταστήσει τις σχέσεις με 
τον πρωθυπουργό του Ιράκ κ.  Μαλίκι και η εμμονή του,  παρά τις συστάσεις του κ.  
Ομπάμα, να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στη Γάζα. 
 
  Ισραήλ 
 
  Ύστερα από τη συγγνώμη του κ. Νετανιάχου προς τον κ. Ερντογάν για το 
επεισόδιο «Μαβί Μαρμαρά», που έγινε με παρέμβαση του κ. Ομπάμα κατά την 
επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ, αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά οι σχέσεις των δύο 
χωρών, παρόλο που ο κ. Ερντογάν δείχνει απρόθυμος, γιατί θα θέσει σε κίνδυνο τις 
καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει με το μουσουλμανικό κόσμο. 
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  Συρία  
 
  Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες επέκρινε στις 29 Μαΐου την 
Τουρκία για την επαναπροώθηση στη Συρία 130 προσφύγων λόγω εκτεταμένων 
επεισοδίων στον καταυλισμό, χωρίς έλεγχο της διαδικασίας από την ίδια. 
  Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες, με τον κ. Ερντογάν να κατηγορεί 
τον κ. Άσαντ ακόμη και ως σφαγέα. 
 
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 α. Ευρωσκεπτικισμός 
 
  Το ποσοστό των ευρωπαίων που έχουν θετική άποψη για την ΕΕ, σύμφωνα με 
δημοσκόπηση, ανέρχεται στο 45% , από 60% που ήταν πριν από ένα έτος. Στη 
Γαλλία από 60% περιορίστηκε στο 41%, στην Ισπανία από 60% στο 46% και στην 
Ελλάδα από 41% σε 37%. 

  
 β. Βρετανία 
 
  Στις 22 Μαΐου ένας στρατιώτης παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κοντά στο 
στρατόπεδό του στο Ανατολικό Λονδίνο και στη συνέχεια κατακρεουργήθηκε από 
δύο Βρετανούς μουσουλμάνους Νιγηριανής καταγωγής. Εξ αιτίας του γεγονότος η 
κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη προληπτικών μέτρων και συγκεκριμένα, την 
προληπτική λογοκρισία των ιστοσελίδων, την απαγόρευση εξτρεμιστικών ομάδων και 
την πίεση στα Πανεπιστήμια και τα τζαμιά να απορρίψουν τους «κήρυκες του 
μίσους». 
  Ο Πρωθυπουργός κ. Κάμερον, υπό την πίεση των ευρωσκεπτικιστών του 
κόμματός του, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, πριν από τα τέλη του 2017, 
δημοψηφίσματος για την παραμονή της χώρας του στην ΕΕ. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 
κ. Ομπάμα τον είχε προειδοποιήσει, σε κοινή τους συνέντευξη, ότι η Βρετανία θα 
χάσει την επιρροή της αν αποχωρήσει από την ΕΕ. 
 
 γ. Γαλλία  
 
  Πόλεμος έχει ξεσπάσει στη χώρα μετά την απόφαση της κυβερνήσεως να 
διδάσκεται στα Πανεπιστήμια και η αγγλική γλώσσα,  με τους πολέμιούς της να 
υποστηρίζουν ότι η Γαλλία διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει την πολιτιστική της 
ταυτότητα. 
 
 δ. Γερμανία 
 
  Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα εξασφαλίσει 
αυτοδυναμία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η δημοτικότητα της κ. 
Μέρκελ φθάνει στο 68% και του κ. Σόϊμπλε στο 63% έναντι 54% του αρχηγού των 
σοσιαλιστών κ. Σταϊνμάγιερ. 
  Ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου η ίδρυση δεξιού κόμματος με το όνομα «Η 
Εναλλακτική για τη Γερμανία», το οποίο τάσσεται κατά του ευρώ. Σε δημοσκόπηση 
το 24% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να το ψηφίσει. 
 
 



 11 

 ε. Ιταλία 
  Στις 29 Απριλίου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η νέα κυβέρνηση υπό τον 
κεντροαριστερό πολιτικό κ. Λέτα. Έτσι λύθηκε το αδιέξοδο που προκλήθηκε από τις 
εκλογές στις 24 Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ είχε επανεκλεγεί ως πρόεδρος ο κ. 
Ναπολιτάνο, κατόπιν συμφωνίας όλων των πολιτικών αρχηγών πλην του κ. Γκρίλο.  
 
5. ΗΠΑ 
 
 Από βομβιστική επίθεση δύο Τσετσένων τρομοκρατών, στο χώρο τερματισμού 
των ετησίου μαραθωνίου στη Βοστώνη, στις 15 Απριλίου, εφονεύθησαν ένα αγόρι 8 
ετών και δύο νεαρές γυναίκες, ακρωτηριάστηκαν 13 και τραυματίστηκαν 176. 
 Στις 18  Απριλίου η Γερουσία απέρριψε την πρόταση του κ.  Ομπάμα για τον 
περιορισμό της οπλοκατοχής προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του. 
 Με ομιλία του στις 30  Μαΐου ο κ.  Ομπάμα εξήγγειλε αλλαγή στην 
αντιτρομοκρατική πολιτική των ΗΠΑ. Γι΄αυτό : 

- Θα τροποποιηθεί ή ακυρωθεί η άδεια χρήσης στρατιωτικής βίας που 
χορήγησε το Κογκρέσο στον κ. Μπους το 2011 για την εξόντωση του Μπιν 
Λάντεν, η οποία ισχύει και σήμερα. 

- Θα μεταφερθεί η ευθύνη της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
από τη CIA στο Πεντάγωνο. 

- Θα επιδιωχθεί το κλείσιμο του Γκουαντάναμο,  με πρόσκληση προς τους 
βουλευτές να δείξουν ηρωϊσμό και να ψηφίσουν την πρότασή του. 

- Θα σταματήσει η Αμερική να βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο και θα γίνουν 
νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να υποχρεωθούν οι επόμενοι πρόεδροι να 
χρησιμοποιούν τη στρατιωτική ισχύ με σωφροσύνη. 

- Θα σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον ανθρώπων που δεν έχει εξακριβωθεί 
η ταυτότητά τους. 
 

   Από 20-23  Μαρτίου ο κ.  Ομπάμα πραγματοποίησε περιοδεία στη Μ.Ανατολή 
και επισκέφθηκε κατά σειρά το Ισραήλ, τη Ραμάλα και την Ιορδανία. Δεν παρουσίασε 
νέο σχέδιο για την επίλυση του Παλαιστινιακού, αλλά είχε κάποιες επιτυχίες όπως : 

- Η πρόκληση νέας πνοής στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία απέκτησε 
κάποιες ελπίδες επανέναρξης,  μετά το άτυπο πάγωμα των εποικισμών στη 
Δυτική Όχθη, που έγινε κατόπιν συστάσεώς του. 

- Η μετακίνηση του κ. Νετανιάχου προς τις θέσεις των ΗΠΑ, όσον αφορά το 
ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.  Ο κ.  
Νετανιάχου συμφώνησε με τον κ. Ομπάμα ότι αφορμή για ένα στρατιωτικό 
πλήγμα θα είναι η ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ενώ μέχρι τώρα 
υποστήριζε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν. 

- Η διαμεσολάβηση για την αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. 
 
   Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν στις 13 Απριλίου 18 ονόματα Ρώσων , που σύμφωνα με 
τον Λευκό Οίκο εμπλέκονται στο θάνατο του δικηγόρου Μαγκνίνσκι, στους οποίους 
θα απαγορεύεται η είσοδος στο αμερικανικό έδαφος.  Μία ημέρα μετά η Ρωσία 
απάντησε με μία δική της λίστα 18  Αμερικανών στους οποίους θα απαγορεύεται η 
είσοδος στη χώρα. 
  Ο Κινέζος Πρόεδρος κ. Σι Τζίπιγκ πραγματοποίησε από 7-8 Ιουνίου επίσκεψη 
στις ΗΠΑ και είχε άτυπη συνάντηση κορυφής με τον κ.  Ομπάμα στην Καλιφόρνια.  
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για συνεργασία στον κυβερνοχώρο,  προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κυβερνοεπιθέσεις, για τις οποίες οι ΗΠΑ κατηγορούν το στρατό 
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της Κίνας. Επίσης συμφώνησαν ότι οι δύο ηγέτιδες χώρες ότι θα πρέπει να πετύχουν 
μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τη συνεργασία, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις διάφορες προκλήσεις. 
 
6. ΡΩΣΙΑ 
 
 Ο ΥΕΘΑ κ.  Σοϊγκου,  που συναντήθηκε στη Μόσχα με τον ομόλογό του της 
Κύπρου κ.  Φωτίου,  ζήτησε την παράταση ελλιμενισμού των πολεμικών πλοίων της 
χώρας του στην Κύπρο και την παροχή διευκολύνσεων για όσους Ρώσους πολίτες 
εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες ζώνες της περιοχής. 
 Οι σχέσεις του Προέδρου κ. Πούτιν και του Πρωθυπουργού κ. Μεντβέντεφ έχουν 
ενταθεί,  εξ αιτίας των κατηγοριών του πρώτου για την κυβέρνηση,  σε βαθμό που ο 
Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε, σε συνέντευξή του, την έξοδό του από την κυβέρνηση. 
 Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κ. Σεργκέϊ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την ίδρυση Βάσεων 
στο Αφγανιστάν για τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων τα οποία έχουν 
αγοραστεί από τις ΗΠΑ για τον εξοπλισμό του αφγανικού στρατού. 
 Ο Πρόεδρος κ. Πούτιν κάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναστήλωση του αξιόμαχου των Ρωσικών Ενόπλων 
Δυνάμεων και την ριζική ανανέωση των οπλικών συστημάτων τους. 
  
 Με την ενίσχυση των ΕΔ ο κ.  Πούτιν επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις Δυτικές 
Δυνάμεις, που απειλούν να περιορίσουν την επιρροή της χώρας του στο διεθνές 
προσκήνιο και σε κάποιο βαθμό το έχουν επιτύχει. 
 
 Στις 28 Μαρτίου κατετέθη προς ψήφιση στο ρωσικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο με 
το οποίο ποινικοποιούνται η άρνηση του ολοκαυτώματος και η ηρωοποίηση των ναζί. 
 
7. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Ισραήλ 
 
  Ο κ. Ομπάμα κατά την επίσκεψή του στο Τελ-Αβίβ έπεισε τον κ. Νετανιάχου : 

- Να μην προβεί σε προληπτική επίθεση κατά του Ιράν,  υποσχόμενος να 
αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. 

- Να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Τουρκία, ζητώντας συγγνώμη από τον 
κ. Ερντογάν για το επεισόδιο Μαβί Μαρμαρά. 

- Να αναστείλει ατύπως τους εποικισμούς, προκειμένου να αναβιώσει η 
ειρηνευτική διαδικασία. 

 
   Στο Συνέδριο Εθνικής Ασφαλείας,  που πραγματοποιήθηκε στο Τελ-Αβίβ,  ο 
Ταξίαρχος Ιτάν Μπρουν, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης των 
μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανέφερε ότι μια «συμβατική απειλή κατά της 
χώρας» έχει μειωθεί σημαντικά, παρά την αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή. 
 
 Η παραπάνω εκτίμηση είναι ορθή γιατί ο συριακός στρατός απασχολείται με 
τον εμφύλιο και έχει αποδυναμωθεί, η Χεζμπολάχ έχασε τις Βάσεις της στη Συρία 
και πολεμάει στο πλευρό του Άσαντ, ενώ η Αίγυπτος κατατρύχεται με τα 
εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Επομένως το Ισραήλ 
αντιμετωπίζει μόνο πυραυλική απειλή επί του παρόντος. 
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  Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε τα χαράματα της 3ης και 5ης Μαΐου 2013 
αποθήκες, στα περίχωρα βορείως της Δαμασκού, στις οποίες, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς του Ισραήλ,  φυλάσσονταν ιρανικοί πύραυλοι Fateh  110,  που 
προορίζονταν για την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου. 
    Η Συρία,  παρόλο που χαρακτήρισε την ενέργεια ως «κήρυξη πολέμου»,  
αντέδρασε μόνο φραστικά απειλώντας με αντίποινα τη στιγμή που θα κρίνει 
κατάλληλη.  
 

Η ενέργεια αυτή απεκάλυψε την αδυναμία του συστήματος της 
αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας, σε αντίθεση με ότι πιστεύουν στις ΗΠΑ. 
Επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του καθεστώτος έχουν περιοριστεί 
σημαντικά και γι΄αυτό αντέδρασε μόνο φραστικά. 
 
  Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Χουριέτ», ο ειδικός απεσταλμένος του 
ισραηλινού ΥΠΕΞ Πρέσβης κ.  Λότεμ δήλωσε,  από το βήμα του 12ου τουρκικού 
συνεδρίου, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που έγινε στην Τουρκία στις 12 
Απριλίου 2013, ότι «η μεταφορά του ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη  δια 
μέσου της Τουρκίας είναι η πιο καλή επιλογή από οικονομική άποψη. Μιλάμε για 
έναν αγωγό Ισραήλ-Τουρκίας. 
 
 Το Ισραήλ, ύστερα από τη συγγνώμη του κ. Νετανιάχου για την επίθεση στο 
«Μαβί Μαρμαρά», προσπαθεί να προσεγγίσει την Τουρκία με την πολύ δελεαστική 
πρόταση για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, θέτοντας τον κ. Ερντογάν προ του 
διλήμματος : συμμαχία με το Ισραήλ ή ηγεσία του μουσουλμανικού κόσμου, 
δεδομένου ότι και τα δύο μαζί δεν γίνονται. 
 Ο κ. Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 
άμεσα του συριακού προβλήματος και στη συνέχεια του Ιράν,  θα προτιμήσει τη 
συμμαχία με το Ισραήλ, ανταλλάσσοντάς την με κέρδη σε άλλους τομείς και 
κυρίως στο συριακό όπου επιδιώκει πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να 
αποκλειστεί η περίπτωση της δημιουργίας ανεξαρτήτου Κουρδικού στη Συρία, 
κατά τα πρότυπα του Ιρακινού. 
 
 β. Παλαιστινιακό 
 
  Ο κ. Ομπάμα, κατά την επίσκεψή του στη Ραμάλα, απηύθυνε έκκληση για την 
αναβίωση της λύσης των δύο κρατών,  αποφεύγοντας όμως να απαιτήσει από το 
Ισραήλ το πάγωμα των εποικισμών.  Ο κ.  Αμπάς εκφράζοντας τη δυσφορία του 
ξεκαθάρισε ότι δεν συζητάει την επιστροφή του στις διαπραγματεύσεις χωρίς επίσημο 
«πάγωμα των εποικισμών». 
  Ο εξόριστος στο Κάϊρο παλαιστίνιος ηγέτης Μεσάαλ επανεξελέγη πρόεδρος 
του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Ο κ. Μεσάαλ θεωρείται μετριοπαθής και έχει την 
υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ. 
 
 γ. Ιράν 
 
  Μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και της ομάδος των έξι 
(ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), τον Φεβρουάριο και Απρίλιο στην 
Κωνσταντινούπολη και το Καζακστάν, πραγματοποιήθηκε και νέα συνάντηση της 
ΙΑΕΑ και του Ιράν στη Βιέννη στις 15  Μαΐου,  η οποία κατέληξε σε αδιέξοδο.  
Μάλιστα ο πρόεδρος της ΙΑΕΑ δήλωσε ότι «ματαιοπονούμε με τις αλλεπάλληλες 
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συνομιλίες», ενώ ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας προειδοποίησε πως η 
Τεχεράνη δεν θα αλλάξει στάση μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου. 
  Η εκλογική επιτροπή απέκλεισε την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου κ. 
Ραφσατζανί και του κ.  Μάστι,  συνεργάτη του κ.  Αχμεντινεζάντ,  για τις προεδρικές 
εκλογές της 14ης Ιουνίου τις οποίες κέρδισε από τον πρώτο γύρο ο μετριοπαθής 
κληρικός κ. Χασάν Ροχανί, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της βελτιώσεως των σχέσεων 
με τη Διεθνή Κοινότητα προκειμένου να εξέλθει η χώρα από την απομόνωση, αλλά 
και την παραχώρηση περισσοτέρων ελευθεριών στο εσωτερικό. 
 
 Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τη νίκη του κ. Ροχανί ως ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά ο κ. 
Νετανιάχου ζήτησε να μην αρθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν γιατί το πυρηνικό 
πρόγραμμα βρίσκεται στα χέρια των εξτρεμιστών ιερωμένων.  
 
 δ. Ιράκ 
 
  Οι συνεχιζόμενες βομβιστικές επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες 
τραυματίες, απειλούν να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα ολοκληρωτικό εμφύλιο μεταξύ 
σιιτών και σουνιτών. 
  Οι σουνίτες κατηγορούν τον σιίτη πρωθυπουργό κ. Μαλίκι ότι τους έχει 
περιθωριοποιήσει και ότι μονοπωλεί την εξουσία. 
 
 ε. Συρία 
 
  Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο εμφύλιος στη Συρία χωρίς καμία από τις δύο 
πλευρές να έχει τη δυνατότητα να καταβάλει την άλλη, παρ΄όλες τις εκτιμήσεις των 
Δυτικών ότι το καθεστώς Άσαντ θα έπεφτε το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2013. 
Ειδικά στη Δαμασκό που η μάχη διαρκεί εδώ και 10  μήνες επικράτησαν πλήρως οι 
καθεστωτικές δυνάμεις, ενώ κατεστράφη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, το 80% των ανταρτών. 
 
 Η απροσδόκητη αντοχή του Άσαντ οφείλεται στη συστράτευση μαζί του της 
Χεζμπολάχ και στη βοήθεια της Ρωσίας και του Ιράν, ενώ η αποδυνάμωση της 
αντιπολίτευσης στην ασυνεννοησία των διαφόρων ομάδων και στην αποξένωσή 
της από μεγάλα τμήματα του συριακού λαού, τα οποία την έβλεπαν αρχικά με 
συμπάθεια. Την αλλαγή αυτή προκάλεσε η ανάμιξη των εξτρεμιστικών 
ισλαμιστικών οργανώσεων όπως το «Μέτωπο Νούρσα» που τάσσεται ανοιχτά με 
την Αλ Κάϊντα. 
 
  Ο Αραβικός Σύνδεσμος αναγνώρισε την αντιπολίτευση ως «το μοναδικό 
εκπρόσωπο»  του συριακού λαού,  γεγονός που προκάλεσε την οργή της Ρωσίας και 
του Ιράν. 
  Η αντιπολίτευση κατηγόρησε το καθεστώς για περιορισμένη χρήση χημικών 
ουσιών, αλλά η κ. Κάρλα ντε Πόντε, επικεφαλής της επιτροπής του ΟΗΕ που ερευνά 
τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στη Συρία εξέφρασε υπόνοιες ότι η χρήση 
έγινε από τους αντικαθεστωτικούς. Αντιθέτως οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες 
υποστηρίζουν ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ο ΟΗΕ 
πραγματοποίησε περαιτέρω έρευνα από επιτροπή, υπό τον κ. Πινέϊρο, η οποία 
κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με το πόρισμά της που κατετέθη στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ότι έγινε περιορισμένη χρήση χημικών ουσιών, 
αλλά δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί ούτε η φύση τους, ούτε οι δράστες. 
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 Το καθεστώς δεν είχε λόγους να προκαλέσει τις ΗΠΑ με μια τέτοια ενέργεια τη 
στιγμή μάλιστα που τα στρατεύματά του υπερισχύουν στο πεδίο της μάχης. 
 
  ΗΠΑ και Ρωσία, προ του κινδύνου να ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου 
αποφάσισαν στις 11 Μαΐου τη σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης στη Γενεύη με στόχο 
την πολιτική επίλυση του προβλήματος,  η οποία σύμφωνα με δηλώσεις του ΥΠΕΞ 
της Γαλλίας κ. Φαμπιούς και του απεσταλμένου του ΟΗΕ κ. Μπραχίμι θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.  Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις ο ΥΠΕΞ της Συρίας 
ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου ότι «η Συρία θα μετάσχει επί της αρχής στη διάσκεψη της 
Γενεύης». Αντιθέτως η αντιπολίτευση αρνείται τη συμμετοχή της, όσο συνεχίζονται 
οι σφαγές στη χώρα.  Πρόβλημα όμως προκλήθηκε αφενός μεν από τη δήλωση του 
Άσαντ ότι παρελήφθησαν οι S-300 που έχουν αγοραστεί από τη Ρωσία, με τον κ. 
Πούτιν να τον διαψεύδει μεν, αλλά να ανακοινώνει ότι δεν προτίθεται  να ακυρώσει 
την πώληση των S-300 στο συριακό καθεστώς και αφετέρου από την απόφαση της 
ΕΕ,  στις 28  Μαΐου,  για τον εξοπλισμό των ανταρτών υπό την προϋπόθεση ότι τα 
όπλα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προστασία των πολιτών, κάτι 
δηλαδή το αδύνατον. 
 
 Παρά τα όποια εμπόδια η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί έστω και με 
καθυστέρηση γιατί κανένας δεν θα θελήσει να χρεωθεί την ματαίωση. Το 
αποτέλεσμα όμως θα είναι αρνητικό γιατί οι μεν Δυτικοί και αντιστασιακοί θα 
θέλουν λύση χωρίς τον Άσαντ,  ενώ ο ίδιος,  η Ρωσία,  η Κίνα και το Ιράν θα 
επιδιώκουν το αντίθετο. Οι τελευταίες μάλιστα στρατιωτικές επιτυχίες του Άσαντ, 
θα σκληρύνουν τη στάση του. 
 
  Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη του ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου 
κ.  Παύλου και του Σύρο-ορθόδοξου Μητροπολίτη κ.  Γιοχάνα Ιμπραήμ που 
απήχθησαν από αντάρτες στις 22 Απριλίου κοντά στη Σύρο-τουρκική μεθόριο. 
  Η Βρετανία ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου ότι θα υποβάλει πρόταση στην ΕΕ,  να 
συμπεριληφθεί η ένοπλη πτέρυγα της λιβανικής οργάνωσης «Χεζμπολάχ» της οποίας 
μαχητές πολεμούν στο πλευρό του Άσαντ, στη λίστα της ΕΕ για τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις. Γαλλία και Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα υποστηρίξουν την πρόταση 
της Βρετανίας. 
  Ο κ. Ομπάμα αποφάσισε στις 16 Ιουνίου, την ενίσχυση με όπλα των ανταρτών 
ύστερα από τις «ενδείξεις» για χρήση χημικών από το στρατό του Άσαντ. 
 
 Ο κ. Ομπάμα οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή όχι λόγω των «ενδείξεων» για 
χρήση χημικών,  αλλά λόγω των ανησυχιών που έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ,  η 
ενίσχυση του Άσαντ από τη Χεζμπολάχ,  στην οποία οφείλονται και οι τελευταίες 
επιτυχίες του.  
 
 
8.  ΑΦΡΙΚΗ 
 
 α. Αίγυπτος  
 
  Μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο (ΑΔ) του διατάγματος 
διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών τον Απρίλιο και κάτω από την απειλή της 
αντιπολιτεύσεως για αποχή, ο πρόεδρος κ. Μόρσι τις ανέβαλε για τον Οκτώβριο. 
  Το Ανώτατο Δικαστήριο (ΑΔ) : 
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- Χαρακτήρισε στις 3 Ιουνίου αντισυνταγματικό τον εκλογικό νόμο με τον 
οποίο εξελέγησαν οι αντιπρόσωποι της Άνω Βουλής, η οποία είναι γνωστή 
με την ονομασία «Σούρα»,  αλλά έδωσε εντολή να μη διαλυθεί και να 
παραμείνει ως νομοθετικό σώμα μέχρι της εκλογής νέας Κάτω Βουλής,  η 
οποία είχε επίσης διαλυθεί τον Μάρτιο με απόφαση του ΑΔ. 

- Έκρινε ως άκυρη τη Συντακτική Συνέλευση που συνέταξε το νέο Σύνταγμα 
και ήδη έχει διαλυθεί. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι άγνωστες 
γιατί το Σύνταγμα ενεκρίθη με το 63,8% σε δημοψήφισμα που διεξήχθη το 
Δεκέμβριο. 

 
  Το Εφετείο του Καίρου,  στις 27  Μαρτίου,  ακύρωσε την απόλυση του πρώην 
Γενικού Εισαγγελέα κ. Μαχμούτ, που είχε διοριστεί από τον κ. Μουμπάρακ και 
κωλυσιεργούσε τις δίκες και έτσι επανήλθε στη θέση του. 
 
 Η αντιπαράθεση του προέδρου κ. Μόρσι με το Δικαστικό Σώμα,  θα συνεχιστεί 
μέχρις ότου ο ένας από τους δύο, επιβάλλει τις απόψεις του στον άλλο. Ο κ. Μόρσι 
θα πρέπει να κερδίσει με μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές του Οκτωβρίου για να 
επιβληθεί των δικαστών. Διαφορετικά θα έχει μεγάλα προβλήματα. 
 
  Οι αντίπαλοι του κ.  Μόρσι συγκέντρωσαν από 1-13  Μαΐου δύο εκατομμύρια 
υπογραφές ατόμων, τα οποία ζητούν την παραίτησή του. Στόχος τους είναι τα 15 
εκατομμύρια υπογραφές. 
  Στις 7 Μαΐου ο κ. Μόρσι προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβερνήσεως, 
αντικαθιστώντας εννέα υπουργούς. Ωστόσο οι αλλαγές δεν ικανοποίησαν την 
αντιπολίτευση, που ζητά πλήρη αλλαγή της κυβερνήσεως. 
  Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία με το ΔΝΤ για 
δάνειο ύψους 4,8 δις δολαρίων. 
 
 Η αντιπαράθεση με τους δικαστικούς και την αντιπολίτευση, αλλά και τα μέτρα 
του Μνημονίου που θα υπογραφεί  με το ΔΝΤ,  ενδέχεται ναν πλήξουν τη 
δημοτικότητα του κ. Μόρσι και να μη είναι θετικό για τους Αδελφούς 
Μουσουλμάνους το αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου. Αν αυτό συμβεί, η 
χώρα θα εισέλθει σε μεγάλες περιπέτειες. 
 
 β. Νέα Αφρικανική Στρατιωτική Δύναμη 
 
  Οι αφρικανοί ηγέτες αποφάσισαν,  στη Σύνοδο Κορυφής στην Αντίς Αμπέμπα 
που συνήλθε στο τέλος Μαΐου, τη συγκρότηση στρατιωτικής δυνάμεως ταχείας 
αντίδρασης προκειμένου να αντιμετωπίζουν έκτακτα ζητήματα ασφαλείας στην 
Ήπειρο, ώστε να σταματήσει η Αφρική να στηρίζεται σε εξωτερικές δυνάμεις και 
κυρίως στον ΟΗΕ και τους Δυτικούς. 
 
 Παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί και πριν δέκα χρόνια, αλλά έμεινε στα χαρτιά. 
Αυτή τη φορά όμως φαίνονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
και μάλιστα άμεσα. 
 
9. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
  
 α. Αφγανιστάν 
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  Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κ. Ράσμουσεν δήλωσε, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κ. 
Ομπάμα στις 30 Μαΐου, ότι όλοι οι μάχιμοι στρατιώτες θα επιστρέψουν στις χώρες 
τους μέχρι το τέλος του 2014 και ότι θα παραμείνει μια μικρή αποστολή εκπαιδευτών 
για το 2015.  Όμως ο πρόεδρος κ.  Καρζάϊ είχε δηλώσει στις 8  Μαΐου ότι οι ΗΠΑ 
θέλουν να διατηρήσουν εννέα στρατιωτικές Βάσεις και μετά το 2014. 
  Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν στις 27 Απριλίου την έναρξη της εαρινής 
εκστρατείας τους εναντίον των ξένων εισβολέων. 
  Συνεχίζονται επί καθημερινής βάσεως οι βομβιστικές επιθέσεις των Ταλιμπάν 
με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και αρκετοί στρατιώτες του ΝΑΤΟ. 
 
 β. Πακιστάν 
 
  Ο στρατηγός Μουσάραφ, που κατέβαλε με πραξικόπημα την εξουσία το 1999 
και επέστρεψε από την εθελουσία εξορία του για να μετάσχει στις εκλογές, 
συνελήφθη με την κατηγορία για εσχάτη προδοσία, αλλά αφέθη προσωρινά 
ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση. Του στερήθηκαν όμως τα πολιτικά δικαιώματα 
δια βίου και του απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές. 
  Υπό την απειλή των βομβιστικών επιθέσεων διεξήχθησαν στις 11 Μαΐου 2013 
οι βουλευτικές εκλογές τις οποίες κέρδισε το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. 
Σαρίφ, ο οποίος επανέρχεται στην εξουσία 14 χρόνια μετά την ανατροπή της 
κυβερνήσεώς του από το Στρατηγό Μουσάραφ,  του οποίου το κόμμα κέρδισε δύο 
έδρες.  Ο κ.  Σαρίφ αμέσως μετά την εκλογή του,  απηύθυνε μήνυμα φιλίας προς την 
Ινδία και συμφώνησε με τον πρωθυπουργό της για ανταλλαγή επισκέψεων. 
 
 γ. Βόρειος Κορέα 
  Η ένταση που είχε δημιουργηθεί στην Κορεατική Χερσόνησο, από την 
πυρηνική δοκιμή της Β.  Κορέας το Δεκέμβριο και τις απειλές της για νέες δοκιμές 
μετά τις κυρώσεις της Διεθνούς Κοινότητος,  άρχισε να αποκλιμακώνεται στις 7  
Μαΐου, που απεσύρθησαν δύο εκτοξευτήρες από τις θέσεις τάξεώς τους στις 
αποθήκες. Η στάση της Β.Κορέας έχει φέρει σε τόσο δύσκολη θέση Ρωσία και Κίνα, 
παραδοσιακούς συμμάχους της, που δεν δίστασαν να υπερψηφίσουν στο ΣΑ/ΟΗΕ τις 
κυρώσεις σε βάρος της.  Η Κίνα μάλιστα έφτασε στο σημείο να διακόψει τις 
τραπεζικές συναλλαγές και τη ροή ξένου συναλλάγματος. 
  Στις 17 Μαΐου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών, για κατασκοπία, ο 
Αμερικανός πολίτης κ. Μπάε.  Αναμένεται ότι αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως 
«διπλωματικό χαρτί», όπως έγινε και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν,  
για την επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στην Πιον Γιανγκ 
προκειμένου να διαπραγματευθεί την απελευθέρωσή του και έτσι να ενισχυθεί το 
κύρος του Κιμ. 
  Στις 6 Ιουνίου η Β. Κορέα κάλεσε τη Νότιο σε επίσημες συνομιλίες 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης και της 
επαναλειτουργίας της βιομηχανικής ζώνης Κεσόνγκ, την οποία είχε διακόψει κατά τη 
διάρκεια της κρίσεως. 
  Η Σεούλ απεδέχθη την πρόσκληση και αμέσως αποκαταστάθηκε η κόκκινη 
γραμμή, που και αυτή είχε διακοπεί. 
 
 Ο  νέος ηγέτης της Β.  Κορέας προκάλεσε την κρίση για να επιβληθεί στο 
εσωτερικό, όπως έδειξε η προώθηση ανθρώπων της εμπιστοσύνης του στο 
Πολιτικό Γραφείο του κόμματος και η αντικατάσταση του Αρχηγού των Ενόπλων 
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Δυνάμεων. Την κρίση όμως εκμεταλλεύτηκαν και οι ΗΠΑ για να ενισχύσουν τις 
129 Βάσεις που έχουν εγκαταστήσει στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού, για τον 
περιορισμό της εξαπλώσεως της Κίνας. 
 
 δ. Κίνα 
 
  Σύμφωνα με ανεπίσημο έγγραφο που «διέρρευσε» στο Κρατικό 
Ειδησεογραφικό Πρακτορείο στις 16 Απριλίου, ο Στρατός Ξηράς διαθέτει 850.000 
αξιωματικούς, η Πολεμική Αεροπορία 398.000 και το Πολεμικό Ναυτικό 235.000 και 
ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξήθηκε το 2012 κατά 11,2% ξεπερνώντας τα 100 
δις δολάρια.  
  Στο ίδιο έγγραφο επίσης επικρίνονται οι ΗΠΑ για τη στρατιωτική τους 
παρουσία στην περιοχή και τη δημιουργία νέων συμμαχιών προκειμένου να 
περιορίσουν την ανάπτυξη της Κίνας. 
  Αξιοσημείωτο είναι ότι το έγγραφο διέρρευσε αμέσως μετά την επίσκεψη του 
νέου ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Κέρι στο Πεκίνο και λίγο πριν την επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ 
των ΗΠΑ κ. Ντέμπσεϊ. 
  Στις 22 Μαρτίου ο Κινέζος ηγέτης κ. Τζινπίνγκ επισκέφθηκε τη Μόσχα και 
συζήτησε με τον κ. Πούτιν για τη συνεργασία τους στους τομείς του πετρελαίου και 
του αερίου. 
 
 Η Κίνα επιδιώκει τη στήριξη της Ρωσίας ως αντίβαρο της αμερικανικής 
διεισδύσεως στην Ασία,  αλλά και της αντιπαραθέσεως με την Ιαπωνία για τις 
διαφιλονικούμενες νησίδες Ναϊόγιου ή Σενκάκου. 
 
  Ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Ολάντ, που επεσκέφθη το Πεκίνο στις 25 Απριλίου με 
στόχο τη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, υπέγραψε συμφωνία για 
την πώληση στην Κίνα 60 αεροσκαφών Airbus. 
  Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Λι επισκέφθηκε την Ινδία και συζήτησε με τον 
ομόλογό του κ.  Σινγκ για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των χωρών τους,  
χωρίς όμως να ζητήσει συγγνώμη για το μεθοριακό επεισόδιο, που προκλήθηκε από 
την είσοδο 50 Κινέζων στρατιωτών στο Κασμίρ στο οποίο παρέμειναν από 15 
Απριλίου έως 5 Μαΐου. 
  Στις 26 Απριλίου συναντήθηκαν στο Πεκίνο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των 
ΥΕΘΑ Κίνας και Ιαπωνίας, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους προς αποφυγή της 
εντάσεως στην περιοχή των νησιών Νταϊόγιου ή Σενκάκου,  η οποία απειλεί τη 
δημιουργία θερμών επεισοδίων. 
 
 ε. Ιαπωνία 
 
  Ο νέος πρωθυπουργός κ. Άμπε εξεδήλωσε την πρόθεσή του για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να καταργηθούν οι περιορισμοί στο 
στρατό, αλλά συναντά τη διαφωνία της πλειοψηφίας των Ιαπώνων. 
  Ο κ.  Άμπε επισκέφθηκε τη Μόσχα στις 29  Απριλίου και συζήτησε με τον κ.  
Πούτιν για την ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και για τη 
διένεξή τους για τις νήσους Κουρίλες, που προσάρτησε η Ρωσία το 1945 και διεκδικεί 
η Ιαπωνία. 
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10. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 
 
 Όπως αναμένετο ο κ. Μαντούρο, πνευματικό παιδί του Τσάβες, κέρδισε τις 
Προεδρικές εκλογές, αλλά ο αντίπαλός του κ. Κοπρίλες αμφισβήτησε το αποτέλεσμα. 
Μάλιστα σημειώθηκαν και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο αντιπάλων. Η 
ένταση μεταφέρθηκε και στη Βουλή όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με 
ξυλοδαρμούς, που διέσυραν διεθνώς τη χώρα.  


