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ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

(ΣΕΠ – ΟΚΤ 2003) 

  

Tου Υποστρατήγου ε.α. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 

  

  

1.         ΕΛΛΑΣ 

  

α.  Εορτάσθη στις 31 Αυγούστου η επέτειος της συντριβής των 

κομμουνιστοσυμμοριτών στο Γράμμο και Βίτσι, με την….εκκωφαντική σιωπή 

των ΜΜΕ και την απουσία…..αρμοδίων και αριστογειτόνων! 

  

Οι «εκδηλώσεις» στην Μακρόνησο….διατηρούν….την ιστορική μνήμη, σε 

αντίθεση με τελετές για την απονομή φόρου τιμής στους πεσόντες ήρωες του 

Εθνικού Στρατού οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «γιορτές μίσους»!!! 

  

β.  Ανύπαρκτο είναι το αεροπορικό ατύχημα, μείζον ή ελάσσον, στην Αεροπορία 

Στρατού το 2003, γεγονός το οποίο είχε παρατηρηθεί και το 2000. Βάσει των 

στατιστικών του ΓΕΣ, επί συνόλου άνω των 100 χιλιάδων ωρών πτήσεως από 

το 1998 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 5 αεροπορικά ατυχήματα. 

  

γ.  Την αναδιοργάνωση των στρατιωτικών εργοστασίων προωθεί το ΓΕΣ λόγω 

ελλείψεως προσωπικού και παρωχημένης τεχνολογίας του εξοπλισμού των. 
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δ.  Για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στην κοινή γνώμη η άποψη, οι προτάσεις και 

επισημάνσεις για τις «θερμές» ζώνες του εγκλήματος από τους καθ΄ύλην 

αρμοδίους Αξιωματικούς της Αστυνομίας. 

  

     Ο «καλπασμός» της εγκληματικότητας και η παρουσιαζόμενη υπό συνεχή 

ανάπτυξη μελανή κατάσταση, απαιτεί λήψη δραστικών μέτρων, τα οποία 

χαράσσονται μεν από την αστυνομία, αρκεί να επαφίεται στην υλοποίησή 

τους χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. 

  

ε.  Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ ο αριθμός των 

ανυπότακτων από 14.630 το 2002, ανήλθε στους 15.423 το 2003, παρά τις 

ευνοϊκές ρυθμίσεις και αισιόδοξες προβλέψεις της ηγεσίας του ΥΕΘΑ. 

  

     Αρχίζουν οι πονοκέφαλοι στην στρατιωτική ηγεσία καθόσον η στέρηση του 

ανωτέρω σημαντικού αριθμού από την στράτευση, ισοδυναμεί με….περίπου 

τρεις Ταξιαρχίες πλήρους συνθέσεως, λαμβανομένου υπόψιν της 

….αραχνώδους καταστάσεως η οποία επικρατεί στις μονάδες 

λόγω…λειψανδρίας, προελθούσης ένεκα μειώσεως της θητείας 

για…πολλούς και διαφόρους λόγους!! 

  

στ.  Σύγχυση πρεκλήθη στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ από την αρνητική 

απάντηση του ΓΕΕΘΑ στις προτάσεις για την αλλαγή του νόμου περί 

Ιεραρχίας και Εξελίξεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

  

       Το πυρ….ομαδόν κατά της ηγεσίας ενδέχεται να κλιμακωθεί μετά την 

πληροφορία περί διαφοροποιήσεως της απειλής, ΝΑΙ της ΑΠΕΙΛΗΣ, η 

οποία μεθοδεύεται για ….αλλότριους σκοπούς. Μετά ….ΟΥΑΙ 

ΤΟΙΣ…ΑΠΑΤΗΜΕΝΟΙΣ!! 

  

ζ.    Περιορισμένα περιθώρια για ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές των 

στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών και των λοιπών λειτουργών του 
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δημοσίου, οι οποίοι αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, περιέχει ο 

προϋπολογισμός του 2004. 

  

       Τα…λαχανάκια των Βρυξελλών τείνουν να γίνουν απαραίτητο έδεσμα για 

το…Βαλκάνιο βαλάντιο των Ελλήνων. 

  

η.    Μέχρι τέλους Οκτωβρίου πιθανολογείται η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού 

Εσωτερικών στην Αλβανία, μετά την αποδοχή επισήμου προσκλήσεως. Κατά 

την επίσκεψη θα συζητηθεί το θέμα της υπογραφής διακρατικής συμφωνίας 

για την χορήγηση διπλής ιθαγενείας, όπου εκτιμάται ότι περίπου 300.000 

Βορειοηπειρώτες θα έχουν το δικαίωμα αυτό. 

  

       Η επιδίωξη ελληνοποιήσεως χιλιάδων Βορειοηπειρωτών ενέχει…πονηρούς 

ταυτόχρονα επιζήμιους σκοπούς. Η ενδελεχής εξέταση των επιπτώσεων προ 

της σχετικής υπογραφής δεν βλάπτει. 

  

θ.    Η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς τις οικονομίες των μελών της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπό την προϋπόθεση ότι ετησίως θα υπάρχει ρυθμός 

αναπτύξεως 5% θα επιτευχθεί περίπου σε μια 20ετία εκτιμά ο Διοικητής της 

Τραπέζης της Ελλάδος. 

  

       Λόγω της πολυετούς…αποκλίσεως, το «ζωνάρι» του Έλληνα έφθασε στην 

τελευταία τρύπα, με την χώρα να κατατάσσεται ουραγός στην απασχόληση 

και πρώτη στην ανεργία. 

  

ι.     Το θέμα της υφαλοκρηπίδας κυριάρχησε στις δηλώσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ 

με τον Αμερικανό ομόλογό του και την σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου, 

στο Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. 

  

       Αγάλι-Αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι !! 
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ια.   Ολοκληρώθηκε μια σκληρή και πολύμηνη διαπραγμάτευση για την 

καθιέρωση νέων αεροδιαδρόμων στο FIR Αθηνών ενόψει των Ολυμπιακών 

Αγώνων, με την παραχώρηση στην Άγκυρα 3.000 ποδών από τον εναέριο 

χώρο. Ικανοποιημένες εμφανίζονται όλες οι πλευρές, ενώ τα Τουρκικά ΜΜΕ 

ομιλούν για «ιστορική συμφωνία για το Αιγαίο» εκφράζοντας και τον 

ενθουσιασμό των Τούρκων Στρατηγών. 

  

       Αρκετά έχει να πληρώσει η χώρα εν ονόματι της Ολυμπιάδος, 

λαμβανομένου υπόψιν ότι η καθιέρωση νέων αεροδιαδρόμων (ύψη κ.λ.π.) 

αποτελούσε ενδόμυχο στόχο των Τούρκων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

γκρίζων ζωνών στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, όπως επιχειρείται στις 

θαλάσσιες περιοχές του Αρχιπελάγους. Η χαρακτηριστική σιωπή της 

Αγκύρας στις ομιχλώδεις διευκρινήσεις των αρμοδίων, και η σκόπιμη 

μυστικότητα, δημιουργεί πάμπολλα ερωτηματικά. Η συνδιαχείριση του 

Αιγαίου εν όψει. 

  

ιβ. Η διεθνής εταιρεία αξιολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s, 

διατηρεί την Ελλάδα στην χαμηλότερη βαθμολογία απ΄όλες τις χώρες της 

Ευρωζώνης λόγω του υψηλού δημοσίου χρέους, του υψηλότερου 

πληθωρισμού και των διαρθρωτικών αδυναμιών οι οποίες ενδεχομένως να 

περιορίσουν τις προοπτικές αναπτύξεως της οικονομίας τα επόμενα έτη. 

  

Η μείωση των επενδύσεων, η συρρίκνωση των εξαγωγών και η μεταφορά 

των ελληνικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, οξύνουν 

το πρόβλημα της αποβιομηχανοποίησης και της ανεργίας με αποτέλεσμα η 

Ελλάς να καταταγεί 113η σε σύνολο 118 χωρών ως προς τον δείκτη 

αποδόσεως στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Η οικονομία 

μυρίζει…σκόρδο «κόντρα» στον άνεμο! 

  

ιγ.   Την πρώτη θέση στην κατανάλωση αλκοόλ κατέχουν οι νέοι της Ελλάδος σε 

σχέση με τους συνομηλίκους τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα η χρήση του αλκοόλ αρχίζει από την ηλικία των 12 ετών.  

       

       Το «νόμιμο ναρκωτικό» - το αλκοόλ -, έχει γίνει πλέον ένας σχεδόν μόνιμος 

και επικίνδυνος σύντροφος στην ζωή του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων, 
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με τρομακτικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στην υγεία των αλκοολικών και 

παράλληλα στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

  

ιδ.   Από την κατατεθείσα στην Βουλή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

διεπιστώθησαν παρανομίες στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, απόκρυψη 

του ελλείμματος του προϋπολογισμού κατά το 2001 και… «άγριο φαγοπότι» 

ύψους 24,2 δισ. δρχ. στο κτηματολόγιο. 

  

       Ουσιαστικώς στην υπόψη έκθεση για το 2001 απεκαλύφθη ο απαράδεκτος 

τρόπος διαχειρίσεως του δημοσίου χρήματος από τους κρατούντες. Ο 

κυβευτής (τζογαδόρος), ο λωποδύτης και ο ληστής είναι στην ίδια μοίρα, 

έλεγε ο Αριστοτέλης. Κάτι ήξερε ο φιλόσοφος από τότε ! 

  

ιε.   Χωρίς στρατιώτες είναι πολλές από τις μονάδες πρώτης γραμμής, αφού η 

επάνδρωσή τους κυμαίνεται από 12% έως 30% με κύρια αιτία την βεβιασμένη 

μείωση της θητείας στους 12 μήνες και με συνέπειες τη δημιουργία σοβαρών 

προβλημάτων στην αμυντική θωράκιση της χώρας. 

       

       Με την παρατηρούμενη λειψανδρία στην αιχμή του δόρατος, 

πραγματοποιείται αντί του τρέϊνινγκ, το γόπινγκ και το τσάπινγκ στις 

μονάδες, παρά την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών οι οποίοι έχουν 

μετατραπεί και αυτοί σε «αγγαρειομάχους». Η μη λήψη μέτρων για το 

δημογραφικό δημιουργεί βρόγχο στην Ελλάδα ο οποίος αρχίζει να σφίγγεται 

επικίνδυνα. Ο Θεός βοηθός. 

  

ιστ.Σε εγκάρδια ατμόσφαιρα έγινε η συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Τούρκο 

ομόλογό του κατά την συνάντησή τους στη Ν.Υόρκη. Οι συνομιλίες κάλυψαν 

σειρά θεμάτων (Κυπριακό, Αιγαίο, ΜΟΕ, Σχέδιο Ανάν, Ολυμπιακή εκεχειρία 

κ.λ.π). 

  

       Προετοιμάζεται η ώρα….της συμφωνίας για λύσεις πακετοποιημένες. 

«Όποιος ανταλλάσσει την ελευθερία του με την ασφάλειά του είναι διπλά 

χαμένος, διότι δεν έχει ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια». «Φραγκλίνος». 
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ιζ.   Η σύγκριση των δαπανών Ελλάδος και Τουρκίας για τα «λόμπι» τους στις 

ΗΠΑ, αποτελεί μια από τις εξηγήσεις για την ποιότητα και το επίπεδο της 

Ελληνοαμερικανικής και Τουρκοαμερικανικής επικοινωνίας ή συνεννοήσεως. 

Η χρηματοδότηση της Αγκύρας στις λεγόμενες «ομάδες επιρροής» είναι 

υπερδεκαπλάσια εκείνης των Αθηνών. 

       

       Η Τουρκία γνωρίζει καλά ότι αποτελεσματική εξωτερική πολιτική «άνευ 

λόμπινγκ» δεν γίνεται γι΄αυτό η επένδυσή της αποτελεί διαχρονικό στόχο, 

παρά τα τεράστια οικονομικά της προβλήματα. Δεν είναι τυχαία η φράση 

ότι «η Τουρκία έχει Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελλάς Υπουργό 

Εξωτερικών». 

  

ιη.   Σε περισσότερες από ότι ο μισός αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν 

στην χώρα ανήλθε ο αριθμός των παραβάσεων οι οποίες διεπιστώθησαν 

πανελλαδικώς από τους τροχονόμους το παρελθόν έτος με δεδομένο ότι…. 

«φυλλορρόησαν» από τα μπλοκάκια της Τροχαίας 2.702.552 κλήσεις. 

  

       Σε βιομηχανία παραγωγής ανέξοδου χρήματος έχουν καταντήσει οι κλήσεις 

στα αυτοκίνητα. Τα χρήματα τα οποία εισπράττονται ετησίως υπερβαίνουν 

τα 50.000.000 Ευρώ. 

  

ιθ.   «Παγώνει» η κοινοτική χρηματοδότηση των μελετών όλων των έργων των 

διαρθρωτικών ταμείων, λόγω παραβιάσεως της κοινοτικής οδηγίας. 

  

       Το ζήτημα της αναστολής πληρωμών από την ΕΕ στα δημόσια έργα, 

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο απωλείας υψηλών κοινοτικών πόρων. Η εφαρμογή 

«ιδιόρρυθμου» συστήματος διαιρέσεως «ανά πακέτο» με ανάθεση των 

υπόψη πακέτων, οδηγεί στο ασυμβίβαστο για την κοινοτική οδηγία. Το 

«λάδι» αποτελεί ευλογία. Γιατί άλλωστε να λαδώνονται τα παιδάκια στα 

βαφτίσια; 
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κ.    Η δημοσίευση εισηγήσεως Αρεοπαγίτου για τον αυτοπροσδιορισμό των 

μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, εστάθη αρκετή για να τεθεί υπό 

συζήτηση η συνθήκη της Λωζάνης. Πολιτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η δικαίωση 

της «Τουρκικής Ενώσεως Ξάνθης» μπορεί να οδηγήσει στο «ξεχείλωμα» της 

συνθήκης της Λωζάνης. 

  

       Oi σκληροπυρηνικοί κύκλοι υποκινούμενοι από την Άγκυρα, επιδιώκουν 

πάντοτε τη δημιουργία μειονοτικού ζητήματος στην Θράκη. Η στάση των 

αρμοδίων προκαλεί τεράστια ερωτηματικά, δεδομένο ότι «Ελληνικό 

σωματείο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας επιδιώκει ευθέως 

πολιτειακό σκοπό ξένου κράτους». 

κα.     Θανάσιμα παιχνίδια πραγματοποιεί η Τουρκία με τη διοχέτευση 

λαθρομεταναστών σε ναρκοθετημένες περιοχές της Ελληνικής μεθοριακής 

γραμμής. 

       Η σκοπιμότητα της κατευθυνομένης από το στρατιωτικό κατεστημένο της 

Αγκύρας, της παραπάνω ενεργείας είναι η δημιουργία θορύβου στους 

διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κινητοποίησή τους 

για τα ελληνικά ενεργά ναρκοπέδια, ενώ η ίδια παρά το γεγονός ότι υπέγραψε 

την σχετική συνθήκη της Οτάβα, δεν απέστειλε την απόφαση επικυρώσεως 

– και δεν φαίνεται διατεθειμένη να το πράξει – προκειμένου να μην άρει τα 

ναρκοπέδια τόσο στην περιοχή του Έβρου όσο και σε άλλα επίμαχα 

συνοριακά της σημεία (Ιράν-Ιράκ και αλλαχού). 

κβ.  Άγνωστος πόλεμος εκτυλίσσεται ανάμεσα σε Τούρκους αξιωματικούς και 

Έλληνες ψαράδες για την μυστηριώδη νήσο Ζουράφα στο ανατολικότερο 

χερσαίο άκρο του Β.Αιγαίου. Είναι η νησίδα η οποία αναβλύζει πετρέλαιο και 

βυθίζεται (!) λόγω της διαβρώσεως των ακτών της με αποτέλεσμα σε 5 έτη να 

γίνει ύφαλος. 

       Βάζοντας στο στόχαστρο των διεκδικήσεών τους την υπόψη βραχονησίδα, 

δεν αποκλείεται η μετατροπή της σε «Ύμια Νο 2». Για την Άγκυρα όλα τα 

προβλήματα αρχίζουν και τελειώνουν στην διευκρίνιση της κυριαρχίας 

νήσων, νησίδων και βραχονησίδων, χωρίς την οποία – κατά την άποψή της 

– δεν είναι δυνατή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τρώγοντας έρχεται η 

όρεξη! 

κγ.  Εντός του μηνός, αναμένεται η συνάντηση μεταξύ Οικουμενικού Πατριάρχου 

και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, προκειμένου να ευρεθεί 

η χρυσή τομή στο θέμα της αναδείξεως των Μητροπολιτών στις «Νέες 

Χώρες». 
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       Από τις ανταλλαγείσες επιστολές μεταξύ των δύο πλευρών – σαν να είναι 

αντίπαλοι – δεν διαφαίνεται να υπάρχει διάθεση εξευρέσεως λύσεως. Και 

γι΄αυτό θα τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι. 

κδ.  Το ενδεχόμενο αποστολής Ελλήνων στρατιωτών στο Ιράκ αναμένεται να τεθεί 

στο περιθώριο της ατύπου Συνόδου των Υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ στις 

ΗΠΑ παρουσία του Έλληνος ΥΕΘΑ. Παράλληλα επίσκεψη στις ΗΠΑ 

πραγματοποίησε ο Αρχηγός του ΓΕΣ ο οποίος θα παρευρεθεί στο ετήσιο 

συνέδριο το οποίο διοργανώνει ο Αμερικανός ομόλογός του. 

κε.  Έκκληση να υψώσουν ανάχωμα αντιστάσεως στην νέα Τουρκική προπαγάνδα 

η οποία θέλει να προκαλέσει αναταραχή στην περιοχή της Θράκης και να 

χαρίσει ερείσματα για παρεμβάσεις στην Τουρκική διπλωματία, προέβη ο 

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως. 

       Οι όροι «Τουρκική Ένωση» και Τούρκοι της Θράκης συνιστούν 

επικίνδυνες ακροβασίες σε μείζονα εθνικά θέματα και λαμβανομένων 

υπόψιν των εσαεί εχθρικών και κατακτητικών βλέψεων της γείτονος δεν 

δικαιολογούν «ερωτοτροπίες» περί Ελληνοτουρκικής φιλίας 

για…αλλότριους σκοπούς. 

κστ.Διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξετάσεως με αφορμή δημοσίευμα για 

την αγορά των αρμάτων μάχης «LEOPARD» διέταξε ο προϊστάμενος της 

Εισαγγελίας Αθηνών, λαμβανομένου υπόψιν ότι με 1,6 δισ. Ευρώ προεβλέπετο 

η προμήθεια 248 αρμάτων και τελικώς με το ίδιο ποσό έγινε προμήθεια μόνον 

170 αρμάτων μάχης. 

       Kαι να ήσαν μόνο αυτά !!! Για 24 πυροβόλα Πρήτζερ, η Ελλάς πλήρωσε 2,8 

δισ. δρχ. έκαστο, ενώ η Τουρκία 1,5 δισ. δρχ. αλλά η συναρμολόγηση εγένετο 

στην Τουρκία. 

κζ.  Ο προϋπολογισμός για το 2004 αποκλίνει από το στόχο του προγράμματος 

σταθερότητας και αναπτύξεως, δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ, ο οποίος 

διαπίστωσε συνέχιση της επιδεινώσεως των διαρθρωτικών ελλειμμάτων με 

έκκληση προς την Ελλάδα να σεβασθεί τις υποχρεώσεις της! 

       Φαίνεται ότι γι΄αυτό αξιοποιήθηκαν εν κρυπτώ…20 τόνοι χρυσού; 

κη.  Σύμφωνα με έρευνα η οποία διεξάγεται κάθε έτος από τη Διεθνή Διαφάνεια, 

η οποία διαθέτει τμήματα και στην Ελλάδα, η χώρα από την 46η θέση που 

κατείχε πέρυσι, ευρέθη στην 50ή καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ΕΕ. 

       Όλο «πρωτιές» η Ελλάς. Για το τρέχον έτος προήχθη στο «σπορ» της 

διαφθοράς. Η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες καλά κρατεί!!! 
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κθ.  Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν κρίνει σκόπιμο να…ενοχλήσει την Αλβανία με 

την αποστολή Ελλήνων Παρατηρητών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

επιφυλάξεις ως προς την βούληση της Ελληνικής μειονότητας. 

       Είναι κατανοητό η Αλβανία να μην επιθυμεί τη διεκδίκηση της 

πρωτοκαθεδρίας με αξιώσεις σε σημαντικό αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων 

στην Β.Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Αλβανίας. Τα εθνικά συμφέροντα 

πνίγονται στην εκκρεμότητα του ζητήματος παραχωρήσεως διπλής 

υπηκοότητας!! 

λ.    Στην Αττάλεια της Τουρκίας μετέβη ο Έλλην ΥΠΕΞ όπου συμμετείχε στην 

Ευρωμεσογειακή διάσκεψη και είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του. 

Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η ματαίωση των στρατιωτικών ασκήσεων 

Ελλάδος-Τουρκίας και Κύπρου, όπως οι ΗΠΑ και η Άγκυρα είχαν δηλώσει 

προ καιρού ότι επιθυμούν. Ο Κύπριος ΥΕΘΑ ενημερώθηκε για την υπόψιν 

συμφωνία από το ραδιόφωνο. 

       «Γκρίζες» λύσεις αναμένεται να προωθηθούν για το Αιγαίο με την 

συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα να ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου. Με 

φόντο το Αιγαίο του μέλλοντος, σκηνοθετείται η Ελληνοτουρκική 

προσέγγιση με παραγωγό Αμερικανικά κέντρα αποφάσεων «κόντρα» στα 

εθνικά συμφέροντα της χώρας. 

λα.  Η σύγκρουση του Αρχιεπισκόπου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη φθάνει 

πλέον σε επίπεδα τα οποία δυνατόν να οδηγήσουν σε μια δυσάρεστη εθνική 

και θρησκευτική περιπέτεια. Αφορμή της δραματικής αντιπαραθέσεως υπήρξε 

η απαίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη να αποσταλεί από την Εκκλησία της 

Ελλάδος ο κατάλογος των εκλόγιμων για τις χηρεύουσες Μητροπόλεις 

(Θεσσαλονίκης – Ελευθερουπόλεως) προς έγκριση από το Πατριαρχείο. 

       Απειλή σχίσματος πλανάται, με την Εκκλησία της Ελλάδος να μην είναι 

διατεθειμένη να αποστείλει κατάλογο προς έγκριση. Γεγονός είναι ότι το 

1983 ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης όταν ήταν Μητροπολίτης 

Φιλαδελφείας, εξέφραζε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Κάτι άλλο κινείται 

στο πλαίσιο των σχέσεων Φαναρίου-Εκκλησίας της Ελλάδος ; 

λβ.  Ο πληθωρισμός παρέμεινε στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες, 

πλησίον του 3,3% που είχε διαμορφωθεί τον Αύγουστο. Έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης διαπιστώνει ότι η σταθερή απόκλιση του 

πληθωρισμού από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης μετά το 1999 οφείλεται στο 

υψηλό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. 

       Η λιτότης στους μισθούς επιτρέπει στους «ζευγίτες» να αγοράζουν 

«ARMANI» και «VERCACE» τα οποία παρουσιάζουν τελευταίως 

μια…ανεξίτηλη κάμψη τιμών. 
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2.         ΤΟΥΡΚΙΑ 

            

α.  Κούρδους τρομοκράτες αναζητούν στο Ελληνικό έδαφος οι Τουρκικές αρχές, 

οι οποίες αναμένουν ότι μέλη του ΡΚΚ θα φεύγουν κατά κύματα το επόμενο 

διάστημα από το Β.Ιράκ. 

     

     Με το πρόσχημα της ενημερώσεως, οι γείτονες προειδοποιούν…να μη δοθεί 

άσυλο σε Κούρδους από την Ελλάδα, ενώ παράλληλα αφήνουν να εννοηθεί 

ότι ήδη ευρίσκονται στον Ελληνικό χώρο. Τρομοκράτες με Τουρκική 

υπηκοότητα. Ωραία «φάμπρικα» συνεχούς τεταμένης καταστάσεως 

εφευρίσκουν κάθε φορά οι Τούρκοι, χωρίς να γίνεται μνεία της εφαρμογής 

του σχετικού πρωτοκόλλου επανεισδοχής και πληρέστερη «στεγανοποίηση» 

των συνόρων της. Μια περικοπή 1 εκατ. Ευρώ ανά κεφαλή 

λαθρομετανάστου εκ μέρους της ΕΕ δεν θα έβλαπτε. 

  

β.  Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λαμβάνουν οι Τουρκικές αρχές για να 

αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο κύμα επιθέσεων Κούρδων ανταρτών 

προερχομένων από το Ιράκ, μετά τον τερματισμό της εκεχειρίας της 

Κουρδικής οργανώσεως KADEK (πρώην ΡΚΚ). 

  

Ιδιαιτέρα ανησυχία επικρατεί στις Τουρκικές αρχές οι οποίες φοβούνται 

αναζωπύρωση του Κουρδικού ανταρτοπολέμου των δεκαετιών του 80 και 

90. 

     

γ.  Εικόνα καταστροφής και εγκατάλειψης παρατηρείται στην Αγία Σοφία. 

Κειμήλια ανεκτίμητης αξίας και πολύτιμες εικόνες οι οποίες είχαν μεταφερθεί 

στον ναό από το 1935 – όταν μετετράπη σε Μουσείο – ευρέθησαν 

κατεστραμμένα και σκοροφαγωμένα σε αποθήκη του ναού, όπως δημοσίευσε 

Τουρκική εφημερίδα. 
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δ.  Με την εκτόξευση Τουρκικού μικροδορυφόρου από Ρωσικό κοσμοδρόμιο, η 

Τουρκία αυξάνει την παρουσία της στο διάστημα. Το κόστος του όλου 

προγράμματος ανήλθε σε 14 εκατ. δολάρια. 

  

     «Μάτια με φέσι άνωθεν του Αιγαίου», μπορεί να χαρακτηρισθεί αυτή η 

ενέργεια των Τούρκων, λαμβανομένου υπόψιν ότι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα είχε προσφερθεί στην Ελλάδα το 1997 και…απερρίφθη. 

ε.  Απεμακρύνθη προς το παρόν το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών 

στην Τουρκία – λόγω προσφυγών άλλων κομμάτων προς ακύρωση των ψήφων 

του φιλοκουρδικού κόμματος DEHAP στις πρόσφατες εκλογές – καθώς η 

ανωτάτη εκλογική επιτροπή απέρριψε τις ανωτέρω προσφυγές. 

  

     Η ανακούφιση δημιουργήθηκε και στην …από δω πλευρά!! 

  

στ.  Σε άκρως επικίνδυνη ενέργεια προέβη η Άγκυρα στο πλαίσιο των 

συνεχιζόμενων εδώ και έξη μήνες προκλήσεών της στο Αιγαίο. Τουρκικά 

Μαχητικά (2F-16) παρενόχλησαν αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, 

πλησιάζοντάς το σε απόσταση 17 μέτρων. Στην συνέχεια εγένετο «μπαράζ» 34 

παραβιάσεων του εθνικού χώρου. 

       

       Με διαβήματα διαμαρτυρίας δεν συμμορφώνονται οι γείτονες. Η 

«συμμόρφωση» έπρεπε να γίνει πολύ ενωρίτερα με τον τρόπο που γνωρίζουν 

οι Έλληνες πιλότοι. Και τώρα δεν είναι αργά. Θαρσείν χρη!! 

  

ζ.    Με την αξίωση για αναγνώριση από την ΕΕ της κατοχικής «δικαστικής» 

εξουσίας και με την προσαρμογή του Τούρκου Πρωθυπουργού στην γραμμή 

Ντεκτάς, το στρατιωτικό κατεστημένο αποστέλλει μηνύματα οξύνσεως και 

σκληρύνσεως που – όπως όλα δείχνουν – θα έχουν συνέχεια, λαμβανομένου 

υπόψιν της θέσεώς του «για δύο κράτη, δύο λαούς, δύο θρησκείες, και δύο 

πραγματικότητες». 

       

       Η αναλυτική αναφορά του Τούρκου Πρωθυπουργού στο Κυπριακό ζήτημα, 

θα πρέπει να διέλυσε κάθε καλλιεργηθείσα ή καλλιεργουμένη ψευδαίσθηση 
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των Αθηνών για ενδεχομένη διαφοροποίηση των θέσεών του από τις 

αντίστοιχες του Ντεκτάς… Η σκόπιμη αφέλεια μετατρέπεται σε υψηλή 

διπλωματία! 

  

η.    Άναψε το πράσινο φως η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την αποστολή 10.000 

ανδρών στο Ιράκ, παραμένοντας μέχρι στιγμής άγνωστος τόσο ο τόπος όσο και 

ο χρόνος αναπτύξεώς τους. Το Ιρακινό Κυβερνητικό Συμβούλιο ωστόσο, 

απέρριψε ομόφωνα την αποστολή Τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ. 

Παράλληλα η Τουρκία εξεβίαζε ανοικτά τις ΗΠΑ, ζητώντας να αναλάβει 

δράση πρώτα ο αμερικανικός στρατός κατά των Κούρδων του 

ΡΚΚ/KADEK που βρίσκονται στο Β.Ιράκ και μετά να μεταβεί η Τουρκική 

Ειρηνευτική Δύναμη. 

  

     Με «διορθωτικές κινήσεις» της Τουρκίας προς την Ουάσιγκτον, 

επιχειρείται η μεταστροφή του δημιουργηθέντος κλίματος, φυσικά πάντοτε 

με το αζημίωτο, τόσο από πλευράς πιστώσεων ή διαγραφής χρέους, όσο και 

από εδαφικής περιοχής ελέγχου. 

  

3.       ΚΥΠΡΟΣ 

  

α.  Επικοινωνιακή εκστρατεία υπέρ της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Αγκύρας 

αρχίζει η Τουρκική Κυβέρνηση προαναγγέλλοντας εκπλήξεις στο Κυπριακό 

και προώθηση μέτρων διαρμονήσεως με την ΕΕ. Στα Τουρκικά ΜΜΕ 

κυκλοφορούν ήδη τα βασικά σημεία του σχεδίου λύσεως του Κυπριακού τα 

οποία προτίθεται να καταθέσει προσεχώς ο Ντεκτάς. 

     

     Η παράκαμψη των Ηνωμένων Εθνών, με νέο σχέδιο βασιζόμενο στην 

«καλή γειτονία» το οποίο σχεδιάζει η Τ/Κ πλευρά, αποτελούσε και θα 

αποτελεί παγία τακτική του Ντεκτάς και της Τουρκίας. Όσο πλησιάζει ο 

χρόνος επισημοποιήσεως της εντάξεως της Κύπρου στην ΕΕ, τόσο οι 

πιέσεις και διάφορα εναλλακτικά σχέδια θα γίνονται αφόρητες, συνεχείς 

και θα κλιμακώνονται. 
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β.  Νέο σύστημα διοικήσεως από τα Ηνωμένα Έθνη και διαχειρίσεως από τον 

Οργανισμό διαχειρίσεως των Τ/Κ περιουσιών μελετά ο Τ/Κ ηγέτης για την 

Αμμόχωστο, προκαλώντας την αντίδραση της Κυπριακής Κυβερνήσεως. 

  

     Ενώ το σχέδιο Ανάν το οποίο περιλαμβάνει 24 αιτήματα από τα 25 του 

Ντεκτάς, καλώς έχει!! 

  

γ.  Στις ΗΠΑ μεταφέρθηκε το επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών για το 

Κυπριακό, όπου η 58η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απετέλεσε αφορμή για 

νέες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελληνικής-Τουρκικής-Κυπριακής και 

Αμερικανικής πλευράς. 

  

     Σημεία αναθεωρήσεως της ακάμπτου Τουρκικής πολιτικής δεν 

διαφαίνονται στον ορίζοντα – εκτός από ευχολόγια, παραινέσεις κ.λ.π. – 

με την Άγκυρα να κρατά το Κυπριακό ως «Άσσο στο μανίκι της» για την 

μεγάλη διαπραγμάτευση μεταξύ Τουρκίας-ΕΕ. Ο αγώνας Ευρώπης-

Αμερικής για την επιρροή στην Κύπρο είναι άγνωστο τι μορφή θα λάβει. 

  

δ.  Εντείνεται η αμερικανική κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό αλλά και οι 

πιέσεις της Ουάσιγκτον για αποστολή διεθνών παρατηρητών στις 

παράνομες εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν στα κατεχόμενα τον Δεκέμβριο. 

  

     Το αγκυροβολημένο αβύθιστο αεροπλανοφόρο στα νότια της Τουρκίας με 

τις δύο Βρετανικές Βάσεις, συνιστούν άριστο χώρο ελέγχου της καυτής 

περιοχής της Μ.Α. για τους Αμερικανούς των οποίων το ενδιαφέρον έχει 

μεγιστοποιηθεί λόγω της κρατούσης καταστάσεως στο Ιράκ και όχι μόνο. 

  

ε.  Την Κύπρο επεσκέφθη ο Έλληνας ΥΕΘΑ και ανήμερα της 43ης επετείου 

της Κυπριακής ανεξαρτησίας, ανακοίνωσε την διεξαγωγή της ασκήσεως 

«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων προτού συνέλθει το 

Κυπριακό Υπουργικό Συμβούλιο και συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο. 

Παράλληλα υπεραμύνθη του ενιαίου αμυντικού χώρου, ο οποίος 

«λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά και αποτρεπτικά με ιδιαίτερη δύναμη». 
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     Στρατιωτικές πηγές στην Μεγαλόνησο σχολίαζαν ότι 

«λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά που ακόμη και η Αεροπορική Βάση της 

Πάφου έχει να δεχθεί Ελληνικά αεροσκάφη για περισσότερα από τρία 

χρόνια». Στην Ελλάδα ομιλούν οι ειδήμονες, αλλά αποφασίζουν οι αδαείς. 

Ανάχαρσις. Πλούταρχου «Βίοι Παράλληλοι». 

  

στ.    Στήριξη στον κατοχικό ηγέτη Ντεκτάς παρείχε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, 

θέτοντας θέμα αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους, παρατηρώντας ότι «η ΕΕ 

θα δεχθεί ως μέλος την Νότια Κύπρο και όχι όλο το νησί».  

  

ζ.  Ως επιτυχία της Ελλάδος και Κύπρου προσπάθησαν οι αρμόδιοι να 

παρουσιάσουν την ακύρωση των ασκήσεων «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» και 

«ΤΟΞΟΤΗΣ». Γεγονός είναι ότι η Λευκωσία είχε μεσάνυχτα για όσα 

συμφώνησαν οι δύο ΥΠΕΞ αφού την στιγμή της ανακοινώσεως, στο ΓΕΕΦ 

εγένοντο συσκέψεις για προετοιμασία των σεναρίων της ασκήσεως. 

  

     Από υποχώρηση σε παραχώρηση προχωρά η Ελλάς έναντι της Τουρκίας, 

με σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες ως προς το περιεχόμενο της 

αναμενόμενης  να υπογραφεί συμφωνίας μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ. 

  

η.  Παράνομη χαρακτηρίζεται από την Λευκωσία η αναμενόμενη επίσκεψη του 

Τούρκου Πρωθυπουργού στα κατεχόμενα της Κύπρου, προκειμένου να 

βοηθηθεί ο Ντεκτάς να κερδίσει τις εκλογές. 

  

     Με αφορμή την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – παρουσία του Τούρκου 

Πρωθυπουργού – θα πρέπει να εξανεμίζονται οι ψευδαισθήσεις των 

Αθηνών περί «υπογείου διαμάχης» μεταξύ Τουρκικής Κυβερνήσεως και 

κατοχικού καθεστώτος. 

  

 4.       ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
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α.  Πόλεμο με σκοπό τη διάλυση των Σκοπίων απειλεί να εξαπολύσει ο ηγέτης 

του προ δύο ετών εμφανισθέντος «Αλβανικού Εθνικού Στρατού» ζητώντας, 

η υπόψη χώρα να γίνει ….προτεκτοράτο των ΗΠΑ και ΕΕ. 

  

     Την περίοδο της επιχειρήσεως «Αναγκαία Συγκομιδή» δια τον αφοπλισμό 

των Αλβανών το περιοδικό JANE’S υποστήριξε ότι πλούσιοι Αλβανοί της 

διασποράς έθεσαν στη διάθεση του UCK για αγορά όπλων το ποσό των 

60 εκατ. δολαρίων. Ας το έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι!! 

  

β.  Απόρρητα έγγραφα του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν φόβους των ειρηνευτικών 

δυνάμεων για νέα ανάφλεξη στα Βαλκάνια μέχρι τέλος του έτους και 

δημιουργούμενο κλίμα ανησυχίας στο τρίγωνο Κόσοβο-Νότια Σερβία-

Σκόπια. 

  

     Ανησυχητική εμφάνιση πραγματοποιεί στις επαρχίες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας ο Αλβανικός εξτρεμισμός, προσπαθώντας να αρχίσει νέο 

αιματοκύλισμα στις προαναφερθείσες περιοχές, με πρωταρχικό στόχο την 

ανεξαρτοποίηση του Κοσόβου, αναβιώνοντας το όραμα της «Μεγάλης 

Αλβανίας». Επικίνδυνο τραπουλοπαίγνιο πρέπει να δημιουργεί έκδηλες 

ανησυχίες στην Ελληνική πλευρά. 

  

γ.  Στις κάλπες για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών εκπροσώπων 

προσήλθαν οι Αλβανοί ψηφοφόροι σε μια εκλογική αναμέτρηση την οποία 

ο Πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε δοκιμασία για τους θεσμούς της χώρας. 

Μαζική υπήρξε η άφιξη Βορειοηπειρωτών στη Χειμάρα. 

     

Στην σκιά του οργίου της καλπονοθείας των τελευταίων εκλογών και εν 

μέσω τεταμένου κλίματος διεξήχθησαν οι δημοτικές περιφερειακές 

εκλογές στην Αλβανία. 

  

5.       ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

  

α.  Στον αέρα ανετινάχθη για μια ακόμη φορά η ειρηνευτική διαδικασία στην 

Μ.Ανατολή μετά την παραίτηση του Παλαιστινίου Πρωθυπουργού, η οποία 

ήταν αναμενόμενη, μετά την ανοικτή σύγκρουση με τον Πρόεδρο Αραφάτ. 

  

     Με την παραίτηση του Παλαιστινίου Πρωθυπουργού κατέρρευσε το 

μοναδικό επίτευγμα του «οδικού χάρτου», το οποίο ήταν η δημιουργία 

μιας πλέον διαλλακτικής Κυβερνήσεως. Παράλληλα η διαμάχη των δύο 

ηγετών και η ανεκτικότητα των ΗΠΑ στην επιθετική τακτική του Σαρόν, 

οδηγούν την ειρηνευτική διαδικασία σε αδιέξοδο. 

  

β.  Την υποστήριξη της ΕΕ, Ουάσιγκτον, Ρωσίας και ΟΗΕ ζήτησε ο 

εντολοδόχος Πρωθυπουργός Κορέϊ με παράλληλη αναγνώριση του Αραφάτ 

ως νομίμου ηγέτη του Παλαιστινιακού λαού, κάτι που το Ισραήλ αρνείται 

κατηγορηματικά. 

  

     Αδιάφορα «σφυρίζει» η αμερικανική πλευρά τόσο για την επιλογή του 

Αραφάτ όσο και για την ενδοπαλαιστινιακή κρίση προς το παρόν. 

  

γ.  Την απέλαση του Αραφάτ από τα παλαιστινιακά εδάφη απεφάσισε 

«κατ΄αρχήν» το Ισραηλινό Κυβερνητικό Συμβούλιο, με τις ΗΠΑ να 

αντιτίθενται και να πιστεύουν ότι η απέλαση θα είναι η χαριστική βολή στον 

«οδικό χάρτη». Η Ουάσιγκτον και η ΕΕ καταδίκασαν την απόφαση 

απελάσεως. 

  

     Το πράσινο φως στον Ισραηλινό στρατό για σχεδίαση της συλλήψεως του 

Αραφάτ γενικεύει τους φόβους της αδρανούσης και εν αφασία 

παρακολουθούσης διεθνούς κοινότητος ότι εκμηδενίζονται και οι 

τελευταίες ελπίδες. 
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δ.  Βέτο άσκησαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το σχέδιο 

αποφάσεως των Αραβικών κρατών το οποίο απαιτούσε να μην εκδιωχθεί ή 

γίνει πράξη βίας εναντίον του Αραφάτ. 

  

     Κάποιοι χαρακτήρισαν το αμερικανικό βέτο ως «άδεια» προς το Ισραήλ 

για την εκτέλεση του Αραφάτ !! 

  

ε.  Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον Αραφάτ ότι 

υπενόμευσε τις προσπάθειες του παραιτηθέντος Πρωθυπουργού Αμπάς να 

καταπολεμήσεις τις εξτρεμιστικές Παλαιστινιακές οργανώσεις. Τα Αραβικά 

κράτη, μετά το αμερικανικό βέτο, επιζητούν απόφαση για το Παλαιστινιακό 

και τον Αραφάτ από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (με 191 μέλη). 

  

στ.Σοβαρό πλήγμα στο χώρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί η 

άρνηση 25 χειριστών Μαχητικών Αεροσκαφών να συμμετάσχουν σε 

επιχειρήσεις εναντίον Παλαιστινιακών εδαφών. 

  

ζ.  Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η ανέγερση του τείχους ασφαλείας κατά 

μήκος της Δυτικής Όχθης αντιβαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του 

Οργανισμού. Η έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει να καταπατά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά εδάφη, αν και αναγνωρίζει τις 

θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ σε ότι αφορά στην ασφάλειά του και το 

δικαίωμά του για ανάληψη αποφασιστικής δράσεως προς αποτροπή 

επιθέσεων. 

  

η.  Αεροπορική επιδρομή – απάντηση στην επίθεση αυτοκτονίας στην Χάϊφα 

– εναντίον της Συρίας πραγματοποίησε το Ισραήλ, την παραμονή της 

επετείου από τον τρίτο Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του Γιομ Κιπουρ, 

προκαλώντας ανησυχία στην διεθνή κοινότητα και οργή στις αραβικές 

χώρες. 

  

     Κρίσιμες θερμοκρασίες υψηλού κινδύνου αναπτύσσονται στην εύφλεκτη 

περιοχή της Μ.Ανατολής, με την σοβαρή κλιμάκωση της επιθετικής 
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ενέργειας του Ισραήλ εναντίον της Συρίας. Η στρατιωτική υπεροχή του 

Τελ Αβίβ αποκλείει τα αντίποινα εκ μέρους της Συρίας. 

  

θ.  Η αναμέτρηση Συρίας – Ισραήλ θα γίνει πλέον στην έδρα του ΟΗΕ, όπου 

το σχέδιο αποφάσεως το οποίο κατέθεσε η Δαμασκός αναμένεται να 

συναντήσει το βέτο της Ουάσιγκτον η οποία κατηγορεί την Συριακή 

Κυβέρνηση ότι υποθάλπει τρομοκράτες. Ενοχλημένη φέρεται η Κυβέρνηση 

του Ισραήλ από την ανταπόκριση του ΟΗΕ στο αίτημα της Συρίας. 

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε ο Αραφάτ στα αυτόνομα 

Παλαιστινιακά εδάφη. 

  

     Οι αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στην 

Μ.Ανατολή επιδεινώνονται. Είναι σαφές ότι το πρόβλημα όσο 

εξακολουθεί η αλληλοτροφοδοσία της βίας            δεν πρόκειται να λυθεί. 

Στο σημείο το οποίο έχει φθάσει η κατάσταση απαιτείται μια διεθνής 

παρέμβαση, την οποία μόνο η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επωμισθεί, 

λαμβανομένων υπόψη των πιέσεων του ισχυρού Εβραϊκού «λόμπι» των 

ΗΠΑ και των επερχομένων προεδρικών εκλογών. 

  

ι.   Απαραίτητη για την αυτοάμυνα του Ισραήλ χαρακτήρισε ο Πρόεδρος των 

ΗΠΑ την αεροπορική επιδρομή εναντίον της Συρίας αναφέροντας τα κοινά 

σημεία του αντιτρομοκρατικού αγώνα της Κυβερνήσεώς του με τις 

αντίστοιχες ενέργειες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. 

  

     Με την στήριξη των ΗΠΑ στον «αγώνα κατά της τρομοκρατίας» 

προσεφέρθη έδαφος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώσει ότι «οι 

εχθροί θα πληγούν οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο». 

  

ια. Παράταση ζωής τριών εβδομάδων εδόθη τελικά στην Παλαιστινιακή 

Κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν θα διαθέτει ΥΠΕΞ, αφού 

Αραφάτ και Κορέϊ διευθέτησαν τις διαφορές τους. Αμείωτη όμως παραμένει 

η ένταση Ισραήλ-Συρίας με την Δαμασκό να προειδοποιεί ότι σε περίπτωση 

νέας Ισραηλινής επιθέσεως θα ασκήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας.          
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     ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

  

ιβ. Την μαζική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας τους στο Ιράκ 

μεθοδεύουν Ουάσιγκτον και Λονδίνο λόγω της συνεχιζόμενης εκρύθμου 

καταστάσεως στην χώρα, εξασκώντας πιέσεις για αποστολή συμμαχικών 

δυνάμεων με τις ευλογίες του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ «σοκ και δέος» προκαλεί 

στον Αμερικανό πολίτη το ποσό των 200 δις. δολαρίων στο οποίο εκτιμάται 

το κόστος του πολέμου. 

  

     Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή συμμαχικών δυνάμεων θα τους 

εξασφάλιζε θέση στο παιχνίδι των πετρελαίων του Ιράκ, η επιφυλακτική 

στάση των παλαιών και νέων συμμάχων λόγω υψηλού κόστους πρέπει να 

προβληματίζει με την στάση τους. 

  

ιγ. Νέα τρομοκρατικά κτυπήματα στις ΗΠΑ προανήγγειλε ο Μπιν Λάντεν με 

μαγνητοσκοπημένο μήνυμα την παραμονή της 11ης Σεπτεμβρίου. Το 

απειλητικό μήνυμα αναφέρεται και στο Μεσανατολικό όπου η κατάσταση 

είναι έκρυθμη και διαγράφεται λίαν δυσχερής. 

  

ιδ. Επιθέσεις αυτοκτονίας άρχισαν στο Ιράκ όπου οι Σιίτες του νότου αψηφούν 

τους Αμερικανούς και συγκροτούν ένοπλες πολιτοφυλακές. 

  

     Ανησυχίες εγείρονται πως η επικρατούσα έκρυθμος κατάσταση, το 

Κεντρικό και Νότιο Ιράκ δυνατόν να επεκταθεί και στον Βορρά, γεγονός 

το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει και εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ 

Αράβων και Κούρδων οι οποίοι διάκειται ευμενώς προς τους 

Αμερικανούς. 

  

ιε. Χιλιάδες άτομα τα οποία θέλουν να ξεφύγουν από την φτώχεια και την 

ανασφάλεια των αντιπαραθέσεων στα Σκόπια, έχουν προσλάβει 

Αμερικανικές εταιρείες και τα αποστέλλουν στο Ιράκ για εργασία. 
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     Οι μαζικές μισθώσεις εργατικών χειρών από τα Βαλκάνια για τα μεγάλα 

έργα του Ιράκ δεν αποκλείεται να μειώσουν και το ρεύμα 

λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα και ΕΕ γενικότερα. Σε μία εκ των 

αμερικανικών εταιρειών κολοσσών επικεφαλής στο πρόσφατο παρελθόν 

υπήρξε ο νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. 

  

ιστ.Η Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία συνεφώνησαν να προσπαθήσουν να 

γεφυρώσουν τη διάσταση των απόψεών τους σχετικά με το μέλλον του Ιράκ 

και τον ρόλο του ΟΗΕ στην χώρα. 

  

ιζ. Η Σαουδική Αραβία διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα 

του Βρετανικού τύπου, σύμφωνα με τα οποία προτίθεται να αναπτύξει 

πυρηνικά όπλα προκειμένου να κατοχυρώσει την ασφάλειά της στην ασταθή 

περιοχή του  Περσικού Κόλπου. 

  

     «Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά». Η επιλογή κατοχυρώσεως 

της ασφάλειας αποτελεί κυριαρχικό παράγοντα αφ΄ενός μετά την 

επιδείνωση των σχέσεων με ΗΠΑ και αφ΄ετέρου την αυξανομένη 

εχθρότητα του ισλαμισμού κατά της Ουάσιγκτον. 

  

ιη. Αναζωπύρωση γνώρισε τον τελευταίο καιρό στο διεθνή τύπο η 

παραφιλολογία περί συλλήψεως του Σαντάμ Χουσείν ο οποίος κατά 

περίεργο τρόπο εμφανίζεται πάντοτε σε χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες 

πολλαπλασιάζονται οι ανταρτικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών 

στρατευμάτων στο Ιράκ. 

  

     Η αναπτυσσόμενη έντονη «Σανταμολογία» φθάνουσα τα όρια 

αστυνομικού μυθιστορήματος κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Το μέλλον θα το 

δείξει. Η αναρχία και ο τρόμος συνεχίζουν να κυριαρχούν στο Ιράκ και να 

θρυμματίζουν τις προσπάθειες επιβολής της ασφαλείας, απαραιτήτου 

προϋποθέσεως εκδημοκρατισμού και οικονομικής αναπτύξεως. 

  

ιθ. Ισχυρό πλήγμα σε διπλωματικό επίπεδο (ΟΗΕ) εδέχθη από Γαλλία και 

Πακιστάν η αναζήτηση των ΗΠΑ για συμμάχους με τους οποίους θα 
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αντιμετωπίσει την εκρηκτική κατάσταση στο Ιράκ. Παράλληλα η Γερμανία 

είναι πρόθυμη να συνδράμει τις ΗΠΑ στην σταθεροποίηση του Ιράκ. 

  

     Το Ευρωατλαντικό χάσμα από ψεων για το Ιράκ εξακολουθεί να 

υφίσταται. Το κάλεσμα για συμφιλίωση και συστράτευση του Προέδρου 

των ΗΠΑ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απευθύνθηκε σε «ώτα μη 

ευήκοα». Ας μην ξεχνούν οι Ευρωπαίοι ότι «η αχλάδα πίσω έχει την 

ουρά»! 

  

κ.  Έξη μήνες περιθώριο έδωσε η Ουάσιγκτον στο Ιράκ για την έγκριση 

συντάγματος, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα παραδώσει την εξουσία στους 

Ιρακινούς προ της εκλογής νέων θεσμικών οργάνων. 

  

     Δεν δείχνει διατεθειμένη η Ουάσιγκτον να υποκύψει στις πιέσεις των 

μεγάλων Ευρωπαϊκών δυνάμεων για άμεση μεταφορά εξουσίας σε 

Ιρακινούς. Άλλωστε η «εκδίκηση» - αργά ή γρήγορα – θα φαγωθεί 

οπωσδήποτε κρύα αν όχι παγωμένη!! 

  

κα.Η Ουάσιγκτον ενέδωσε στις πιέσεις της Τουρκίας προκειμένου να αναλάβει 

δράση εναντίον των Κούρδων ανταρτών του εργατικού κόμματος του 

Κουρδιστάν (ΡΚΚ/KADEK) που εξακολουθούν να ευρίσκονται στα όρη 

του Β. Ιράκ. 

  

        Η εκδίωξη των Κούρδων αποτελεί το αντίτιμο το οποίο κατεβλήθη από 

την Ουάσιγκτον προκειμένου να μεταπεισθεί η Τουρκία να αποστείλει 

στρατεύματα στο Ιράκ. 

  

κβ.Σειρά από πλήγματα στο ζήτημα του Ιράκ εδέχθη η αμερικανοβρεττανική 

συμμαχία. Από τη δημοσιοποίηση της εκθέσεως της επιτροπής η οποία 

ερευνούσε για όπλα μαζικής καταστροφής την άρνηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ 

να αντιταχθεί στις αμερικανικές προτάσεις για ανάληψη ρόλου υπό τον 

ΟΗΕ, δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν πλέον ότι ο 

πόλεμος δεν έπρεπε να γίνει. 
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     Παρά το αρνητικό της εκθέσεως για όπλα μαζικής καταστροφής, η 

έρευνα θα συνεχισθεί για να σωθεί η αξιοπιστία του ετέρου των. 

  

κγ.Με επιθέσεις αυτοκτονίας και δολοφονίες χαιρετίστηκε στην Βαγδάτη η 

επέτειος συμπληρώσεως έξη μηνών από την απελευθέρωσή της από τον 

Σαντάμ Χουσείν. Ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίσθηκε την 

πολιτική του στο Ιράκ και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποχωρήσουν από την 

χώρα, εάν δεν ολοκληρώσουν την ανοικοδόμησή της. 

  

κδ.Σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Αγκύρας σημειώθηκε 

κατά τις συνομιλίες των δύο μερών – κεκλεισμένων των θυρών – σχετικά 

με την επιλογή των περιοχών αναπτύξεως των Τουρκικών στρατευμάτων 

στο Ιράκ. Οι Αμερικανοί επιθυμούν η ανάπτυξη να γίνει όσο το δυνατόν 

μακρυά από τις Κουρδικές περιοχές του Β.Ιράκ κατά προτίμηση δυτικά της 

Βαγδάτης, ενώ οι Τούρκοι επιθυμούν το Κεντρικό και Β.Ιράκ (περιοχές 

Μοσούλης – Τιγκρίτ). 

  

     Η επιμονή της Αγκύρας διευκολύνει αφενός την εξόντωση των Κούρδων 

ανταρτών και αφετέρου τη δημιουργία ερεισμάτων στις πετρελαιοφόρες 

περιοχές Μοσούλης-Κιρκούκ. Ανεξάρτητα της επιμονής των Τούρκων οι 

διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα τραβήξουν επί μακρόν, λαμβανομένου 

υπόψιν της στάσεως των Κούρδων της περιοχής και των υποσχέσεων των 

Αμερικανών. 

  

κε.          Σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς Ιρακινού Κοινοβουλίου και των 

Κούρδων συναντά η απόφαση της Τουρκίας να συναινέσει στο αίτημα των 

ΗΠΑ για αποστολή στρατευμάτων στο Ιράκ. 

  

6.       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

  

α.  Σύμφωνα με «υπερατλαντική» έρευνα του 2003, η οποία πραγματοποιείται 

κάθε χρόνο για λογαριασμό του Γερμανικού Ιδρύματος Μάρσαλ, η 
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διάσταση απόψεων Αμερικανών και Ευρωπαίων εξακολουθεί να 

διευρύνεται με τη δυσαρέσκεια των τελευταίων να τροφοδοτείται από την 

αμερικανική πολιτική όπως εκδηλώνεται σε διάφορα σημεία της υφηλίου. 

  

     Το περιβόητο «ευρωατλαντικό χάσμα» απειλεί να μετατραπεί σε άβυσσο 

καθώς ολονέν και περισσότεροι Ευρωπαίοι εναντιώνονται στην 

παγκόσμια παντοδυναμία των ΗΠΑ. Είναι η ΕΕ καιρός να αρχίσει να 

μετατρέπεται σε υπερδύναμη. 

  

β.  Προβληματισμός και αμηχανία εκδηλώνονται με έντονο τρόπο στην 

Ευρώπη σχετικά με την παρουσία των μουσουλμάνων και την πίεση η οποία 

υπάρχει εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας και άλλων ισλαμικών χωρών να 

ανεγείρουν τζαμιά σε όλη την έκτασή της, με σκοπό τη δυναμικότερη 

παρουσία του Ισλάμ στις χώρες της Ευρώπης. 

     Το Ισλάμ αρχίζει να εξαπλώνεται και να πολιορκεί την γηραιά Ήπειρο, 

με την φωνή του μουεζίνη να ηχεί δυνατά σε αρκετές πρωτεύουσες 

χωρών. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι μουσουλμάνοι δεν αφομοιώνονται 

από τις χριστιανικές κοινωνίες της Ευρώπης και η ενδεχομένη συμμετοχή 

στο κοινωνικό-πολιτικό φάσμα κάθε χώρας, πρέπει να προβληματίσει 

σοβαρά τους ηγέτες της ΕΕ περί του πρακτέου μελλοντικώς. 

  

γ.  Την διευκόλυνση της εγκαταστάσεως των Ευρωπαίων στο εσωτερικό της 

Κοινότητος προβλέπει η νέα υπό έκδοση κοινοτική οδηγία η οποία 

απλουστεύει σημαντικά τις απαιτούμενες αστυνομικές και διοικητικές 

διατυπώσεις. 

  

δ.  Το σκάνδαλο στην Στατιστική Υπηρεσία της Κοινότητος με τις εικονικές 

αναθέσεις συμβάσεων, φέρνει σε δυσχερή θέση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τον Πρόεδρό της, ο οποίος ενώπιον των αρχηγών των πολιτικών ομάδων 

της Ευρωβουλής κάλυψε πολιτικά τους αρμοδίους επιτρόπους. Μάλιστα για 

μια άσχετη μελέτη 1,5 σελίδας κατεβλήθησαν 576.000 Ευρώ!! Ενώ μέχρι 

στιγμής το προϊόν της απάτης εκτιμάται σε 6 εκατ. Ευρώ, ενδέχεται και 

μεγαλύτερο λόγω μη ολοκληρώσεως της ερεύνης. 
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     Κατά πληροφορίες έχει αυξηθεί η κατανάλωση…λαδιού στην ΕΕ, διότι 

οι αρμόδιοι έχουν διαπιστώσει ότι κάνει καλό όχι μόνο στην καρδιά αλλά 

και στην…τσέπη. 

  

ε.  Εξετοξεύθη για την παρθενική του πτήση στην σελήνη, ένα πρωτοποριακής 

τεχνολογίας διαστημόπλοιο ευρωπαϊκής εμπνεύσεως και κατασκευής με 

αποστολή την χαρτογράφηση του δορυφόρου της γης. 

  

     «Πρόβα τζενεράλε» αποτελεί το ανωτέρω εγχείρημα από την Ευρωπαϊκή 

Διαστημική Υπηρεσία (ESA) η οποία επιχειρεί τα πρώτα της βήματα στο 

αχανές διάστημα. 

  

στ.Επραγματοποιήθη στη Ρώμη η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, 

όπου οι διαφορές δεν εγεφυρώθησαν και η διάσταση απόψεων κυριάρχησε 

στις συζητήσεις οι οποίες διεξήχθησαν. Επίμαχα σημεία ο ρόλος του 

Υπουργού Εξωτερικών, η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η 

κατάργηση της ομοφωνίας. 

  

     Εν μέσω δακρυγόνων οι ηγέτες της ΕΕ συνεφώνησαν ότι…διαφωνούν σε 

μια σειρά θεσμικά ζητήματα επί του σχεδίου του συντάγματος. Άγνωστος 

ο χρόνος υπερβάσεως των εμποδίων και διαφορών. Ο στόχος της 

Ιταλικής προεδρίας να κλείσει το θέμα τον προσεχή Δεκέμβριο εκτιμάται 

ανέφικτος ενώ θα απαιτηθούν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να 

επιτευχθεί ικανοποιητικός συμβιβασμός. 

  

ζ.  Επραγματοποιήθη στην Ρώμη η άτυπος σύνοδος των Υπουργών Αμύνης της 

ΕΕ με συμφωνία στην συγκρότηση ενός ανεξάρτητου κέντρου επιχειρήσεων 

για τις επιχειρήσεις της Δυνάμεως Ταχείας Αντιδράσεως. Βάσει συμφωνίας 

η ΕΕ θα εργασθεί το επόμενο διάστημα προς την κατεύθυνση της 

αντικαταστάσεως της ειρηνευτικής επιχειρήσεως του ΝΑΤΟ, στην Βοσνία, 

από Ευρωπαϊκή δύναμη εντός του 2004, καθώς οι ΗΠΑ προτίθενται να 

αποσύρουν ή να μειώσουν τις δυνάμεις τους στα Βαλκάνια. 

  

7.       Η.Π.Α. 
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α.  Υπομονή, θυσίες σε ανθρώπινες ζωές και χρήματα ζήτησε ο Πρόεδρος των 

ΗΠΑ από τον αμερικανικό λαό σε βαρυσήμαντο διάγγελμα στο οποίο 

ανεγνώρισε ότι η εμπλοκή στο Ιράκ διαφαίνεται δαπανηρή και άνευ ορατού 

τέλους. 

  

Ψυχολογική προετοιμασία υπήρξε η ψυχρολουσία του διαγγέλματος προς 

τον αμερικανικό λαό ευαισθητοποιώντας τον πατριωτισμό και το 

διακατεχόμενο αίσθημα ανασφάλειας. 

  

β.  Δύο έτη μετά το μαζικό τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου η 

επέτειος εκτός από μνήμη καλό θα είναι να φέρει και περισυλλογή. «Ο 

πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας θα διαρκέσει πολλά χρόνια και αντίθετα 

με την Τουρκία, η Ελλάς βοήθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράκ, χωρίς να 

…..στείλει λογαριασμό». Τα ανωτέρω αποτελούν δηλώσεις καθηγητού 

αμερικανικού Πανεπιστημίoυ πρώην αξιωματούχου του Αμερικανικού 

στρατού ο οποίος υπηρέτησε στην Ελλάδα. 

  

Η διεθνής ανασφάλεια δεν σχετίζεται αποκλειστικά με οικονομικές 

κρίσεις, ελλείψεις φυσικών πόρων, φυσικές καταστροφές κ.λ.π. αλλά έχει 

εκμοντερνισθεί και επεκταθεί στο φαινόμενο των «ασυμμέτρων 

απειλών». Η μέθοδος της προληπτικής καταστολής ενέχει βαθμούς 

κινδύνου εάν η εξουδετέρωση δεν πραγματοποιηθεί στην ρίζα του κακού. 

Η ρίζα διαφαίνεται….γνωστή, αγνοείται όμως το…κακό!! 

  

γ.  Συντονισμένα πυρά δέχεται από τα ΜΜΕ και τους δημοκρατικούς ο 

Υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ, τα οποία έχουν απώτερο στόχο τον Πρόεδρο 

των ΗΠΑ και τους σχεδιασμούς του στο μεταπολεμικό Ιράκ. 

  

δ.  Άκαρπες υπεδείχθησαν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Αμερικανών 

στο Κεντρικό Ιράκ, καθώς ο ανταρτοπόλεμος κλιμακώνεται εκ νέου και οι 

ίδιοι υφίστανται «σοβαρές απώλειες». Την ίδια στιγμή ο Λευκός Οίκος 

ζητούσε από το Κογκρέσο άλλα 87 δις. δολάρια για τις ανάγκες του 

πολέμου. 
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Σε νέα φάση εισέρχεται η συνεχιζόμενη αστάθεια στο Ιράκ, παρά το 

επιμελές «κτένισμα» στο οποίο προέβησαν οι αμερικανικές δυνάμεις με 

στόχο την εξάρθρωση των δικτύων υποστηρίξεως των πιστών ανταρτών 

στον Σαντάμ Χουσείν. 

  

ε.  Την δραστηριοποίηση και ενεργητικότερη συμμετοχή τους στην 

ανοικοδόμηση του Ιράκ και του Αφγανιστάν καθώς και στην αντιμετώπιση 

μιας σειράς άλλων προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο ζήτησε από την διεθνή 

κοινότητα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 

παραμένει αμετανόητος ως προς την μονομερή πολιτική την οποία ήσκησε. 

  

Η συμφιλιωτική εμφάνιση του Προέδρου των ΗΠΑ με την ελπίδα 

γεφυρώσεως των διαφορών μεταξύ των ηγετών για το Ιράκ καθώς και το 

αίτημα της συνδρομής όλων….στα σχέδιά του, συνιστούν το κλίμα 

ανασφάλειας και εντάσεως τα οποία επικρατούν στο Ιράκ. 

  

στ.Διήμερη συνάντηση κορυφής είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ρώσο 

ομόλογό του, όπου κυριάρχησε το αίτημα του πρώτου να ενισχυθεί η 

αμερικανική κατοχή στο Ιράκ με Ρωσικά στρατεύματα. 

  

ζ.  «Συγκεκριμένα βήματα» για την μετάβαση της εξουσίας στο λαό του Ιράκ 

και προτρέπουν τον ΟΗΕ να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

ανοικοδόμηση της χώρας, περιλαμβάνει το σχέδιο αποφάσεως το οποίο θα 

υποβάλλουν οι ΗΠΑ στο ΣΑ/ΟΗΕ, επιδιώκοντας να έχει εγκριθεί μέχρι τις 

23 Οκτωβρίου. 

  

Το νέο σχέδιο αποσκοπεί στον εξευμενισμό των αντιταχθέντων στο 

προηγούμενο σχέδιο ευρωπαϊκών χωρών. 

  

η.  Επιμένουν οι Αμερικανοί στις θέσεις τους περί ανευθυνότητας των 

Ελληνικών ΜΜΕ ενώ συνεχίζουν να 

θεωρ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪
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⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ Ελλάς αν και ενοχλημένη, δεν επιθυμεί 

να διαταράξει τις ισορροπίες. 

  

Η εμμονή στις απόψεις-θέσεις του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ αποτελεί 

διπλωματικό πλήγμα. Μάλλον κάποιο «λάκκο κρύβει η φάβα». 

  

θ.  Σύμφωνα με έρευνα η οποία διενεργήθη για λογαριασμό της Υποεπιτροπής 

της Αμερικανικής Βουλής για θέματα Εθνικής Ασφάλειας, το Πεντάγωνο 

πωλούσε ανεξέλεγκτα μέσω διαδικτύου πεπαλαιωμένο επιστημονικό υλικό 

κατάλληλο για την κατασκευή βακτηριολογικών όπλων, σε εξαιρετικά 

χαμηλή τιμή. 

  

8.       ΡΩΣΙΑ 

  

α.  Την νέα κατηγορία των Ρωσικών αρχών εις βάρος Ρώσου 

μεγαλοεπιχειρηματία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ύψους εκατοντάδων 

εκατομμυρίων δολαρίων εξέτασε το ελληνικό Δικαστικό Συμβούλιο 

Εφετών με τελική απόφαση να μην εκδοθεί στην Ρωσία. Αξιοσημείωτο 

τυγχάνει το γεγονός ότι στο πλευρό του Ρώσου ευρέθη η αμερικανική 

εφημερίδα «Ουάσιγκτον Ποστ» καθώς και ο Αμερικανός Γερουσιαστής 

Λάντος, σκληρό μέλος του Εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, ο οποίος ευρίσκεται 

κοντά στο αντίστοιχο «αλβανικό λόμπι». 

  

Από τα πολλά… λόμπι, έχει πάθει…λουμπάγκο η Ελληνική εξωτερική 

πολιτική. 

  

β.  Την Ρωσία επεσκέφθη ο πατήρ Μπους με τους αναλυτές να πιστεύουν ότι 

η κίνηση αυτή συνδυάζετο με την πρόθεση αγορών μετοχών Ρωσικής 

Εταιρείας (κολοσσού) από την αμερικανική TEXACO.   
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9.       AΣΙΑ 

  

α.  Τις ανησυχίες του για την εξάπλωση της επιρροής των Ταλιμπάν στο 

Αφγανιστάν από το γειτονικό Πακιστάν, εξέφρασε ο Αφγανός Πρόεδρος 

κατά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της 

Συνόδου του ΣΑ/ΟΗΕ. 

  

β.  Μέτωπο Ρωσίας-Κίνας δημιουργείται στην Κεντρική Ασία, επιθυμώντας να 

προσδώσουν αξιοπιστία στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης με την 

ενίσχυση της συνεργασίας τους έναντι της αυξανομένης αμερικανικής 

παρουσίας στην περιοχή. 

  

Ο γεωπολιτικός «εναγκαλισμός» της περιοχής από τις ΗΠΑ, 

συνταυτιζόμενος με τα γεωπολιτικά συμφέροντα Μόσχας-Πεκίνου, 

δημιούργησε το κοινό μέτωπο προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό 

ρόλο στην λήψη αποφάσεων για την περιφερειακή ασφάλεια και να 

σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό της Ουάσιγκτον. 

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

  

Στον Ανεμοδείκτη του τεύχους Ιουλίου-Αυγούστου 2003, παράκλησις να 

γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις : 

1.    Παράγραφος 1α  Σχόλιο        :           Αντί «60%» να γραφεί το ορθόν 

«6%». 

2.  Παράγραφος 1ια Σχόλιο          :           Αντί «πύρος» της Βαβέλ να γραφεί 

το ορθόν «Πύργος της Βαβέλ. 
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3.  Παράγραφος 1ιδ Σχόλιο          :           Αντί «ιδιαίτερο» να γραφεί το ορθόν 

«ιδιαίτερος» και αντί «τοις επικίνδυνες» να γραφεί το ορθόν : «τις 

επικίνδυνες». 

4.  Παράγραφος 4 κείμενο            :           Αντί «Υπαρχία Κοσσυφοπεδίου» να 

γραφεί το ορθόν «Επαρχία Κοσσυφοπεδίου»/ 

5.  Παράγραφος 5ε Σχόλιο            :           Μετά τις λέξεις «υπόψη περιοχή» να 

προστεθεί «δεν είναι νέα. Με την ανάφλεξη εθνοτικών παθών προσπαθεί 

να εγκαταστήσει ζώνη επιρροής στην πετρελαιοφόρο αυτή περιοχή». 

  



31 

 

  

 

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΜΒAΣΕΩΝ 

Οι πρόσφατες διεθνείς επεμβάσεις στο χώρο της Μ. Ανατολής φέρουν επί 

τάπητος  το ερώτημα της νομιμότητας των επεμβάσεων στα εσωτερικά μιας χώρας. 

Η άποψη της διεθνούς κοινής γνώμης, ανάλογα και της διεθνούς πολιτικής, είναι 

καταδικαστική των επεμβάσεων. Το κριτήριο της εθνικής κυριαρχίας παραμένει στο 

χώρο του διεθνούς δικαίου, όσο και στην κοινή συνείδηση εξαιρετικά ισχυρό, ώστε 

η επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας να ταυτίζεται με την έννοια της εισβολής. 

Αποτελεί εντούτοις γεγονός, ότι οι όποιες επεμβάσεις ευρίσκουν εκατέρωθεν μια 

διαφορετική ερμηνεία. Όπου η μεν οικεία πλευρά δικαιολογεί τις επεμβάσεις της 

σαν ευεργετικές και επιβαλλόμενες, ενώ η αντίθετη πλευρά τις καταδικάζει σα 

βάναυση καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας. Θα χρειαστεί εξ� αυτού να 

τοποθετήσουμε στο ζυγό τις αντιμαχόμενες έννοιες των επεμβάσεων και της εθνικής 

κυριαρχίας, προκειμένου! να εκτιμήσουμε το σημείο ισορροπίας. 

Πρώτος ο γενικός γραμματέας των Η.Ε.   De Cuellar το 1991 θέτει το δίλημμα της 

νομιμότητας των επεμβάσεων: «Το δίκαιο των επεμβάσεων απέκτησε νέα δυναμική 

από τα πρόσφατα γεγονότα. Είμαστε μάρτυρες μιας μάλλον αμετάκλητης αλλαγής της 

κοινής στάσης προς την άποψη, ότι η υπεράσπιση των καταπιεζόμενων στο όνομα της 

ηθικής θα πρέπει να υπερισχύει των συνόρων και των κειμένων νόμων». Μπροστά 

στο ασυμβίβαστο των επεμβάσεων και του διεθνούς νόμου ο γ.γ. κάνει μια 

επίκληση «προς μια νέα σύλληψη, που παντρεύει την ηθική με το νόμο». Ο διάδοχος 

του Ντε- Γκουεγιάρ Boutros Boutros-Ghali έθεσε το θέμα αυτό προ του Συμβουλίου 

Ασφαλείας: «Ο σεβασμός της θεμελιώδους κυριαρχίας και ακεραιότητας είναι 

κρίσιμη για κάθε κοινή διεθνή πρόοδο. Ωστόσο η εποχή της απόλυτης και 

αποκλειστικής κυριαρχίας έχει παρέλθει». 

Ο καταστατικός χάρτης των Η.Ε. απαγορεύει ρητώς τις επεμβάσεις -ακόμη 

και των Η.Ε.- στα εσωτερικά μιας χώρας, σε θέματα που ανήκουν ουσιωδώς στην 

αποκλειστική της δικαιοδοσία, στη βάση των κανόνων της εθνικής κυριαρχίας 
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(Κεφ. Ι, άρ. 2, παρ. 7). Αλλά και επιφυλάσσει το δικαίωμα της επεμβάσεως των Η.Ε. 

σε μια χώρα, της οποίας οι ενέργειες διαταράσσουν την ειρήνη. 

Η έννοια της επέμβασης, όπως αυτή νοείται στον καταστατικό χάρτη των 

Η.Ε., είναι κατ� εξοχήν πολιτική, με την έννοια του ήπιου και ευεργετικού 

χαρακτήρα, συνίσταται δε σε ειρηνικά και συμβιβαστικά μέσα, στην ανάγκη σε 

οικονομικές και διπλωματικές ρήτρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα 

στην υπόψη χώρα και αποφευχθεί ή και σταματήσει η σύγκρουση. Για τον τελευταίο 

αυτό σκοπό τα Η.Ε. δυνατόν να καταφύγουν στο έσχατο μέσον μιας στρατιωτικής 

επέμβασης της διεθνούς κοινωνίας, και δη στο ελάχιστο απαιτούμενο μέτρο. Το 

κύριο και αποτελεσματικότερο όπλο του ΟΗΕ είναι η ειρηνική διευθέτηση των 

διαφορών, όπως αυτή προβλέπεται από το κεφάλαιο VI του καταστατικού. Το 

έσχατο όπλο, στην περίπτωση απειλής της ειρήνης,  είναι η ανάληψη στρατιωτικής 

δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. VII. Ειδικά, στην περίπτωση 

ανεξέλεγκτων καταστάσεων και τοπικών συγκρούσεων, όπου απειλείται άμεσα η 

ζωή των άμαχων πληθυσμών, οι ενέργειες των Η.Ε. κινούνται προληπτικά στο 

μεταξύ των κεφαλαίων VI και VII, για την περίθαλψη και ένοπλη προστασία των 

πληθυσμών και των ανθρωπιστικών αποστολών, των εντεταλμένων του 

Οργανισμού, της τοπικής νόμιμης κυβέρνησης κ.ο.κ.   

Θα σταθούμε στην έννοια των επεμβάσεων και την ουσία 

της νομιμοποίησής τους από τα Η.Ε., υπό πλήρη ισχύ του κεφαλαίου της εθνικής 

κυριαρχίας. Κατά τους Gene M. Lyons και Michael Mastanduno [1][1] ο 

όρος �επέμβαση� συνεπάγεται τη φυσική διάβαση των συνόρων μιας χώρας, για 

την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού. Υπ� αυτή την έννοια επέμ! βαση συνιστά 

τόσο ο αεροπορικός βομβαρδισμός μιας χώρας, όσο και η επέμβαση των «γιατρών 

χωρίς σύνορα» και άλλων «μη κυβερνητικών οργανισμών» και 

προσώπων  επ� ωφελεία του αναξιοπαθούντος πληθυσμού, όπου, στην τελευταία 

περίπτωση η επέμβαση είναι ευπρόσδεκτη. Επέμβαση συνιστά ακόμη το εμπάργκο 

εναντίον μιας χώρας, όσο και η διπλωματική της απομόνωση, που αποσκοπούν στην 

επιβολή μιας  «νομοταγούς» συμπεριφοράς εκ μέρους της. 

Είναι φανερό εξ� αυτού, ότι οι επεμβάσεις εκκινούν από δύο διαμετρικά αντίθετες 

αφετηρίες. Η μία εξ� αυτών αποβλέπει στην εξασφάλιση εθνικών οφελών μιας 

χώρας ή συνασπισμού εις βάρος μιας άλλης χώρας, η άλλη αποβλέπει στη επιβολή 

της διεθνούς νομιμότητας και την εξασφάλιση της διεθνούς ειρήνης, στη βάση του 

καταστατικού των Η.Ε., με στόχο το καλώς εννοούμενο γενικό καλό. Και δε 

μπορούμε να αμφιβάλουμε για τις αγαθές προθέσεις ενός οργανισμού, που 

αντιπροσωπεύει την ολότητα της διεθνούς κοινωνίας. Θα επισημάνουμε όμως, ότι 

τα όρια διακρίσεως μεταξύ των δύο περιπτώσεων επεμβάσεως είναι εξαιρετικά 

συγκεχυμένα και ασαφή, σε βαθμό που το αυτό γεγονός επέμβασης να παίρνει στην 

κοινή αντίληψη τις πλέον αντιφατικές αποχρώσεις, ανάλογα με τις γενικές 

τοποθετήσεις και την επικοινωνιακή προβολή του. 
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Οι σοβιετικές επεμβάσεις στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία (1956  και 1968), 

χαρακτηρίστηκαν από την εδώ πλευρά, σα βάναυση καταπάτηση των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων των χωρών αυτών. Αντίθετα η Σοβιετική πλευρά τις κατέταξε στις 

«ευεργετικές» περιπτώσεις, που απέβλεπαν το γενικό καλό του Σοβιετικού κόσμου, 

στη βάση του δόγματος Μπρέσνιεφ, αποκληθέντος και «δόγματος της περιορισμένης 

εθνικής κυριαρχίας». Το δ. Μπρέσνιεφ νομιμοποιούσε το δικαίωμα επέμβασης στα 

εσωτερικά των σοσιαλιστικών χωρών της Αν. Ευρώπης, για την επαναφορά τους 

στη σοσιαλιστική τάξη.[2][2]  Επρόκειτο, στην περίπτωση αυτή, για μια άλλη «τάξη 

ειρήνης», που απέβλεπε στην πρόοδο και το καλό του σοσιαλιστικού κόσμου. 

Αντίστοιχα οι αμερικανικές επεμβάσεις στην Ευρώπη και Ανατολική Ασία έγιναν 

στο όνομα της ειρήνης, ασφάλειας και των δημοκρατικών ελευθεριών. Αυτή η 

αντιφατική ερμηνεία των επεμβάσεων ανάγεται πρακτικά στη σύγκρουση των δύο 

κόσμων (ανατολικού και δυτικού), με τις ανάλογες αντιπαραθέσεις μέσα στον 

οργανισμό των Η.Ε. 

Οι απαρχές των διεθνών επεμβάσεων προχωρούν βαθιά στην ευρωπαϊκή 

ιστορία. Με τη μορφή των δυναστικών και θρησκευτικών πολέμων, των πολέμων 

της διαδοχής και των αποικιακών πολέμων, που αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο 

της νεώτερης ιστορίας. Η συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) αποτελεί σταθμό της 

ευρωπαϊκής ιστορίας. Επισφραγίζει το τέλος του τριακονταετούς πολέμου και 

αποκαθιστά την ελευθερία των συνειδήσεων και την εθνική κυριαρχία των κρατών. 

Ο άλλος σταθμός είναι το Συνέδριο της Βιέννης (Οκτ. 1814- Ιουν 1815), που 

αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ευρωπαϊκού ηγεμονισμού, τον οποίο κλόνισε η 

Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Ειδικά η μυστική Ιερά 

Συμμαχία μεταξύ των τριών ηγεμονικών δυνάμεων,  Ρωσίας, Αυστρίας και Πρωσίας 

απέβλεπε στη διατήρηση του ηγεμονικού status στην Ευρώπη και την 

καταπολέμηση των φιλελεύθερων ιδεών της γαλλικής επανάστασης. Μέθοδος 

επιβολής του σκοπού αυτού οι ωμές στρατιωτικές επεμβάσεις, για την καταστολή 

των φιλελεύθερων εξεγέρσεων και την εξασφάλιση των ισορροπιών στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Χαρακτηριστικές είναι οι επεμβάσεις της Ιεράς Συμμαχίας στην 

Ισπανία, Πορτογαλία, Νεάπολη και Σαρδηνία, συναφώς και η κατάπνιξη του 

ελληνικού αιτήματος απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Εκ των χωρών του 

φιλελεύθερου ευρωπαϊκού χώρου η Αγγλ! ία αντιτάχθηκε, δια του Κάνιγκ, στην 

πολιτική των επεμβάσεων, υποστηρίζουσα ότι «κάθε έθνος έχει το δικαίωμα, να 

ακολουθεί το σύστημα διακυβερνήσεως, που κρίνει καλύτερο». Τελικά η ελληνική 

επανάσταση είναι αυτή που έδωσε τη χαριστική βολή στην Ιερά Συμμαχία. 

Η νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία σηματοδοτείται από τις αθρόες επεμβάσεις των 

αποικιακών κατακτήσεων και των συνακόλουθων πολέμων ανεξαρτησίας των 

αποικιών, που ολοκληρώθηκαν αρκετά μετά το πέρας του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Από την όλη πολιτική στρατηγική των αποικιακών πολέμων κρίνουμε άξια 

αναφοράς τη γαλλική «σχολή» των στρατηγών Μπιζώ (1748- 1849), Γκαλενί (1849-
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1916) και Λυωταί (1854-1934). Αυτή ουσιαστικά μας εισάγει στις σύγχρονες 

μεθόδους των «νέο-αποικιακών» επεμβάσεων, όπου οι αμερικανοί φαίνεται να 

έχουν υιοθετήσει τις βασικές αρχές της σχολής αυτής. Κύρια χαρακτηριστικά της 

αποικιακής σχολής είναι, ότι αυτή δεν αποβλέπει στη συντριβή του εχθρού 

(Ναπολεόντεια αρχή), αλλά σε μια μόνιμη καθυπόταξη των κατακτώμενων. με την 

οργάνωση των αποικιών υπό ιδίαν -αποικαική- αρχή και τη συνεργασία των 

αποικιακών πληθυσμών, μέσα σε ελκυστικές συνθήκες διοικήσεως και παραγωγής, 

που θα επιτύχουν και παγιώσουν την ειρηνοποίηση. [3][3] 

Πρόκειται για εγχείρημα κατ� εξοχήν πολιτικό, που απαιτεί από το στρατιωτικό 

διοικητή ευρύτητα πνεύματος και πολιτική κρίση. Με το δεδομένο, ότι ο 

στρατιωτικός διοικητής θα είναι και ο πολιτικός διοικητής της αποικίας, θα πρέπει 

αυτός να περιορίσει τις πολεμικές καταστροφές στο ελάχιστο και, παράλληλα με τη 

διεξαγωγή του πολέμου, να προχωρήσει στην  οργάνωση της τοπικής αγοράς, των 

καλλιεργειών της γης, στη βελτίωση της ύδρευσης, την κατασκευή οδών κ.ο.κ. Η 

όλη πολιτική του επιχειρησιακού διοικητή στόχευε στην αποφυγή τρομοκράτησης 

των γηγενών πληθυσμών, ώστε να μη προκαλέσει την ανταρσία τους, και στην 

προετοιμασία του εδάφους, για μια αρμονική συνύπαρξη. 

Ο προεξάρχων της στρατηγικής του αποικιακού πολέμου, στρατηγός Λυωταί, 

διαφοροποιεί τον αποικιακό από τον κλασσικό πόλεμο, κατά το ότι «αντί να φέρει 

τον θάνατο στο θέατρο επιχειρήσεων, έχει σκοπό να δημιουργήσει ζωήν εντός 

αυτού». Δηλονότι εννοούσε τον αποικιακό πόλεμο, σα δημιουργό νέας ζωής, νέων 

πόλεων και συγκομιδών, που επιτυγχάνει την «ειρηνική κατοχή» και μετατρέπει 

τους υποψήφιους στασιαστές σε συνεταίρους. - αυτό ακριβώς που ευαγγελίζονται οι 

σύγχρονες αμερικανικές επεμβάσεις. Και θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η γαλλική 

σχολή υπήρξε επιτυχής στους πολιτικούς σκοπούς της. 

Από τις επεμβάσεις ισορροπιών στις «ανθρωπιστικές» επεμβάσεις. 

Ο αντιφατικός όρος των «ανθρωπιστικών πολέμων», που εισήχθη στην 

πολιτική ορολογία, κατά την επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, αποδείχτηκε εξαιρετικά 

αντι-επικοινωνιακός και προκάλεσε την κοινή γνώμη, - μάρτυρα μιας 

«ανθρωποσφαγής» των άμαχων. Ωστόσο ο πρόεδρος Κλίντον, όταν οδήγησε τη 

χώρα του στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, στη βάση του οιονεί δόγματος 

της «υπεροχής των ανθρώπινων ελευθεριών της εθνικής κυριαρχίας», ούτε 

πρωτοτυπούσε δογματικά, ούτε επιχειρούσε να εξαπατήσει τη διεθνή κοινή γνώμη. 

Πρώτος ο πρόεδρος Κάρτερ (1977-81) διακήρυξε ότι «οι σχέσεις των ΗΠΑ με τις 

άλλες χώρες θα βασίζονται στην τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων». Έκτοτε η 

έννοια των ανθρωπιστικών επεμβάσεων κέρδισε αρκετό έδαφος, ώστε να 

καταστεί αποδεκτή και περαιτέρω απαιτητή από τη διεθνή κοινή γνώμη. Οι 

βιαιότητες κατά των κουρδικών πληθυσμών του Ιράκ (1991), των πολέμων της 

Βοσνίας-Ερζε! γοβίνης (1992-95), οι σφαγές της Ρουάντα (500 χιλ. θύματα και 3 

εκ. προσφύγων: 1994), του εμφυλίου της Σομαλίας (1991-95),[4][4] προκάλεσαν 

την επέμβαση των Η.Ε. Αλλά και κατέστησαν συνείδηση της διεθνούς κοινής 
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γνώμης, ότι καμιά αρχή και καμιά ομάδα δε μπορεί να βιαιοπραγεί κατά του 

ανθρώπου, καλυπτόμενη από το «άβατο» των κρατικών συνόρων. Ότι η 

ανθρωπότητα δε μπορεί να μένει απαθής μπροστά στον άνθρωπο που κινδυνεύει και 

υποφέρει. Αντίθετα, έχει την «υποχρέωση επέμβασης», η παράλειψη της οποίας 

συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά το ανάλογο του αδικήματος 

της «παράλειψης παροχής βοηθείας σε άνθρωπο, που βρίσκεται σε κίνδυνο», που 

ισχύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο κ.α.). 

Οι στατιστικές των Η.Ε. αποδεικνύουν, ότι οι απώλειες αμάχων από 10% στον 

1ο Π.Π. (έναντι 90% των στρατευμένων), ανήλθαν στο 50% κατά το 2ο Π.Π. και στο 

75% κατά τις σύγχρονες συγκρούσεις. Προ αυτής της πραγματικότητας, η διεθνής 

κοινωνία της επικοινωνίας συνειδητοποιεί, όλο και περισσότερο, ότι ο άνθρωπος 

που πάσχει και βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι «υπόθεση του καθενός». 

Ο γενικός γραμματέας των Η.Ε. Κόφι Ανάν θα δηλώσει ευθαρσώς: «Είμαστε ο 

οργανισμός των επεμβάσεων: για να προλάβουμε τις συγκρούσεις, για να τις 

σταματήσουμε, για να τις περιβάλλουμε, για να μην εξαπλωθούν».[5][5] Πρόκειται 

για μια ξεκάθαρη στάση απέναντι του πάσχοντος ανθρώπου, κατ� επέκταση της 

διεθνούς ειρήνης, στην οποία προέχουν τα πολιτικά και ανθρωπιστικά μέσα 

(περίθαλψης, επισιτισμού και ασφάλειας των άμαχων), με τη συγκατάβαση της 

εμπόλεμης χώρας, και στην ανάγκη, με αγνόηση των συνόρων και των αρχών της 

εθνικής κυριαρχίας. [6] 

Μπορούμε κατά συνέπεια να αποδεχτούμε ανεπιφύλακτα την ανάγκη 

των ανθρωπιστικών επεμβάσεων, οι οποίες, σε έσχατη ανάγκη, μπορούν να πάρουν 

τη μορφή της ένοπλης επέμβασης, απορρίπτουμε όμως την έννοια 

ενός προαποφασισμένου «ανθρωπιστικού πολέμου». Εδώ ακριβώς τοποθετείται 

η γκρίζα περιοχή των διφορούμενων επεμβάσεων, που, εν είδει Δουρείου Ίππου, 

υπηρετούν τους πάγιους πολιτικούς σκοπούς μιας επεμβαίνουσας δύναμης, 

προκαλώντας τα καίρια ερωτήματα των καιρών: Αν η επεμβαίνουσα δύναμη 

αποφεύγει να προλάβει ή και υποθάλπει τη δημιουργία συνθηκών ένοπλης 

επέμβασης. Παρεπόμενα, αν η επέμβαση αποβαίνει το όχημα ιδίων πολιτικών 

σκοπών, παραβλάπτοντας το σκοπό της ειρήνης. 

Το καίριο, ερώτημα των καιρών, που έφερε σε πολιτική διάσταση την Ευρώπη με 

τις ΗΠΑ, είναι η πολιτική των μονομερών και προληπτικών επεμβάσεων, στο 

πλαίσιο μιας �ad hoc� συμμαχίας, ερήμην των Η.Ε. Πρόκειται, κατά την 

ευρωπαϊκή άποψη, για ένα άκρως ριψοκίνδυνο εγχείρημα, στο οποίο οι ΗΠΑ 

απαντούν με το επιχείρημα της απολυτότητας του τρομοκρατικού κινδύνου, που 

απειλεί τη χώρα αυτή (και κάθε χώρα-στόχο) με οικονομική καταστροφή. Μπροστά 

στον κίνδυνο αυτό αρνείται η Αμερική να εναποθέσει την ασφάλειά της στην Ειδική 

Επιτροπή των Η.Ε. στο Ιράκ (UNSCOM) και τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής 

Ενεργείας (IAEA), προκρίνοντας την αυτοδιαχείρισή της και ανοίγοντας τους ! 

ασκούς των προληπτικών επεμβάσεων. 
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Οι εξελίξεις στο Ιράκ δικαίωσαν την πολιτική σοφία της «παλαιάς Ευρώπης», που 

επικαλέστηκε τον περασμένο Ιούνιο ο πρόεδρος της Ε.Ε. Ρομάνο Πρόντι. 

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, ότι κανένας πόλεμος δεν είναι προβλέψιμος, 

τόσο στην επιχειρησιακή του έκβαση, όσο και, κυρίως, στην επίτευξη των πολιτικών 

του σκοπών. Όμως, οι πολιτικοί δρόμοι διανοίγονται και αυτοί περπατώντας. Η 

επέμβαση σε ένα ζωτικό χώρο, όπως η Μ. Ανατολή, αποτελεί 

μια παγκοσμιοποιημένη ενέργεια, που αφορά συνολικά την ειρήνη και δεν αφήνει 

κανένα αδιάφορο. Η δι-Ατλαντική διαφωνία, σχετικά με το θέμα των προληπτικών 

πολέμων δεν έχει το πολιτικό βάθος μιας οριστικής διάστασης. Οι πολλαπλοί δι-

Ατλαντικοί δεσμοί (πολιτικοί, πολιτισμικοί, ασφάλειας, προπαντός οικονομικοί) 

είναι εξαιρετικά ισχυροί, ώστε να αντέξουν σε κάθε 

δοκιμασία.                                  Αν/γος ε.α. Φ. Μεταλληνός 

 

  

 

[1][1] « Beyond Westphalia� p. 10. 

[2][2] �The Cold War 1945-1991� edited by Benjamin Frankel, Vol. 2, p. 46 

[3][3] «Δημιουργοί της νέας Στρατηγικής», Eduard Mead Εarle, Έκδοση 

ΓΕΣ/1962, Κεφ. 10, σελ.304 

[4][4] «The New Inrerventionism 1991-94, Ed. James Mayall, Cambridge 

University Press, 1996, Chap.3,4 

[5][5] �The question of Intervention� Kofi A. Annan, U.N. publication, 1999. 

[6][6] Basic fects about the United Nations, Edition U.N., 1998, Chapter 5, 
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Οι σύγχρονες  αντιλήψεις και η καταπίπτουσα διανόηση 

             Ας μου επιτραπεί να απευθύνομαι στον σεβαστό αναγνώστη 

παρουσιαζόμενος σε πρώτο πρόσωπο παρά την ακολουθουμένη πρακτική και τούτο, 

διότι πρέπει να αποφύγω χρήση πληθυντικού (όχι, οι εμείς) μήπως και 

παρερμηνευθεί η θέση του φορέως, δηλαδή της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. η οποία μου κάνει την 

τιμή και τη χάρη να μου παραχωρήσει αυτό το χώρο για να αναπτύξω τη δική μου 

άποψη. 

            Αυτοί οι Έλληνες! Μια περίεργη φυλή, που διαρκώς οδοιπορεί επάνω σε 

κάποια κώχη, ηθική, πολιτική, κοινωνική. Προσέτι και συνειδησιακή. Έτοιμη να 

καταπέσει από τη μία ή την άλλη πλευρά. Έτοιμη να αρνηθεί την παντοδυναμία των 

νόμων της φύσεως και των ηθικών κανόνων, που η παράδοση μας έχει με περισσή 

σοφία εκχωρήσει για να πορευόμαστε εμείς οι μεταγενέστεροι ακολουθώντας τους. 

Αυτή η ελληνική πορεία μέσα στη νέα διαμόρφωση του κόσμου η οποία ήδη 

επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή διοίκηση και τις συλλογικές αρχές δικαίου, αρχίζει 

και λαμβάνει μια διαφορετική πολιτική χροιά. Απέχει από τη γνωστή συγκινησιακή 

έκφραση. Απομακρύνεται από τις σταθερές της παραδοσιακής εξελίξεως, που ήταν 

ευπρόσοδη, αποδεκτή και σύμμετρη με την ελληνική διανοητικότητα. 

Η πορεία των Ελλήνων δεν στρέφεται προς τα πίσω. Βαίνει προς το βιοτικά 

καλύτερο. Εκσυγχρονίζεται. Ακολουθεί την τεχνολογική ανάπτυξη των 

ανεπτυγμένων χωρών. Λέω ακολουθεί, διότι η Ελλάδα η ίδια σαν δυναμικό δεν 

παράγει ούτε και συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη. Σε άλλα ναι. Όπως 

π.χ.στην εμπορική ναυτιλία. Επίσης λαμβάνει προβιβάσιμο βαθμό στην τριτογενή 

παραγωγή, αλλ’αυτή αναπτύσσεται υπό τις καλές προϋποθέσεις, ας πούμε των 

άλλων παραγωγών. Αυτός ωστόσο ο εκσυγχρονισμός στοχεύει στην ευμάρεια και 

μόνον, η οποία αποκλειστικά άπτεται της ύλης. Η ευμάρεια σαν σκοπός ζωής είναι 

κακός σύμβουλος προόδου και τυφλώνει εκείνους, οι οποίοι παλαιότερα είχαν ένα 

λόγο και μια άποψη καθοριστική στην πορεία των πολιτικών πραγμάτων. 

Σήμερα υπάρχουν οι πολιτικοί, όπως άλλωστε ανέκαθεν υπήρχαν, οι οποίοι 

προσχηματίζονται, ότι ενεργούν προς το συμφέρον του συνόλου. Ίσως και να το 

πιστεύουν. Υπάρχουν μερικοί έντιμοι. Η πραγματικότητα, που εκπροσωπείται από 

την συντριπτική πλειοψηφία των εντολοδόχων της εξουσίας μας διαψεύδει στις 

προσδοκίες μας. Είναι συνηθισμένοι ηγήτορες, οι οποίοι εκφράζουν το παρόν 

συμπορευόμενοι με τους εκφραστές των ισχυουσών διεθνών συνθηκών. 

Παγκοσμιοποίηση. Διαπλοκή. Δεξαμενές σκέψεως. Διαμορφωτές φρονημάτων. 

Λέσχες καθορισμού τύχης κοινωνιών. Χρηματοοικονομικά μεγαθήρια. Διοικητικά 

συμβούλια πολυεθνικών συγκροτημάτων. Ιδιωτικοί στρατοί. Ακολουθεί πλειάδα 

ετέρων εκσυγχρονισμένων εννοιών, οι οποίες φαντάζουν ακατανόητες στην 

παραδοσιακή ελληνική ψυχή αλλά αντίθετα προβάλλονται σαν πολύ ελκυστικές και 

υποσχόμενες στους νέους, οι οποίοι σταδιακά αποσυναρτώνται από τα 

κληροδοτηθέντα και τα θεσπισμένα. Αυτά δηλαδή, που η ελληνική βιοθεωρία τα 
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είχε τοποθετήσει επί αιώνες σαν ταιριαστά στην ελληνική αξιότητα, την ελληνική 

πνευματική σύσταση, την ίδια την ελληνική ύπαρξη. 

Εδώ υποψιάζομαι, ότι εισερχόμεθα σε ένα φαύλο κύκλο, όταν προσπαθούμε 

να αναζητήσουμε ευθύνες για ο,τι δήποτε προκαλέσει μελλοντικά την πορεία μας 

και παράξει την άρνηση. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να προφητεύσουμε ένα 

αποτέλεσμα, όπως παραδείγματος χάρη τον αφανισμό του ελληνισμού κάτω από 

ασυμβάτως τιθέμενες προϋποθέσεις. Σαν ένας υπεύθυνος θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ο ίδιος ο λαός αν και τούτο είναι αόριστο, διότι δε ζητούνται ευθύνες από τους 

περιφρονημένους και τους εξαπατημένους. Και μη μου πείτε, ότι ο λαός είναι 

δυνατός διότι έχει στα χέρια του ένα δυνατό όπλο, δηλαδή την ψήφο του. Η ψήφος 

στις ασθενείς δημοκρατίες είναι στοιχείον ανάξιον, εξαλλάξιμον, 

διαπραγματεύσιμον. Ο λαός κατά ένα παλαιότερο πρωθυπουργό συνιστά το σώμα 

των τροφίμων ενός απεράντου φρενοκομείου. Ένας νεώτερος πρωθυπουργός 

επέστρεψε την ευθύνη στο λαό για την άτυχη χρηματιστηριακή του τοποθέτηση  με 

το ιστορικό αποφθεγματικό «ας πρόσεχαν». Αυτός λοιπόν είναι ο κατ’ουσίαν 

απαίδευτος λαός, ο οποίος πλάθεται ανάλογα με το πώς οι καιροί επιβάλλουν στον 

καθρέπτη του, που δεν είναι άλλος από τους δημοκρατικούς αντιπροσώπους του. 

Τους πολιτικούς. Είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι και αποτελούν τον άλλο χώρο, όπου 

πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες. 

Το να κατακτήσεις την ηγεσία ενός λαού σημαίνει αξιωσύνη των προσώπων 

που τη συγκροτούν. Θα λέγαμε λοιπόν, ότι οι άξιοι και με τη σχετική ώθηση που η 

τύχη εκχωρεί στους ικανούς ηγέτες θα δεχόμεθα μίαν εύνοια λογική και μίαν 

υπέροχη συγκυρία να κατακαλύπτει μία πανευτυχή κοινωνία. Αλλ’όμως αυτή η 

θεώρηση είναι απλά ευχητική. Η πραγματικότητα ανατρέπει και κυριολεκτικώτερα 

διαλύει κάθε ευχή. Η φαινομενικά υπερέχουσα αξιωσύνη δεν είναι τίποτε άλλο από 

μια παρουσία ηγετών, οι οποίοι απλά εκτελούν σχέδια αλλοτρίων εγκεφάλων στο 

όνομα της συγκλίσεως, της προκοπής και του εκσυγχρονισμού. Όμως ο σκοπός ο 

απώτερος των προσώπων αυτών εύκολα ξεσκεπάζεται από τους αγωνιωδώς 

διατηρούντες τη σύνεσή τους, ωσάν μέσω αμύνης της ελληνικότητός μας. 

«Κτυπήστε τους Έλληνες στις ρίζες τους», λέει ο Kissinger. Οι εμπνευστές 

και οργανωτές και επιβλέποντες την παγκοσμιοποίηση ουδόλως επιθυμούν μία 

παγκόσμια κοινότητα κάτω από τη σκέπη ενός Θεού, ο οποίος προνοεί των 

εναρέτων ισόνομη μεταχείριση, ίδιες υποχρεώσεις, αρμονική απασχόληση και 

ορθολογισμένες απολαβές. Θέλουν την κοινότητα συντιθεμένη από καταναλωτές 

αμνούς, αδιαμαρτύρητα υπακούοντες και σιωπαίνοντες και τους οποίους, όταν 

κριθεί σκόπιμον να τους οδηγούν στη θυσία. Και τούτοι οι δημοκρατικά 

εκσυγχρονισμένοι αμνοί θα πρέπει να είναι άβουλοι κατά το πνεύμα, μαλθακοί κατά 

τις πράξεις και γυναικωτά κατά τη συμπεριφορά, ώστε να μην είναι δυνατό να 

προβάλουν και το απειροελάχιστο ίχνος αντιστάσεως την ώρα της σφαγής τους. 

Και ενώ στερούμεθα μεγαλοφυών εξουσιαστών, έχουμε πλεόνασμα άλλων 

στοιχείων, υποκαταστάτων εξουσίας, όπως είναι η ασφυκτική παρουσία και η πίεση 
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και το μαγγάνισμα, που προέρχονται από τα επιβλητικά ΜΜΕ. Σε καμμία άλλη 

χώρα δεν υπάρχει τόση πολιτική προβολή των εξουσιαστών και τόση απροκάλυπτη 

ψυχολογική ενέργεια σταθεροποιήσεως της εξουσίας. Και διερωτώμαι εγώ ο 

ταπεινά σκεπτόμενος αστός για το πού ευρίσκεται αυτός ο σπουδαίος ελληνικός 

λαός, ο οποίος επί τέλους δεν είναι ικανός να καταλάβει τα στοιχειωδέστερα των 

επινοημάτων των μνηστήρων της εξουσίας. 

Η Ιστορία μας έχει διδάξει αρκετά, ώστε να δυσπιστούμε ως προς τις 

προθέσεις των εξουσιαστών πλην μας διακρίνει η βραχεία μνήμη και ουχ ήττον, η 

σχέση συμφέροντος, η οποία και αποτελεί τον δαιμονικό υποβολέα στον καθορισμό 

του δικού μας μέλλοντος. 

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στους αποτυγχάνοντες 

πολιτικούς, οι οποίοι μεριμνούσαν να καλέσουν τον εξωτερικό εχθρό εντός της 

Ελλάδος σαν λυτρωτή, ώστε οι λεγάμενοι να αποκατασταθούν στην εξουσία. 

Εκατοντάδες τα ιστορικά παραδείγματα. Οι ασχοληθέντες με το αντικείμενο τα 

γνωρίζουν πολύ καλά και τόσο, ώστε να είναι στον πρέποντα βαθμό επιφυλακτικοί 

στους «πατριώτες» πολιτικούς. Το πιο πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα είναι αυτό 

του 1974. Οι Τούρκοι χλευαστικά λένε, ότι έφεραν την δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Ποιοί έφεραν όμως τους Τούρκους; Μη βιαστείτε να απαντήσετε με την άποψη 

κονσέρβα των δημοσιογράφων που προβάλλεται κατά τις μαύρες επετείους. Οι 

δημοσιογράφοι είναι πληρωμένες πέννες από εκείνους που σκοπό στη ζωή τους 

έχουν να λυμαίνονται την εξουσία. Μετά το ’74 στην Ελλάδα αναπτύσσεται η 

κατακλυσμιαία δημοκρατία. Η χορταστική ελευθερία. Η νέα κουλτούρα, που 

προβιβάζει την ασυδοσία και θεοποιεί την ανοχή. Οι εκσυγχρονιζόμενοι Έλληνες 

ολίγον κατ’ολίγον ξεχνούν το είδος της διοικήσεως του παρελθόντος και θεωρούν 

το υφιστάμενο, ως ένα είδος ανέκαθεν ισχύον. Οι εκσυγχρονισμένοι Έλληνες έχουν 

λησμονήσει τους παλαιούς καλούς τρόπους και τα παραδείγματα των εξεχουσών 

προσωπικοτήτων, όπως είναι οι γονείς, ο παπάς, ο δάσκαλος. Οι εκσυγχρονισμένοι 

Έλληνες απομακρύνονται από την πλουσιώτερη γλώσσα του γνωστού μας κόσμου 

από την εποχή του homo sapiens, δηλαδή την ελληνική. Προτιμούν τα ανεύθυνα 

γαβγητά της υποκουλτούρας. Η Ελληνική Ιστορία ανήκει στην Ιστορία. Οι Κύπριοι 

κάτω των τριάντα ετών δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη βόρεια Κύπρο. Δεν τη 

γνωρίζουν. Οι Ελλαδίτες δεν γνωρίζουν την Κύπρο γενικώς. Είναι μία κατάσταση 

ατυχώς δεδομένη. Στο υποσυνείδητο των εκσυγχρονισμένων έχει εγκατασταθεί ως 

αμετάκλητη. Και τούτο διότι απλούστατα ουδείς κατανοεί το τι σημαίνει για την 

περίπτωση μετάκληση. Τί είναι εθνική ανάγκη. Τί είναι ήθος. Τί είναι αυτή τούτη η 

Ελλάδα. Τί είναι η Ελλάδα; 

Έρχονται λοιπόν αυτοί οι νέοι εξουσιαστές, οι οποίοι είναι από τη φύση τους 

κακοί, διότι ενώ έχουν συνείδηση του νόμου και της ηθικής, τούτοι ανενδοιάστως 

προχωρούν στην παρέκκλιση από αυτόν και τις αρχές του. 

Για να διατηρηθεί αυτό το νέο σύστημα διακυβερνήσεως πρέπει να 

ξεθεμελιωθούν όλες οι αρχές και οι αρετές του παρελθόντος. Έτσι ώστε να μην 
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υπάρχουν υποδείγματα να ακολουθηθούν. Και τούτο, αυτοί που έχουν στο νου τους 

να κυβερνούν τη χώρα στο διηνεκές το ξέρουν, γι’αυτό και επιτίθενται σε ό,τι 

δήποτε έχει σχέση με σύμβολα, Ιστορία, παράδοση, παιδεία, θρησκεία και θεσμούς. 

Και το πλέον επικίνδυνο είναι, ότι έχουν τον τρόπο να πείσουν τους απανταχού 

προθύμους να εκσυγχρονιστούν Έλληνες, ότι όσοι δεν πιστεύουν σ’αυτούς θέτουν 

το μέλλον τους σε κατάσταση ανυπόφορο. Από την άλλη οι ευηπόληπτοι και κατά 

τη νέα τάξη απροσάρμοστοι, θεωρούν όσους πιστεύουν στους προειρημένους 

εξουσιαστές, ότι είναι γελοίοι. Λίαν επιεικώς. 

Επειδή πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι -έστω και λίγοι- με καλό μνημονικό 

και θα θέλουν να ενεργούν στο όνομα της καλώς εννοουμένης δημοκρατίας, της 

συνετής ελευθερίας, της ισονομίας και των αρχαιοτέρων θεσμών, έρχεται ύπουλα ο 

καθεστωτικός και υποδαυλίζει κάθε προσπάθεια ανατάξεως με το να επιφέρει 

μεταξύ των διοικουμένων διενέξεις επαναχαράσσοντας γραμμές διαχωρισμού 

υπερτονίζοντας αριστερές ορθοφροσύνες και νύσσοντας δονκιχωτικά υποτιθέμενες 

φασιστοτραφείς δολιότητες. 

Σ’αυτή την Ελλάδα, το ιδανικό σημαντικής μερίδας των νέων εξικνείται 

μέχρι τους ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές και τους τηλεπαρουσιαστές. Σ’αυτή 

την Ελλάδα το όνειρο των ταλαντούχων  είναι να ανδρωθούν ωσάν οι γιάπηδες των 

πολλαπλών στόχων και τροχιών. Σ’αυτή λοιπόν την Ελλάδα παρατηρούμε, ότι η 

μνήμη, η οποία θα μας υπέμνησκε τη φυλετική μας πορεία, άρχισε να φθίνει. Να 

εξαλείφεται. Αυτό που παλαιότερα ήταν ηλωμένο στη συνείδηση και απεκαλείτο 

χρέος προς την πατρίδα είναι τώρα μία έννοια διαπραγματεύσιμη. Εμπορεύσιμη. Τί 

μου δίνεις. Τί προσφέρω. 

Σήμερα έχουμε φθάσει να εμπορευόμαστε και την ακεραιότητα του 

ελληνικού εδάφους. Ανεχόμαστε όλες τις ξένες προσβολές. Τις παραβιάσεις. Τις 

απειλές. Βέβαια ο αληθινός μας εχθρός είναι μέσα μας. Όπως λέει ο Immanuel 

Kant «ο εχθρός δεν είναι ορατός αλλά είναι κρυμμένος πίσω από τον ορθό λόγο και 

γι’αυτό το λόγο είναι ακόμα πιο επικίνδυνος». 

Η νέα ελληνική πολιτική κουλτούρα δέχεται τα τελείως αντίθετα από ό,τι 

δέχονται όλες οι άλλες σοβαρές κοινωνίες και έθνη. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε, ότι 

δεν πρέπει να αφήνουμε μία ανωμαλία να διαιωνίζεται για να αποφύγουμε τον 

πόλεμο, διότι όσο κι’αν τον αποφεύγουμε, απλά τον αναβάλουμε με δική μας ζημία. 

Ο πόλεμος θα μας επιβληθεί στο χρόνο της εχθρικής επιλογής, εφόσον ο αντίπαλος 

γνωρίζει το μέγεθος της ενδοτικότητός μας. Και ο πόλεμος, για να το 

ξεκαθαρίσουμε, μπορεί να μην έχει την κλασική του μορφή, αλλά μπορεί να 

συναρμοστεί σε διαφορετικό τύπο. Και μη νομίσετε, ότι αυτή τη στιγμή δε 

βρισκόμαστε στο μέσον ενός διαρκούς πολέμου με την Τουρκία, αλλά και με άλλους 

πολλούς; Και διαρκώς χάνουμε. Σε όλα τα πεδία. Μπορείτε σας παρακαλώ να με 

πείσετε για το αντίθετο; 
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Οι κύριες βάσεις που στηρίζονται όλα τα έθνη που θεωρούνται 

σημαντικά  είναι οι καλοί νόμοι και τα καλά στρατεύματα. Εδώ λοιπόν στην 

ημεδαπή έχουμε ένα καινούργιο σχετικό με το στράτευμα θεσμό. Τον 

επαγγελματικό στρατό. Δηλαδή ένα μεταλλαγμένο μισθοφορικό στρατό, ο οποίος 

προβάλλεται όχι πλέον σαν ο υπερασπιστής των εθνικών μας αξιών, αλλά σαν ένα 

επαγγελματικό διέξοδο, που οι πολιτικοί προσφέρουν στους ψηφοφόρους τους για 

την αντιμετώπιση της ανεργίας την οποία βεβαίως οι ίδιοι επροκάλεσαν με την κακή 

τους διαχείρηση. Αυτό οι κυβερνήσεις το ονομάζουν κοινωνιστική πολιτική. Εγώ ο 

απλός αστός οσφραίνομαι, ότι αυτός ο στρατός είναι άχρηστος, ανίκανος, 

αποπροσανατολισμένος και επικίνδυνος. Εκείνοι που εμπιστεύονται ένα τέτοιο 

στρατό για την προστασία της Ελλάδος πολύ φοβάμαι, ότι δεν θα έχουν ποτέ ειρήνη 

ή ησυχία εκτός εάν και αυτές τις έννοιες τις αντιλαμβάνονται διαφορετικά και τις 

ερμηνεύουν με άλλους κώδικες και καθ’υπαγόρευση. Οι μισθοφόροι –και αυτό 

επιβεβαιώνεται πανηγυρικά από την Ιστορία, έχουν σαν άτομα άποψη, 

κρυπτοσυνδικαλίζονται, φιλοδοξούν, συσπειρώνονται γύρω από αλλότριες ιδέες, 

απειθαρχούν και απιστούν υπέρ του πλέον γενναιδώρου κομματικού εργοδότου. 

Καταλαβαίνετε; Είναι γενναίοι και φοβεροί με την πλήρη τους εξάρτυση και τον 

οπλισμό τους κατά την περίοδο της ειρήνης. Μέχρι την ημέρα ενάρξεως του 

πολέμου. Στον πόλεμο είναι αυτοί που πρώτοι θα τα εγκαταλείψουν και μαζύ 

μ’αυτούς θα εγκαταλειφθεί και η Ελλάδα. Εχρίσθησαν οπλίτες για το χρήμα. 

Κίνητρο ταπεινό για μια μεγάλη ιδέα, που πρέπει να αντιπροσωπεύει ο Έλληνας 

στρατιώτης κι’ας τους να λένε τους εκσυγχρονιστές το παραμύθι, που δικαιολογεί 

όλα τα αλλοπρόσαλλα. Το να στηρίζεις τις θεωρίες σου είναι τόσο απλό όταν είσαι 

στην εξουσία και διαθέτεις το χρήμα και τα μέσα που πλένουν τους εγκεφάλους των 

αγαθών. 

Το οικονομικό κίνητρο, όπως είναι φυσικό δεν περιάγει τη μισθοφορική 

σκέψη στο επίπεδο της θυσιαζομένης για την πατρίδα ελληνικής ψυχής. Έχετε 

ακούσει για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως; Της ισταμπούλ που την 

αποκαλούν οι μοντέρνοι μας πολιτικοί εκπρόσωποι για να μη θυμώσει ο Τούρκος; 

Ναι. Όρα «μισθοφόροι». 

Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε; Μήπως σε λίγο στην Ελλάδα 

θα υπάρχουν μισθοφόροι προερχόμενοι από Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία; 

Μήπως αυτοί που αρχηγεύουν τέτοιου στρατού θα πρέπει να αρχίσουν να 

αισθάνονται περισσότερο το βάρος της ευθύνης και τις νύξεις της συνειδήσεώς τους 

για την πορεία που ακολουθεί το σύστημα της Εθνικής(;) Αμύνης; 

Όσον αφορά στους εξοπλισμούς θα έλεγα, ότι είναι καλοί, αλλά όταν δεν 

υπάρχουν ηθικές δυνάμεις στο λαό και στο στρατό τότε τα οποιαδήποτε εξειλιγμένα 

όπλα θα μας είναι παντελώς άχρηστα. Και για τούτο δεν πρέπει να κομπάζουν οι 

πολιτικοί μας εκπρόσωποι, οι οποίοι, αν καταλαβαίνω σωστά, ναι μεν 

ενδιαφέρονται για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών μας συστημάτων αλλά το 

κάνουν κινούμενοι κατά το μάλλον από τις σειρήνες του εκ προμηθειών 
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προσπορισμού. Τα παραλέω; Όχι βέβαια. Οι πολιτικοί που δεν συμμετέχουν στην 

πίττα τα καταγγέλλουν. 

Η αληθινή δημοκρατία στρατεύεται η ίδια και ασφαλίζεται και προκόβει. Δεν 

αντιπροσωπεύεται από «επαγγελματίες» των οποίων το γνώρισμα είναι, ότι 

προξενούν συμφορές. Το γνωρίζουμε, ότι σήμερα δεν υπάρχει η δημοκρατία του 

ορισμού της εγκυκλοπαιδείας. Είναι η μεταλλαγμένη δημοκρατία της 

σταθεροποιήσεως του διαπλεκομένου συμφέροντος. Στην πραγματική δημοκρατία 

θα σημειώνονταν θεριακωμένη ζωή και δράση. Δυνατώτερο το μίσος και η 

εχθρότητα και ο πόθος πιο βαθύς για εκδίκηση κατά των ολίγων διαπλεκομένων, οι 

οποίοι υποστηρίζονται από και υποστηρίζουν διεφθαρμένα και διαφθείροντα 

καθεστώτα. 

Αυτοί που έμειναν και αναπολούν τη γνήσια ελληνική διανοητικότητα, την 

παραδεδομένη κουλτούρα, τη φιλοσοφική νοησιαρχία, όπως και τα άλλα καλά 

στοιχεία, δηλαδή την φιλοτιμία, τη λεβεντιά, την ανοικτή καρδιά και την αγάπη για 

τη γνήσια ελευθερία, αυτοί οι Έλληνες δεν μένουν ήσυχοι ούτε μία στιγμή. Ακόμη 

και τα κόκκαλα των νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα αισθάνονται το χώμα επάνω 

τους να βαραίνει. Άρχισαν να τρίζουν στους τάφους. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

  

  

Από τον Αντιστράτηγο ε.α. Χριστόφορο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 

  

 Το νέο βιβλίο του Ταξιάρχου ε.α. Ιωάννη ΠΑΡΙΣΗ έχει τον τίτλο «Ευρωπαϊκή 

Άμυνα – Λεξικό Όρων και Διαδικασιών για την Εξωτερική Πολιτική και 

Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Πράγματι, η δομή του βιβλίου είναι σε γενικές γραμμές, παρόμοια με εκείνη ενός 

εγκυκλοπαιδικού λεξικού. Παρουσιάζει όμως μια γενικότερη αυτοτέλεια που 

επιτρέπει μια διαφορετική χρήση και μια ευρύτερη χρησιμότητα. 

Τούτο διότι δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο βοήθημα μεμονωμένων λημμάτων που 

ανατρέχει κανείς για να ανακαλύψει απλά την ερμηνεία κάποιων συγκεκριμένων 

όρων, αλλά στην ουσία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «αναγνώσιμο» στο σύνολό 

του ώστε να προσφέρει στον αναγνώστη μια γενικότερη ενημέρωση σ΄ ότι αφορά 

το τόσο επίκαιρο όσο και σημαντικό θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. 

Μια περιεκτική εισαγωγή οριοθετεί το γενικότερο πλαίσιο του βιβλίου που δεν 

περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας αλλά επεκτείνεται 

στις γενικότερες Ευρωατλαντικές σχέσεις και επικεντρώνεται στα κύρια και πλέον 

ενδιαφέροντα σημεία όπως οι Δι-ατλαντικές Σχέσεις, η Ασφάλεια και Συνεργασία 

στην Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναθεώρηση κ.λ.π. για να καταλήξει 

στην ευρισκόμενη ήδη σε εξέλιξη Συνταγματική Συνθήκη. 

Μέσα σ΄αυτό το γενικότερο πλέγμα προσδιορίζονται στη συνέχεια τα αλφαβητικά 

καταχωρημένα λήμματα Όρων και Διαδικασιών που συνδυάζουν την 

περιεκτικότητα με την πληρότητα ώστε το καθένα να αποτελεί στην ουσία μία 

αυτοτελή ενότητα και να παρέχει επαρκή γνώση επί του αντικειμένου που 

αναφέρεται. Εάν δε κανείς ακολουθήσει τον ιδιαίτερα χρήσιμο Χρονολογικό 

Πίνακα των γεγονότων που παρατίθεται στο τέλος του Βιβλίου σε συνδυασμό με 

τα αντίστοιχα εκάστοτε λήμματα και τα σχετικά Παραρτήματα (αποσπάσματα 

σχετικών Συνθηκών,Αποφάσεων,Διακηρύξεων κ.λ.π) έχει την δυνατότητα μιας 

ολοκληρωμένης γενικότερης ενημέρωσης. 

Συμπερασματικά, όσοι ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και 

Ασφάλεια θα βρουν το βιβλίο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο είτε το 

χρησιμοποιήσουν απλά ως Λεξικό των σχετικών όρων και διαδικασιών είτε 

αποβλέπουν σε μια γενικότερη ενημέρωση τους 
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ 2004 

  

Του Υποστρατήγο ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ 

Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ 

  

  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (Δ.Α.Ο.Α.) 

  

            Ενώ η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στην Ασφάλεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004 είναι ενισχυτική και συμπληρωματική προς το έργο της 

Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπικουρημένης και από εθελοντές. 

            Το κύριο βάρος της ευθύνης για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 

2004 έχει ανατεθεί νομικά (άρθρο 5 Ν.2833/2000 και Π.Δ. 63/2001 κ.λ.π.) στην 

νεοϊδρυθείσα προς τούτο Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

            Για την επιτυχή εκπλήρωση της υψηλής αυτής αποστολής της η Διεύθυνση 

Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α) απαιτείται όπως προβεί στην 

κατ΄απόλυτη προτεραιότητα έγκαιρη επισήμανση καταγραφή και περιγραφή όλων 

των πιθανών κινδύνων (αναγνώριση) οι οποίοι είναι δυνατόν να απειλήσουν την 

Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, στην αναγνώριση των φορέων των 

κινδύνων (φυσικά πρόσωπα, ομάδες φυσικών προσώπων, φυσικά ή άλλα 

φαινόμενα) και των αποδεκτών (στόχων) των κινδύνων αυτών, όπως Ολυμπιακά 

Έργα, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Ολυμπιακές Εκδηλώσεις, Ολυμπιακές 

Διαδρομές, μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, υψηλά και επίσημα πρόσωπα κ.λ.π. 

            Αυτό θα γίνει με την μετουσίωση της γενικότερης πολιτικής Ασφάλειας των 

Ολυμπιακών Αγώνων, όπως αυτή προκύπτει από τις Αρχές της Πολιτικής 

Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 (δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας) και 

τις αποκρυσταλλωθείσες στρατηγικές κατευθύνσεις, σε στρατηγικά, τακτικά και 

επιχειρησιακά σχέδια και με τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και 

υπηρεσιών για την κατάρτιση και εφαρμογή τους. 

            Με τον τρόπο αυτό, θα καθοριστούν κατά τρόπο γενικό, αλλά και σε 

ειδικότερους τομείς, οι τρόποι εφαρμογής των απαιτουμένων δράσεων για την 
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αντιμετώπιση των απειλών και τη διαμόρφωση ενός γενικότερου ασφαλούς 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

  

            Για την κατάρτιση των εν λόγω Σχεδίου, πρωτεύοντα ρόλο θα παίξει η 

συλλογή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των πληροφοριών και οι πηγές τους, για τον 

προσδιορισμό των γενικών απειλών των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, που 

εμφανίζονται, είτε από το εξωτερικό, είτε από το εσωτερικό και την στη συνέχεια 

αναγνώριση των απειλών αυτών και των κρισίμων παραμέτρων τους σε ότι αφορά 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Αυτό θα συντελέσει στην ορθή εκτίμηση των 

κινδύνων, όσων αφορά το μέγεθος και την κρισιμότητά τους, πράγμα που θα 

οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των απαραίτητων πόρων, του 

ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων και της ορθολογικής κατανομής 

αυτών, για την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος Ασφαλείας. Καθ΄όλη 

τη διάρκεια των Αγώνων θα πρέπει να λειτουργεί πλήρες δίκτυο πληροφοριών σε 

επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνές (συνεργασία με INTERPOL, EYROPOL) που θα 

διοχετεύει με διαρκή ροή πληροφοριών την ΔΑΟΑ προς αντιμετώπιση των 

ειδικότερων κατ΄αντικείμενο απειλών. 

  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

            Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας, πληρότητας και της 

αποτελεσματικότητας των σχεδιασθέντων κατά περίπτωση μέτρων αντιμετώπισης 

των απειλών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας και ελέγχου 

αξιοπιστίας, με πρωτοβουλία της ΔΑΟΑ και σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην 

αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, με βάση προς τούτο διαμορφούμενων σεναρίων 

από μικτές επιτροπές. Προϋπόθεση των ανωτέρω αποτελεί η αυστηρή τήρηση των 

προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών ολοκληρώσεως της 

κατάρτισης των σχετικών Σχεδίων Ασφαλείας, μέσα στα πλαίσια συμφωνίας με τη 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). 

            Αναγκαία έναντι πάντων καθίσταται η εκπαίδευση, επιμόρφωση και 

εξειδίκευση ΟΛΟΥ του προσωπικού (μόνιμου, ενισχυτικού, εθελοντών, ασφαλείας 

κ.λ.π.), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο στη λήψη των μέτρων 

ασφαλείας, και το οποίο θα πρέπει να είναι το ίδιο και να μην αλλάζει καθ΄όλη τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και εφοδιασμένο με σύγχρονο υλικοτεχνικό 
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εξοπλισμό. Απαραίτητη επίσης είναι και η εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων (Ε.Δ. 

και ΕΛ.ΑΣ) που θα διατεθούν για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ 

  

            Καθοριστικής σημασίας κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Ασφαλείας των 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004 θα είναι η μελέτη των μέτρων Ασφαλείας 

προηγουμένων διοργανώσεων, ιδίως των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης 

του 1992 και του Σίδνευ του 2003, λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει η 

Βαρκελώνη με την Αθήνα, από πλευράς εκτάσεως και πληθυσμιακής πυκνότητας, 

αλλά και απουσίας μεγάλων πολιτισμικών διαφορών και θεσμικών παραδόσεων. 

Του δε Σίδνεϋ λόγω της καθιέρωσης ενιαίας φιλοσοφίας της διοίκησης στη 

διοργάνωση των Αγώνων, της καθολικής συμμετοχής των Αυστραλών πολιτών και 

της εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας. Ο εντοπισμός των διαφορών και των κοινών 

σημείων και η προσαρμογή αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, μαζί με τις 

εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή Αξιωματικών της ΔΑΟΑ, είτε ως 

παρατηρητών είτε ως αποσπασμένων για εργασία στην Ασφάλεια των Ο.Α. 2000 

του Σίδνεϋ, θα είναι στοιχεία πολύτιμα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στη 

συνέχεια των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας για τη διοργάνωση των Ο.Α. του 

2004 της Αθήνας. 

  

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

            Θα πρέπει επίσης, προς αποφυγή συγχύσεων και σύγκρουσης καθηκόντων 

(θετικής ή αρνητικής), να υπάρχει η ευχέρεια καταρτίσεως κοινών Μνημονίων 

Συνεργασίας και Συναντίληψης, που θα υπογράφονται από τους προς τούτο 

εξουσιοδοτουμένους εκπροσώπους τους στο ΓΕΕΘΑ και στην ΕΛ.ΑΣ, με τα οποία 

θα ρυθμίζονται λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνεργασίας και άλλα 

διαδικαστικά θέματα συνεργασίας. 

            Πρωταρχικής σημασίας έργο του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου της 

ΔΑΟΑ για την αντιμετώπιση των απειλών είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση της 

λειτουργίας Επιχειρησιακού Κέντρου στη ΔΑΟΑ, ως και επί μέρους 

Επιχειρησιακών Κέντρων που θα λειτουργήσουν σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και 

περιοχές και ο καθορισμός της διαδικασίας του συντονισμού συνεργασίας, ροής 

πληροφοριών και αναφορών μεταξύ των κέντρων αυτών. 
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            Επιπλέον πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας και 

συντονισμού του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΔΑΟΑ με τα υφιστάμενα Κέντρα 

Επιχειρήσεων άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, όπως των Ενόπλων 

Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος, Πολιτικής Προστασίας 

και ΕΚΑΒ, αλλά και με εκείνα που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες των 

Ολυμπιακών Αγώνων, όπως της Ο.Ε.Ο.Α. και της διαχείρισης κυκλοφορίας. 

            Πέραν των ανωτέρω το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου της ΔΑΟΑ θα πρέπει 

: 

• Να διαμορφώνει σενάρια και να προγραμματίζει ειδικές ασκήσεις ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης εξαιρετικά σοβαρών καταστάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 

Υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς. 

• Να εκπονεί προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 

κρίσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς. 

• Να μεριμνά για τη διαδικασία σύγκλισης του Συμβουλίου Διαχειρίσεως Κρίσεων που 

προβλέπεται από το Π.Δ. 63/2001, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του. 

• Να οργανωθεί το ίδιο, ώστε να λειτουργήσει ως Επιχειρησιακό Κέντρο για το 

συντονισμό και την καθοδήγηση των υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στη 

λήψη μέτρων τάξεως και ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. 

  

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

            Η εξασφάλιση καλής επικοινωνίας είναι μια σημαντική συνιστώσα, 

οποιουδήποτε προγράμματος Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων : 

• Η επικοινωνία με τα ΜΜΕ και το κοινό σε θέματα Ασφάλειας από ένα και μόνο 

επίσημο φορέα ενημέρωσης,εκτός των άλλων, θα διαμορφώσει ένα κλίμα συναίνεσης, 

αποδοχής, συμμετοχής και υποστήριξης των μέτρων Ασφάλειας που θα υιοθετηθούν, 

θα προκαλέσει την προσέλκυση εθελοντών για τη συμμετοχή τους στα μέτρα 

ασφάλειας και το κυριότερο, θα δημιουργήσει συνθήκες αποτροπής της εγκληματικής-

τρομοκρατικής δραστηριότητας, με την αποδοχή από το ελληνικό και το παγκόσμιο 

κοινό του μηνύματος, ότι το Ολυμπιακό ιδεώδες και η βία είναι έννοιες ασυμβίβαστες. 

• Ουσιαστική και αποφασιστική συμβολή στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως 

απειλών των Αγώνων θα έχει η εγκατάσταση ενός ασφαλούς και ολοκληρωμένου 

συστήματος ενδοεπικοινωνίας και κυρίως της ασύρματης, χωρίς τη δυνατότητα να 

υπεισέρχεται τρίτος στη συχνότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων και υπηρεσιών με την Αστυνομία. Το καταλληλότερο όλων αυτή τη στιγμή 

είναι το σύστημα τεχνολογίας TETRA (Terrestrial Trunked Radio), ένα νέο πρότυπο 

ψηφιακής ραδιοεπικοινωνίας υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας, κατάλληλο για 

ενδοεπικοινωνία εφαρμογών, όπως οι Αστυνομικές και ικανοποιεί αυστηρές 

προδιαγραφές για ασφαλή ενδοεπικοινωνία στόλου οχημάτων κατ΄απαίτηση, πράγμα 

που στερείται αυτή τη στιγμή η Αστυνομία. Το ιδανικότερο είναι στην περίπτωση αυτή, 

να επιτευχθεί η δυνατότητα επικοινωνίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Ο.Α. 2004 με τη 
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μεταφορά έγχρωμης εικόνας, τόσο με όλες τις Αστυνομικές κ.λ.π. δυνάμεις, όσο και 

με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. 

• Γενικότερα, η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας γίνεται αποτελεσματικότερη, όταν στην 

αντιμετώπιση των απειλών συμμετέχει, παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό, η 

σύγχρονη τεχνολογία και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Η αξιοποίηση των 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης θα συντελέσει, στην αποτελεσματική διαχείριση των 

επικοινωνιών μέσω του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, και στην ασφαλή 

μεταφορά δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, μέσω των συστημάτων 

πληροφορικής, Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας για 

να μειωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν η πιθανότητα υποκλοπών, παρεμβολών και 

διεισδύσεων στο δίκτυο. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως επιτυχίας των ανωτέρω, είναι 

η συνεχής και καλή λειτουργία των τεχνολογικών συστημάτων και τεχνικών μέσων, η 

εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων σε περιπτώσεις αστοχιών και πτώσεως των 

δικτύων, όπως η ύπαρξη εφεδρικού συστήματος επικοινωνιών και μεταφοράς 

δεδομένων καθώς και πηγών ενεργείας. Το βασικότερο όμως είναι η πλήρης 

επάνδρωση και κατάλληλη προετοιμασία (εκπαίδευση-εξοπλισμός) των υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης, σε τρόπο ώστε να είναι πανέτοιμες να υποστηρίξουν το δίκτυο 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

• Ο σχεδιασμός και η απαρέγκλιτη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος 

ελέγχου πρόσβασης σε κάθε τεχνολογική εγκατάσταση (τεχνολογική παρείσφυση) ή 

σε κάθε εγκατάσταση αθλητική ή άλλη εκδήλωση ατόμων, μη εξουσιοδοτημένων θα 

συντελέσει στην εξουδετέρωση των απειλών από παρεισφύσεις τέτοιου είδους. 

  

Η ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 

             Η καλή αστυνόμευση των συνόρων μας αποτελεί θέμα πρωταρχικής 

σπουδαιότητας για την Ασφάλεια των Ο.Α. 2004. Αυτή αποσκοπεί στον 

αποτελεσματικό και πλήρη έλεγχο των συνόρων, και όλων των σημείων εισόδου 

διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, με την παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και 

πληροφοριών για την εκπόνηση σχεδίων, προ και κατά τη διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων, προς αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων προσώπων 

(κακοποιών, τρομοκρατών, πρακτόρων, δολιοφθορέων κ.λ.π.) ή παράνομης 

εισαγωγής αντικειμένων, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα στην 

Ασφάλεια των Αγώνων. Για το σκοπό αυτό η ΔΑΟΑ μεταφέρει τις απαιτήσεις και 

ζητά τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, για την υποβοήθηση του έργου των 

Αστυνομικών, Λιμενικών και Πυροσβεστικών Αρχών. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ…….. 

  

«Ο Φλογερός Μήνας Οκτώβριος» 

  

Της Δέσποινας Κορωναίου 

Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ 

  

  

Πολύ ζωηρός μήνας ο Οκτώβριος. Από πού να ξεκινήσουμε και που να φτάσουμε. Κατ΄αρχάς το 

σημαντικότερο θέμα που απασχόλησε την ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα Τσενάϊ. Όπως όλοι 

διαπιστώσατε, δεν είχαμε τίποτ΄άλλο να ασχοληθούμε παρά μόνο με το αν το νεαρό αυτό αλβανόπαιδο 

πρέπει να σηκώσει τη σημαία μας στην παρέλαση ή όχι. Φτάσαμε στο σημείο, όλες οι εκπομπές των 

καναλιών να τον φιλοξενούν για να πει την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα. Πότε πήγαινε σχολείο 

άραγε ; Και τι δεν ακούσαμε τότε. Και βέβαια όχι απ΄αυτόν. Διότι μόλις άνοιγε το στόμα του να πει 

μια κουβέντα ορμούσαν οι υπόλοιποι.που φιλοξενούνταν στο ίδιο πάνελ, τον βομβάρδιζαν με 

ερωτήσεις του τύπου «….νοιώθεις Αλβανός ή Έλληνας…..;», «….θέλεις την Ελληνική 

υπηκοότητα…..;» και άλλα τέτοια γραφικά, αντιδικούσαν, προσπαθούσαν να περάσουν τις απόψεις 

τους και να ακουστεί η δική τους φωνή περισσότερο. Οι γνώμες διχάζονταν και μπορούσες να ακούσεις 

ότι επιθυμούσες κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Από ιστορικές αναμνήσεις, ιστορικές αναλύσεις, 

προσωπικές ιστορίες…… μέχρι….προσωπικές επιθέσεις από τους «προοδευτικούς» στους 

«συντηρητικούς» και τους «ρατσιστές». Και αναρωτιέμαι. Γιατί «ρατσιστές» κύριοι ; Επειδή 

υπερασπίζονται το σύμβολο της πατρίδας τους ; Αυτό το ιερό σύμβολο που όταν το βλέπεις να 

κυματίζει μόνο ρίγη συγκινήσεως πρέπει να νοιώθεις ; Άραγε, αυτοί οι κύριοι «προοδευτικοί» έχουν 
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επισκεφθεί ποτέ το Καλπάκι ή τα βουνά της Πίνδου γενικότερα να δούν και να ακούσουν τι σημαίνει 

Έλληνας ; Αυτοί οι «δήθεν» Έλληνες, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν όταν μερικές ημέρες πριν την 

υπόθεση Τσενάϊ, οι συμπατριώτες του, στις εκεί δημοτικές εκλογές, τρομοκρατούσαν και 

βιαιοπραγούσαν εναντίον της ελληνικής μειονότητας ; Μακάρι αυτά να μην υπήρχαν και να μιλούσαμε 

μόνο για αγάπη και ομόνοια  μεταξύ των λαών. Όμως δεν μπορείς να δεχθείς μόνο το «τα δικά μου – 

δικά μου και τα δικά σου – δικά μου». Σε πνίγει η αδικία και εάν υπάρχει τόσο δα φιλότιμο, τέτοιες 

ημέρες, πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τους αγώνες των συμπατριωτών σου εναντίον των κατακτητών οι 

οποίοι με το έτσι θέλω προσπάθησαν να πνίξουν την πατρίδα μας στο αίμα, και να αφήσεις, κύριε 

προοδευτικέ, κατά μέρος τις ιστορίες τύπου Τσενάϊ που προσφέρουν μόνο θεαματικότητα και λεφτά 

στα κανάλια και προβολή σ΄εσένα και να δεις την πραγματικότητα, με ανοιχτά τα μάτια όμως. 

Οκτώβριος και εκκλησιαστικό ζήτημα. Τι να πει κανείς. Γιατί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός ; 

Και πάλι τα κανάλια στη μέση. Τρομερό το θέαμα. Να βλέπεις ιερωμένους να έχουν το μικρόφωνο στο 

στόμα και να κάνουν δηλώσεις επί δηλώσεων. Άλλοι να υπερασπίζονται το Φανάρι και άλλοι την 

Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί ; Δεν μπορείτε να σκεφθείτε κύριοι Ιεράρχες ότι με τη στάση σας αυτή 

και τις δηλώσεις σας μόνο κακό κάνετε στην Εκκλησία μας ; Αυτά κήρυξε ο Χριστός και γι΄αυτά 

ορισθήκατε εσείς ως εκπρόσωποί του ; Είναι σωστό να ασχολείσθε με μαχαίρια και χατζάρες και να 

διχάζετε τους πιστούς ; Είναι σωστό, ορισμένοι εξ υμών να δημιουργείτε θέμα με αποχωρήσεις από τις 

συνεδριάσεις σας και βαριές δηλώσεις εναντίον αλλήλων και να δίνετε το δικαίωμα στον κάθε άπιστο 

να γελά εις βάρος σας ; Είναι σωστό ορισμένοι εξ υμών, να γυρίζετε από κανάλι σε κανάλι και να 

κατηγορείτε τους υπολοίπους που δεν συμφωνούν με τη γνώμη σας ; Σκεφθείτε με νηφάλιο πνεύμα και 

κάνετε πράξεις τις διδαχές του Κυρίου και αφήστε κατά μέρος τις διαφωνίες που μόνο κακό προκαλούν 

στην Ορθοδοξία, στο Κράτος και στο Έθνος μας και μη φτάσετε στο σημείο όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες 

Χριστιανοί να σας αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και επικριτική θέση. Φτάνει πια. 
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Η Συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ στη Διαχείριση Κρίσεων 

Ιωάννης Παρίσης 

  

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αποτελεί το πλαίσιο 
που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις ελπίδες που γέννησε το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου και στις νέες προκλήσεις που ανέδειξαν οι ανατροπές που σημειώθηκαν 
στο  διεθνές περιβάλλον, με τη συνακόλουθη αστάθεια σε περιοχές που γειτονεύουν με την 
Ένωση. 

Ο στόχος της ΚΕΠΠΑ είναι, να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να παρουσιάσει 
μια ισχυρή και ενιαία θέση στην εξωτερική πολιτική της και αυτήν της ασφάλειας και να δράσει 
αποτελεσματικά για τα συμφέροντά της και, γενικά, για τα συμφέροντα της διεθνούς 
κοινότητας. Η ΚΕΠΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) που 
αποτελεί τμήμα της, ευνοούν την προαγωγή της διεθνούς ασφάλειας βάσει πολυμερών 
λύσεων και του διεθνούς δικαίου. 

Οι Δι-ατλαντικές Σχέσεις 

 Καθώς η νέα πραγματικότητα για την Ευρώπη καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μιας 
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, με όλους τους απαραίτητους θεσμούς και 
στρατιωτικές δυνατότητες, ώστε να είναι δυνατόν να μεταφράζεται η πολιτική σε πράξη, δεν 
θα πρέπει να αγνοείται ο παραδοσιακός διατλαντικός δεσμός, η σχέση δηλαδή με τη μεγάλη 
σύμμαχο στην αντίπερα ακτή του Ατλαντικού. 

Τέσσερις λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση αυτού του δεσμού: 

▪           Ο πρώτος αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές και τη συνοχή της ίδιας της ΕΕ. Ενώ όλα 

τα μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι η ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα, παράλληλα, 

στην πλειοψηφία τους συνεχίζουν να έχουν την πεποίθηση ότι είναι σημαντική η συνέχιση 

της ισχυρής αμυντικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. 

▪           Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται στη στρατηγική και βασίζεται στα μακροπρόθεσμα 

ευρωπαϊκά συμφέροντα και στο γεγονός ότι η Ευρώπη συνεχίζει να εξαρτάται από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο ζωτικούς στρατηγικούς τομείς: αφενός στην αποτροπή ή την 

άμυνα έναντι άμεσων πυρηνικών ή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών απειλών, αφετέρου στη 

διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας και υψηλής έντασης πολεμικών επιχειρήσεων σε 

απομακρυσμένες, αλλά σημαντικές από στρατηγικής και οικονομικής άποψης, περιοχές, 

όπως για παράδειγμα είναι η Μέση Ανατολή. 

▪           Ένας τρίτος λόγος έχει σχέση με όλο το ιστορικό των κρίσεων στην περιοχή των Βαλκανίων 

από το 1992, που έχει καταδείξει την χρησιμότητα της αμερικανικής συμμετοχής για το 

χειρισμό τους. 

▪           Τέλος, η ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο διατλαντικός δεσμός έχει 
δημιουργήσει. Στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας οι ΗΠΑ παραμένουν η 
μόνη υπερδύναμη και το ενδεχόμενο να χαθεί αυτός ο ειδικός δεσμός θα πρέπει να 
θεωρηθεί όχι απλή απώλεια αλλά μάλλον επικίνδυνη κατάσταση για την Ευρώπη. 

Θα ήταν μάλλον υπερβολή, η διαδικασία για την υλοποίηση της απόφασης σχετικά με τη 

δυνατότητα ανάληψης αυτόνομης στρατιωτικής δράσης από την ΕΕ, να οδηγήσει στην εντύπωση ότι 

πρόκειται περί πραγματικής ευρωπαϊκής άμυνας. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι, μετά τη 

ανάληψη των αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ από την ΕΕ, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται η 

επαναδιατύπωση του άρθρου V της ΔΕΕ, περί αυτομάτου αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εταίρων 

σε περίπτωση επιθέσεως εναντίον ενός εξ αυτών. 
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Κατά συνέπεια η μοναδική εγγύηση για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών 

της ΕΕ θα παραμείνει αυτή που έχει συνομολογηθεί στο άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

Η από το ΝΑΤΟ εξάρτηση των Ευρωπαίων για την άμυνά τους, όχι μόνο δεν θα αποδυναμωθεί αλλά 

τουναντίον θα ενισχυθεί. 

Από την άλλη, η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής δυνατότητας για αυτόνομη δράση θα 

ωφελούσε σημαντικά την Ατλαντική Συμμαχία στο σύνολό της. Η στρατηγική σύμπραξη της 

Ευρώπης με τις ΗΠΑ αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας και στηρίζεται 

στις κοινές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ασφάλειας και 

άμυνας της ΕΕ πρέπει να αναπτυχθεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ, χωρίς 

αυτό να σημαίνει «υποταγή» της στα κελεύσματα της Υπερδύναμης. 

Berlin plus 

Κατά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 1996, οι υπουργοί εξωτερικών του 
ΝΑΤΟ αποφάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Ασφάλειας και Άμυνας (ESDI) θα πρέπει να 
δομηθεί μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό θα επέτρεπε στους Ευρωπαίους συμμάχους στο 
ΝΑΤΟ τη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεισφορά τους στις αποστολές και τις 
δραστηριότητες της Συμμαχίας. Στη συνάντηση αυτή λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και ειδικώς οι αναφερόμενες στη διάθεση των μέσων της Ατλαντικής 
Συμμαχίας στην Ένωση, για επιχειρήσεις που διεξάγονται από την τελευταία. 

Οι ρυθμίσεις του Βερολίνου  περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία: 

▪         Την εξασφαλισμένη πρόσβαση της ΕΕ στις δυνατότητες σχεδιασμού του ΝΑΤΟ οι 
οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στο στρατιωτικό σχεδιασμό επιχειρήσεων υπό 
τη διοίκηση της ΕΕ. 

▪         Την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν στην ΕΕ προκαθορισμένες Νατοϊκές 
δυνατότητες καθώς και κοινό υλικό για χρήση στις επιχειρήσεις υπό τη διοίκησή 
της. 

▪         Τον προσδιορισμό μιας σειράς ευρωπαϊκών επιλογών διοίκησης, για επιχειρήσεις 
υπό τη διοίκηση της ΕΕ, αναπτύσσοντας περαιτέρω το ρόλο του DSACEUR, 
ούτως ώστε να δοθεί σε αυτόν η δυνατότητα να ασκήσει πλήρως και 
αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά του καθήκοντα. 

▪         Την περαιτέρω προσαρμογή του συστήματος αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, 
ούτως ώστε να ενσωματώνει πληρέστερα τη δυνατότητα εκχώρησης δυνάμεων για 
επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση τη ΕΕ.  

Στη διακήρυξη του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο του 1999, έγινε ειδική μνεία 
των αποφάσεων του Βερολίνου, γνωστών πλέον ως Berlin plus: «…οικοδομώντας 
τις αποφάσεις του Βερολίνου, είμαστε συνεπώς έτοιμοι να προσδιορίσουμε και να 
υιοθετήσουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη γρήγορη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο συλλογικό υλικό και δυνατότητες της Συμμαχίας, για επιχειρήσεις στις οποίες η 
Συμμαχία στο σύνολο της δε συμμετέχει στρατιωτικά ως Συμμαχία». 

Προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεργασίας ΕΕ - ΝΑΤΟ 

Στη διάρκεια των ετών από το 1999 μέχρι σήμερα, οι σχέσεις NATO-EΕ αναπτύχθηκαν 
περαιτέρω μέσω αποφάσεων που λήφθηκαν από τους δύο οργανισμούς. Στη διακήρυξη της 
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Σ
υνόδου Κορυφής της ΕΕ στη Νίκαια περιελήφθησαν λεπτομέρειες που αφορούν σε μόνιμες 
ρυθμίσεις για διαβούλευση και συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει 
εγγυημένη και μόνιμη πρόσβαση στο δυναμικό σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, όταν αυτή εξετάζει τις 
δυνατότητες για την ανάληψη επιχείρησης, καθώς και για την πραγματοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού μιας επιχείρησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται τα μέσα και το 
δυναμικό του ΝΑΤΟ. 

Στη Σύνοδο Νίκαιας καθορίσθηκαν λεπτομερώς οι περιπτώσεις διαβουλεύσεων και 
συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, εκτός περιόδων κρίσης και σε περίοδο κρίσης: 

•                     Η διαβούλευση εκτός περιόδων κρίσης. 

Καθιερώνεται τακτικός διάλογος μεταξύ των δύο οργανισμών προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η διαβούλευση, η συνεργασία και η διαφάνεια, ιδίως μέσω συνεδριάσεων μεταξύ 
της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) της ΕΕ και του Βορειο-Ατλαντικού Συμβουλίου 
(ΒΑΣ) καθώς επίσης και σε υπουργικό επίπεδο, με συχνότητα τουλάχιστον μιας συνεδρίασης 
ανά Προεδρία της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται επαφές μεταξύ των Γενικών Γραμματέων ή μεταξύ 
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις πολιτικές υποθέσεις και του αρμοδίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ΚΕΠΑΑ, μεταξύ της διεθνούς γραμματείας του ΝΑΤΟ και 
των υπηρεσιών της Γραμματείας του Συμβουλίου οι οποίες ασχολούνται με την ΚΕΠΑΑ καθώς 
και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ και των ομολόγων τους 
στα επιτελεία του ΝΑΤΟ. 

•         Οι σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ σε περίοδο κρίσης 

Κατά την αρχική φάση μιας κρίσης, θα εντείνονται οι επαφές και οι συνεδριάσεις, 
ενδεχομένως και σε υπουργικό επίπεδο. 

Το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ έχει επιφορτισθεί από τη Στρατιωτική Επιτροπή της 
ΕΕ, κατόπιν αιτήσεως της ΕΠΑ, να αναπτύξει και να οργανώσει  τις στρατιωτικές στρατηγικές 
δυνατότητες. Σε περίπτωση που η Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο της διεξοδικής μελέτης μιας 
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δυνατότητας, η οποία απαιτεί τη χρήση των προ-εντοπισμένων μέσων και δυναμικού του 
ΝΑΤΟ, η ΕΠΑ ενημερώνει σχετικά το ΒΑΣ. 

Στην περίπτωση επιχείρησης για την οποία απαιτείται η προσφυγή στα μέσα και το 
δυναμικό του ΝΑΤΟ, η ΕΠΑ, με βάση τις γνώμες και τις συστάσεις της Στρατιωτικής 
Επιτροπής, απευθύνει μέσω αυτής στον διοικητή της επιχείρησης, τις στρατηγικές οδηγίες 
που θα του επιτρέψουν να εκπονήσει τα απαιτούμενα για την επιχείρηση έγγραφα 
σχεδιασμού, κάνοντας χρήση της εγγυημένης πρόσβασης στο δυναμικό σχεδιασμού του 
ΝΑΤΟ. Τα εν λόγω έγγραφα σχεδιασμού υποβάλλονται στην ΕΠΑ προς έγκριση. 

Εμπειρογνώμονες των δύο οργανισμών, σε διασύνδεση με τον DSACEUR, θα 
συνεδριάζουν για να προσδιορίσουν τα προ-εντοπισμένα μέσα και το δυναμικό του ΝΑΤΟ. 
Μόλις αυτά προσδιορισθούν, η ΕΕ θα διαβιβάζει σχετικό αίτημα στο ΝΑΤΟ. Η εκχώρηση των 
μέσων και του δυναμικού που θα χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση της ΕΕ, καθώς και οι 
λεπτομέρειες της διάθεσής τους, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων όρων ανάκλησης, 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ΕΠΑ και ΒΑΣ. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η χρησιμοποίηση των μέσων και του δυναμικού του 
ΝΑΤΟ θα αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης της Συμμαχίας. 

Σε περίπτωση επιχείρησης της Ευρωπαϊκή Ένωσης η οποία διεξάγεται χωρίς τα μέσα 
του ΝΑΤΟ ή σε περίπτωση κατά την οποία το ΝΑΤΟ διεξάγει επιχείρηση διαχείρισης κρίσης, 
καθένας από τους δύο οργανισμούς ενημερώνει τον άλλο σχετικά με τη γενική διεξαγωγή της 
επιχείρησης. 

Πρόσφατες εξελίξεις 

Μετά την αποδοχή από την ΕΕ, του καλουμένου «Κειμένου των Βρυξελών» στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2002 (πρόκειται για το κείμενο που προήλθε από το 
γνωστό «Κείμενο της Άγκυρας») μετά την απόσυρση των ελληνικών αντιρρήσεων, και τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, τον Δεκέμβριο του 
ίδιου έτους, προχώρησαν με γοργό ρυθμό οι διαβουλεύσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ, για τον σαφή 
καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών συνεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό 
εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2002, η κοινή διακήρυξη ΕΕ-ΝΑΤΟ για την ΕΠΑΑ (Declaration 
on the European Security and Defence Policy), που υπεγράφη από τους Γενικούς 
Γραμματείς των δύο Οργανισμών, Σολάνα και Ρόμπερτσον. Η διακήρυξη αυτή καλύπτει τις 
γνωστές ρυθμίσεις Berlin Plus. 

Εν τω μεταξύ, στις 14 Μαρτίου 2003, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Έλληνας 
ΥΠΕΞ - ως προεδρεύων του Συμβουλίου της ΕΕ - υπέγραψαν στην Αθήνα, τη συμφωνία 
μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ, που αφορά στην ασφάλεια της πληροφόρησης (NATO-EU Agreement on 
Security of Information). Η συμφωνία αναφέρεται στον τρόπο και τους μηχανισμούς για τη 
διαφύλαξη των απορρήτων πληροφοριών που θα διακινούνται μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Μαζί με 
τις υπόλοιπες συμφωνίες, η τελευταία συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη της στρατηγικής 
σύμπραξης ΝΑΤΟ-ΕΕ. 

Επισημαίνεται ότι σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διατυπώνεται η 
εκτίμηση ότι, όσον αφορά τη συλλογική άμυνα, το ΝΑΤΟ παραμένει ο απαραίτητος δεσμός 
που συνδέει τις ΗΠΑ με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας. Επίσης, ότι 
εξακολουθεί να αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση καλών δι-ατλαντικών σχέσεων. 
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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΟΔΥΝΗΡΗΣ 

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ 

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ 

   

            Στις 7 Ιουλίου 2003 προσεκλήθησαν στο Τουρκικό Γενικό Επιτελείο οι 

Ακόλουθοι Αμύνης και Διπλωματίας των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και τους έγινε 

ενημέρωση για προβλήματα του Αιγαίου με ιδιαίτερη βαρύτητα τις περιοχές FIR, 

τα 10 ν.μίλια του εναέριου χώρου μας, τις Στρατιωτικές Ασκήσεις κ.λ.π. 

            Οι Τούρκοι με επιλεκτική χρησιμοποίηση κανόνων διεθνούς δικαίου, 

κανονισμών του ΝΑΤΟ και του ICAO και εκμεταλλευόμενοι δικές μας παραλείψεις 

υποστήριξαν τις πάγιες θέσεις τους. Σε ότι αφορά το FIR Αθηνών οι Τούρκοι 
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ισχυρίσθηκαν ότι αυτό 

είναι πλασματικό χωρίς 

νομική υπόσταση και 

τούτο διότι η χώρα μας 

το παρουσιάζει ως 

σύνορα ενώ η Τουρκία 

ισχυρίζεται ότι δεν έχουν 

καθορισθεί τα θαλάσσια 

σύνορα μεταξύ των δύο 

χωρών με διεθνή ή 

διμερή συμφωνία. 

            Στην ενημέρωση 

αυτή οι Τούρκοι 

καλλιέργησαν 

εντυπώσεις και 

«προετοίμασαν» το 

έδαφος για προώθηση 

της πολιτικής 

συνδιαχείρισης του 

Αιγαίου. 

            Η ενημέρωση 

έγινε επιπρόσθετα ενώ 

ήταν σε εξέλιξη οι 

διαπραγματεύσεις που 

κατέληξαν στην 

πρόσφατη συμφωνία 

Ελλάδος-Τουρκίας για τη δημιουργία νέων διεθνών αεροδιαδρόμων στο Αιγαίο με 

αφορμή την αποσυμφόρηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 

            Όπως είναι γνωστό το 1984 η χώρα μας προχώρησε μονομερώς στην χάραξη 

δύο αεροδιαδρόμων (του U60 και L609) που περνούσαν επάνω από τη Λήμνο για 

να εμποδίσουν την στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας κοντά στην Λήμνο. 

Οι  διάδρομοι αυτοί αντικαταστάθηκαν, με την νέα συμφωνία, με δύο άλλους 

αεροδιαδρόμους που περνούν και αυτοί επάνω από την Λήμνο τους Ν.127 και 

Ν.128. Η λεπτομέρεια και το «πονηρό» είναι ότι το ύψος των νέων αεροδιαδρόμων 

είναι τέτοιο ώστε να αφήνεται από κάτω ο απαιτούμενος «αέρας» ώστε να γίνονται 

από κάτω ανεμπόδιστα οι Τουρκικές παραβιάσεις του Ελληνικού εναερίου χώρου 

και οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών χωρίς να ενοχλούνται άμεσα τα πολιτικά 

αεροσκάφη. Η κατάργηση των διαδρόμων U60 και L609 ήταν πάγιο αίτημα των 

Τούρκων που με τη συμφωνία ικανοποιήθηκε. 
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            Τα Ελληνοτουρκικά προβλήματα έχουν πολιτικές και νομικές πλευρές και 

έτσι οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Για την επέκταση των ελληνικών χωρικών 

υδάτων στα 12 ν.μίλια, δικαίωμα που ρητά αναγνωρίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το 

Δίκαιο της Θαλάσσης, η Τουρκία προβάλλει πολιτικοστρατιωτικό βέτο τονίζοντας 

ότι αποτελεί αιτία πολέμου η άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος. Στην 

περίπτωση αυτή κυριαρχεί η πολιτική έναντι του νόμου. 

            Η πρόσφατη συμφωνία των αεροδιαδρόμων μας οδηγεί στα ζητήματα 

του FIR που βρίσκονται στην καρδιά της διαμάχης στο Αιγαίο κατά τον Τούρκο 

Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγό Οζγκιόκ.Η 

κρισιμότερη πτυχή του FIR Αθηνών είναι το εάν τα στρατιωτικά αεροπλάνα της 

Τουρκίας είναι ή όχι υποχρεωμένα να υποβάλλουν σχέδια πτήσεως όταν 

εισέρχονται στο FIR Αθηνών. Εμείς λέμε ναι, και οι Τούρκοι όχι. Η ρύθμιση των 

αεροδιαδρόμων στο Αιγαίο έγινε στο πλαίσιο του ICAO του διεθνούς οργανισμού 

που ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις πτήσεις των πολιτικών 

αεροσκαφών.  Ο ICAO μαζί με το Eurocontrol δηλαδή το Κέντρο που εδρεύει στις 

Βρυξέλλες και ρυθμίζει την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη έχουν εκδώσει από 

διετίας ένα γενικό κανονισμό για την εναέρια κυκλοφορία.. Στο εγχειρίδιο αυτό 

καθορίζεται ότι ΜΟΝΟ τα πολιτικά αεροσκάφη υποχρεούνται να υποβάλουν σχέδια 

πτήσεως, ενώ τα στρατιωτικά εξαιρούνται. Δηλαδή η θέση της Τουρκίας. Το 

εγχειρίδιο αυτό το αποδέχθηκε η χώρα μας χωρίς καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη. 

            Ήξερε λοιπόν ο Τούρκος Στρατηγός που έκανε την ενημέρωση στους ξένους 

διπλωμάτες και στρατιωτικούς ακολούθους τι έλεγε και γιατί επέλεξε το κομμάτι 

της Λευκής Βίβλου που αναφέρεται στα θέματα του FIR Αθηνών γιατί είχε διεθνή 

υποστήριξη σε κάποιες θέσεις της με δεδομένη την ελληνική υποχώρηση. 

            Η άποψη που καλλιεργείται ότι όλα τα προβλήματα στις Ελληνοτουρκικές 

σχέσεις είναι νομικά και η μεθόδευση για επίλυσή των με παραπομπή τους στα 

διεθνή δικαστήρια είναι επικίνδυνη. Η πολιτική αυτή μπορεί να αποβεί ολέθρια για 

τα εθνικά μας συμφέροντα εάν τα χωρίσουμε και τα παραπέμψουμε για επίλυση 

στους διαφόρους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό το λάθος έγινε με τους 

αεροδιαδρόμους στο Αιγαίο. Θα επακολουθήσουν και άλλοι συμβιβασμοί. 

Με τη νέα συμφωνία οι αεροδιάδρομοι διέρχονται πράγματι πάνω από τη νήσο 

Λήμνο αλλά σε μεγαλύτερο ύψος (πάνω από 13.000 πόδια ενώ οι καταργηθέντες 

έφθαναν τα 11.000 πόδια). Η συμφωνία επιτεύχθηκε μόνο όταν ικανοποιήθηκε το 

πάγιο αίτημα της Τουρκίας από το 1984 που δεν συμφωνούσε στη δημιουργία νέων 

αεροδιαδρόμων στο Αιγαίο εκτός εάν αυτοί βρίσκονταν σε μεγάλο ύψος έτσι ώστε 

να υπάρχει ελεύθερος χώρος για στρατιωτικές ασκήσεις. Όταν η χώρα μας 

συναίνεσε στο ύψος των 13.000 ποδιών και καταργώντας παράλληλα τους δύο 

υφιστάμενους σε μικρότερο ύψος που ήταν ενοχλητικοί για τις στρατιωτικές της 

δραστηριότητες ήταν μια καθαρή υποχώρηση 
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Η επιχειρηματολογία των ηνιοκρατούντων ότι οι νέοι αεροδιάδρομοι δεν 

διευκολύνουν την Τουρκία με την προσπάθεια διαχωρισμού της Πολιτικής 

Αεροπορίας από τις δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας στο 

Αιγαίο είναι επικίνδυνη. Παρά την συμφωνία που πέτυχαν οι Τούρκοι 

εκμεταλλευόμενοι τις δικές μας υποχωρήσεις η Τουρκία εξακολουθεί να μην 

αναφέρεται στο FIR Αθηνών αλλά μόνον στον «διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου». 

Η Τουρκία πρόσφατα δέσμευσε μέχρι το τέλος του έτους ολόκληρη την περιοχή της 

Λήμνου για Ασκήσεις με πυρά. Στην άρνηση της χώρας μας να εκδώσει σχετική 

διεθνή προειδοποίηση (ΝΟΤΑΜ) προς τους αεροναυτιλλομένους η Άγκυρα 

εξέδωσε μόνη της τη σχετική ΝΟΤΑΜ για την άσκησή της μέσα στο FIR Αθηνών 

εμπεδώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο τη θέση της ότι το FIR Αθηνών είναι 

πλασματικό υπονοώντας ασφαλώς ότι και αυτό είναι προς διευθέτηση. 

Έχω την αίσθηση ότι η χώρα μας διολίσθησε σε επικίνδυνες υποχωρήσεις έναντι 

της Τουρκίας με σημαντικότερη την αλλαγή της μέχρι τώρα τακτικής των 

αντιδράσεών μας στις παραβάσεις και παραβιάσεις των κανόνων εναέριας 

κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Η μορφή των αναχαιτίσεων και εμπλοκών θα αποτελεί 

παρελθόν ; Θα το δούμε και αυτό ; Η μέχρι τώρα συμπεριφορά μας στις σχέσεις μας 

με την Τουρκία υποδηλοί σκοπιμότητα και είναι εκτεθειμένη στο ενδεχόμενο της 

οδυνηρής εξαπάτησης. 
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 ΕΥΡΩΑΜΥΝΑ (2) 

   

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Επιτίμου Διοικητού Ιης  Στρατιάς 

   

            Τον παρελθόντα Απρίλιο Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο ανακοίνωσαν την 

απόφασή τους, με την οποία λίγο αργότερα συντάχθηκε και το Λουξεμβούργο, να 

προχωρήσουν στην οργάνωση αυτόνομης Ευρωάμυνας. 

            Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου του περιοδικού 

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» σημειώναμε, ότι το εγχείρημα ήταν πολύ δύσκολο και ότι 

η επιτυχία του θα εξηρτάτο από τη στάση των υπολοίπων χωρών και κυρίως της 

Βρετανίας, από το κατά πόσον θα εδέχοντο οι Ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν το 

τεράστιο κόστος και τέλος από τον αριθμό των χωρών που θα συμμετείχαν, 

δεδομένου ότι απαντώνται οκτώ, κατ΄ελάχιστον, μέλη για να μπορεί ν πρωτοβουλία 

να πάρει τη μορφή της «ενισχυμένης συνεργασίας», που προβλέπεται από τους 

κοινοτικούς κανονισμούς και δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να αντλεί κοινοτικούς 

πόρους αλλά και να ομιλεί εξ ονόματος της Ε.Ε. 

            Στο διάστημα που πέρασε από τότε μέχρι και την πρόσφατη Σύνοδο 

Κορυφής, που έλαβε χώρα το δεύτερο 10ήμερο Οκτωβρίου ε.ε. στις Βρυξέλες, δεν 

σημειώθηκε καμία πρόοδος, ούτε και προσχώρησε άλλη χώρα, λόγω των 

αντιδράσεων των ΗΠΑ, αλλά και των Ατλαντιστών με επικεφαλής την Βρετανία, η 

οποία δήλωνε μαζί με τους Ολλανδούς και Σκανδιναβούς ότι το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει 

επαρκώς την άμυνα της Ευρώπης και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται και άλλος 

παρεμφερής οργανισμός. 
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            Στο μεταξύ οι Γαλλογερμανοί, αναγνωρίζοντας ότι ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς 

τη συμμετοχή της ισχυρότερης στρατιωτικά χώρας της ΕΕ δεν μπορεί να υπάρξει, 

εργάστηκαν μεθοδικά και εκμεταλλευόμενοι την πολιτικά δυσχερή θέση του κ. 

Μπλερ, λόγω του πολέμου με το Ιράκ, κατάφεραν να τον πείσουν να αλλάξει στάση, 

προσφέροντάς του την ευκαιρία να τονώσει το προφίλ του με τη συμμετοχή του 

στον αρχικό πυρήνα της Ευρωάμυνας. 

            Οι φήμες για αλλαγή της στάσεως της Βρετανίας κυκλοφόρησαν λίγα 24ωρα 

πριν την Σύνοδο Κορυφής και επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν την 

παραμονή της συζητήσεως για το Σύνταγμα της Ευρώπης οι ηγέτες της Γαλλίας και 

Γερμανίας με τον κ, Μπλερ, ο οποίος συμφώνησε για την συμμετοχή της χώρας του 

στην ευρωάμυνα με τις παρακάτω όμως προϋποθέσεις : 

            Πρώτον : Να διατυπωθούν πλήρως και ευκρινώς στις διατάξεις του 

Ευρωσυντάγματος οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ στον στρατιωτικό τομέα και να 

μη δημιουργηθεί ιδιαίτερο στρατηγείο. 

            Δεύτερον : Να απαλειφθεί η πρόνοια για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή 

σε μία χώρα μέλος της ΕΕ, που δέχεται επίθεση τρίτης χώρας με το επιχείρημα ότι 

η αμοιβαία συνδρομή προβλέπεται στο άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ 

και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να περιληφθεί και στην συνθήκη συντάγματος της 

ΕΕ. 

            Η στροφή αυτή του κ. Μπλερ προκάλεσε : 

•        Την οργή των ΗΠΑ, οι οποίες φοβούνται μήπως χάσουν εκτός από τον 

έλεγχο της ευρωάμυνας και τον μόνο αξιόπιστο ισχυρό σύμμαχο, που έχουν 

στην Ευρώπη. Μάλιστα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ κ. Νίκολας 

Μπερνς επετέθη κατά προκλητικό και ανοίκειο τρόπο στους Ευρωπαίους, 

χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως «την πιο σοβαρή απειλή κατά του 

ΝΑΤΟ». 

•        Τον σκεπτικισμό των καχύποπτων εκ των Ευρωπαίων, οι οποίοι φοβούνται 

ότι η στροφή του κ. Μπλερ δεν έγινε για την αποκατάσταση του προφίλ του, 

αλλά ότι έχει ως στόχο να περιορίσει την Ευρωπαϊκή στρατιωτική 

ολοκλήρωση και να την υπονομεύσει εκ των ένδον. 

  

Οι αντιδράσεις των ΗΠΑ έφεραν άμεσα αποτελέσματα. Την επομένη  όλοι οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες με δηλώσεις προσπάθησαν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και να 

κατευνάσουν την οργή των ΗΠΑ. Ο κ. Μπλερ δήλωσε ότι «όποιες και αν είναι οι 

απόψεις του για την ευρωάμυνα, ουδέποτε θα έθετε σε κίνδυνο το ΝΑΤΟ, που 

παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνάς μας». Ο Γάλλος πρόεδρος κ. Ζακ Σιράκ 

ο οποίος την προηγουμένη είχε απαντήσει με έντονο ύφος στον κ. Μπερνς, που 
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ζητούσε εξηγήσεις, ότι δεν έχει να του εξηγήσει τίποτα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι 

«στόχος μας είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή άμυνα συμβατή με το ΝΑΤΟ». Το ίδιο 

έπραξε και ο προεδρεύων της ΕΕ Ιταλός Πρωθυπουργός κ. Μπερλουσκόνι ο οποίος 

συμπλήρωσε ότι «η στρατιωτική δομή της ευρωάμυνας θα είναι συμπληρωματική 

του ΝΑΤΟ». 

Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή 

για την ευρωάμυνα διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής 

μεταξύ των μελών της ΕΕ, η οποία όμως, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έχει 

απορριφθεί από τον κ. Μπλερ. 

Μετά απ΄όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21 Οκτωβρίου ε.ε. με αίτηση 

των ΗΠΑ, δύο συναντήσεις των μονίμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ. Οι 

συναντήσεις αυτές δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και 

αποφασίστηκε να επαναληφθούν σε νέα συνάντηση τον ερχόμενο μήνα, χωρίς να 

υπάρξουν ενδείξεις ότι σ΄αυτή θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Κατεδείχθη όμως 

ότι οι διαφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι τεράστιες και θα χρειαστούν μεγάλες 

προσπάθειες για να γεφυρωθούν. Χαρακτηριστική ήταν η στάση των νέων κρατών-

μελών του ΝΑΤΟ τα οποία με επικεφαλής την Πολωνία και Τσεχία αντέκρουσαν 

τη δημιουργία αυτόνομης ευρωάμυνας και κατηγόρησαν εκείνους που 

παρουσιάζουν νέες ιδέες, ως διασπαστές. 

Η ελληνική θέση, όπως διατυπώθηκε από τον αντιπρόσωπό μας, ήταν 

συμβιβαστική και κατευναστική χωρίς να δείχνει, κατ΄ουσίαν, κάποια σαφή 

προτίμηση. Η δήλωσή του ήταν ότι και το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ως κύριος 

αμυντικός πυλώνας της Δύσης, αλλά και η ευρωάμυνα να αναπτυχθεί.        

Προσωπικά εκτιμώ ότι το μέλλον της ευρωάμυνας, σύμφωνα με το μοντέλο του 

Σιράκ είναι πολύ δυσοίωνο για τους παρακάτω λόγους : 

Πρώτον : Η προσχώρηση της Βρετανίας δεν είναι δεδομένη και θα χρειαστούν 

σκληρές διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμβιβασμός με τις θέσεις του κ. Μπλερ 

ο οποίος : 

•        Συμφωνεί μεν με την άποψη ότι ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να 

δραστηριοποιούνται μόνες στον τομέα της άμυνας, αλλά έχει την γνώμη και 

ότι οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, κατά την 

κρίση τους, στις επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται η έγκριση των ιδρυτών της 

πρωτοβουλίας, όπως επιθυμούν Γαλλία και Γερμανία. Άλλωστε με την άποψη 

αυτή του κ. Μπλερ συντάσσονται και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ. 

•        Τάσσεται υπέρ της διατήρησης συμβατότητος των Ευρωπαϊκών αμυντικών 

δομών με εκείνες του ΝΑΤΟ. 
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•        Απορρίπτει την ιδέα της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Στρατηγείου, η οποία 

απ΄ότι φαίνεται, μετά την αντίδραση των ΗΠΑ, έχει πέσει στο κενό. Ακόμη 

και το Βέλγιο που είχε προσφέρει την αναγκαία έκταση, απέσυρε την πρότασή 

του. 

•        Τάσσεται με την άποψη των ΗΠΑ ότι η Ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται 

περισσότερους στρατιώτες και όχι επιτελείς. Άλλωστε αυτή η στάση του κ. 

Μπους ο οποίος φαινόταν να προτιμά αντί μιας ισχυρής Ευρώπης καλά 

εξοπλισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, με τη διμερή συμφωνία των οποίων να 

παρακάμπτει τους θεσμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, προκάλεσε και την 

αντίδραση των Γαλλογερμανών ώστε να προχωρήσουν στη δημιουργία 

αυτόνομης ευρωάμυνας. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, κατά την άποψή μου, η νέα δομή των 

Ελληνικών Ε.Δ. έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για να είναι 

μέσα στις εκάστοτε επιλογές των ΗΠΑ και όχι στις ανάγκες της άμυνας της 

χώρας μας. 

•        Είναι αντίθετος με την αμοιβαία συνδρομή που είναι ο κύριος στόχος της 

χώρας μας. 

Δεύτερον : Καμία άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζει τη θέση της 

Γαλλίας. Ακόμη και οι άλλες τρεις χώρες της Πρωτοβουλίας (Γερμανία – Βέλγιο – 

Λουξεμβούργο) τηρούν αποστάσεις από την ακραία θέση «Σιράκ». 

Τρίτον : Το οικονομικό βάρος για τη δημιουργία αυτόνομης ευρωάμυνας, 

σύμφωνα με το Γαλλικό μοντέλο, θα είναι τόσο μεγάλο και δυσβάστακτο ώστε 

καμία χώρα της ΕΕ, ακόμη και από τις οικονομικά ισχυρές, δεν θα δεχθεί να το 

υποστεί. 

Τελικά πιστεύω ότι αυτόνομη ευρωάμυνα, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, δεν θα 

υπάρξει και ότι για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να περάσουν, από τώρα, τόσα 

χρόνια όσα χρειάστηκαν και για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

  

  

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

   

            Δημόσια Διοίκηση !  Κοινή διαπίστωση πως κινείται αν όχι με επιβράδυνση, 

οπωσδήποτε με ταχύτητα χελώνας. Εξελίσσεται σε περιβάλλον μεταξύ ανατολίτικης 

ραστώνης και δυτικής ανεπαρκείας. 

            Επιβεβαίωση, οι αναλύσεις και οι εκθέσεις των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., 

που είναι αμερόληπτες και απεικονίζουν τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Εκεί δεν 

χωρούν το πολιτικό κόστος και η κατευθυνομένη, αν όχι εξαργυρωμένη, απάντηση. 

Δεν μπορεί να συνεχισθεί το κρυφτό. 

            Τα αίτια της τοιαύτης καταστάσεως πρέπει να αναζητηθούν στο επιβληθέν 

κομματικό κράτος και την ατομικότητα των πολιτών του, που από κοινού 

αναδεικνύουν το ρουσφέτι στον πρωταγωνιστή της δημόσιας ζωής. 

            Η συνταύτιση κόμματος-κυβέρνησης και δημοσίας διοικήσεως αποτελεί την 

ουσιώδη αιτία και γεννά όλες τις συνακόλουθες. Η αλόγιστη πρόσληψη και 

προώθηση των ημετέρων, των «δικών μας παιδιών», με μόνα κριτήρια του 

αφισοκολλητή και του χειροκροτητή, αποδιοργάνωσε τη δημόσια διοίκηση. Η 

ανάδειξη των μετρίων στην κορυφή δια την κομματικοποίηση, την εξάρτηση, τη 

ριταγώγηση και τον έλεγχο του πολίτη και της δημόσιας διοίκησης δια την 

υφαρπαγή της ψήφου και το έπαθλο της εξουσίας, επέβαλαν την ανατροπή της 

ιεραρχίας, την κατάργηση της αξιολόγησης, την αναξιοκρατία και οδήγησαν στην 

ολιγωρία, την υποτέλεια, την υποταγή, την ωραιοποίηση και την κολακεία. 

            Έτσι εδημιουργήθη το νέο πρότυπο του «δημοσίου υπαλλήλου» του 

γραφειοκράτη, του αδιαφόρου, της ήσσονος προσπαθείας, του αλαζόνα, του 

αριβίστα, αντί του δημοσίου λειτουργού, του υπηρέτη του πολίτη, του 

επαγγελματία-γνώστη, του προσηνή, του προσπαθούντος δια καλύτερες υπηρεσίες, 

επίλυση των προβλημάτων, την ανάδειξή του και την ανάπτυξη. Eνός δημοσίου 

υπαλλήλου που, κατά πως λέγεται, αλιεύει την πελατεία του δια την ελεύθερη 

άσκηση του επαγγέλματός του μέσα από τους προσφεύγοντες πολίτες δια την 

επίλυση των προβλημάτων τους. Ασφαλώς με το αζημίωτο. Το χρέος και καθήκον 

γίνεται πηγή αθεμίτου πλουτισμού και συναλλαγής. Τρισυπόστατος δημόσιος 

λειτουργός, εξασφαλισμένος στη δημόσια θέση, αφοσιωμένος στην ιδιωτική 

εργασία και λάτρης του ατομικού χόμπυ. 
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            Και το χειρότερο η επικρατήσασα, λαϊκίστικη και ισοπεδωτική θεωρία της 

«ίσης στομαχικής χωρητικότητος» και κατ΄επέκταση της ίσης αμοιβής. Όλοι 

πεινούν, όλοι θέλουν να γεμίσουν το άδειο τους στομάχι. Έχουν τις ίδιες ανάγκες. 

Ασφαλώς ναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου, που αυτό δεν ξεπερνά τη βασική 

υποχρέωση του κράτους δια φροντίδα και πρόνοια παροχής των στοιχειωδών και 

αναγκαίων. Πέραν όμως αυτών πρέπει να μετρήσουν και να συνεκτιμηθούν και 

άλλοι παράγοντες, όπως η γνώση, η ευφυία, η καταλληλότητα και πολλά άλλα ηθικά 

και πνευματικά προσόντα, που η απόκτηση ορισμένων εξ αυτών, αν μη τι άλλο, 

απαιτεί την απόσβεση κάποιου κεφαλαίου και επιβάλλει τη διάκριση και την 

αναλογία των αμοιβών. Ασφαλώς θα διερωτάσθε, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, πως 

ζει και πορεύεται το κράτος ; Με τους ολίγους, τους εκλεκτούς, αυτούς που «χαλούν 

την πιάτσα», που συμπαρασύρουν τους υστερούντες. 

            Τώρα, που όλα κατεκτήθησαν, υλικά και πνευματικά αγαθά, πλούτη και 

δόξα, Αρχή και εξουσία, καιρός είναι να επαναπροσδιορισθούν όλες εκείνες οι 

παράμετροι, της αξιοκρατίας, της ιεραρχίας, των ίσων ευκαιριών, των ελέγχων και 

της δικαίας κρίσης. Έστω είτε δια κατοχύρωση των κεκτημένων, είτε δια τον 

ανταγωνισμό των ελευθέρως πλέον διακινουμένων εταίρων μας, κυρίως όμως δια 

τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. 

            Καιρός πλέον να καθιερωθεί στη δημόσια διοίκηση η αντιστοιχία βαθμού-

αμοιβής και θέσης. Ας δημιουργηθεί μία πυραμίδα αμοιβών και βαθμών, ανάλογη 

των αναγκαίων θέσεων, που θα οριοθετούν καθήκοντα, θα απαιτούν προσόντα και 

θα γεννούν ευθύνες, απηλλαγμένη των ειδικών συμβούλων, που υποβαθμίζουν και 

καταργούν την εξειδικευμένη και έμπειρη διοίκηση. 

            Ας αμείβεται έκαστος ανάλογα με τα προσόντα, τη θέση, το βαθμό, την 

προσφορά και την απόδοσή του. Επιβάλλεται το «άνοιγμα της ψαλίδας».Ας 

προσλαμβάνονται οι καλύτεροι και οι απολύτως αναγκαίοι ας επικρατούν οι 

αξιότεροι. 

            Ας εφαρμοσθεί η προπαίδευση, η εκπαίδευση και η εξελικτική επιμόρφωση. 

Ας διαμορφωθούν και ας δομηθούν οι διαδικασίες επιβλέψεως και ελέγχου μέσα 

από την ιεραρχική οργάνωση και λειτουργία και ας καταργηθούν οι «ελεγκτές» των 

ελεγκτών, οι «επιθεωρητές» των επιθεωρητών και οι παντοειδείς «συνήγοροι» και 

«αδιάφθοροι». Κοστίζουν και δεν ασφαλίζουν. 

            Ας απογαλακτισθεί η δημόσια διοίκηση από την κομματική παραμάνα. Ας 

απαλλαγεί ο συνδικαλισμός των κομματικών εγκαθέτων και ας κινηθεί στα πλαίσια 

του συλλογικού και εθνικού συμφέροντος. Και όπου δεν επιτρέπεται ας επωμισθούν 

το ρόλο του οι αντίστοιχες ηγεσίες. Ας καταθέτει καθένας την κομματική του 

ταυτότητα στην είσοδο του κτιρίου της δημοσίας θέσεώς του και ας φροντίσει δια 

την ανάπτυξη αμφίδρομης εμπιστοσύνης με τον πολίτη. 
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            Ας γνωρίσει καθένας τον εαυτό του, ας το συγκρίνει με τους ομοίους του και 

ας αποδεχθεί το αποτέλεσμα. Ας φροντίσει δια τη βελτίωσή του και τέλος ας 

καθορίσει τους στόχους του σύμφωνα με τις δυνατότητές του, μέσα σε ένα πλαίσιο 

θεμιτό, ευγενούς αμίλλης. Η αυτογνωσία θα εξουδετερώσει την ατομικότητα και θα 

προωθήσει την αναγκαία  συλλογικότητα. Χορηγός η κρατική παιδεία. 

            Ας τάξει ο δημόσιος λειτουργός εαυτόν στην υπηρεσία του πολίτη και 

συνάμα στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του εθνικού συμφέροντος. 

            Έτσι μόνο θα επιτευχθεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αναστροφή της 

επιβράδυνσης σε επιτάχυνση με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της χώρας, που 

αναγκαιεί δια την ευημερία των πολιτών και τη διακριτή πορεία της μέσα στην ΕΕ 

των είκοσι πέντε (25) και στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον. 

  

  

 ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

  

Αντιστρατήγου ε.α. Ηλία ΚΑΖΟΥΚΑ 

  

  

            Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου 2001. Ημέρα φρίκης και εντροπής δια το 

αλληλοσπαρασσόμενο ανθρώπινο είδος. 

            Σκηνές τρόμου και ασύλληπτης φαντασίας αφήνουν κατάπληκτη την 

καθηλωμένη προ των τηλεοράσεων ανθρωπότητα. Η αγανάκτηση και το 

αναπάντητο “γιατί”, θολώνουν την ανθρώπινη σκέψη και διεγείρουν το μίσος δια 

την άμεση ανταπόδοση προς τιμωρία των ενόχων εκτελεστών και ηθικών 

αυτουργών. 

            Αποτέλεσμα η προσμέτρηση επτά χιλιάδων περίπου νεκρών ανθρώπων, το 

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

δύσμοιρο Αφγανιστάν, που ασφαλώς θα προσθέσει και άλλους αθώους νεκρούς στη 

θυσία της δοκιμής της πλέον σύγχρονης πολεμικής μηχανής. Κυρίως όμως 

κλονίζεται το αίσθημα ασφαλείας των λαών σε παγκόσμια κλίμακα. Όλα πλέον 

αναστέλλονται ή αλλάσσουν πορεία. 

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

συνιστωσών ισχύος της εδραίωσης της παγκοσμιοποίησης, της οικονομίας και της 
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εθνικής αμύνης, με την ταυτόχρονη μείωση του κύρους, του γοήτρου και της 

αξιοπιστίας των ΗΠΑ, έμμεσος δε, η αναπτέρωση του ηθικού των ανά τη γη 

αδικημένων και καταπιεσμένων ομοδόξων και γιατί όχι η αναθάρρυνση αντίστασης 

κατά της παγκοσμιοποίησης, αφού η προσβολή έλαβε χώρα μετά το Σιάτλ, τη 

Γένοβα και τη Θεσσαλονίκη. 

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

συναφή σενάρια είχαν παιχθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες και κυρίως καίτοι επί 

σειρά ετών διεξήγαγον πολεμικές επιχειρήσεις σε μέτωπα εκτός Αμερικής και 

δυστυχώς κατά ανεξέλεγκτων δημιουργημάτων των με αποτέλεσμα το ζήλο, την 

αντιπάθεια, το μίσος δικαίως ή αδίκως, υποτίμησαν τον αντίπαλον και δεν 

εξετίμησαν τη δυνατότητα μεταφοράς των πολεμικών ενεργειών στα μετόπισθεν, 

στο εσωτερικό της χώρας των. Ταυτόχρονα όμως υπερεκτίμησαν τα σύγχρονα μέσα 

και πολυεπίπεδα συστήματα ασφαλείας των, τα οποία απεδείχθησαν κατώτερα της 

ανθρώπινης θέλησης. Όλα υποτάσσονται. Ο άνθρωπος παραμένει ανυπέρβλητος και 

ακατανίκητος έναντι των δημιουργημάτων του. Ιδιαίτερα ο άνθρωπος, που 

διακατέχεται από μισαλλοδοξία εθνικού και θρησκευτικού φανατισμού και 

αισθήματος αδικίας. 

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

οργανισμοί ετάχθησαν αλληλέγγυοι των ΗΠΑ, συγκλονισθέντες από το μέγεθος και 

το αναίτιο της συμφοράς. Μιας συμφοράς που λαμβάνει ανεξέλεγκτες μορφές και 

απειλεί την παγκόσμια κοινότητα. 

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

ανεπτύχθησαν και απειλήθησαν στην ψυχροπολεμική περίοδο, απειλούν και πάλι 

την ανθρωπότητα, αφού τα μέσα περιήλθαν σε χέρια ανεξέλεγκτων χωρών και 

τρομοκρατών. 

            Πανικός πλέον έχει κυριεύσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Πανικό που 

ενσπείρουν οι καθρεφτιζόμενοι στο γυαλί των τηλεοράσεων, με ορατές επιπτώσεις 

στην καθημερινή ζωή, στην κοινωνία, στην οικονομία, στις διακρατικές και διεθνείς 

σχέσεις, στην ελευθερία. 

            Η κοινή γνώμη ρυμουλκείται και αμφιταλαντεύεται μεταξύ θύτη και 

θύματος. Το ψευδές από το αληθές είναι πλέον δυσδιάκριτο. Προς το παρόν η 

συνέχιση των βιολογικών ενεργειών, σε πραγματικό ή ψυχολογικό πεδίο, συντηρεί 

την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των πολεμικών επιχειρήσεων των 

ΗΠΑ. 

            Η μελετημένη και προσεγμένη αντίδραση των ΗΠΑ δια την πάταξη εκείνων 

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

Επιβάλλεται δια λόγους ανυψώσεως του ηθικού του ελευθέρου κόσμου, την τιμωρία 

των ενόχων, τον παραδειγματισμό και την αποτροπή τελέσεως παρομοίων 

ενεργειών. Είθε η ενέργεια των ΗΠΑ να έχει την τύχη αντίστοιχης ενεργείας του 
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Μ.Αλεξάνδρου στο κυνήγι του Βήσσου και όχι την ατυχία των Βρετανών και 

Ρώσων κατά τον παρελθόντα αιώνα στο Αφγανιστάν. 

            Απαιτείται συνάμα η ανάληψη παγκόσμιας εκστρατείας δια συνεργασία, 

προς αποσύνθεση όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων και την απομόνωση 

ενδεχομένως των κρατών εκείνων που υποθάλπουν παρόμοιες οργανώσεις. 

            Τέλος είναι αναγκαία και επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλίας από την 

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

που εκτρέφουν και ανδρώνουν παρόμοιες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η παιδεία, η 

ανάπτυξη, η ανακατανομή του πλούτου και η συμμετοχή στη διαχείριση των 

αγαθών είναι τα βασικά εργαλεία απομάκρυνσης του ανθρώπου από ακραίες 

πράξεις. 

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

ταχθείσα παρά το πλευρόν των συμμάχων και εταίρων, είναι αναγκαίο να 

εκμεταλλευθεί κάθε συγκυρία επίλυσης του Παλαιστινιακού για παράλληλη 

αντιμετώπιση του Κυπριακού, την ευτυχή έκβαση του Σκοπιανού και κυρίως την 

εξασφάλιση των συνόρων δια τον περιορισμό της λαθρομετανάστευσης που 

λαμβάνει με την πάροδο του χρόνου εκρηκτικές διαστάσεις, επιζήμιες δια την 

σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, την εθνική υπόσταση και την ασφάλεια. 
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Το Κυπριακό σε Νέα Πορεία; 

  

H υπογραφή της προσχώρησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ενωμένη Ευρώπη στην Αθήνα τη 16η Απριλίου 2003 δημιουργεί 

νέα δεδομένα για την προοπτική της μεγαλονήσου και για την Ελλάδα και 

αναμφίβολα επηρεάζει την πολιτική της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. 

  

Η ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική είχαν ορθώς διαβλέψει ότι η 

ευρωπαϊκή πολιτική της Κύπρου, όπως άλλωστε και της Ελλάδας στη δεκαετία 

του ‘70 και ‘80, θα ενίσχυε το ρόλο της νήσου στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στα 

Βαλκάνια και στην ανατολική Μεσόγειο, και θα αποτελούσε μια επιπλέον 

διπλωματική ανάσχεση στην τουρκική προκλητικότητα. Η Κύπρος από την 

1η Μαΐου 2004 θα αποτελεί το ανατολικότερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

θα έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να ενισχύσει την παρουσία της στα ευρωπαϊκά 

δρώμενα, αλλά να αποβεί αρωγός της Ελλάδας σε πολλά ζητήματα και να 

διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην ανατολική μεσόγειο και στις περιοχές του 

Μασρέκ και της Μέσης Ανατολής. 

  Αυτή άλλωστε η επιτυχής πολιτική σε συσχετισμό με την απόφαση των 

Βρυξελλών να μεταθέσουν την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της Τουρκίας για τις αρχές του έτους 2005, εφόσον έχει 

προηγηθεί το Δεκέμβριο του 2004 θετική γνώμη της Επιτροπής, ανάγκασε την 

Τουρκία να εξασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς το ψευδοκράτος για να 

προβεί στην άρση των περιορισμών για τη διακίνηση των Κυπρίων στη νήσο. 

Πράγματι, η συνολική και καταλυτική απόρριψη της τουρκικής και 

τουρκοκυπριακής πολιτικής από τις Βρυξέλλες, σε συσχετισμό με τη συνεχιζόμενη 

ένταση[1] στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις (απόρροια της τουρκικής –

κοινοβουλευτικής- άρνησης να επιτρέψει τη διέλευση αμερικανικών δυνάμεων 

μέσα από το έδαφός της για να ενισχύσουν την επίθεση κατά του Ιράκ καθώς και 

της προσφοράς διευκολύνσεων στους αμερικανούς με το σταγονόμετρο) ανάγκασε 

την Άγκυρα να προβεί σε κινήσεις «καλής θελήσεως», χωρίς βέβαια αυτές να 

στερούνται υστεροβουλίας. Το πρώτο ηχηρό χαστούκι που δέχτηκε η Άγκυρα ήταν 

η καταδικαστική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. που επιρρίπτει, 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn1


70 

 

εκ νέου, την ευθύνη για την τελμάτωση των προσπαθειών επίλυσης του 

Κυπριακού αποκλειστικά στην τουρκοκυπριακή πλευρά και ειδικότερα στο 

αρνητικό πνεύμα του Ντεκτάς.[2] 

  

Οπισθοβουλία και απέλπιδες κινήσεις 

  

Η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα και του ειδικού απεσταλμένου του 

για το Κυπριακό για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος είχε αρχίσει το 

Δεκέμβριο του 1999 με τις διακοινοτικές συνομιλίες και κατέληξε στις 10-11 

Μαρτίου 2003 στη Χάγη με την αρνητική απάντηση του Ντεκτάς για τη συνέχιση 

των συνομιλιών και την αποδοχή του σχεδίου Αννάν ως βάση διαπραγμάτευσης[3]. 

Το σχέδιο αυτό είχε τροποποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2002 και στις 26 

Φεβρουαρίου 2003 έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτό και από την 

τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία συνεχώς εμφάνιζε προσκόμματα. Άντ’ αυτής της 

λύσης, που πιθανότατα θα οδηγούσε σε μια αρχή για μια βιώσιμη λύση και στη 

δυνατότητα να γίνουν οι Τουρκοκύπριοι ισότιμα μέλη στη νέα ευρωπαϊκή πορεία 

της Κύπρου, η Τουρκία προτίμησε να προχωρήσει στη σύναψη δύο πρωτοκόλλων 

συνεργασίας με τα κατεχόμενα, σύμφωνα με τα οποία το ψευδοκράτος θα λάβει 

εντός της τριετής περιόδου 2003-2005, 450 εκατομμύρια δολάρια.[4] Σκοπός 

βέβαια είναι να αρθούν οι εντυπώσεις από την κυπριακή ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και να μετριασθούν οι μαζικές και επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις κατά 

της στείρας πολιτικής του Ντεκτάς που έχει αποστερήσει από τους 

Τουρκοκύπριους τα πλεονεκτήματα μιας ευρωπαϊκής πορείας και τους έχει 

καταντήσει παρίες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, καθώς και να ενισχύσει την 

αποστεωμένη οικονομία των κατεχομένων. Είναι άγνωστο βέβαια πώς μια χώρα 

όπως η Τουρκία που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη οικονομική καχεξία, με μεγάλο 

εσωτερικό και εξωτερικό χρέος[5], η οποία όχι μόνο βασίζεται σε επείγουσες 

οικονομικές παρεμβάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να διατηρηθεί 

εν ζωή αλλά αρνήθηκε τα οικονομικά οφέλη των αμερικανικών προσφορών 

και  θα στερηθεί -σε αναλογία- των προσόδων από τον τουρισμό λόγω του 

πολέμου, θα αντέξει να συνεχίσει να πληρώνει τη βιωσιμότητα του ψευδοκράτους. 

    Πέραν τούτου όμως και προσπαθώντας η Τουρκία να μην εγκαταλείψει 

την προσπάθεια εναγκαλισμού του ψευδοκράτους -όπως άλλωστε είχε πολλές 

φορές απειλήσει ότι θα κάνει σε περίπτωση ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς 

προηγούμενη λύση του Κυπριακού- προχώρησε στην κύρωση συμφωνιών για 

συνεργασία με τον Ντεκτάς στους τομείς της ναυτιλίας (3/4/03) και των 

επικοινωνιών (7/4/03), ενώ η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε (16/4/03[6]) νόμο 

για την αθρόα απόκτηση τουρκικής ιθαγένειας από τους Τουρκοκυπρίους με μια 

απλή αίτηση ενώ αντιστοίχως η τουρκοκυπριακή ιθαγένεια θα μπορεί να 

απονέμεται το ίδιο εύκολα σε Τούρκους. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τις αθρόες 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn2
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn3
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn4
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn5
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn6
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απονομές ιθαγένειας αποδεικνύουν ότι από 1/1/2001 έως 31/1/03 τουλάχιστον 

2.584 Τούρκοι απέκτησαν υπηκοότητα Τουρκοκυπρίου. Το πρώτο μέτρο έχει ως 

σκοπό να περιορίσει την απομόνωση των κατεχομένων έτσι ώστε, αφενός να 

περιορισθούν στο ελάχιστο οι θετικές εντυπώσεις από την ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ, και αφετέρου να μετριασθούν οι μαζικές αναμενόμενες αντιδράσεις των 

Τουρκοκυπρίων κατά του Ντεκτάς. Επίσης δια αυτού του τρόπου δίνεται η 

δυνατότητα στους Τουρκοκύπριους, των οποίων το ψευδοκράτος στερείται 

οιασδήποτε διεθνούς αναγνώρισης, να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τουρκικά 

έγγραφα χωρίς να αναγκάζονται να τα ζητούν από τη νόμιμη κυβέρνηση της 

Κύπρου, αναγνωρίζοντάς την τοιουτοτρόπως ως μοναδική. Το δεύτερο μέτρο έχει 

ως σκοπό να αλλοιώσει εσκεμμένα την εθνολογική, θρησκευτική και εκλογική 

βάση στην Κύπρο έτσι ώστε ακόμα και στην εξαιρετική περίπτωση που επιτευχθεί 

κάποιας μορφής συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ο αριθμός των 

Τουρκοκυπρίων, και άρα «νόμιμων» κατοίκων στη μεγαλόνησο, να είναι 

εξαιρετικά μεγάλος και να μπορούν να υπερισχύσουν των Ελληνοκυπρίων[7]. Δια 

της δεύτερης μεθόδου ενισχύεται η εκλογική βάση στο ψευδοκράτος με απώτερο 

σκοπό να καρπωθεί τα εύσημα για αυτή την πράξη ο Ντεκτάς. Ας σημειωθεί εδώ 

ότι το Δεκέμβριο του 2003 αναμένονται οι βουλευτικές εκλογές στα κατεχόμενα 

και ο Ντεκτάς φοβάται ότι, λόγω της προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και της συνεχιζόμενης απομόνωσης των κατεχομένων, θα υποστεί 

συντριπτική ήττα. 

  Η Τουρκία όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι γνωστά στην 

ελληνοκυπριακή πλευρά και άρα δεν πρόκειται να αποδώσουν, αντιθέτως 

εμποδίζουν την ομαλοποίηση των σχέσεων Λευκωσίας-Άγκυρας και Αθήνας-

Άγκυρας και τελικώς εμποδίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. 

  

Ελευθεροκοινωνία: κίνηση επιτηδευμένης εξαπάτησης 

  

Η πρόσφατη κίνηση του Ντεκτάς -κατ’ άλλους, ο υιός Ντεκτάς είναι ο 

εμπνευστής της ιδέας αυτής- να χαλαρώσει τα μέτρα διακίνησης των Κυπρίων από 

τις 23 Απριλίου 2003 και έκτοτε, δε βασίζεται ουσιαστικά στην καλή του θέληση 

για την επίσπευση της λύσης του Κυπριακού αλλά στην πίεση που δέχεται από την 

Άγκυρα που βλέπει να απομακρύνεται, όχι μόνο η απέλπιδα προσπάθεια για τη μη 

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ πριν από τη λύση του προβλήματος, αλλά και η 

προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία πέντε 

σημείων ελέγχου –Λύδρα Παλλάς, Πύλα, Πέργαμος, Στροβίλια και Αγ. Δομετίου- 

για την ελευθεροκοινωνία των Κυπρίων εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό. Ως 

γνωστόν, τα κατεχόμενα εξαρτιόνται σχεδόν αποκλειστικά από την Τουρκία για τη 

βιωσιμότητά τους. Η άρση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας εξυπηρετεί 

στην οικονομική ενδυνάμωση των κατεχομένων που, εκτός της Τουρκίας, 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t18/t18_11.htm#_ftn7
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βασίζονται στο μεγάλο αριθμό τραπεζών για ξέπλυμα χρήματος και στη 

λειτουργία καζίνων για την επιβίωσή τους.  Εκτός αυτού, η υποχρεωτική θεώρηση 

των ταξιδιωτικών εγγράφων αυτών που εισέρχονται στα κατεχόμενα έχει ως 

σκοπό την έμμεση αναγνώριση της ύπαρξης του ψευδοκράτους, κάτι που 

εξυπηρετεί τα σχέδια του Ντεκτάς για de jure αποδοχή του από τη διεθνή 

κοινότητα (κάτι που βέβαια δε θα γίνει). 

Ο Ντεκτάς, εκμεταλλευόμενος στυγνά τη συναισθηματική φόρτιση και τη 

δίψα τόσο των Τουρκοκυπρίων αλλά ιδιαίτερα των Ελληνοκυπρίων για επανένωση 

και συμφιλίωση, προσπαθεί να πετύχει την προβολή του ψευδοκράτους του και 

την αναγόρευσή του σε ισότιμο συνομιλητή με τη νόμιμη κυβέρνηση στη 

Λευκωσία. Το μόνο που πέτυχε ήταν να ενισχύσει παροδικά την καταρρέουσα 

οικονομία του. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Κύπρου από την 23/4 έως 

την 4/5, σύμφωνα με στατιστικό δείγμα 1847 Ελληνοκυπρίων, η συχνότητα των 

επισκέψεων στα κατεχόμενα ήταν 1,59 φορές για όσους έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, με πτωτική τάση. Ο κάθε Ελληνοκύπριος κατέβαλε περίπου 12 κυπριακές 

λίρες στο σύνολο 200.000 επισκέψεων με συνολικό ύψος δαπάνης σε 2.400.000 

λίρες και μέση ημερήσια δαπάνη 200.000 λίρες. Οι τομείς που ενισχύθηκαν στα 

κατεχόμενα ήταν κυρίως της διασκέδασης, κίνησης και της διατροφής ενώ, αν και 

το συνολικό ποσό φαίνεται μικρό, στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο αν 

κανείς αναλογιστεί ότι η οικονομία των κατεχομένων είναι μόλις των 1/12 της 

ελληνοκυπριακής, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών για την εν λόγω περίοδο 

αντιστοιχεί στο σύνολο των επισκεπτών που δέχεται κάθε χρόνο το 

ψευδοκράτος.[8] Παρόλα αυτά πολύ μικρό κομμάτι των κατοίκων στα κατεχόμενα 

έγινε αποδέκτης αυτής της ενίσχυσης καθώς μεγάλες επαγγελματικές ομάδες δε 

γεύτηκαν τον καρπό αυτό. Αυτό βέβαια που αποδείχτηκε περίτρανα ήταν η 

επιθυμία των δύο πλευρών να ζήσουν αρμονικά, ξεπερνώντας τις επίπονες και 

τραγικές αναμνήσεις καθώς και τις πολλές δηλώσεις Ντεκτάς περί του αντιθέτου. 

Ο τελευταίος δεν έπαψε να δηλώνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βούληση για 

συγκατοίκηση και ότι ο χωρισμός των κοινοτήτων αποτελεί την καλύτερη επίλυση 

του Κυπριακού αδιεξόδου. 

       Μέσα στο ίδιο πλαίσιο αμφιλεγόμενης, υστερόβουλης και επαμφοτερίζοντας 

στάσεως εκ μέρους της Τουρκίας συμπεριλαμβάνεται και η εξαγγελία του 

Τούρκου Πρωθυπουργού να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης εισόδου των 

Ελληνοκυπρίων στην Τουρκία –το αντίθετο δεν ισχύει- από 22 Μαΐου, αλλά με τη 

ρητή υποχρέωση οι επιθυμούντες να έχουν εξασφαλίσει πρώτα άδεια και θεώρηση 

εισόδου από την τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα και να προέρχονται από 

λιμένα ή αερολιμένα του ψευδοκράτους, επιτυγχάνοντας δια αυτού του τρόπου -

σύμφωνα με το σκεπτικό του Ερντογάν- την έμμεση αναγνώριση του 

ψευδοκράτους. Όλα αυτά τα  ανωτέρω μέτρα, καθώς και η κατάθεση νομοσχεδίου 

για τη σύσταση επιτροπής περιουσιών στα κατεχόμενα με σκοπό να εξεταστούν 

συνολικά και συλλήβδην οι περιπτώσεις αξιολόγησης και αποζημίωσης των 

Ελληνοκυπρίων που έχουν περιουσίες στο ψευδοκράτος,[9] αποτελούν στάχτη στα 

μάτια τόσο των Ελλήνων όσο και των διεθνών παρατηρητών. Ουσιαστικά η 
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Άγκυρα και το κράτος-ανδρείκελο στα βόρεια της Κύπρου δεν μπορούν να 

κοροϊδέψουν κανένα αντικειμενικό παρατηρητή. Η Τουρκία ενταφίασε εσκεμμένα 

το σχέδιο Αννάν που αποτελούσε, πιθανότατα, την τελευταία ευκαιρία, όχι τόσο 

των Ελληνοκυπρίων αλλά των Τουρκοκυπρίων για ισότιμη και βιώσιμη λύση του 

πολιτικού προβλήματος με αντίστοιχη ευοίωνη πορεία αυτών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τα μέτρα που κάθε τόσο εξαγγέλλει η τουρκική πλευρά, εκτός του ότι 

είναι ουσιαστικά υστερόβουλα, προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την αγωνία και το 

συναίσθημα των Ελληνοκυπρίων για το μέλλον των αγνοουμένων και των 

περιουσιών τους στην Κύπρο. 

  

Στον αντίποδα: Λευκωσία 

  

    Αντίθετα, οι κινήσεις της Λευκωσίας προορίζονται για να διευκολύνουν 

πραγματικά τόσο την τουρκοκυπριακή όσο και την ελληνοκυπριακή  πλευρά και 

να συμβάλλουν ειλικρινά στη διευθέτηση του προβλήματος. Η Λευκωσία προέβη 

στις 12 Μαΐου 2003 στη δημοσίευση για πρώτη φορά στην επίσημη εφημερίδα της 

κυβερνήσεως καταλόγου με τα ονόματα 500 Τουρκοκύπριων αγνοουμένων που 

έχουν κατατεθεί σε μια κοινή διερευνητική επιτροπή αγνοουμένων. Η ίδια αυτή 

λίστα αναδημοσιεύτηκε λίγο αργότερα στην ιστοσελίδα του κυπριακού 

Υπουργείου Εξωτερικών. Συγχρόνως η νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου 

προγραμματίζει την οργάνωση συνεργείων για τη λήψη δείγματος αίματος από 

Τουρκοκύπριους που θα βοηθήσει στην αναγνώριση λειψάνων. Η Αθήνα και η 

Λευκωσία ενδιαφέρονται για να επιλύσουν το κυπριακό αδιέξοδο και να 

βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα μέτρα 

στήριξης της οικονομίας των κατεχομένων που ανακοινώθηκαν στις 30 Απριλίου 

και η μονομερής απόφαση για αποναρκοθέτηση  στα νότια της νεκρής ζώνης 

καθώς και η πρωτοβουλία για αντίστοιχη εντός αυτής. Οι Τουρκοκύπριοι 

προβαίνουν αντιστοίχως στην καταδίωξη και ενίοτε σύλληψη των Ελληνοκυπρίων 

στα κατεχόμενα, παρά την ελευθεροκοινωνία, και στην απαγόρευση τέλεσης 

λειτουργίας στις ελάχιστες εκκλησίες στο ψευδοκράτος (7-8 μόνο) που δεν έχουν 

μετατραπεί σε τζαμιά. Επιπλέον προχωρούν στην οικοδόμηση επεκτάσεων σε 

οικίες ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στα  Στροβίλια, στην ανατολική πλευρά της 

βρετανικής βάσεως της Δεκέλειας[10], παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο των 

Ελληνοκυπρίων και των Βρετανών όσο και των Ηνωμένων Εθνών. Παρά την 

ανθελληνική στάση του ψευδοκράτους, η Λευκωσία φροντίζει από κοινού με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω αναβάθμιση και στήριξη της οικονομίας 

των Τουρκοκυπρίων και για τη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου στα 

κατεχόμενα, έτσι ώστε και υπό αυτές τις συνθήκες οι Τουρκοκύπριοι να 

επωφεληθούν από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή 

προτίθεται να ενισχύσει τους Τουρκοκύπριους με το ποσό των 12 εκατομμυρίων 

ευρώ -το αρχικό ποσό ήταν 15- που θα διανεμηθεί ανάλογα για την αναβάθμιση 
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της υποδομής, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη μετάφραση 

του κοινοτικού κεκτημένου στα τουρκικά, την υλοποίηση δικοινοτικών σχεδίων 

στο πλαίσιο των επαγγελματικών σωματείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

κ.α. Υπάρχει δε η δυνατότητα επιπλέον κονδυλίου. 

  

    Η Άγκυρα όμως βρίσκεται να είναι περικυκλωμένη από πολλά και 

δισεπίλυτα προβλήματα[11] και δεν ενδιαφέρεται ή δε δύναται να αντιληφθεί τις 

γνήσιες προθέσεις της Λευκωσίας και της Αθήνας. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις 

είναι τεταμένες μετά την άρνηση της Τουρκίας να προσφέρει αφειδώς τις βάσεις 

της και διευκολύνσεις στον υπερατλαντικό προστάτη της, οι επαφές με τις 

Βρυξέλλες είναι ήδη τεταμένες από τη μικρή και διστακτική πρόοδο που κάνει η 

Τουρκία για ένταξη στην Ευρώπη και από την εξαιρετικά κακή επίδοση της 

Άγκυρας στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, 

ενώ το έκτο κατά σειρά πακέτο νομοθετικών αλλαγών έχει μεν ψηφιστεί αλλά 

παραμένει ανενεργό, η τουρκική οικονομία βρίσκεται να κρέμεται κυριολεκτικά 

από τις αποφάσεις του ΔΝΤ στο οποίο οι ΗΠΑ, τις οποίες έχουν στενοχωρήσει, 

έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Το κουρδικό βρίσκεται σε έξαρση μετά την ανατροπή 

του σκηνικού στο Ιράκ και είναι ακόμα άγνωστο αν οι Κούρδοι του PUK  και 

του KDP δε βρεθούν να επηρεάζουν σημαντικά τμήματα του βόρειου Ιράκ 

εμψυχώνοντας τους συμπολίτες τους στη νότια Τουρκία[12], ενώ η απόφαση του 

σύμμαχου Ισραήλ να επαναλειτουργήσει τον επί 55 έτη ανενεργό πετρελαιαγωγό 

Μοσούλης-Χάιφας, θέτοντας τον αντίστοιχο Κιρκούκ-Γιουμουρταλίκ (Ν.Τουρκία) 

σε αχρηστία, μειώνει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή 

αποστερώντας της ένα μοχλό πίεσης και σημαντικά έσοδα διέλευσης. Το θέμα των 

υδάτινων πόρων και της κατανομής αυτών μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας δεν έχει 

επιλυθεί, κάτι που περιορίζει την ελευθερία της Άγκυρας στη διαχείριση των 

υδάτων. 

     Στο ίδιο μήκος κύματος οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν 

στάσιμες, αν όχι τεταμένες, μετά τις πολλές και μαζικές παραβιάσεις και 

παραβάσεις κατά τη διάρκεια των ελληνικών ασκήσεων «Τρίαινα» και των 

τουρκικών ασκήσεων στο Αιγαίο.  Μήπως ο επί σειρά πολλών ετών «επιτήδειος 

ουδέτερος» (ή «οξυδερκής διπλωμάτης») έχασε τη μαγική του ικανότητα ; 

  

  

Του Ευάγγελου Τέμπου Διδάκτορος Ιστορίας, πλήρους μέλους του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (IISS) και Στρατηγικού 

Αναλυτή της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) 
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[1] Ένα επιπλέον ζήτημα που διαταράσσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι η 

πιθανή έκδοση ψηφίσματος από το αμερικανικό Κογκρέσο που αναγνωρίζει τη 

γενοκτονία των Αρμενίων. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις εντάθηκαν κατά τις 

τελευταίες μέρες του πολέμου στο Ιράκ όταν αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν 

τούρκους στρατιωτικούς να εξοπλίζουν τουρκομάνους στο Β. Ιράκ, τη μειονότητα 

που υποστηρίζει και προβάλει η Τουρκία ως αντίβαρο στους Κούρδους, ενώ στις 

αρχές Ιουλίου ένας αμερικανικός λόχος αλεξιπτωτιστών συνέλαβε 11 τούρκους 

στρατιώτες στην βάση τους, στη Σουλεϊμανίγια στο Β.Ιράκ κατάσχοντας όλο τον 

εξοπλισμό τους, εντείνοντας την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Τουρκίας. 

[2] Τη 14η Απριλίου 2003 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. εξέδωσε την 

απόφαση 1475 (2003) για το Κυπριακό. 

[3] Και η ελληνοκυπριακή πλευρά, ορθώς, ουδέποτε είχε δεχθεί το Σχέδιο Αννάν ως 

τελικό σχέδιο παρά μόνο ως αρχή διαπραγματεύσεων. 

[4] Η Τουρκία πάγια προβαίνει στην οικονομική συνεισφορά του υποχείριου 

«κράτους» της στα κατεχόμενα καθώς δεν υπάρχει αναγνώριση αυτού από τη διεθνή 

κοινότητα. Η διαφορά με τα προηγούμενα έτη βασίζεται στο ποσό που είναι 

αυξημένο κατά 1/3 περίπου αλλά και στους τομείς στους οποίους θα κατευθυνθεί η 

συνεισφορά που είναι το εμπόριο, οι επενδύσεις,  οι φορολογικές απαλλαγές, 

μεταφορά ύδατος από την Τουρκία, κα. Τον  Ιούνιο του 2003 ύστερα από την 

επίσκεψη στην Τουρκία του Τουρκοκύπριου ψευδοπρωθυπουργού, Ερογλού, 

ανακοινώθηκε η επιπλέον οικονομική βοήθεια 160 εκατομμυρίων δολαρίων για 14 

αναπτυξιακά προγράμματα στα κατεχόμενα με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων. 

[5] Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το συνολικό χρέος της Τουρκίας ανέρχεται σε 

170 δις δολάρια (110 δις  εσωτερικό και 60 δις εξωτερικό) και η χώρα δαπανά 

περίπου το 70% του προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του. Τα ετήσια οφέλη 

της Τουρκίας από τον τουρισμό υπολογίζονται σε 10 δις δολάρια αλλά φέτος 

αναμένεται να υπάρξει ζημία 6 δις δολαρίων. 

[6] Την ίδια ημέρα που υπεγράφη η προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ. 

[7] Στο παρελθόν η Άγκυρα είχε προχωρήσει και σε άλλα μέτρα που ισοδυναμούσαν 

με την προσπάθεια προσχώρησης των κατεχομένων, όπως την ενσωμάτωση του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των κατεχομένων με αυτό της Τουρκίας 

[8] Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2001 οι εξαγωγές από το 

ψευδοκράτος ήταν αξίας περίπου 46 εκατομμυρίων δολαρίων εκ των οποίων το 62% 

του ποσού αυτού αφορούσε αγροτικά προϊόντα, (23% εσπεριδοειδή και 25% 
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κατεργασμένα αγροτικά προϊόντα). Σε προηγούμενες χρονιές περίπου το 50% των 

εξαγωγών είχε ως κύριο αποδέκτη την Τουρκία, το 30% τη Μεγάλη Βρετανία και 

περίπου το 15% τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

[9] O Ραούφ Ντεκτάς προχώρησε και στη δημιουργία ταμείου στα κατεχόμενα, για 

την αξιολόγηση των περιουσιών και τη μελλοντική αποζημίωση των 

Ελληνοκυπρίων που έχουν ακίνητα στο ψευδοκράτος. Όμως η κίνηση αυτή έχει ως 

σκοπό μονάχα την αποζημίωση για τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων που 

κατέχουν οι κάτοικοι στα κατεχόμενα, ενώ δεν υπάρχει διάθεση για την επιστροφή 

των περιουσιών τους. Τίθεται επίσης το ζήτημα υπό ποίες προϋποθέσεις θα κριθούν 

αυτές οι αποζημιώσεις και σε περίπτωση διαφωνίας ποια δικαστήρια θα κρίνουν 

αυτές τις διαφορές. 

[10] Η Μεγάλη Βρετανία είχε δηλώσει επανειλημμένως ότι προτίθεται να 

παραχωρήσει το 45% του ποσοστού των εδαφών (βάσεων) που κατέχει στην Κύπρο, 

σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Το 90% των εδαφών αυτών η Μεγάλη 

Βρετανία σκοπεύει να παραχωρήσει στην νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου, κάτι που 

ενισχύει την αντίδραση του Ντεκτάς για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς 

αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει το ποσοστό των εδαφών που θα 

κατέχει η Λευκωσία. 

[11] Πρόσφατα η Άγκυρα δέχτηκε ένα επιπλέον χαστούκι στην πολιτική της στο 

Κυπριακό, όταν το γειτονικό και επί το πλείστον μουσουλμανικό Αζερμπαϊτζάν, στο 

οποίο η Τουρκία έχει επενδύσει πολλά για την υποστήριξή της, αρνήθηκε ύστερα 

από εντονότατες πιέσεις της Άγκυρας να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα. Αντιθέτως η 

κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζαν δήλωσε ότι αναγνωρίζει μονάχα τη νόμιμη 

κυβέρνηση στη Λευκωσία και ότι υποστηρίζει την επίλυση του Κυπριακού με βάση 

τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αποφάσεις της Συνέλευση του 

Ο.Η.Ε. 

[12] Η γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας όσον αφορά το Ιράκ, ενδέχεται να μειωθεί 

ακόμη περισσότερο εξαιτίας δύο γεγονότων. Το πρώτο είναι η ομόφωνη απόφαση 

του κουρδικού Κοινοβουλίου για την αποχώρηση της τουρκικής στρατιωτικής 

δύναμης, περίπου 800 ανδρών, που μαζί με την αντίστοιχη των Αμερικανών και των 

Άγγλων βρίσκεται στο Β. Ιράκ από το 1996 με δικαιολογία τη φύλαξη των 

ιρακινοτουρκικών συνόρων από τρομοκρατικά στοιχεία και από παράνομη 

μετανάστευση, καθώς τα δύο  μεγάλα κουρδικά κόμματα βρίσκονταν σε εμφύλιο 

πόλεμο. Οι Κούρδοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτής καθώς το 

1997 επανασυμφιλιώθηκε το KDP με το PUK. Οι Τούρκοι αντισχυρίζονται  ότι το 

Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) είναι δραστήριο και συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα 

του κατά της Τουρκίας, ενώ είχε προμηθευτεί από τον καταρρέοντα ιρακινό στρατό 

81 πυραύλους μικρού βεληνεκούς που έχει τοποθετήσει πλησίον των 

ιρακινοτουρκικών συνόρων και άρματα μάχης τα οποία αναγκάστηκε να επιστρέψει 

ύστερα από απαίτηση των ΗΠΑ. Τονίζεται επίσης ότι από τα 29 στελέχη 

του PKK τα 13 παραδόθηκαν στις τουρκικές αρχές, 
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ενώ CIA και MIT συνεργάζονται για τον αφοπλισμό των ανδρών 

του PKK/KADEK στο βόρειο Ιράκ. Τον Ιούνιο του 2003, το KDP αποφάσισε την 

αύξηση των τελών εισόδου φορτηγών αυτοκινήτων από το τμήμα του Β. Ιράκ που 

ελέγχει στο έδαφος της Τουρκίας κατά $100. 

Το δεύτερο στοιχείο που μειώνει την αξία της Τουρκίας είναι ο τερματισμός της 

εναέριας επιχείρησης Northern Watch στο βόρειο Ιράκ μετά την αμερικανική 

επέλαση. Το μέτρο των περιοχών απαγορεύσεων πτήσεων της ιρακινής αεροπορίας, 

η μία βόρεια του 36ο παράλληλου και η άλλη νότια του 33ο, είχε επιβληθεί στο Ιράκ 

το 1992 μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου με σκοπό να προστατευθούν οι μεγάλες 

μειονοτικές ομάδες στο Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ ο έλεγχος της περιοχής απαγόρευσης 

πτήσεων γινόταν με αμερικανικά και βρετανικά κυρίως αεροσκάφη που 

εξορμούσαν από τη βάση του Ιντσιρλίκ στη Ν. Τουρκία. Όμως η ταχύτατη 

προέλαση των Αμερικανών στο Ιράκ κατέστησε άσκοπη από 21 Μαρτίου 2003 την 

περαιτέρω συνέχιση της επιχείρησης που είχε αρχίσει στις 25 Δεκεμβρίου 1996 μετά 

από έγκριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. 

 


