
1 

 

 

 

 

  



2 

 

ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

(Καλυπτομένη περίοδος Mάρτιος - Απρίλιος 2005) 

Γράφει ο ...Μέντωρ 

 

1. ΕΛΛΑΣ 

α. Με ιδιαιτέρα λαμπρότητα, παρουσία του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, επραγματοποιήθη, στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ η 

τελετή παραδόσεως-παραλαβής από τον αποχωρήσαντα Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο 

διάδοχό του Ναύαρχο Χηνοφώτη. 

β. Κατά τις τελικές δοκιμές αξιολογήσεως των συστημάτων ραντάρ 

αντιπυροβολικού, διεπιστώθη η αποτυχία ικανοποιήσεως όλων των τεχνικών και 

επιχειρησιακών όρων της συμβάσεως του υπόψη υλικού. 

Επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή αναξιοπιστία των κρισίμων για τον Ελληνικό 

Στρατό οπλικών μέσων και παρά τις εισηγήσεις της αρμοδίας επιτροπής περί του 

τεχνολογικώς-επιχειρησιακώς πεπερασμένου και οικονομικώς ασυμφόρου. Τα 

πυρά στον αέρα ...δεν πιάνονται!! 

 

γ. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο παραπομπής Αρμοδίων και Αριστογειτόνων 

σε προανακριτική επιτροπή μετά το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής, με την 

ποινική διερεύνηση της υποθέσεως να εξαρτάται από τα στοιχεία της δικαστικής 

συνδρομής τριών χωρών. 

δ. Ο κίνδυνος εξ ανατολών, το ενδεχόμενο «ασυμμέτρου απειλής» από βορρά και 

η στήριξη της Κύπρου σε θέματα ασφαλείας, αποτελούν τους τρεις άξονες της 

Πολιτικής Εθνικής Αμύνης την οποία ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ. Την μελλοντική δομή 

των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμύνης ο 

ΥΕΘΑ, υποστηρίζοντας ότι έτσι αυξάνεται η μαχητική ικανότης των Ε.Δ.,, 

ενισχύεται η διακλαδικότης και καλύπτονται διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. 

ε. Νέα συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας υπέγραψαν οι Υπουργοί Αμύνης 

Ελλάδος-Βουλγαρίας, αντικαθιστώσα αντίστοιχη του 1991. 

στ. Σε αποκεφαλισμό του ενός δικαστικού λειτουργού μετά τον άλλο προχωρά η 

ηγεσία του Αρείου Πάγου σε μια προσπάθεια εκκριζώματος από το Σώμα κάθε 

«παρασιτικής» υπάρξεως. 

«Παρέλαση» στον Άρειο Πάγο από δικαστικούς οι οποίοι δεν καλούνται να 

αποφασίσουν αλλά να απολογηθούν και να ρίξει ο ένας τις ευθύνες στον άλλον. 
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ζ. Την αναγκαιότητα επιβεβλημένης «ταχείας και πλήρους καθάρσεως», στους 

χώρους της Εκκλησίας και της Δικαιοσύνης και «αναπτύξεως ενός συστήματος 

αποτελεσματικών κυρώσεων αλλά και συνολικής κοινωνικής αποδοκιμασίας των 

παραβατών», υπεγράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα εξέφρασε 

την ευχή για περιστολή σε σύντομο χρονικό διάστημα της «εκτεταμένης 

διαφθοράς στο χώρο της διοικήσεως και της διαπλοκής πολιτικών και 

επιχειρηματικών συμφερόντων». 

Παγιώνεται ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του κόσμου έναντι στους θεσμούς της 

Εκκλησίας και της Δικαιοσύνης. Το αίτημα της καθάρσεως σε θεσμικούς φορείς 

παραμένει το ζητούμενο, ακόμη και μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες αυτών περί 

ληπτέων μέτρων. Τα αναγκαία μέτρα πρέπει να είναι αυστηρά και σε κάθε 

περίπτωση να μηδενίζουν τη δυνατότητα των υπευθύνων να διαπράττουν 

ατοπήματα. Το κακό έχει ιστορία ετών γι΄αυτό «το μεταβουλεύεσθαι, Επιμηθέως 

έργον, ού Προμηθέως»!! 

η. Την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργηθεί το τελευταίο στάδιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας για το υπερβολικό έλλειμμα της Ελλάδος, ενέκρινε 

ομόφωνα το ECOFIN, ενώ εδόθη παράταση ενός έτους για τη δημοσιονομική 

προσαρμογή (έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2006). 

Προφανώς τα παρελθόντα έτη, όπου η οικονομία υπήρξε...πρότυπο...προς 

απομίμηση και οι επενδυτές ερυθριούσαν σκεπτόμενοι για τοποθέτηση χρημάτων 

στην Ελλάδα, η Ελληνική οικονομία είχε λάβει τον κατήφορο του υπερδανεισμού, 

των ελλειμμάτων της αποβιομηχανοποιήσεως και ανεργίας. Η αποκάλυψη της 

πραγματικής δημοσιονομικής καταστάσεως πικρή!! 

θ. Σε διάστημα 13 ετών ο αριθμός των αλλοδαπών οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα 

έχει τετραπλασιαστεί, αποτελώντας το 10,3% του συνολικού πληθυσμού της 

χώρας. Τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν σε σχετική ημερίδα στην Θεσσαλονίκη. 

Πολυεθνικό…κόμμα θα πρέπει να αναμένεται εντός ολίγου. Η άφρων πολιτική, επί 

σειρά ετών, αντιμετωπίσεως του μεταναστευτικού προβλήματος, θα καταστεί 

«μπούμερανγκ» τα επόμενα έτη και όχι μόνο. 

ι. Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ορκίσθηκε στη Βουλή ο νέος Πρόεδρος 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος εξελέγη με την μεγαλύτερη πλειοψηφία 

στην Ιστορία του Θεσμού. 

Καλό Εθνικό Έργο, κ. Πρόεδρε. 

ια. Δεν υφίσταται θέμα πολιτικής διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ΕΕ για το 

θέμα του «βασικού μετόχου», διεμήνυσε η Κυβέρνηση. Στην απαντητική προς την 

ΕΕ επιστολή, η Ελλάς εμφανίζεται αμετακίνητη από την υπερασπιστική της 
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γραμμή επισημαίνοντας ότι το Σύνταγμα κάθε χώρας-μέλους είναι 

αδιαπραγμάτευτο. 

Μάταια μερικοί - επιτήδειοι αποπροσανατολιστές - προσπαθούν να εμφανίσουν το 

θέμα ως κολαστήριο για την Ελλάδα. Διαφαίνεται ότι σε κάποιες...σιαγόνες θα 

μειωθεί η ταχύτητα...μασήσεως. Η σκοπιμότης και η...εσκεμμένη αφέλεια, δεν 

μένουν πάντα ατιμώρητες από τον... «βασικό...αμέτοχο και...φορολογούμενο». 

ιβ. Αλλαγή πορείας με στόχο την βελτίωση της οικονομίας εντός μιας διετίας και 

με γνώμονα πάντοτε την ηπία προσαρμογή, χαρακτηρίζουν τα εξαγγελθέντα νέα 

οικονομικά μέτρα από την Κυβέρνηση. 

Δύσκολα μεν, αναγκαία δε πριν το κλίμα γίνει μη αναστρέψιμο. Η αντίδραση ας 

μην είναι τόσο...βίαιη. Ας κρατηθούν δυνάμεις για τα αμέσως...επόμενα. Η Ελλάς 

δεν θα γίνει ποτέ Ιρλανδία ή Φιλανδία, εάν δεν γίνει κατανοητή, από ένθεν και 

ένθεν «μαχητές», η σημασία της ανταγωνιστικότητος και η ανάγκη λήψεως 

μέτρων. Τα χαμόγελα της αμηχανίας τα οποία προσδίδουν άγνοια χρόνου και 

γεγονότων ας πάψουν ! 

ιγ. Οι σκληρές προσπάθειες της Ελλάδος για το «νοικοκύρεμα» της οικονομίας 

της, απέσπασε τα συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Κοινότητος αλλά και των εταίρων κατά τη διάρκεια της 

διεξαχθείσης συνεδριάσεως της Δημοσιονομικής και Οικονομικής Επιτροπής της 

ΕΕ. 

Το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ απέσπασε τα εύσημα από αυτήν ενώ κάποιοι 

επιμένουν στην πολιτική της συγκαλύψεως των ελλειμμάτων και της εξαπατήσεως 

της Κομισιόν, προκειμένου να βελτιστοποιείται η...αναξιοπιστία της χώρας!! 

ιδ. Υπεγράφη μετά από 13 έτη συζητήσεων, στην Σόφια η συμφωνία για την 

κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη μεταξύ Ελλάδος 

Ρωσίας και Βουλγαρίας. Ο αγωγός θα έχει μήκος 285 χλμ. Το ύψος της 

επενδύσεως εκτιμάται σε 750-800 εκατ. δολάρια και η μεταφορική ικανότης σε 35 

εκατ. τόνους ετησίως, δυναμένη να αυξηθεί σε 50 εκατ. 

Δυναμικά εισέρχεται η Ελλάς στο παίγνιο των ενεργειακών δικτύων τα οποία 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στην ευρυτέρα περιοχή. 

ιε. Το εκπαιδευτικό σύστημα-μοντέλο μετέφερε στην Ελλάδα κλιμάκιο Φιλανδών 

αξιωματικών το οποίο παρουσίασε σε «εντυπωσιασμένο» ελληνικό ακροατήριο 

κατά την ημερίδα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 

Η Ελλάς η οποία έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα, ζητά και δέχεται αλλότρια 

εκπαιδευτικά πρότυπα!! Τα χάλια μας. 
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ιστ. Φοιτητές δύο κατηγοριών συνυπάρχουν στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ της 

χώρας, τους εγγεγραμμένους «ανενεργούς» φοιτητές - οι οποίοι έχουν υπερβεί σε 

αριθμό τους ενεργούς - και τους ενεργούς φοιτητές. 

Οι συνταξιούχοι... «αιώνιοι φοιτητές» κυριαρχούν στα Πανεπιστήμια, 

προκαλώντας αφ΄ενός «αρρυθμίες» στα Ιδρύματα και ... λειψανδρία στο 

στράτευμα και στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Το ζήτημα επιβάλλεται να λυθεί 

σύντομα και καίρια. 

ιζ. Παρά την προς στιγμή «παγοποίηση» των αναδρομικών του ΛΑΦΚΑ, με 

Πρωθυπουργική παρέμβαση και πολιτική λύση, πρόκειται να δοθούν τα 

αναδρομικά στους δικαιούχους. 

Μια ακόμη σοβαρή κληρονομηθείσα κατάσταση η οποία αποτελεί και κατάντια 

για το ελληνικό δημόσιο να αδυνατεί έγκαιρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

έναντι των πολιτών. 

2. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

α. Ο υπαρχηγός του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου σε δηλώσεις του υπεστήριξε 

ότι Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη παρενοχλούν τα Τουρκικά υπεράνω του 

Αιγαίου. Τις δηλώσεις του Τούρκου Στρατηγού απέφυγαν να σχολιάσουν 

αξιωματούχοι του ΥΠΕΞ. 

 

Το στρατιωτικό κατεστημένο της Αγκύρας επιχειρεί να συσκοτίσει την Ευρωπαϊκή 

κοινή γνώμη σχετικά με την Τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Η 

επιχειρουμένη «επίδειξη ισχύος» δεν αποκλείεται κλιμακουμένη να προκαλέσει 

δυσάρεστες εξελίξεις στο Αιγαίο. 

β. Τσετσένοι αντάρτες χρηματοδοτούνται από «περίεργα» Σωματεία της Τουρκίας, 

γεγονός το οποίο δημιουργεί δυσχέρειες στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Παρά τις 

Βαλκανικές επισκέψεις του Τούρκου Πρωθυπουργού προς αναζήτηση επενδύσεων 

μέσω Ισλαμικών Κυβερνήσεων, οι Ρώσοι δηλώνουν ότι η πλειοψηφία των 

συλλαμβανομένων μισθοφόρων στην Τσετσενία είναι Τούρκοι οι οποίοι 

συνδέονται με την Αλ-Κάϊντα. 

γ. Ψυχρότητα στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις κατά την περιοδεία του 

Αμερικανού Προέδρου στην Ευρώπη «διείδαν» τα ειδησεογραφικά πρακτορεία με 

κυριότερο «αγκάθι» τους Κούρδους του Ιράκ. 

Η Άγκυρα διακατέχεται από το «Κουρδικό σύνδρομο», τουτέστιν των 

αποσχιστικών τάσεων με συνέπεια την αυτονομία των Κούρδων και την απειλή 

διαλύσεως της Τουρκίας, χωρίς να παραβλέπεται η μαυροχρυσοφόρος περιοχή του 

Κιρκούκ. 
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δ. Η υποχρέωση Αγκύρας να επεκτείνει την τελωνειακή σύνδεση στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ευρέθη στο επίκεντρο συζητήσεων του Τούρκου ΥΠΕΞ, αρμοδίων 

της ΕΕ, του ΥΠΕΞ του Λουξεμβούργου και τον αρμόδιο Βρετανό Υπουργό 

Ευρωπαϊκών υποθέσεων. Η κοινοτική τρόϊκα τόνισε ότι υπογραφή του 

πρωτοκόλλου αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την έναρξη της ενταξιακής 

διαδικασίας. Παρά τα ανωτέρω, η Τουρκία διεμήνυσε ότι αποδέχεται το κείμενο 

του πρωτοκόλλου συμφωνίας της Αγκύρας για την επέκταση της τελωνειακής 

ενώσεως με νέα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. 

Η σκόπιμη κωλυσιεργία της Τουρκικής πλευράς απέβλεπε στην χρονική περίοδο 

διαδραματίσεως της τελευταίας πράξεως τουτέστιν μετά τον Ιούνιο, όταν θα έχει 

αναληφθεί η Προεδρία από την Βρετανία, η οποία «παραδοσιακά κατανοεί και 

συμμερίζεται τις Τουρκικές θέσεις». Το γεγονός ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι οι 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι δυνατό να αρχίσουν έστω και με «εικονική 

τελωνειακή σύνδεση» συνιστά κοροϊδία! 

ε. Τις ΗΠΑ (38,9%) και όχι την Ελλάδα (δευτέρα θέση - 14,7%) θεωρούν οι 

Τούρκοι ως μεγαλυτέρα απειλή για την χώρα τους, σύμφωνα με διενεργηθείσα 

δημοσκόπηση. Στις πλέον φιλικές χώρες κατατάσσεται πρώτη η Γερμανία (7,8%) 

με την Ελλάδα στην δωδεκάτη θέση (1,2%). 

στ. Αναβάλλεται η εφαρμογή του αναθεωρουμένου Ποινικού Κώδικα στην 

Τουρκία ο οποίος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην χώρα. Η ΕΕ έχει 

ζητήσει την αναθεώρησή του εν όψει της ενάρξεως των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. 

Αναβολή λοιπόν για «τεχνικούς λόγους». 

3. ΚΥΠΡΟΣ 

α. Την έντονο αντίδραση της Λευκωσίας προεκάλεσαν τα έγγραφα του Φορέϊν 

Όφις για το 1974, στα οποία αποκαλύπτεται ότι η Βρετανία έδωσε, ως τρίτη 

εγγυήτρια χώρα, ελευθερία κινήσεως στην Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο. 

Τριάντα χρόνια μετά τον «Αττίλα», η ιστορία του Κυπριακού παραμένει 

τρικυμιώδης και γεμάτη φαντάσματα και «Ζόμπι» τα οποία επιστρέφουν. Η 

«ενεργητική» διπλωματία στο μεγαλείο της. 

β. Ένα βήμα προ της αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους αναμένεται να φθάσουν οι 

ΗΠΑ, οι οποίες κλιμακώνουν την πίεσή τους προς την Λευκωσία και ελπίζουν 

στην πολιτική ισχυροποίηση του δημοφιλούς στο ευρωπαϊκό ακροατήριο 

Τουρκοκυπρίου Πρωθυπουργού, το κόμμα του οποίου κυριάρχησε στις 

διεξαχθείσες εκλογές στα κατεχόμενα. 
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Οι παράνομες επισκέψεις Αμερικανών στα κατεχόμενα, συνδυαζομένη με 

επισκέψεις άλλων αξιωματούχων στην Άγκυρα, αποτελούν μηνύματα στηρίξεως 

του «Πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους προκειμένου να «συμβάλουν» στην 

«άρση της απομονώσεως» του βορρά. 

γ. Την κατηγορηματική άρνηση της Κυπριακής Κυβερνήσεως να αποδεχθεί 

πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απευθείας εμπόριο μεταξύ 

ΕΕ - Κατεχομένων επανέλαβε ο Κύπριος Πρόεδρος στον αρμόδιο για την 

διεύρυνση Επίτροπο. 

δ. Συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου Κορυφής 

για τη δημοκρατία, τρομοκρατία και ασφάλεια είχε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, 

ενώ κάλεσε στην Άγκυρα τον νικητή των Τουρκοκυπριακών εκλογών. Και στις 

δύο δραστηριότητες έγινε λόγος για αναμενόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό, 

απόηχο της πιέσεως από την κοινοτική τρόϊκα. 

Ενώ η ΕΕ διαμηνύει στην Άγκυρα ότι η «νέα σελίδα» στις μεταξύ τους σχέσεις 

συνδέεται με τις καλές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία 

επιδεικνύει σημαντική κινητικότητα για μια λύση του Κυπριακού με συνοπτικές 

διαδικασίες και με τους δικούς της όρους. 

ε. Αλλαγή στάσεως και εγκαταλείψεως του δόγματος «καμία αλλαγή στο Σχέδιο 

Ανάν» διαφαίνεται από αμερικανικής πλευράς. Σύμφωνα με πληροφορίες το Στέϊτ 

Ντιπάρτμεντ διεμήνυσε ότι είναι δυνατό να γίνει διαπραγμάτευση, αρκεί η 

Ελληνοκυπριακή πλευρά να διευκρινίσει τις θέσεις της και να τις διατυπώσει 

επισήμως και εγγράφως. 

Ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, την παθιασμένη κινδυνολογία του «Όχι» και 

τον θυμό των ΗΠΑ - Βρετανίας, το σχέδιο Ανάν επανέρχεται στην τράπεζα των 

διαπραγματεύσεων ως να μην έφυγε ποτέ. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά είναι 

αμφίβολο εάν θα αλλάξει το σχέδιο. Η αποσαφήνιση του πλαισίου της διαδικασίας 

επιλύσεως για διαπραγματευτικούς λόγους κρίνεται ως επιβεβλημένη. 

στ. Σοκ προκάλεσε στην Λευκωσία η απουσία κάθε αναφοράς στην εισβολή και 

την συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων, λόγω της κατοχής από την Τουρκία του ενός τρίτου της νήσου, 

από την έκθεση της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στην Κύπρο το 2004. 

Ο «Αττίλας» εβαπτίσθη «παρέμβαση» στην έκθεση του ΟΗΕ και οι Ε/Κ 

τιμωρούνται για το «Όχι» στο σχέδιο Ανάν με την προκλητική παραχάραξη της 

ιστορίας της νήσου. 

4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
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α. Εταιρεία τσιγάρων εκυκλοφόρησε πακέτο με την εικόνα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και τίτλο «Μακεδονία». 

Οι Σκοπιανοί σοβινιστές, σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς εθνικιστές, δρουν 

υπογείως καθόσον το Τουρκικό κατεστημένο έχει κάθε λόγο να υφίσταται 

αναταραχή στον Ελληνικό Βορρά προκειμένου η ελληνική διπλωματία να μην 

δύναται να αντισταθεί στη διείσδυση του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο. Η 

αμφισβήτηση των εδαφών και η πλαστογράφηση εθνικών συμβόλων ξεκινά 

μεθοδικά και βαθμιαία. 

β. Την αποδυνάμωση της Κοινοβουλευτικής εκπροσωπήσεως του 

Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού μεθοδεύουν οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές 

δυνάμεις της Αλβανίας, σύμφωνα με καταγγελία της Οργανώσεως «Ομόνοια» η 

οποία εκπροσωπεί την εθνική ελληνική μειονότητα στην γειτονική χώρα. 

Η μεροληπτική στάση εις βάρος της ελληνικής μειονότητας στο μεγαλείο της, ενώ 

στην Ελλάδα φωνάζουν για τα «δικαιώματα» των μεταναστών και 

λαθρομεταναστών. Σκούπααα!! 

γ. Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας προειδοποίησε ότι η αλλαγή συνόρων στα 

Βαλκάνια θα προκαλέσει κρίση στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο την Ευρώπη, 

τασσόμενος εναντίον της ανεξαρτοποιήσεως του Κοσόβου. 

δ. Το μελλοντικό καθεστώς του Κοσόβου αλλά και την ευρωπαϊκή προοπτική 

συνολικά των χωρών της Βαλκανικής απησχόλησαν τις συναντήσεις του Έλληνος 

Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία της Σερβίας και της Κροατίας. 

Με γνώμονα τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητος και την προάσπιση 

των εθνικών συμφερόντων, το ενδιαφέρον της Ελλάδος πρέπει να θεωρείται 

δεδομένο και αυτονόητο. 

ε. Σε επιφυλακή ετέθησαν οι δυνάμεις στο Κοσσυφοπέδιο (K-FOR, μεταξύ των 

οποίων και η Ελληνική) μετά τον ενδεχόμενο κίνδυνο νέας αναφλέξεως λόγω 

ενδεχομένης παραπομπής του αλβανοφώνου Πρωθυπουργού και πρώην 

οπλαρχηγού του UCK. 

Οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του οριστικού καθεστώτος του Κοσόβου, 

προ των «θυρών», με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή. Ισχυροποίηση του 

Ρουγκόβα και ελεύθερο το πεδίο δράσεως αυτού μετά τα σχετικά γεγονότα. 

στ. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Η 

αμερικανική κυβέρνηση φέρεται ότι υποστηρίζει την ονομασία «Νέα Δημοκρατία 

της Μακεδονίας - Σκόπια» την οποία πρότεινε η Ελλάς και πιέζει τα Σκόπια να την 

αποδεχθεί. Καθοριστική για την έκβαση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να 
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είναι η συνάντηση η οποία οργανώνεται στη Ν.Υόρκη από τον ειδικό μεσολαβητή 

του ΟΗΕ. 

Με την απορριπτέα στάση του Προέδρου των Σκοπίων στην πρόταση του 

μεσολαβητού του ΟΗΕ, επιχειρείται η πραγματοποίηση διπλωματικών ελιγμών με 

την αρχική διαφωνία. «Εκεί που μας χρωστάγανε μα ζητούν και το βόδι». Μια 

προειδοποίηση στους Σκοπιανούς για το διαβατήριό τους προς την ΕΕ 

και...ΕΠΕΚΕΙΝΑ, δεν θα έβλαπτε. 

ζ. Υπογράφεται εντός του 2ου δεκαημέρου του Απριλίου τριμερές πολιτικό 

μνημόνιο για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. 

Ουσιαστικά η υπογραφή είναι το αποτέλεσμα, ενός πολυπλόκου γεωπολιτικού, 

διπλωματικού και οικονομικού παιγνίου το οποίο άρχισε το 1994 και ολοκληρώνει 

την πρώτη φάση, παρά τον πόλεμο Αμερικανών, Τούρκων και άλλων λόγω του 

αντιστοίχου αγωγού Μπακού-Τσεϊχάν. 

5. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

α. Την σκιά της Συρίας στην δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού του Λιβάνου 

και των συνεργατών του βλέπουν Γαλλία, ΗΠΑ και Ισραήλ, λαμβάνοντας μέτρα 

τα οποία προδίκαζαν ένταση με την Δαμασκό. 

Η προσωρινή ανάκληση για διαβουλεύσεις της Αμερικανίδος Πρέσβειρας στην 

Δαμασκό, η πεποίθηση των ΗΠΑ ότι απώτερος στόχος υπήρξε η διατήρηση των 

Συριακών στρατευμάτων στον Λίβανο, δημιούργησε κλίμα αβεβαιότητος στην 

χώρα με φόβους αναζωπυρώσεως της βίας. 

β. Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο του Πρωθυπουργού για 

απομάκρυνση των Εβραϊκών οικισμών από την λωρίδα της Γάζας. Είναι η πρώτη 

φορά κατά την οποία το Ισραήλ δίνει το πράσινο φως για απομάκρυνση οικισμών 

από κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. 

γ. Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής. 

Παρητήθη ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου υπό το βάρος έσωθεν και έξωθεν 

πιέσεων για αποχώρηση των Συριακών στρατευμάτων από την χώρα. Με 

ανάμεικτα συναισθήματα έγινε δεκτή από την Βηρυτό η αναγγελία της σταδιακής 

αποσύρσεως των Συριακών στρατευμάτων. 

Η «Επανάσταση των Κέδρων» - οι ονομασθείσες μέσω... κινητών τηλεφώνων 

αντικυβερνητικές διαδηλώσεις –  προκάλεσε ικανοποίηση στις ΗΠΑ και Ισραήλ 

και επιφυλάξεις για τις καλές προθέσεις της Δαμασκού. 
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δ. Σκληρό «πόκερ» για την αναγνώριση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων από το 

Ισραήλ αλλά και γενικότερα για το «status» του Πατριαρχείου, εξελίχθη τα 

τελευταία έτη στα Ιεροσόλυμα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των 

εμπλεκομένων και κυρίως των Ισραηλινών και Παλαιστινίων υπήρξε πάντοτε η 

τεραστία εκκλησιαστική περιουσία (γη-ακίνητα) στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. 

Το απίστευτο παρασκήνιο ενδέχεται να αποδίδεται στις βλέψεις κυρίως των 

Ισραηλινών αλλά και των Παλαιστινίων, για να αποκτήσουν δικαιώματα στη γη 

του Πατριαρχείου. Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε» από το Τελ Αβίβ στο 

μεγαλείο της, καθόσον δεν υπάρχει «καπνός χωρίς φωτιά». 

ε. Με ανησυχία παρακολουθεί το Ελληνικό ΥΠΕΞ τις εξελίξεις στα Ιεροσόλυμα, 

παρά τις διαβεβαιώσεις της Ισραηλινής πλευράς ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση 

της Κυβερνήσεως η οποία ανεγνώρισε τον Πατριάρχη και την εκλογή του τον 

Ιανουάριο 2004. 

Διπλωματικό «θρίλερ» ευρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιεροσόλυμα, με τους Άραβες 

Χριστιανούς να διεκδικούν ανοικτά το Πατριαρχείο, την Μόσχα να πρωταγωνιστεί 

στην αμφισβήτηση του Πατριάρχου και το Ισραήλ να στηρίζει την ισχύουσα 

κατάσταση υπό τον όρο του απολύτου ελέγχου της τωρινής διοικήσεως. Οι 

συνέπειες απρόβλεπτες με ανοικτό το ενδεχόμενο παραιτήσεως του Πατριάρχου. 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

στ. Σε διάλειμμα του φραστικού πολέμου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η 

Ουάσιγκτον προσέφερε βοήθεια στην Τεχεράνη μετά τον φονικό σεισμό στην 

χώρα, για την οποία υπήρξε κατηγορηματική άρνηση. Παρά την συμφωνία 

Προέδρων Ρωσίας –  ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, 

ετέθη σε ισχύ η Ρωσοϊρανική συμφωνία η οποία ορίζει την συνέχιση της 

συνεργασία των δύο χωρών στην κατασκευή πυρηνικής μονάδος και τη διάθεση 

πυρηνικών καυσίμων στο Ιράν. 

Η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η ανατροπή αυτών υπέρ μιας 

«νέας τάξεως» προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις «κάτω από το τραπέζι» παρά τις 

μεγαλόσχημες ρητορίες. 

η. Η Ιρακινή Εθνοσυνέλευση εξέλεξε τον βετεράνο Κούρδο πολιτικό Ταλαμπανί 

ως Πρόεδρο της χώρας. 

Σε μεγάλη αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου των Κούρδων εκτιμάται ότι θα 

οδηγήσει η υπόψη εκλογή. Η θετική αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει τις 

καλές σχέσεις συνεργασίας εναντίον του ΡΚΚ. Ερωτηματικά δημιουργούνται για 

τις αντιδράσεις στις βλέψεις των Τούρκων για τα πετρέλαια των περιοχών 

Κιρκούκ και Μοσούλης. 
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

α. Την χαμηλότερη παραγωγικότητα στην ΕΕ με σταθερή τάση επιδεινώσεως 

παρουσιάζει η Ελλάς, παρά το γεγονός ότι το εργατικό κόστος είναι το 

χαμηλότερη στην Ένωση των «15» όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία της 

επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα. 

Η Ελλάς μπορεί να βρίσκεται στην χειρότερη θέση της ΕΕ, αλλά και οι άλλες 

χώρες-μέλη δεν δείχνουν ότι μπορούν να μειώσουν την απόσταση από τις ΗΠΑ, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις (Ισλανδία). Δραστικά μέτρα λοιπόν για την αύξηση της 

παραγωγικότητος αντί της….καφετεριότητος!! 

β. Το ευρώ έφερε την ακρίβεια υποστηρίζει το 95% των κατοίκων 12 χωρών της 

ευρωζώνης, σύμφωνα με αποτέλεσμα δημοσκοπήσεως. 

Το μάθαμε και από την καλή και από την ... ανάποδη. 

γ. Την εισαγωγή αυστηρότερης νομοθεσίας στον έλεγχο των δημοσιονομικών 

στοιχείων των κρατών-μελών προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βασικό στόχο να 

μην επαναληφθεί στο μέλλον σε ουδεμία χώρο το φαινόμενο της Ελλάδος, το 

οποίο οδήγησε σε μεγάλη αναθεώρηση του ελλείμματος εξ αιτίας παραποιημένων 

στοιχείων τα οποία εστέλοντο τα προηγούμενα έτη στην Στατιστική Υπηρεσία της 

ΕΕ. 

Η αδιαφάνεια και η σκόπιμη…αναξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της 

Ελλάδος των προηγουμένων ετών, οδήγησαν στον σχετικό κοινοτικό κανονισμό 

για συμμόρφωση προς τους λογιστικούς κανόνες και την συνολική ποιότητα των 

υποβληθεισομένων στοιχείων. 

δ. Τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν την Ελληνική Κυβέρνηση στην θέσπιση 

νομοθεσίας για τον «βασικό μέτοχο» εξήγησε στις Βρυξέλες στον αρμόδιο 

Επίτροπο, ο Έλλην Υπουργός Οικονομίας. Ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση 

των υπηρεσιών του, ο υπόψη Επίτροπος εισηγήθη στην ολομέλεια της επιτροπής 

την έναρξη προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδος για τον σχετικό 

νόμο. 

Η πρωτοβουλία της Ελλάδος ενόχλησε διότι κλείνει τις... «μπαλκονόπορτες» και 

δημιουργεί τις βάσεις για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διαπλοκής στις δημόσιες 

δαπάνες, με τον «βασικό...αμέτοχο» κυρίαρχο λαό σε κατάσταση….Νιρβάνα! Η 

υπεράσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και η διαφάνεια δεν πρέπει να τίθενται 

σε διαπραγμάτευση». 

ε. Περίοδος εντόνων διπλωματικών διεργασιών άρχισε για τις Ευρωτουρκικές 

σχέσεις με σημείο αιχμής το Κυπριακό. Η τουρκική διπλωματία αναζητεί διέξοδο 

από την υποχρέωσή της για άμεση αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 



12 

 

επενδύει στην Βρετανική Προεδρία η οποία αρχίζει τον Ιούνιο. Περίεργες 

πληροφορίες για συμφωνίες Αγκύρας-Κομισιόν, περιπλέκουν τις σχέσεις 

Αγκύρας-Λευκωσίας. 

 

Η Άγκυρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρακάμψει ή τουλάχιστον να 

«υδροποιήσει» την απόφαση της Συνόδου Κορυφής στις 17 Δεκεμβρίου 2005, η 

οποία την υποχρεώνει να υπογράψει πρωτόκολλο τελωνειακής ενώσεως και με την 

Κύπρο. Οι ύποπτες φήμες με συμφωνία υπογραφής μεν, αλλά δε... άρχισαν να 

κυκλοφορούν στην ΕΕ και θα είναι ένα επιπλέον κορυφαίο γεγονός καταργήσεως 

της κοινοτικής λογικής χάριν της Τουρκίας. 

στ. Με νέες απώλειες πόρων από το Β΄ ΚΠΣ ευρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάς 

καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά προγράμματα όπως οι «Οδικοί Άξονες» και οι 

Σιδηρόδρομοι. Σημειώνεται ότι έχουν χαθεί οριστικά από το Β΄ ΚΠΣ κονδύλια 

υπερβαίνοντας το 1 δις Ευρώ. 

Ο «ωχαδερφισμός» και η αδυναμία διαχειρίσεως - κατά τα παρελθόντα έτη - 

ορθώς των κοινοτικών πόρων, επέρχεται ως «μπούμερανγκ». 

ζ. Μετά την πολιτική συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, 

επραγματοποιήθη η αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητος και επικυρωθέν 

από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανοίγει τον δρόμο για την ελαστική εφαρμογή του, 

δεδομένου ότι δημιουργούσε μέχρι τώρα τεράστια προβλήματα στις χώρες με 

υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα (πρώτη η Ελλάς με 2η την Ιταλία). 

Αυτό μας έλειπε! Να χάσουμε την πρωτιά !! 

η. Σχέδια για τη διαχείριση της οικονομικής μεταναστεύσεως, την λεγομένη 

Πράσινη Βίβλο, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την κοινή 

στρατηγική για τους πρόσφυγες. 

Κάλλιο αργά παρά ποτέ!! 

θ. Από το 1993 η Ελλάς παρεπέμφθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 117 φορές. Για 

τις 25 έχει «καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου» ενώ εκκρεμούν 92 

υποθέσεις. 

Μόνιμος πελάτης - κατηγορούμενη - του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου –  είχε 

καταντήσει η Ελλάς. 

ι. Το εγκώμιο της Ελλάδος έπλεξε ο αρμόδιος Επίτροπος για οικονομικά θέματα, 

με εύσημα και παρότρυνση να συνεχίσει το δυσχερές έργο της αναστηλώσεως της 

Ελληνικής οικονομίας, χαιρετίζοντας τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά μέτρα. 
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Η τακτική της αποκρύψεως και παραπλανήσεως είχε μετατρέψει την Ελλάδα σε 

μαύρο πρόβατο της ΕΕ. 

7. Η.Π.Α. 

 

α. Σε θετικό κλίμα, με την παρουσία της νέας ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, επραγματοποιήθη 

η σύνοδος του ΝΑΤΟ με βασικό θέμα της συνεδριάσεως το Ιράκ. Ενδεικτική τάση 

του νέου κλίματος στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ, υπήρξε η ομιλία της ΥΠΕΞ στο 

Παρίσι. 

Η προλείανση του «εδάφους» για την περιοδεία του «Πλανητάρχου» από την 

Αμερικανίδα ΥΠΕΞ, διέψευσε τις Κασσάνδρες οι οποίες προέβλεπαν ότι η 

επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση 

των Ευρωατλαντικών σχέσεων. Εξάλλου η εξουσία είναι...θηλυκού γένους. 

β. Σαφή απειλή προς την Δαμασκό εξετόξευσε η Ουάσιγκτον προειδοποιώντας ότι 

δημιουργεί εμπόδιο στα αμερικανικά σχέδια για εκδημοκρατισμό της 

Μ.Ανατολής. Η αντίδραση των ΗΠΑ απαντά στα σχέδια συγκροτήσεως «κοινού 

μετώπου» Ιράν-Συρίας έναντι των ΗΠΑ. 

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Συρίας έχουν εισέλθει σε δύσκολη ατραπό!! Η όξυνση στις 

Αμερικανοσυριακές σχέσεις είναι εμφανής και οι επαπειλούμενες κυρώσεις εκ 

μέρους των ΗΠΑ, αποτελούν τον κύριο μοχλό πιέσεως προκειμένου να 

αποσυρθούν τα Συριακά στρατεύματα από τον Λίβανο. 

γ. Την έναρξη μιας νέας εποχής στις διατλαντικές σχέσεις, τις οποίες «καμία 

περαστική διαφωνία» δεν μπορεί να βλάψει, ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά 

την ομιλία του στις Βρυξέλες ενώπιον αξιωματούχων της ΕΕ και ΝΑΤΟ. 

Με την «επίθεση φιλίας» του Αμερικανού Προέδρου κατά την περιοδεία του στην 

Ευρώπη, επανήρχισαν αιφνιδίως οι …. ερωτοτροπίες με την Ευρώπη! Φοβού 

τους... Ινδιάνους και δώρα φέροντες!! 

δ. Επικριτική για την Ελλάδα είναι η ετησία έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα το 2004 η οποία εδόθη στη δημοσιότητα και κινείται στο 

περυσινό πλαίσιο. 

Μήπως θα πρέπει - μέσω ΕΕ - να γίνει αντίστοιχη έκθεση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις ΗΠΑ; Και μετά γίνεται λόγος για «νέο κεφάλαιο» στις 

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις!! 

ε. Την ανάγκη κινητοποιήσεως προκειμένου να «μειωθεί η πιθανότης μιας 

πυρηνικής καταστροφής» υπεγράμμισαν Αμερικανοί επιστήμονες, καθώς οι 

πυρηνικές φιλοδοξίες Ιράν και Β. Κορέας ευρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος. 
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στ. Νέες επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος σχεδιάζει ο «Σεϊχης του τρόμου» 

σημαίνοντας συναγερμό στις ΗΠΑ, ενώ το ομοσπονδιακό δικαστήριο απεφάνθη 

πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να διατάσει κράτηση υπόπτων επ΄αόριστον. 

Η συντηρουμένη «τρομολαγνική» ρητορική έχει και τα επακόλουθά της. 

ζ. Την ικανοποίησή του για την καταγραφομένη πρόοδο στις Ελληνοαμερικανικές 

σχέσεις, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, εξαίροντας παράλληλα τη 

στάση της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Με την επίσκεψη 

του Έλληνα ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ, η Αμερικανίδα ομόλογός του επεσήμανε το άριστο 

επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Παράλληλα εξεδηλώθη πρόταση 

λύσεως του προβλήματος της ονομασίας των Σκοπίων, με την επισήμανση ότι «η 

Ελλάς αποτελεί τον ισχυρότερο εταίρο των ΗΠΑ στα Βαλκάνια». 

Το μέλλον θα δείξει κατά πόσον η επιχειρουμένη να δημιουργηθεί «νέα εικόνα» 

πλέον φιλικής των ΗΠΑ στην ελληνική κοινή γνώμη, θα αποδώσει 

τους...αναμενόμενους καρπούς και όχι μόνο λόγια!! 

η. Την υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υποστηρίξει το αίτημα του 

Ισραήλ να ενσωματώσει στην επικράτειά του τα εδάφη της δυτικής όχθης, στα 

οποία υπάρχουν Εβραϊκοί οικισμοί, επαναβεβαίωση η Αμερικανίδα ΥΠΕΞ. 

Μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά; 

θ. Κόλαφος για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προ αλλά και μετά τον 

πόλεμο στο Ιράκ αποτελεί το νέο πόρισμα της ανεξαρτήτου επιτροπής που 

υπεβλήθη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο «έπεσαν έξω σε όλες 

σχεδόν τις εκτιμήσεις τους προ του πολέμου». 

Με το αποτέλεσμα της συσταθείσης επιτροπής δημιουργούνται νέες προοπτικές 

αναβαθμίσεως του συστήματος πληροφοριών της χώρας και ενισχύσεως των 

αρμοδιοτήτων του νεοτοποθετηθέντος επικεφαλής της ασφαλείας. 

ι. Το ενδιαφέρον του για μια οριστική λύση στη διένεξη Ισραήλ-Παλαιστινίων 

επέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή 

Ήπειρο. Η αμερικανική επιθυμία να λάβει το ΝΑΤΟ ενεργό ρόλο στην Μ.Α. 

εξεφράσθη στις Βρυξέλες και από τον Ισραηλινό Πρεσβευτή. 

Η ένταξη του Ισραήλ στο ΝΑΤΟ, παρέχει τη δυνατότητα επιθέσεως εναντίον των 

γειτόνων του με την «βούλα» της Ευρωατλαντικής συμμαχίας, άνευ ουδεμιάς 

αντιδράσεως της άλλης πλευράς, αφού οιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα 

εκλαμβάνετο ως επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ. Το «ένας για όλους και όλοι για 

έναν» στο μεγαλείο του. 
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ια. Την «θλιβερή πρωτιά» της μεγαλύτερης αγοράς ναρκωτικών στον κόσμο 

διετήρησε και το 2004 η Βόρειος Αμερική, σύμφωνα με την ετησία έκθεση του 

Διεθνούς Συμβουλίου για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών του ΟΗΕ, με τις ΗΠΑ να 

παραμένουν «η πλέον σημαντική αγορά παρανόμων ναρκωτικών ουσιών» 

(ποσοστό τοξικομανών στην χώρα 8,2%). 

8. ΡΩΣΙΑ 

α. Την επιτευχθείσα ευρεία νίκη της «Πορτοκαλί Επαναστάσεως» και του ηγέτου 

της –  αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών στην Ουκρανία - ακολούθησε 

δέσμευση του νεοεκλεγέντος Προέδρου για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και όχι μόνο.. 

Το γεωπολιτικό νέο όραμα της Ρωσίας για τη δημιουργία «Σλαβοορθοδόξου 

Ομοσπονδίας», διαφαίνεται ότι ναυαγεί. Το ενδεχόμενο εντάξεως της Ουκρανίας 

όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ εκτιμάται ως πλέον πιθανό. Η «ηλάγρα» 

σχεδιάζεται με προσοχή, σύνεση και...μέθοδο! 

β. Εκρηκτικές διαστάσεις έχει λάβει στον Ρωσικό στρατό το φαινόμενο των 

αυτοκτονιών νεαρών στρατιωτών, το οποίο έχει φθάσει να προκαλεί το ? των 

ετησίων απωλειών. Εξάλλου αποκαρδιωτικά για τον άλλοτε πανίσχυρο στρατό 

είναι και τα στοιχεία για την εγκληματικότητα στις Ε.Δ. 

 

9. AΣΙΑ 

α. Ρωσοκορεατικές συνομιλίες επραγματοποιήθησαν μεταξύ των ΥΠΕΞ των δύο 

χωρών με αφορμή την αναδυομένη κρίση, μετά την αποχώρηση της Β.Κορέας από 

τις εξαμερείς επαφές, για το Βορειοκορεατικό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών 

όπλων. Οι δύο πλευρές ετάχθησαν υπέρ της αμέσου επανενάρξεως των εξαμερών 

διαπραγματεύσεων. 

β. Η λαϊκή εθνοσυνέλευση της Κίνας υιοθέτησε τον «αντιαποσχιστικό νόμο» ο 

οποίος προβλέπει την προσφυγή σε βίαια μέσα στην περίπτωση κατά την οποία η 

Ταϊβάν διακηρύξει την ανεξαρτησία της. Ο νόμος προβλέπει μεγάλη οφέλη για την 

«ατίθαση νήσο» στην περίπτωση αποδοχής επανενώσεως με την Κίνα. Η Ταϊβάν 

καταδίκασε τον σχετικό νόμο, θεωρώντας τον ισοδύναμο με νομιμοποίηση του 

πολέμου. 

«Στενό μαρκάρισμα» και μάλιστα στη «μικρή περιοχή» προσπαθεί να εφαρμόσει η 

Κίνα στην Ταϊβάν. Το ενδεχόμενο εμφανίσεως μιμητών δεν αποκλείεται. Η χώρα 

του «Κόκκινου δράκου» αναδύεται θεαματικά στο παίγνιο της γεωστρατηγικής 

στην παγκόσμια σκηνή. 
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γ. Έντονη ανησυχία αποτυπώνεται από τα γεγονότα εξεγέρσεως στην Κιργιζία, με 

την Ρωσία να μετρά άλλη μία ήττα και να καταδικάζει τις αλλαγές εξουσίας δια 

της βίας. 

Το μετασοβιετικό όραμα του Ρώσου Προέδρου μετρά ένα επιπλέον κενό, ενώ η 

Ουάσιγκτον «χαμογελά» καθώς άλλος ένας θύλακας τρομοκρατίας έσβησε και η 

επιρροή της βαθμιαία εξαπλώνεται. 
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2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» 

(13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005) 

Ομιλητής : Ταξίαρχος ε.α. Π. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 

To πρώτο μέρος της ομιλίας που αφορούσε στα τεχνικά στοιχεία των Δορυφόρων 

δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος. Σκόπιμο είναι να μη το επαναλάβουμε 

γι΄αυτό παραθέτουμε την υπόλοιπη ομιλία με μικρές περικοπές λόγω χώρου. 

Από την δεκαετία του 1960 τα δορυφορικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

διάφορες εφαρμογές της καθημερινότητάς μας όπως η πρόγνωση του καιρού, ο 

έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κτηματολόγιο, οι τηλεπικοινωνίες, ο 

εντοπισμός και η πλοήγηση, η έρευνα και διάσωση κ.λ.π. Εκτεταμένη χρήση 

βέβαια γίνεται από τις Ε.Δ. για θέματα όπως η αναγνώριση σημάτων, η συλλογή 

πληροφοριών, η επιχειρησιακή σχεδίαση, η εκπαίδευση, η έγκαιρη προειδοποίηση, 

οι τηλεπικοινωνίες, ο εντοπισμός και η πλοήγηση και στην επαλήθευση των 

συνθηκών αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών δηλαδή για τον έλεγχο 

διάταξης δυνάμεων, εντοπισμό πυρηνικών δοκιμών κ.λ.π. 

Oι εφαρμογές τις οποίες έχουν αναπτύξει οι Ε.Δ. της χώρας μας είναι αρκετές 

αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης εφαρμογών και σε ότι αφορά 

στην επιχειρησιακή σχεδίαση και εκπαίδευση, καθώς και βελτιώσεις των 

υφισταμένων. Οι εφαρμογές αυτές είναι : 

· Στο Στρατό Ξηράς : 

Ψ Βελτίωση ψηφιακών χαρτών για ανάγκες ΣΔΕΠ και άλλες. 

Ψ Εκπαίδεση σε εξομοιωτές επί του πραγματικού εδάφους των περιοχών 

επιχειρήσεων της χώρας μας. 

Ψ Εκπαίδευση σε εξομοιωτές πτήσεων Α/Φ, Ε/Π και σε εξομοιωτές οδηγήσεως 

οχημάτων. 

Ψ Εφαρμογές στα πολεμικά παίγνια. 

Ψ Χρησιμοποίηση ορθοφωτογραφικών σε συνδυασμό με συσκευές GPS. 

Ψ Αντικατάσταση των «συμμοδόχων» με ψηφιακά μοντέλα εδάφους. 

Ψ Εκμετάλλευση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, τα οποία 

επεξεργάζονται ψηφιακά στοιχεία του εδάφους σε ότι αφορά : 

v Επιλογή περιοχών για κατασκευή ζωνών προσγείωσης Ε/Π και ρίψης 

αλεξιπτωτιστών. 

v Ανάλυση εδάφους (αναγλύφου) για εντοπισμό και εξεύρεση καταλλήλων 

περιοχών για την κίνηση αρμάτων. 

v Ανάλυση εδάφους για την εξεύρεση καταλλήλων κατά περίπτωση οδών. 

v Επιλογή περιοχών τοποθέτησης γεφυρών. 

v Επιλογή αξόνων επιθέσεως, γραμμών αμύνης, περιοχών στρώσεως ναρκοπεδίων, 

θέσεις τάξεως βαρέων όπλων Πεζικού και μονάδων Πυροβολικού. 

· Στο Πολεμικό Ναυτικό : 

Ψ Παρακολούθηση Ναυτικών έργων/οχυρώσεων ακτογραμμής μέσω της 

ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. 

Ψ Εντοπισμός ναρκοπεδίων με εκμετάλλευση της βαθυμετρίας. 
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Ψ Προσδιορισμός κατανομής θερμικών μεταβολών στην επιφάνεια της θάλασσας, 

όπου δεν υπάρχουν στοιχεία από την Υδρογραφική Υπηρεσία, για μελέτη του 

ανθυποβρυχιακού περιβάλλοντος. 

Ψ Κατασκευή αναγλύφου ακτών, η οποία σε συνδυασμό με τους χάρτες 

αποβάσεων συμβάλλει στην ορθότερη σχεδίαση των αποβατικών επιχειρήσεων. 

Ψ Εντοπισμός τομέων υποβρυχίων από δορυφόρους που διαθέτουν θερμικό 

κανάλι για εντοπισμό της στήλης απόνερων. 

· Στην Πολεμική Αεροπορία : 

Ψ Παρακολούθηση καταστάσεων Α/Δ και μεταστάθμευσης Α/Φ η οποία είναι 

εκτός των δυνατοτήτων των AWACS. Γίνεται με δορυφορικές εικόνες. 

Ψ Κατασκευή αναγλύφου. 

Οι ισχυρότερες χώρες έχουν αναπτύξει διαστημικά προγράμματα. Ιδιαίτερα οι 

ΗΠΑ, που υπερτερούν στην χρήση του διαστήματος, έχουν συγκροτήσει την 

Διοίκηση Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία η οποία βρίσκεται στον 

αντίποδα της NASA και πρωτοπορεί σε αρκετά διαστημικά προγράμματα. 

Η γενική θεώρηση των Αμερικανών για το Διάστημα λέει ότι είναι χώρος ζωτικής 

σημασίας για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ τις επόμενες δεκαετίες. Οι δύο 

βασικές κατευθύνσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνουν τον 

άξονα ελέγχου των επιγείων επιχειρήσεων από το Διάστημα και τον άξονα 

στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Διάστημα. 

Αν και ορισμένες διεθνείς συνθήκες περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης 

οπλικών συστημάτων στο Διάστημα οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν αντιδορυφορικά 

οπλικά συστήματα και θα κατασκευάσουν οχήματα που μπορούν να πάνε στο 

Διάστημα και από εκεί να βάλλουν εναντίον επιγείων στόχων αν διαπιστώσουν ότι 

η Κίνα και η Ρωσία εργάζονται για το σκοπό αυτό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ 

υποστηρίχτηκαν με διαστημικές υπηρεσίες που παρείχαν κυρίως οι στρατιωτικοί 

δορυφόροι, χρησιμοποιήθηκαν βόμβες αεροσκαφών που κατευθύνονται μέσω 

δορυφόρων και το γνωστό σύστημα πλοήγησης GPS. Όμως ο μείζων στόχος του 

Αμερικανικού διαστημικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

αντιπυραυλικού συστήματος άμυνας που θα ελέγχεται από το Διάστημα τα 

επόμενα χρόνια. Οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, οικονομικώς και σε 

ανθρώπινο δυναμικό, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS (Ιnternational Space 

Station). Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τροχιά 150 δορυφόροι των ΗΠΑ. Μεταξύ 

τους είναι ο LANDSAT, IKONOS κ.λ.π. 

Ανάλογες επιδιώξεις, χωρίς όμως να συγκρίνεται σε αποτελέσματα, έχει και η 

Κίνα. Ήδη η Κίνα έχει κατασκευάσει και θέσει σε τροχιά 47 τεχνητούς 

δορυφόρους διαφόρων τύπων. Απώτερος στόχος του Κινεζικού Διαστημικού 

προγράμματος είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση. 

Η Ρωσία ήταν και είναι το «επτασφράγιστο μυστικό» στον τομέα του 

Διαστήματος. Το Διαστημικό πρόγραμμα ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις όπως το πρόγραμμα αναγνώρισης θέσης μέσω δορυφόρου το 

Glonnas. 

Το Διαστημικό πρόγραμμα της Ινδίας είναι προσαρμοσμένο στην οικονομική και 
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κοινωνική της ανάπτυξη. Η Ινδία έχει θέσει σε τροχιά τον δορυφόρο IRS-1C και 

σχεδιάζει να δημιουργήσει Διοίκηση Διαστήματος. Ισραήλ έχει αναπτύξει ένα 

συνδυασμό δύο δορυφορικών συστημάτων. Ένα που θα καλύπτει μεγάλες 

περιοχές και ένα που θα κάνει τις εμπεριστατωμένες λήψεις, τον Offeg 5, για 

αναγνώριση. Στη συνέχεια με την βοήθεια των ΗΠΑ προχώρησε σε ένα νέο 

εμπορικό σύστημα δορυφόρων παρατήρησης γης με το όνομα EROS. Επιπλέον το 

Ισραήλ έχει αποκτήσει έναν επίγειο σταθμό, στρατιωτικών προδιαγραφών, που 

μπορεί να λαμβάνει εικόνες του Αμερικανικού Δορυφόρου ΙKONOS. Αλλά και 

για τις τηλεπικοινωνίες έχει αναπτύξει τον γεωστατικό δορυφόρο ΑMOS που 

καλύπτει τις ανάγκες του. 

Η Γαλλία είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη για τις στρατιωτικές χρήσεις του 

διαστήματος. Ήδη προωθεί την κατασκευή του συστήματος πλοήγησης Galileo 

και του Δορυφορικού συστήματος Helios-2 ενώ ενεργοποιείται στις διεθνείς 

συνεργασίες ακόμη και με κράτη εκτός Ευρώπης όπως με την Ινδία και την Κίνα. 

Ήδη έχει θέσει σε τροχιά τον δορυφόρο τηλεπισκόπισης SPOT και σχεδιάζει 

γι΄αυτό το μήνα την εκτόξευση του δορυφόρου επικοινωνιών Syracuse-3 σε 

αντικατάσταση του Telecom-2. Επιπλέον συνεργάζεται με την Ιταλία στο 

πρόγραμμα δορυφόρων με Radar συνθετικού ανοίγματος (SAR) COSMO-

SKYMED το οποίο θα εκτοξευθεί το 2006 και θα λειτουργήσει από τον Απρίλιο 

του 2007. Οι εταιρείες που το κατασκευάζουν είναι η ALENIA και η ALCATEL. 

Η Τουρκία έχει τη δική της Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα. Οι τρεις 

Δορυφόροι TURKSAT έχουν ήδη δώσει στις Τουρκικές Ε.Δ. ικανότητες 

ψηφιακών τηλεπικοινωνιών παντός καιρού, με ενσωματωμένες δυνατότητες 

αντιπαρεμβολής. Παράλληλα εκτόξευσε στο διάστημα τον πρώτο μίνι δορυφόρο 

τηλεπισκόπισης δικής της κατασκευής. Ο δορυφόρος ονομάζεται BILSAT-1, έχει 

δυνατότητα κάλυψης 600 km και θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων εφαρμογών, 

στον αγροτικό τομέα, την διαχείριση φυσικών καταστροφών και σε θέματα 

κτηματολογίου. Παράλληλα η Τουρκία συνεχίζει να αξιοποιεί τις δυνατότητες που 

της προσφέρει ο επίγειος δορυφορικός σταθμός του συστήματος IKONOS (ΗΠΑ) 

που εξασφαλίζει ακρίβεια κατόπτευσης ενός μέτρου. Επομένως η Τουρκία έχει τη 

δυνατότητα καθημερινής κατόπτευσης της ελληνικής επικράτειας και αν 

συνδυάσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) με τους δορυφόρους της τότε 

θα δύναται να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για αποστολές σε μεγάλο βάθος. 

Σημειώνεται ότι η Τουρκία μαζί με άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, έχει υπογράψει 

μνημόνιο κατανόησης για τη χρηματοδότηση του προγράμματος GPS των ΗΠΑ. 

Η αλματώδης εξέλιξη στην χρησιμοποίηση των δορυφορικών συστημάτων 

επέβαλλε την ανάγκη μιας συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών με σκοπό τη 

δημιουργία ενός ανεξαρτήτου και αυτόνομου ευρωπαϊκού συστήματος 

διαστημικών παρατηρήσεων με χρήση μόνο ευρωπαϊκών δορυφόρων. Αυτή η 

ανάγκη καταδείχθηκε και από την εμπλοκή στις κρίσεις στον Περσικό Κόλπο, στα 

Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ όπου έγινε φανερή η ανάγκη βελτιώσεων 

στα θέματα διοίκησης, ελέγχου και πληροφοριών. Άλλωστε η απόφαση της 

Ευρώπης να προχωρήσει στην ανάπτυξη δυνάμεων ταχείας αντίδρασης και σε μια 

κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας επιβάλλει, από μόνη της, την απόκτηση 
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μέσων υποστήριξης και φυσικά η διαστημική συνιστώσα συμπεριλαμβάνεται σε 

αυτά. 

Έτσι δημιουργήθηκε αρχικά το 1991, μετά τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, το 

Δορυφορικό Κέντρο το οποίο λειτουργούσε στα πλαίσια της ΔΕΕ με σκοπό στην 

συλλογή, επεξεργασία και διανομή διαστημικών πληροφοριών για την μείωση των 

εξοπλισμών, την παρακολούθηση και διαχείριση κρίσεων και την επισκόπιση του 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, πάντα στα πλαίσια της ΕΕ, συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) χωρίς όμως να έχει κάποια ιδιαίτερη θεσμική σχέση 

με την ΕΕ αν και καταβάλλονται προσπάθειες για σύνταξη πρωτοκόλλου 

συνεργασίας. 

Πάντως φορέας καθορισμού της πολιτικής για το Διάστημα στο πλαίσιο της ΕΕ 

μέχρι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη στο πρόγραμμα για το Διάστημα 

της ΕΕ πέραν του προγράμματος παρατήρησης που θα αναπτυχθεί μετά το 2008 με 

τον τίτλο «Παγκόσμια Παρατήρηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια» η ΕΕ 

έχει αποφασίσει να αναπτύξει μέσω της ESA για το 2008 και το δορυφορικό 

σύστημα πλοήγησης Galileo. To Galileo θα αποτελείται από 30 δορυφορικά 

συστήματα και επίγειους υποσταθμούς και θα τεθεί σε λειτουργία πριν το 2010 με 

το συνολικό κόστος κατασκευής να έχει υπολογισθεί πλησίον των 3,2 δις ευρώ. 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα σε σχέση με το διάστημα, κατ΄αρχήν θα 

πρέπει να αναφερθούμε στον 1ο Ελληνικό δορυφόρο τον HELLAS - SAT. O 

HELLAS - SAT μας υπόσχεται γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο και υψηλής 

ταχύτητας μετάδοση ψηφιακών σημάτων. Η χώρα μας απέκτησε δορυφορική 

τεχνολογία και εισήλθε στην ομάδα των διαστημικών χωρών της Ευρώπης στο 

European Space Agency (ESA) εκπρόσωπος του οποίου μας τιμά σήμερα με την 

παρουσία του. Ο Ελληνικός δορυφόρος θα συμβάλλει στην προβολή, μέσω των 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, του πολιτισμού μας, των εθνικών θέσεών μας αλλά 

και των οικονομικών δυνατοτήτων μας. Ο HELLAS - SAT πιστεύουμε ότι είναι σε 

θέση να προσφέρει ασφαλείς επικοινωνίες στις Ε.Δ. της Ελλάδας και Κύπρου 

αποκαθιστώντας έναν «ενιαίο τηλεπικοινωνιακό χώρο» μεταξύ των δύο κρατών. 

Οι Ε.Δ. της χώρας μας εκμεταλλεύονται δορυφορικά στοιχεία μέσω της 

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της 

Διεύθυνσης Επικοινωνιών του ΓΕΝ και του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών 

Εφαρμογών (ΕΚΔΕ) του ΓΕΑ. 

Σημειώνεται ότι πουθενά δεν γίνεται μνεία, σε κείμενα των Ε.Δ. και ειδικότερα 

στη Στρατιωτική Στρατηγική αναφοράς στην Διαστημική Στρατηγική. Αυτό το 

οποίο υφίσταται είναι ο καθορισμός της Διαστημικής Πολιτικής από το ΣΑΓΕ, το 

1995, η πρόταση για αντίστοιχη Εθνική Πολιτική στον Πρωθυπουργό το 1997 και 

μια νεώτερη προσπάθεια το 2003 πάλι με πρωταγωνιστή το ΥΠΕΘΑ. Η τελευταία 

πρόταση είχε υποβληθεί από τη Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας 

τον Δεκέμβριο του 2003. 

Σκόπιμος λοιπόν είναι ο καθορισμός Διαστημικής Πολιτικής και η συγκρότηση 

μιας Εθνικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Άποψη της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ είναι ότι η εμπλοκή 

των Ε.Δ. με τη Διαστημική Στρατηγική πρέπει να είναι άμεση και να δοθεί σχετική 

προτεραιότητα με κατάλληλη ενημέρωση των Επιχειρησιακών Αξιωματικών επί 
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των εφαρμογών των δορυφορικών δεδομένων και παράλληλα να γίνει η αναγκαία 

επιμόρφωση των Τεχνικών Αξιωματικών. 

Είναι γεγονός ότι οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στην διαστημική τεχνολογία 

έχουν επιτρέψει τη δημιουργία ανάπτυξης μικροδορυφόρων με κόστος μικρότερο, 

γεγονός που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. 

Από τους διεθνούς ενδιαφέροντος φορείς σκόπιμο είναι να αναφερθούν : Η 

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU) 

που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των συχνοτήτων και των θέσεων 

στην γεωστατική τροχιά, ο Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών 

(INTELSAT - International Telecommunication Satellite Organization) ο οποίος 

εξυπηρετεί τις διηπειρωτικές τηλεπικοινωνίες μέσω των 21 τηλεπικοινωνιακών 

δορυφόρων που διαθέτει, ο Διεθνής Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών 

Ναυσιπλοϊας (INMARSAT - International Maritime Satellite Organization) ο 

οποίος εξυπηρετεί τόσο τις Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνίες όσο και την Κινητή 

Τηλεφωνία με τους 9 γεωστατικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους του. Στους 

δύο τελευταίους οργανισμούς η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος και εκπροσωπείται 

από τον ΟΤΕ 

Στην Ευρώπη έχει συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκμετάλλευση των 

Μετεωρολογικών Δορυφόρων (European Association for the Exploitation of 

Meteorological Satellites - EUMETSAT) στην οποία συμμετέχει η χώρα μας με 

την ΕΜΥ, ο Οργανισμός για τις Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Δορυφορικές 

Επικοινωνίες (European Military Satellite for Communications - EUMILSAT), ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Εuropean 

Telecommunication Satellite Organisation - EUTELSAT) ο οποίος διαθέτει 18 

γεωστατικούς δορυφόρους και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει με τον ΟΤΕ. 

Σε σχέση με τη χώρα μας, η οραιογραφία του ελληνικού χώρου, το νησιώτικο 

περιβάλλον και η μεγάλη έκταση συνόρων, καθιστούν δύσκολη την 

αποκατάσταση ενσυρμάτων επικοινωνιών και πολλές φορές όχι εγγυημένη. Οι 

δορυφορικές επικοινωνίες θα συμπληρώσουν το υπάρχον δίκτυο επικοινωνιών και 

θα εξασφαλίσουν την ταυτόχρονη επικοινωνία των Κέντρων Διοικήσεως και 

Ελέγχου προς όλους τους δυνατούς ανταποκριτές. 

Προσφάτως η χώρα μας εισήλθε στην Κοινοπραξία "Helios-2" η οποία 

διαχειρίζεται το μοναδικό στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα της Ευρώπης. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν έξη (6) χρήστες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, 

Ιταλία, Ελλάδα) με επικεφαλής του προγράμματος την Γαλλία. 

Η χώρα μας συμμετέχει με 2,5% στο πρόγραμμα ενώ το συνολικό κόστος 

εκτιμάται στα 80 περίπου εκ. δολάρια. Στο ποσό αυτό βέβαια θα πρέπει να 

προστεθεί και το κόστος για την απόκτηση ενός αναγκαίου δορυφορικού σταθμού 

λήψεως εικόνων που αν κρίνουμε από τον ακυρωθέντα διαγωνισμό, τα διαθέσιμα 

κονδύλια είναι της τάξεως των 15 εκ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζει στη 

χώρα μας δορυφορικές εικόνες ιδιαίτερα υψηλής ευκρίνειας (40 εκατ.) ημέρας και 

νύχτας. 

Ο πρώτος δορυφόρος “ Helios-2”  εκτοξεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2004, έχει 

βάρος 4,2 τόνων και τέθηκε σε χαμηλή τροχιά στα 700 χιλιόμετρα έτσι ώστε να 
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βρίσκεται αρκετά έξω από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας (για λιγότερη 

φθορά) αλλά και σχετικά κοντά στην επιφάνεια της γης ώστε τα οπτικά του 

συστήματα να απεικονίζουν τις προς φωτογράφηση περιοχές με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια και ανάλυση. 

Ο δεύτερος δορυφόρος “ Helios-2”  αναμένεται να εκτοξευτεί το αργότερο το 

2009. 

Κάποιες από τις απαιτήσεις μας σε σχέση με τις Δορυφορικές Επικοινωνίες και 

την Δορυφορική Τηλεπισκόπηση θα μπορούσαν να είναι : 

· Για τις Δορυφορικές Επικοινωνίες : 

Ψ Συνεχής λειτουργία του δορυφορικού συστήματος και συμβατότητά του με τα 

συμμαχικά δίκτυα επικοινωνίας. 

Ψ Εξασφάλιση της δυνατότητος συνεχούς μετάδοσης σημάτων με την θωράκιση 

των επικοινωνιών έναντι υποκλοπών και παρεμβολών. 

Ψ Η ύπαρξη δυνατότητος συνεργασίας των δορυφόρων με τα UAV και AWACS. 

Ψ Η λειτουργία όλου του συστήματος να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε συνθήκες 

καιρού και φωτός. 

· Για την Δορυφορική Τηλεπισκόπηση : 

Ψ Συνεχής λειτουργία του δορυφορικού συστήματος. Θα πρέπει όχι μόνο όλοι οι 

δορυφόροι να είναι σε λειτουργία (πιθανώς κάποιος να χαρακτηρίζεται ως 

εφεδρικός) αλλά και να υπάρχει η βούληση των διαχειριστών ή ιδιοκτητών για 

συνεχή λειτουργία. 

Ψ Να υπάρχει σύνδεση με δορυφορικές επικοινωνίες για την ταχύτερη και έγκαιρη 

(real time) διανομή τους σε όλη την έκταση ενδιαφέροντός μας. 

Ψ Να υπάρχει δυνατότητα μικρής χρονικά επεξεργασίας για την ταχύτερη διανομή 

τους. 

Ψ Η παρατήρηση από τους δορυφόρους να γίνεται σε ολόκληρη τη ζώνη 

ελληνικού ενδιαφέροντος (Ασία, ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, Κύπρο, Μέση 

Ανατολή, Ανατολή Μεσόγειο, Βορ. Αφρική, Αδριατική Θάλασσα και Ιόνιο 

Πέλαγος). 

Ψ Δυνατότητα λήψης με όλες τις συνθήκες καιρού και φωτός. Σημασία εδώ έχουν 

οι ανιχνευτές (οπτικοί ή Radar) που χρησιμοποιούνται. 

Ψ Ο χρόνος περιοδικής επανεπίσκεψης στο προς φωτογράφηση σημείο να είναι 

μικρός. Εν ειρήνη όχι μικρότερος της μίας εβδομάδος και σε περιόδους κρίσεων 

όχι μικρότερος της μιας ημέρας. 

Ψ Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η επιβιωσιμότητα των επιγείων σταθμών 

εδάφους. 

Είναι θέμα κύρους πλέον μια χώρα να διαθέτει δορυφόρο. Μετά τη λειτουργία ήδη 

του Hellas - Sat και την είσοδο της χώρας μας στην Κοινοπραξία «Helios-2» είναι 

ευνόητο ότι ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της υποδομής 

δορυφορικών επικοινωνιών και τη διεύρυνση της χρήσης δορυφορικών 

δεδομένων. Το νέο διεθνές πολιτικό περιβάλλον και η ταχεία πρόοδος της 

διαστημικής τεχνολογίας δείχνουν την ανάγκη εκμετάλλευσης του διαστήματος ως 

βασικού Πολλαπλασιαστού Ισχύος. 
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H ΠΕΡΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. Λακαφώση 

Την 1η Μαΐου 2005, δέκα (10 ) χώρες γίνονται πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) . Πέραν των δέκα (10) χωρών και η Βουλγαρία και η Ρουμανία 

πρόκειται να ενταχθούν το 2007. 

Άρχισαν /αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ, από 17 

Μαρ 05 ενωρίς εντός του 2005. Επιθυμητό δε ήταν /είναι να παραδώσει πρώτα στο 

Δικαστήριο της Χάγης τους εγκληματίες πολέμου, όπως ζητεί η ΕΕ. Οι 

διαπραγματεύσεις για την Τουρκία πρόκειται να αρχίσουν, στις 3 Οκτ 05, εφόσον 

πριν υπογράψει και το Πρωτόκολλο τελωνειακής ένωσης με τις νέες 10 χώρες της 

ΕΕ (και με τη Κύπρο) πράγμα που σημαίνει και τη de-facto αναγνώριση από τη 

Τουρκία της Κυπριακής δημοκρατίας. Γίνεται δε, λόγος και για ένταξη άλλων 

χωρών χωρίς από τώρα πρόβλεψη γι αυτό. 

Το ιστορικό γεγονός της διεύρυνσης της ΕΕ, την 1 Μαίου 05, έδωσε την ευκαιρία 

ή μάλλον επέβαλε να συζητηθούν και να προβληθούν διάφορες απόψεις για τη 

μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ. Ποιες όμως άλλες χώρες μπορούν να ενταχθούν και 

κατά πόσο η ΕΕ είναι έτοιμη να δεχθεί και άλλες νέες χώρες. Μέχρι που όμως 

μπορεί να επεκταθεί χωρίς να διακινδυνεύει την αλλοίωση της Ευρωπαϊκής της 

οντότητας και ταυτότητας, σύμφωνα με την ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης. 

Η ΕΕ μέσα σ’  αυτό το πλαίσιο των απροσδιορίστων προβλέψεων για παραπέρα 

διεύρυνσή της , επιδιώκει και θέλει, να μην στερήσει τους γείτονές της από μερικά 

πλεονεκτήματα των πλήρων μελών της ΕΕ, στους οποίους προς το παρόν δεν 

μπορεί να υποσχεθεί προοπτική για πλήρη ένταξη. Επιπλέον δε , για να μπορέσει 

να σταθεροποιήσει και να ευθυγραμμίσει με την ΕΕ το γύρω περιβάλλον στην Β. 

Αφρική , στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Ευρώπη, προβάλλει και υιοθετεί 

την περί γειτονίας νέα Ευρωπαϊκή πολιτική με τα ούτως καλούμενα «Σχέδια 

δράσης» για κάθε γείτονα χώρα. Το πρώτο «Σχέδιο δράσης» εφαρμόζεται τώρα 

στην Ουκρανία. Η ΕΕ προσφέρει στην Ουκρανία στενές σχέσεις αφού οι 

επαναληφθείσες εκεί προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν, κατά ομολογία διεθνώς 

υπευθύνων κατά δημοκρατικό τρόπο και με διαφάνεια. Αυτή η προσφορά 

θεωρείται ως μέρος του «Σχεδίου δράσης» της ΕΕ για την Ουκρανία. 

Πέρα της Ουκρανίας , οι άλλες (6) χώρες, που πρόκειται πρώτες να τύχουν τέτοιων 

ωφελημάτων με παρόμοια «Σχέδια δράσης» της ΕΕ μέσα στο πλαίσιο της περί 

γειτονίας νέας Ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι το Μαρόκο, η Τυνησία , το Ισραήλ, η 

Παλαιστινιακή αρχή, η Ιορδανία και η Μολδαβία. Η περί γειτονίας νέα Ευρωπαϊκή 

πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός (1) περιφερειακού κύκλου φίλων μεταξύ 

των γειτονικών χωρών προς την ΕΕ , χωρίς όμως να δίδεται προοπτική για πλήρη 

ένταξή τους στην ΕΕ. 

Πιστεύεται ότι η περί γειτονίας νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική παρέχει κίνητρα στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ να βελτιώσουν τη διοικητική τους διάρθρωση , την 

οικονομική τους κατάσταση και να επιβάλουν την εφαρμογή των νόμων. 

Επιδιώκονται αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ ΕΕ και των γειτόνων της με στενότερη 

συνεργασία και με την ευκαιρία για στενότερες σχέσεις σε ευρύτερα πεδία από την 
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εκπαίδευση και από τις μεταφορές μέχρι το περιβάλλον και τον αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας. 

Αυτά τα «Σχέδια δράσης» της ΕΕ περιλαμβάνουν λεπτομερή μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από τις γειτονικές προς την ΕΕ χώρες , οι οποίες καίτοι είναι εκτός της 

ΕΕ , όμως να μπορούν να επιζητήσουν και να επιτύχουν μερικά από τα ωφελήματα 

αυτών που είναι ή πρόκειται να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. 

Τα «Σχέδια δράσης» διαπραγματεύονται ξεχωριστά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από κάθε ενδιαφερόμενη γειτονική χώρα παράλληλα με τις ανταποκρίσεις και τις 

ανταποδόσεις εκ μέρους της ΕΕ. 

Με τα θέματα δε, που περιλαμβάνονται σ' αυτά τα «Σχέδια δράσης» της ΕΕ, 

παρέχεται βοήθεια στις γειτονικές χώρες για να μπορέσουν να ευθυγραμμίσουν με 

την ΕΕ τους κανονισμούς του εμπορίου και της αγοράς, τα κριτήρια της 

μετανάστευσης και τις διαδικασίες ελέγχου των συνόρων. Επίσης να ενισχύσουν 

τη συνεργασία σε θέματα ασφαλείας προς αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των 

όπλων μαζικής καταστροφής. 

Για παράδειγμα το «Σχέδιο δράσης» για την Ουκρανία περιέχει δεσμεύσεις της ΕΕ 

που μπορεί να βοηθήσουν την Ουκρανία για να γίνει μέλος του Οργανισμού 

Παγκοσμίου εμπορίου, αφού βέβαια αυτό το Σχέδιο τύχει πρώτα της έγκρισης των 

χωρών μελών της ΕΕ. 
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H TOYΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. Κοράκη 

(18-4-2005) 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών της χώρας στην 

Τουρκία (12-13 Απριλίου 2005), ξαναγευθήκαμε την Τουρκική αδιαλλαξία και 

προκλητικότητα σε έδαφος, θάλασσα και αέρα στο Αιγαίο (Ίμια και Άνδρο). Η 

ένταση στο Αιγαίο, στο κόκκινο. Την ώρα που οι πολιτικές ηγεσίες των 

Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών συζητούσαν για βήματα προσέγγισης, 

για καθιέρωση νέων μέτρων εμπιστοσύνης και ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για 

αποφυγή εντάσεων, την ίδια ώρα, μια άλλη πηγή εξουσίας στη γείτονα χώρα, η 

ειδική κατηγορία των «διπλωματών στρατιωτών» προωθούσε τις δικές της 

επιδιώξεις διατάσσοντας πολεμικά αεροσκάφη να πετάξουν εντός του πεδίου 

βολής της Άνδρου τη στιγμή μάλιστα που εγνώριζαν ότι εκεί το Πολεμικό μας 

Ναυτικό είχε δραστηριότητες με πραγματικά πυρά, και ένα Τουρκικό πλοίο του 

Λιμενικού να πολιορκεί τα Ίμια. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας «δικαιολογήθηκε» ότι δεν εγνώριζε τίποτε 

για τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο. Πρακτική που και στο παρελθόν 

επικαλέσθηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις και μάλιστα σε ανώτατα πολιτικά 

επίπεδα. 

Σε τέτοια επίπεδα έντασης οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει. Το «φαινόμενο» όμως 

δείχνει χωρίς αμφιβολία ότι υπάρχουν όχι μόνο διαφορετικές αντιλήψεις στη 

διαμόρφωση των σχέσεων της χώρας με τους γείτονές της αλλά υπάρχουν και 

πολλαπλά κέντρα αποφάσεων και αυτό είναι επικίνδυνο. 

Ο Μουσταφά Κεμάλ, ο μετονομασθείς αργότερα Κεμάλ Ατατούρκ, που εξαφάνισε 

τους μειονοτικούς πληθυσμούς ως διασπαστικούς, εγκαθίδρυσε το ρόλο του 

στρατού στην πολιτική. Αυτή η Τουρκική ιδιαιτερότητα συνέπεια της Κεμαλικής 

ιδεολογίας συντηρείται από το κατεστημένο ώστε να διαιωνιστεί η «υπερεξουσία» 

του. 

Η Τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο όπως εκδηλώνεται, δεν μπορεί να έχει 

άλλη εξήγηση από την ωμή απειλή. Η Τουρκία θέλει να εξασφαλίσει με την 

προβολή της βίας ένα μοχλό για να πετύχει να επιβάλλει προς την Ελληνική 

πλευρά, αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα, απόψεις που αδυνατεί να τις 

επιβάλλει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Η χώρα μας στην πρόκληση αυτή αντιδρά με την Πολεμική της Αεροπορία και οι 

φράσεις «παραβίαση του εναερίου χώρου». «παράβαση των κανόνων εναέριας 

κυκλοφορίας», «αναχαίτιση», «εμπλοκή», ακούγονται πολύ συχνά στα 

καθημερινά δελτία ειδήσεων και έχουν γίνει πολύ «οικείες» σε όλους μας. Για να 

προσεγγίσουμε το φαινόμενο της Τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο θα 

αναφερθούμε πολύ συνοπτικά στο υπάρχον καθεστώς του Αιγαίου στο 

συμβολισμό των Τουρκικών προκλήσεων, τις συνέπειες και την προοπτική. 

α. Υπάρχον Καθεστώς του Αιγαίου 

Το Προεδρικό Διάταγμα 6/18-9-1931 καθορίζει το πλάτος των χωρικών υδάτων σε 

10 ναυτικά μίλια για θέματα Αεροπορίας και Αστυνόμευσης. Με τον Αναγκαστικό 
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Νόμο 230 της 17-9-/13-10-1936 έχουν καθορισθεί τα χωρικά μας ύδατα σε 6 

ναυτικά μίλια χωρίς όμως να θίγεται το διαφορετικό εύρος των χωρικών υδάτων 

που είχε καθορισθεί με προγενέστερους νόμους για άλλους σκοπούς (αλιείας, 

αεροπορικούς κ.λ.π.). Αυτά είχαν καταχωρηθεί στους διεθνείς κανονισμούς του 

ICAO. Μέχρι το 1974 η Τουρκία (όπως και κανένα άλλο κράτος) δεν 

αμφισβήτησε το καθεστώς αυτό. Τον Ιούνιο του 1975 σε συνάντηση Ελλήνων και 

Τούρκων εμπειρογνωμόνων που έγινε στην Άγκυρα η Τουρκία για πρώτη φορά 

αμφισβήτησε το υπάρχον καθεστώς και δήλωσε ότι αναγνωρίζει το εύρος των 6 

ν.μ. Από τότε άρχισαν οι Τουρκικές προκλήσεις. 

Οι Τούρκοι επικαλούνται το άρθρο 2 της Σύμβασης περί διεθνούς Πολιτικής 

Αεροπορίας του Σικάγου το 1944 που η χώρα μας επικύρωσε με το νόμο 211/1947 

που αναγράφει ότι το Κράτος ασκεί κυριαρχία στον εναέριο χώρο που υπέρκειται 

του εδάφους και των χωρικών υδάτων του. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι εφόσον η 

χώρα μας ασκεί κυριαρχία μόνο στα 6 ν.μ. τότε θα πρέπει να ασκεί κυριαρχία μόνο 

στην αντίστοιχη εναέρια στήλη. Αντίθετα η Ελλάδα υποστηρίζει την μακρόχρονη 

αναγνώριση και τις συνεχείς τηρήσεις του εύρους των 10 ν.μ. του ΕΕΧ από το 

σύνολο της διεθνούς κοινότητας και αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί από ενέργειες 

μιας χώρας. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι Τούρκοι σε πολλές περιπτώσεις και 

ειδικότερα σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο έχουν πετύχει Πολεμικά 

Αεροσκάφη άλλων χωρών του ΝΑΤΟ να παραβιάζουν το καθεστώς των 10 ν.μ. 

του ΕΕΧ. 

β. Συμβολισμός των Τουρκικών προκλήσεων 

Οι Τούρκοι δειλά στην αρχή αλλά πολύ προκλητικά τα τελευταία χρόνια 

εισέρχονται στον Ελληνικό εναέριο χώρο, παραβιάζουν τον Εθνικό εναέριο χώρο 

των 10 ν.μ. που αμφισβητούν αφού εμείς είτε δεν θέλουμε είτε δεν τολμούμε να 

τον προστατεύσουμε αποτελεσματικά. 

Συγκεκριμένα σχεδόν κάθε μέρα οι Τούρκοι πιλότοι κάνουν παραβάσεις των 

διεθνών κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, παραβιάζουν τον ΕΕΧ όχι μόνον των 10 

ν.μ. που μονομερώς υποστηρίζουμε ότι μας ανήκει αλλά και τα 6 ν.μ. που είναι 

ΕΕΧ διαθνώς αναγνωρισμένος. 

Παλαιότερα σε περιπτώσεις παραβιάσεων του ΕΕΧ μπορεί κανείς να ισχυρισθεί 

ότι εφαρμόζετο η πρακτική του ΝΑΤΟ (αναγνώριση και εντολή για αποχώρηση 

και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αναχαίτιση) και τα Τουρκικά Α/Φ 

συμμορφώνονται στην ακολουθούμενη διαδικασία. 

Ο συμβολισμός των Τουρκικών προκλήσεων είναι ξεκάθαρος. Η αμφισβήτηση του 

εύρους των 10 ν.μ. του ΕΕΧ μας και ο εξαναγκασμός σε υποχώρηση. Κάτι που δεν 

μπορούν να πετύχουν με άλλο τρόπο προσπαθούν να το εξασφαλίσουν με την 

απειλή χρήσης βίας, προσφιλής τακτική των Τούρκων που τους έχει δικαιώσει σε 

πολλές περιπτώσεις στα τελευταία χρόνια. 

Σήμερα διεξάγεται ένας σκληρός «ακήρυχτος πόλεμος» με πρωταγωνιστές τους 

φρουρούς του Αιγαίου και της τιμής του Ελληνικού Έθνους, τους Αεροπόρους 

μας. Η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την αναχαίτιση 

των Τουρκικών Α/Φ και των αδίστακτων προκλήσεων της Τουρκίας. Οι Έλληνες 

Αεροπόροι αντιμετωπίζουν μια ακατάσταλτη φοβερή απειλή για τη ζωή των και τα 
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Α/Φ δοκιμάζονται σκληρά σε αναχαιτίσεις, αερομαχίες και εμπλοκές. Ο 

«ακήρυχτος πόλεμος» στο Αιγαίο έχει τριπλό κόστος σε εκατομμύρια Ευρώ που 

«καίγονται» καθημερινά κατά τις εξόδους των Α/Φ, σε ζωές αεροπόρων μας 

(εκτιμώ ότι είναι περισσότεροι από 20 χειριστές οι νεκροί στον πόλεμο αυτό) και 

σε απώλειες αεροσκαφών. Το κόστος αυξάνει εάν συνυπολογιστεί και η 

επιβάρυνση από τις παράπλευρες συνέπειες. 

γ. Προοπτική 

Η πολιτική προσέγγιση αυτού που συμβαίνει σήμερα στο Αιγαίο μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κατάσταση με πολλά χαρακτηριστικά θεάτρου. 

Και εξηγούμαι. Οι Τούρκοι πιλότοι γνωρίζουν ότι δεν θα καταρριφθούν τα Α/Φ 

έστω και εάν βρεθούν επάνω από την Αθήνα για να θαυμάσουν την Ακρόπολη. Οι 

εσκεμμένες παραβιάσεις του Εθνικού μας εναερίου χώρου γίνονται ατιμωρητί, 

αφού τα σκοπεύουμε αλλά δεν τα κτυπάμε με πυρά. 

Η «αδράνεια» από την πλευρά μας κατά την άποψή μου οφείλεται στο ότι έχουμε 

χωρικά ύδατα 6 ν.μ. και εναέριο χώρο 10. Αυτό κατά ορισμένους αποτελεί 

παραδοξότητα που όμως για 45 περίπου χρόνια ήταν αποδεκτό από την Τουρκία 

και τη διεθνή κοινότητα. 

Η επέκταση, που είναι νομικό δικαίωμά μας, των χωρικών υδάτων σε 10 ν.μ. θα 

αποκαταστούσε την παραδοξότητα. Δεν αποφασίσαμε την επέκταση μολονότι 

νομιμοποιούμαστε να τα φθάσουμε στα 12 ν.μ. σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα 

διεθνείς συνθήκες γιατί η Τουρκία έχει δηλώσει ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ότι κάτι τέτοιο το 

θεωρεί αιτία πολέμου (casus belli). 

Το συμπέρασμα είναι ότι για ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, δεν ασκήσαμε το 

δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων, δεν καταρρίπτουμε τα α/φ που 

παραβιάζουν καθημερινά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και περιοριζόμαστε σε 

ενέργειες τύπου «θα τον ξεσκίσω τον μπινέ» για εσωτερική κατανάλωση. Και 

επειδή συμβαίνουν όλα αυτά διερωτάται κανείς εάν ζούμε το θέατρο του 

παραλόγου. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, που δεν μπορεί κανείς να 

αποκλείσει την διάπραξη του «μοιραίου λάθους» αφού οι χειριστές μας σε πολλές 

περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια αντοχής, τι μπορούμε να σχεδιάσουμε ώστε να 

φύγουμε μπροστά; Να ζητήσουμε από την ΕΕ (και επικουρικά από ΝΑΤΟ - 

Υπερδύναμη - ΟΗΕ) να επιβάλλει στην Τουρκία τον σεβασμό των κυριαρχικών 

μας δικαιωμάτων και να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι εάν αυτό δεν γίνει σε 

εύλογο χρονικό διάστημα (σαφώς προσδιορισμένο) τότε η υποστήριξη στην 

ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας θα ανακοπεί, θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας 

ύδατα σε 10 ν.μ. και κάθε παραβίαση του ΕΕΧ μας θα αντιμετωπίζεται δυναμικά. 

Να καταστήσουμε υπεύθυνους για το τι θα επακολουθήσει αυτούς που αφήνουν 

τον ταραξία της περιοχής να παραβιάζει ατιμωρητί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. 

Οι διεθνείς συγκυρίες ίσως μας ευνοούν. 

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, στη δεκαετία του '60, είχε πει στον τότε 

Πρόεδρο της Κύπρου : «Μακαριώτατε σας ομιλώ όχι σαν Πρέσβης των ΗΠΑ στη 

χώρα σας αλλά ως απλός πολίτης που έχω αγοράσει κτήμα στο νησί σας και 

προτίθεμαι να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου στο νησί. Μην εξωθήσετε τα 

πράγματα στο σημείο που οι ΗΠΑ θα βάλουν στη ζυγαριά από την μια την Κύπρο 
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και Ελλάδα και από την άλλη την Τουρκία. Η ζυγαριά θα κλίνει προς τη μεριά της 

Τουρκίας». Αυτό ίσχυε τότε, σήμερα όχι. 
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Α΄ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι ΘΕΣΕΙΣ, από το πρώτο τεύχος των «Προβληματισμών», έχουν εκτεθεί με την 

πρόβλεψη μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών κατά τον 21ο μ.Χ. αιώνα. Ως κύριο 

στοιχείο των επερχομένων πρέπει να θεωρείται η αντίθεσις μεταξύ αφ΄ενός των 

ΗΠΑ και των υπ΄αυτών ελεγχομένων εμφανώς Οργανισμών και αφανώς 

Μηχανισμών και αφ΄ετέρου της Ε.Ε. και Ρ.Ο,, οι οποίες, παρά τις διαφορές τους, 

έχουν ανάγκη συμπράξεως και συνεργασίας, ώστε να διατηρηθούν ως οντότητες 

εξισορροπιστικού αντιλόγου στη διαμόρφωση και διαχείριση των εξελίξεων του 

κόσμου. Αυτή η αντίθεσις δεν δύναται να λάβει τη μορφή προηγηθέντων 

διπολικών σχηματισμών. Πέρα από την ήδη εκφρασμένη και εξελισσομένη 

εμπλοκή στον Αραβοϊσλαμικό Χώρο, όλων των παικτών του παγκοσμίου 

περιβάλλοντος, αναδεικνύονται ήδη νέοι τομείς και περιοχές αντιθέσεων, που δεν 

αναιρούν τη βασική ιδέα. Οι ΗΠΑ εμφανώς πλέον προωθούν (έχουν συγκροτήσει 

ειδική υπηρεσία γι΄αυτό το σκοπό), μέσω των πολυχρώμων βελούδινων 

επαναστάσεων, την περίσχεση της Ρ.Ο. και προαναγγέλουν και τη δική της, εν 

καιρώ, ένταξη στο πρόγραμμά τους. Συγχρόνως με την ίδια μέθοδο εμβολίζουν και 

το χώρο της Μ.Α. στο Λίβανο και μάλλον προετοιμάζουν παρόμοιες βελούδινες 

εξελίξεις και σε άλλες Αραβοϊσλαμικές χώρες (Αίγυπτος, Συρία, Σαουδική 

Αραβία) και το Ιράν. Οι τεράστιες πληθυσμιακά Κίνα και Ινδία προσεγγίζουν, 

παραγράφουσαι τις διαφορές τους, με σκοπό να κορέσουν τη δίψα τους σε 

ενεργειακούς πόρους (πετρέλαιο-αέριο) και εξουδετερώνουν κάθε προσπάθεια 

ελέγχου των τιμών. Με την ακώλυτη ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων, 

ευελπιστούν να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις τους σε ενέργεια, αλλά μέχρι τότε, 

παρά την κατά κεφαλήν πενία τους, φαίνονται αποφασισμένοι να συντηρήσουν 

τους υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεώς τους, ρίχνοντας κεφάλαια στην αγορά 

ενεργείας. Όπλο τους ήταν και παραμένει, το επιχειρηματικά αμελητέο κόστος 

εργασίας και οι ρυθμοί αναπτύξεως (υψηλοί) με χαμηλή όμως βάση εκκινήσεως. 

Όριό τους όμως η ανάπτυξη της εσωτερικής καταναλωτικής απαιτήσεως (π.χ. για 
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αύξηση 1$ του ημερησίου κατά κεφαλήν εισοδήματος (καταναλώσεως) 

πληθυσμού 1,5 δις απαιτούνται σε ετήσια βάση εργοδοτικές καταβολές 547,5 δις 

$). Όσο η εσωτερική καταναλωτική απαίτηση θα αυξάνει (δηλαδή το 

ημερομίσθιο), τόσο το εργοδοτικό πλεονέκτημα θα μειώνεται και θα απαιτούνται 

αναδιαρθρώσεις της οικονομίας προς άλλους, πλην της μεταποιήσεως, τομείς και 

μάλλον η Κίνα κατ΄αρχήν και η Ινδία έχουν όρια, που αποκλείουν την αέναη 

ανάπτυξη, ιδίως η Κίνα που έχει εγγενές (αυτοβούλως) δημογραφικό πρόβλημα. 

Αν συνεχίσει τον έλεγχο των γεννήσεων θα υπεργηράσει, αν άρει τους 

περιορισμούς θα βρεθεί σε αδυναμία απασχολήσεως του δυναμικού της, ακόμη 

και αν μεταβληθεί σε παγκόσμιο μεταποιητικό Κέντρο. Μένει να δούμε την 

αντίδραση των άλλων παραγόντων της παγκοσμίου εξελίξεως, δηλαδή της Ε.Ε. 

και Ρ.Ο. Η Ε.Ε. έχει πορεία αναπότρεπτη της αυτονομήσεως από τις ΗΠΑ, μέσω 

της αναδείξεώς της σε πολιτειακή οντότητα και της αναλήψεως του κόστους αυτής 

της αυτονομήσεως. Η Ρ.Ο. όσο και αν πιέζεται με τις βελούδινες επαναστατικές 

περισχέσεις, συγχρόνως ενισχύεται από την υπερτίμηση των ενεργειακών υλών. 

Αν μάλιστα αληθεύουν φήμες και υπαινιγμοί περί υπάρξεως μη υπολογιζομένων 

αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσική επικράτεια, τότε η θέσις 

της Ρ.Ο. ισχυροποιείται. Επιπροσθέτως η Ρ.Ο. διαθέτει, μόνη αυτή σε όλο τον 

κόσμο, έδαφος και ανεξερεύνητο ίσως υπέδαφος και απεριόριστες δυνατότητες 

αναπτύξεως παραγωγής ενεργείας από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ανασταλτικοί 

παράγοντες αναπτύξεως και ισχυροποιήσεώς της τα εσωτερικά διαρθρωτικά 

προβλήματα Δημοκρατίας και Οικονομίας και οι σχέσεις της με τις δυτικά και 

νότιά της χώρες, της πρώην ΕΣΣΔ και του ΣΒ. Ε.Ε. και Ρ.Ο., συνεργαζόμενες και 

συμπληρούμενες, πράγματι αποτελούν αντίρροπο και ίσως ισόρροπο προς τις 

ΗΠΑ δύναμη, ικανή να προσελκύσει, με μερική έστω ικανοποίηση των αναγκών 

τους, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και να παρέμβει στην Αφρική και Λατινική Αμερική. 

Σε όλα όσα αναφέρθηκαν οι όροι ενέργεια και ενεργειακοί πόροι επαναλήφθηκαν 

πολλές φορές. Είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι σε κάθε βήμα του 21ου αιώνα θα 

πυκνώνει η αναφορά τους. Το πεπερασμένο των αποθεμάτων των 

υδρογονανθράκων και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτησή τους, μοιραία θα οδηγήσει 

σε αύξηση της τιμής και σε σκληρούς ανταγωνισμούς ελέγχου της παραγωγής και 

διακινήσεώς τους. Αναπότρεπτη πλέον η ανάγκη εξοικονομήσεως και 

αναπληρώσεως των ενεργειακών πόρων. Μέχρις ότου επιτευχθεί η αντικατάστασις 

των υδρογονανθράκων, από άλλη πηγή παραγωγής ενεργείας (π.χ. το υδρογόνο, 

που δεν θα απαιτεί ηλεκτρόλυση για να ληφθεί), αναγκαστικώς η αναπλήρωσις θα 

επιδιωχθεί με ένα ευρύτατο φάσμα, δαπανηρών στην κατασκευή τους 

ανανεωσίμων πηγών ή, επιβαρυντικών του περιβάλλοντος, χρήσεων στερεών 

καυσίμων και κυρίως με περαιτέρω ανάπτυξη των πυρηνικών αντιδραστήρων. 

Όλο αυτό το πλέγμα των παγκοσμίων προβλημάτων και πιθανών εξελίξεων δεν 

αφήνει ανεπηρέαστους τους μικρούς και τις περιφερειακές δραστηριότητες. Χώρες 

χωρίς παραγωγή ενεργειακών πόρων, μόνον μέσω της διακινήσεως μπορούν να 

παρέμβουν και να ενταχθούν στο παγκόσμιο παιχνίδι.. Άξονες και Αγωγοί 

επιτρέπουν την παρείσφρυση, την εξασφάλιση και την προστασία των μικρών και 

την ανάλογη συμμετοχή. 
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Η Εγνατία και οι ενεργειακοί αγωγοί οφείλουν να επισπευθούν και αξιοποιηθούν. 

Ήδη πολύ έχουν αργήσει. 

Β΄ Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών (ΚΕΠ) ή φενάκη αποκαταστάσεως της 

αξιοπιστίας και εξαγνισμού των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Από πενταετίας, ίσως και περισσότερο, πολύς γίνεται λόγος για τα ΚΕΠ ή και για 

τα εντός διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. ΔΟΥ) Γραφεία Ε.Π. (ΓΕΠ). 

Διάφοροι προβάλλονται λόγοι για τη σκοπιμότητα και χρησιμότητα ιδρύσεως, 

λειτουργίας και επεκτάσεως των θεσμών, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της 

Επικρατείας αφ΄ενός και των τομέων της Δημοσίας Διοικήσεως και 

Αυτοδιοικήσεως, εφ΄όλων των λειτουργιών τους, αφ΄ετέρου. 

Οι εμπνευσθέντες το θεσμό ΚΕΠ-ΓΕΠ και οι εγκολπωθέντες και προωθούντες την 

περαιτέρω ανάπτυξή του, ισχυρίζονται ότι δι΄αυτού : 

· Θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία. 

· Θα συγκεντρώσουν σε ένα μόνο σημείο (Θέση - Γραφείο) τη δοσοληψία Πολίτου 

- Δημοσίου και ΟΤΑ. 

· Θα καταπολεμήσουν τη διαπλοκή-διαφθορά στις δοσοληψίες Πολιτών - 

Λειτουργών Δημοσίου και ΟΤΑ. 

· Θα περιορίσουν το Δημόσιο Τομέα ! 

Είναι δυνατόν αυτές οι επιδιώξεις να επιτευχθούν δια του θεσμού των ΚΕΠ-ΓΕΠ; 

Αρχίζω από το τελευταίο. Κάθε ΚΕΠ-ΓΕΠ απαιτεί προσωπικό, μέσα και χώρο 

εγκαταστάσεως. Αν αυτά προέρχονται από τα ήδη υπάρχοντα, με εξυγίανση, 

αναδιοργάνωση και ανακατανομή, έχει καλώς, αν όμως, όπως προφανώς 

συμβαίνει, με πρόσθετο προσωπικό, μέσα και χώρους, τότε ο Δημόσιος Τομέας 

μεγεθύνεται. (Μεταξύ των προσφευγόντων για μονιμοποίηση συμβασιούχων 

μεγάλος αριθμός προέρχεται από το προσωπικό ΚΕΠ-ΓΕΠ). 

Περιορισμός Γραφειοκρατίας 

Εκείνο που πράγματι συμβαίνει είναι ο περιορισμός της προσελεύσεως πολιτών 

στις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη χορήγηση συγκεκριμένων απλών δημοσίων 

εγγράφων, συνήθως πιστοποιητικών, η έκδοσις των οποίων δεν απαιτεί 

επεξεργασία και συγχρόνως προϋποθέτει καταχώριση σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

Οποιαδήποτε άλλη δοσοληψία επιβάλλει αλληλογραφία, την οποία πλέον 

διενεργεί το ΚΕΠ-ΓΕΠ. Ίσως ακόμη να διευκολύνεται ο πολίτης στη σύνταξη και 

υποβολή κάποιας αιτήσεως, της οποίας το υπόδειγμα αποτελεί συνήθως γρίφο και 

για τους έξυπνους και μορφωμένους Έλληνες. Τότε βεβαίως τα ΚΕΠ-ΓΕΠ 

θυμίζουν εκσυγχρονισμένα μαγαζάκια-τραπεζάκια αιτησιογράφων, που 

συναντούσαμε στις εισόδους Δημαρχείων, Ταμείων, Σ. Γραφείων κ.λ.π. και 

αυναντούμε ακόμη στα ΚΤΕΟ, Γραφεία εκδόσεως αδειών αυτοκινήτων κ.α. 

Όσο για τα ΓΕΠ των ΔΟΥ, σε ένα έκκεντρο χώρο-Γραφείο έχει τοποθετηθεί ο 

πλέον άσχετος των Υπαλλήλων, ο οποίος απλώς δημιουργεί μια ουρά αμήχανων 

αγανακτισμένων πολιτών και, πλέον αμήχανος αυτός, τους οδηγεί να του πουν ένα 

συγκαταβατικό ευχαριστώ και πελαγωμένοι να αναχωρήσουν. 
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Συγκέντρωσις δοσοληψίας 

Εφ΄όσον οι αρμόδιες, για επεξεργασία, γνωμάτευση και απόφαση, υπηρεσίες είναι 

εκτός ΚΕΠ-ΓΕΠ, αυτά μόνον ως κέντρα διακινήσεως αλληλογραφίας 

λειτουργούν. Άλλως θα έπρεπε να αναπτύξουν εξειδικευμένα τμήματα. Δηλαδή 

ένα άλλο δίκτυο επεκτάσεως του Κράτους. 

Καταπολέμηση Διαφθοράς 

Αν ληφθούν υπ΄όψιν τα προεκτεθέντα, τα οποία, εκτός των απλών χορηγήσεων 

πιστοποιητικών και της αλληλογραφίας υποβολής αιτήσεων, ουδένα 

παρεμβάλλουν έλεγχο, η προσέγγιση εκτός ΚΕΠ-ΓΕΠ των πράγματι αρμοδίων 

Υπαλλήλων από τους πολίτες και το αντίστροφο για συναλλαγή δεν αποκλείεται 

και απλώς καλύπτεται. 

ΘΕΣΗ λοιπόν επί του θέματος : Τα ΚΕΠ-ΓΕΠ μόνο μια νέα στρατιά Δημοσίων 

Υπαλλήλων θα δημιουργήσουν. Στρατιά ικανή να παραλύει το Δημόσιο με 

απεργίες και στάσεις εργασίας. Προσκαίρως ίσως δώσουν μικρή ανακούφιση στην 

ανεργία και κάποια εκτόνωση πιέσεως στα πολιτικά γραφεία. 

ΛΥΣΗ είναι μόνον μία : Η θεσμική αποκατάσταση της ιεραρχικής λειτουργίας των 

Δημοσίων Υπηρεσιών με κατανομή και κλιμάκωση ευθύνης αποφάσεων και 

δικαιοδοσίας ελέγχου. 

Το θέμα είναι Εθνικής σημασίας και η λύσις του Εθνική Ανάγκη. 

Και αφού αναφερθήκαμε στην προσπάθεια περιορισμού του Κράτους 

(Λειτουργιών και Υπηρεσιών), προβάλλει μια ακόμη αντίφαση. Περιορίζουμε 

δήθεν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και υποκαθίστανται σαν μανιτάρια στη θέση τους 

κρατικοδίαιτες και ανεξέλεγκτες Μ.Κ.Ο. Συγχρόνως από την πίεση, πάσης μορφής 

συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και για την υπηρέτηση σκοτεινών κομματικών 

επιδιώξεων (επί 30 έτη), ευνουχίζουμε και καταργούμε κάθε ενσωματωμένη στον 

Κρατικό Μηχανισμό λειτουργία ελέγχου και αξιολογήσεως (Γεν. Διευθυντές, 

Επιθεωρητές, Διοικητική ευθύνη κ.λ.π.) και εισάγουμε εσωτερικές και εξωτερικές 

ελεγκτικές λειτουργίες διαφόρων αδιάφθορων, ράμπο κ.λ.π. Παραλλήλως, επειδή 

οι ανεύθυνες και ουσιαστικώς ανεξέλεγκτες δραστηριότητες Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων πολλαπλασιάζονται, ιδρύονται Υπηρεσίες Συνηγόρων (άλλη 

κρατικοδίαιτη Στρατιά) Πολίτη, Καταναλωτή, Πρόσφυγα, Στρατιώτη και παντός 

φυσικού ή νομικού προσώπου. Και δόξα τη Πολιτεία ΚΑΛΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, 

ΕΞΥΓΙΑΙΝΟΥΜΕ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕ και ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΜΕ το έρμο 

Ελληνικό Κράτος. 
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ΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

(Ν. 3284/10-11-2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 

«Αυστηρότερα Κριτήρια για την Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας - 

Πολιτογράφηση» 

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη 

Πρώην Υποδιευθυντού Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ 

 

Αναγκαιότητα Μεταρρύθμισης 

Ο εμπλουτισμός ανέκαθεν των κοινωνιών των εθνών με «νέο αίμα» είναι μία υγιής 

ένδειξη ανανέωσης και δυναμισμού, ιδίως αυτών που λόγω υπογεννητικότητας 

γηράσκουν και παρακμάζουν ή αποθνήσκουν, πράγμα που συμβαίνει και στην 

εποχή μας, όπου οι δείκτες γεννήσεων ανά τον κόσμο συρρικνώνονται με γοργούς 

ρυθμούς, κυρίως όμως στα κράτη της ΕΕ, τα οποία τείνουν να καταστούν χώρες 

γερόντων. 

Η αφομοίωση και ένταξη στην ελληνική κοινωνία των οικονομικών μεταναστών 

που διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα στην οποία απέβλεπε η προ ολίγων 

ετών καθιερωθείσα Νέα Μεταναστευτική Πολιτική της χώρας μας, με χαλαρούς 

και ήπιους κανόνες δικαίου, συλλήβδην και αδιακρίτως, δημιούργησε τεράστια 

προβλήματα μαζί με αταξία και χάρος κατά την εφαρμογή της στην πράξη, 

γεγονός που επέβαλε άμεση διορθωτική ρύθμιση νομοθετική, προσαρμοσμένη στα 

σύγχρονα δεδομένα και μάλιστα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Νέος Κώδικας 

Στοχεύοντας προς την κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση πρόσφατα με τον Νόμο 

3284 της 10ης Νοεμβρίου 2004 «περί κυρώσεως του κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγενείας» (ΦΕΚ 217 Τ.Α΄) που ψήφισε και έθεσε σε ισχύ, επέφερε ριζικές 

αλλαγές στον προϊσχύσαντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, θεσπίζοντας 

αυστηρότερες νομικές διατάξεις για την απόκτησή της, καταργώντας παράλληλα 

πολλούς απαρχαιωμένους Νόμους (ετών 1946, 1955 κ.α.) και συστηματοποιώντας 

τις σχετικές διατάξεις στην εφαρμογή τους, που ήταν εγκατεσπαρμένες στα 

διάφορα νομοθετήματα, δημιουργούσαν προβλήματα στην πράξη κατά την 

υλοποίησή τους. (Υπέρμετρη γραφειοκρατία, υπερβολική ταλαιπωρία των 

ενδιαφερομένων αλλοδαπών ή παλιννοστούντων, ανίερη εκμετάλλευσή τους από 

επιτήδειους και καλλιέργεια κρουσμάτων διαφθοράς υπαλλήλων κ.α.). 

Οι Νεώτερες Ρυθμίσεις 

Αποβλέποντας στην επίλυση όλων των ανωτέρω προβλημάτων, ο Νέος Κώδικας 

δίδει μεγαλύτερη έμφαση στο παρελθόν του αιτούντος αλλοδαπού και επιπλέον 

τυχόν έκδοση σε βάρος του απόφασης απέλασης επιφέρει διαρκή απαγόρευση 

απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. 
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Οι κυριότερες τροποποιήσεις γενικά αναφέρονται στις διαδικασίες απόκτησης της 

Ελληνικής Ιθαγένειας, στην εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με τις κοινοτικές 

διατάξεις και στην εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων. Επιπλέον, ενισχύεται ο 

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθόσον οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα 

συλλέγουν τα δικαιολογητικά καταρτίζοντας φάκελο ξεχωριστά για κάθε 

αλλοδαπό και στη συνέχεια, μετά από τον έλεγχο της πληρότητάς τους, θα 

αποστέλλουν τον φάκελο στην περιφέρεια για την περαιτέρω διαδικασία. Τελικά, 

ο φάκελος, μετά και της γνώμης της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του τόπου 

διαμονής του αλλοδαπού για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια 

της χώρας, διαβιβάζεται για τελική κρίση στο Προϊστάμενο Υπουργείο. 

Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του 

αλλοδαπού μέσε σε ετήσια προθεσμία, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας, άλλως ανακαλείται η σχετική απόφαση πολιτογράφησης. 

Οι Κυριότερες Αλλαγές 

1. Ο γάμος δεν έχει ως συνέπεια αφ΄εαυτού την απόκτηση ή την απώλεια της 

Ελληνικής Ιθαγένειας. Όσοι είναι σύζυγοι Ελλήνων-Ελληνίδων και έχουν 

αποκτήσει τέκνο, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια εφόσον έχουν συμπληρώσει 

3ετή διαμονή στην Ελλάδα (δεν απαιτείται η προϋπόθεση της 10ετούς διαμονής 

τους). 

2. Ο υιοθετημένος αλλοδαπός από Έλληνα αποκτά αυτομάτως την Ελληνική 

Ιθαγένεια μόνο αν είναι ανήλικας, από το χρόνο της υιοθεσίας ως τέκνο Έλληνα ή 

Ελληνίδας. 

3. Άτομο που γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια αν 

το επιθυμούν οι αλλοδαποί γονείς του και εφόσον δεν αποκτά αυτοδικαίως την 

ιθαγένεια άλλης χώρας. 

4. Τα τέκνα του αλλοδαπού αποκτούν αυτομάτως την Ελληνική Ιθαγένεια, όταν ο 

αλλοδαπός πολιτογραφηθεί ως Έλληνας και αυτά (τα τέκνα) είναι ανήλικα ή 

άγαμα. 

5. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση του αλλοδαπού ως Έλληνα 

είναι η ενηλικίωσή του, η δεκαετής διαμονή του στη χώρα, η μη έκδοση σε βάρος 

του απόφαση απέλασης και η μη καταδίκη του κατά την τελευταία δεκαετία σε 

ορισμένα αδικήματα και ποινές στερητικές της ελευθερίας του άρθρου 5 του Νέου 

Κώδικα. 

6. Μένει ανεπηρέαστη η ιθαγένεια των μελών της οικογένειας ατόμου σε 

περίπτωση που αυτό κηρύχθηκε έκπτωτο της Ελληνικής Ιθαγένειας. 
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7. Κυρίαρχο ρόλο με τις νέες ρυθμίσεις αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της 

Περιφερείας, ελεγχόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

8. Πρωτεύων ρόλος επίσης ανατίθεται στην νεοϊδρυόμενη πενταμελή επιτροπή 

που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Επιτροπή Πολιτογράφησης), η οποία θα συνεργάζεται με τα 

Προξενεία (των οποίων οι Επιτροπές καταργούνται), και θα εξετάζει όλες τις 

περιπτώσεις και τους αιτούντες αλλοδαπούς με συνέντευξη, σχετικά με την 

επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού, καθώς και το ήθος και την προσωπικότητά του;. 

9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά της Ελληνικής 

Ιθαγένειας με βάση τα δημοτολόγιά τους και θα δέχονται τις αιτήσεις 

πολιτογράφησης. 

10.Για αλλοδαπούς των οποίων η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει 

εξαιρετικό συμφέρον της χώρας ή προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα, 

προβλέπεται η τιμητική πολιτογράφηση του άρθρου 13 του Κώδικα. 

11.Τέλος, σχετικά με τους αθλητές, μόνο για την πολιτογράφηση των αθλητών 

Ολυμπιακών αθλημάτων ο Νέος Κώδικας περιορίζει τον χρόνο παραμονής στη 

χώρα σε πέντε (5) έτη (κατά την τελευταία 12ετία), υπό την προϋπόθεση, η 

παραμονή αυτή να είναι νόμιμη, να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην 

αντίστοιχη ελληνική εθνική ομάδα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του 

οικείου αθλήματος και κατόπιν θετικής εισήγησης της οικείας εθνικής 

ομοσπονδίας και σύμφωνης γνώμης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Για 

τους λοιπούς αθλητές, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κ.λ.π. ισχύουν, σε ότι αφορά 

τη διαδικασία πολιτογράφησης, ότι και για τους λοιπούς συναδέλφους. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

(16-4-2005) 

Η προσοχή μας εστιάζεται και πάλι στα εθνικά θέματα και στα αίτια 

διαμορφώσεως του τρόπου αντιμετωπίσεώς των. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία πιέζεται ποικιλοτρόπως να καταθέσει γραπτώς τις 

προτάσεις επί του απορριφθέντος ως ανθενωτικού σχεδίου Κόφι Ανάν, 

προκειμένου να αρχίσουν οι συζητήσεις με τους εποικούντες Τούρκους, υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ δια την εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό. 

Τελικός σκοπός η άρση των ενδεχομένων αντιρρήσεων εκ μέρους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην έναρξη, την 5 Οκτωβρίου 2005, των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. 

Η Ελλάς από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της 17 Δεκεμβρίου 2004 και 

εντεύθεν, δεικνύουσα στάση φιλική, εκφράζεται υπέρ της εισόδου της Τουρκίας 

στην ΕΕ, παρακολουθεί τα βήματα προόδου της γείτονος επί των αναληφθεισών 

υποχρεώσεων τόσο στην εναρμόνιση εσωτερικών θεσμικών θεμάτων προς τα 

δημοκρατικά κρατούντα στην ΕΕ, όσο και στην εγκατάλειψη προκλητικών 

ενεργειών σε βάρος της. Προχωρεί δε ακόμη παραπέρα στην «υποβάθμιση» της 

απειλής εκ της Τουρκίας και στη «διαμόρφωση» αναλόγου δόγματος εθνικής 

αμύνης. Ομού δε με την Κυπριακή Δημοκρατία αγωνίζονται δια την επανένωση 

και όχι δια την ξεχασμένη ένωση. 

Η Τουρκία και ως προς τις δύο χώρες, μέλη πλέον της ΕΕ, των οποίων τη θετική 

στάση έχει ακόμη ανάγκη δια την είσοδό της στην ΕΕ, παραμένει αμετακίνητη 

στις ίδιες εξωπραγματικές θέσεις επιδεικνύουσα θέση ισχύος. Δεν αναγνωρίζει την 

Κυπριακή Δημοκρατία, διστάζουσα και στην τελωνειακή σύνδεσή της. Ούτε καν 

μειώνει, αντιθέτως αυξάνει τις επί καθημερινής βάσεως παραβάσεις των διεθνών 

κανόνων και τις παραβιάσεις των ελληνικών ορίων στο χώρο του Αιγαίου, ακόμη 

και στη διάρκεια επισήμων διμερών συναντήσεων. Καταπατεί επί τριάντα χρόνια 

τη μισή Κύπρο και το μισό Αιγαίο. Η Τουρκία στις ελληνικές διαμαρτυρίες 

ψεύδεται και επιρρίπτει ευθύνες στην Ελλάδα. Συμπεριφέρεται ως θύμα, ως εάν να 

θίγονται κεκτημένα συμφέροντα και να καταπατώνται κυριαρχικά δικαιώματα. 

Υπαναχωρεί στις υποσχέσεις κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του Ουκουμενικού 

Πατριαρχείου, της ελληνικής μειονότητος των νήσων Τενέδου και Ίμβρου, την 

επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και αμφιλέγει στα περί 

«casus belli» ? ύφος, ήθος και νοοτροπία αγά. Αυτά και μόνο τα χαρακτηριστικά, 

που δεν συνάδουν προς τις δυτικές ευρωπαϊκές αξίες, είναι αρκετά ώστε να 

αποκλεισθούν οι Τούρκοι από την ΕΕ. 

Στα βόρεια σύνορά μας, το κράτος νεόπλασμα, μείγμα εθνοτικών μειονοτήτων 

Βαρντάσκων, προσωρινό κατασκεύασμα στηρίξεως του υπερκερωτικού δια την 

Ελλάδα και ανασχετικού δια την ΕΕ άξονος Αδριατική-Μαύρη Θάλασσα-

Καύκασος, παρουσιάζει έναντι της χώρας απύθμενο θράσος. Δε δέχεται ούτε το 

προτεινόμενο από το διεθνή οργανισμό όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας-

Σκόπια». Απαιτεί να ονομασθεί «Μακεδονία» και οι κάτοικοί του «Μακεδόνες». 
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Οικειοποιείται την ιστορία μας, κατασκευάζει άγαλμα του Μ.Αλεξάνδρου στην 

πλατεία «Πέλλας» των Σκοπίων. Ορέγεται τις ακτές του Θερμαϊκού και της 

Χαλκιδικής. Ζει και αναπτύσσεται με τα χρήματα των Ελλήνων (το 45% των 

επιχειρήσεων ανήκει σε Έλληνες). Προαπαιτεί τη συναίνεση της Ελλάδος δια να 

εισέλθει στην ΕΕ. 

Η Ελλάς, και στην προκειμένη περίπτωση, επιδεικνύουσα καλή διάθεση, 

αποδέχεται την προτεινομένη ονομασία ως βάση περαιτέρω διαπραγματεύσεων, 

ενώ υποχωρεί από τη θέση του «Εθνικού Συμβουλίου» του 1992 περί μη αποδοχής 

οποιασδήποτε ονομασίας με την ελληνική λέξη «Μακεδονία» και τα παράγωγά 

της. Εφευρίσκει δια να διασκεδάσει μάλλον τον πόνο της και αγνοούσα το «ουδέν 

μονιμότερο του προσωρινού», εάν έτσι εκτιμά, τη χρήση της αμετάφραστης 

αγγλικής προφοράς της προτεινομένης ονομασίας. 

Από τα παραπάνω εκτεθέντα δρώμενα έως τεκταινόμενα συνάγεται ότι η Ελλάς 

ακολουθεί έναντι των γειτόνων της, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων, στάση παθητική 

έως υποχωρητική στη διεκδίκηση των εθνικών συμφερόντων, δεν έχει το σθένος 

του «Όχι». 

Αποδίδει στη στάση των αντιπάλων φανταστικές διαστάσεις, ερμηνευόμενες με 

εσωτερικής κατανάλωσης επιφανειακά κριτήρια. Μεταθέτει το επιθυμητό στις 

προθέσεις του αντιπάλου και αγνοεί το δυνατό. Ανακαλύπτει τρωτά σημεία εκεί 

που δεν υπάρχουν. Ξεχνά πως τα συμφέροντα ρυθμίζουν τα πάντα. 

Στη μεταπολεμική περίοδο αποχώρησε, όχι τόσο από την πίεση εξωτερικών 

παραγόντων όσο από την ύπαρξη εγγενών αδυναμιών και αστόχων ενεργειών, από 

όλα τα πεδία των εθνικών δικαίων εκτός εκείνων που συνέπιπταν με τα 

συμφέροντα άλλων ΝΑΤΟ, ΕΕ. Οι σύγχρονοι Έλληνες, υπερβολικά 

συναισθηματικοί, παρουσιάζουν ενδείξεις εθνικής και δημογραφικής γήρανσης, ως 

αποτέλεσμα απαξίωσης διαχρονικών αξιών και ιδανικών, υπερίσχυσης της ύλης 

έναντι της ιδέας, λαθεμένης παιδείας υποτεταγμένης σε πνευματικές μειονότητες 

του παρελθόντος. Το πρόβλημα προοιωνίζει κακήν εθνικήν πορεία και απαιτεί 

περαιτέρω μελέτη. 

Προβάλλει συνεπώς επιτακτική η ανάγκη να αναλάβει η πολιτεία δράσεις 

απαλείψεως των συμπτωμάτων με : την επαναφορά στην κλασσική παιδεία, την 

άσκηση των εξουσιών υπέρ του λαού αλλά και υπέρ του Έθνους του 

στηριζομένου, στο όμαιμον, στο ομόγλωσσον και στο ομόθρησκον, τη στήριξη της 

επικρατούσας θρησκείας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, την παροχή στους 

πολίτες ίσων δικαιωμάτων, την υποχρέωση της ένοπλης προσφοράς των πολιτών 

στην άμυνα της Πατρίδος, την ανάπτυξη της θρησκευτικής και εθνικής 

συνειδήσεως, την προστασία του θεσμού της οικογενείας, τη λήψη μέτρων 

επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος, την παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας 

δι΄όλους τους πολίτες, τη λήψη μέτρων δια την ασφάλεια και την προστασία του 

πολίτη και την καλλιέργεια πνεύματος προσφοράς. Τα παραπάνω είναι 

συνταγματικές επιταγές. Καιρός να ανασυρθούν στην επιφάνεια και να 

εφαρμοσθούν πριν ακόμη ποδηγετηθούν από το ήδη εγκριθέν από τη Βουλή 

Ευρωσύνταγμα της Ευρώπης των χαμένων εθνών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) 

2ο ΕΝΗΜΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Βασιλική Χριστίδη 

ΘΕΜΑ : «Δορυφορικές επικοινωνίες : σχεδιάζοντας τις εξελίξεις» 

 

Η μεγάλη τεχνογνωσία και η εμπειρία που συνέλεξε η πολεμική βιομηχανία 

σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας και η ανάγκη της σταθερότητας σε 

συνθήκες μάχης, ήταν η σκανδάλη που πυροδότησε την εξέλιξη των δορυφορικών 

επικοινωνιών την τελευταία εικοσαετία. Γύρω απ' τον πλανήτη κινούνται πλέον 

εκατοντάδες δορυφόροι που εξυπηρετούν εμπορικούς και άλλους σκοπούς, 

μετατρέποντας το άλλοτε σπάνιο και δημόσιο αγαθό της δορυφορικής μετάδοσης 

σε περιζήτητο εμπορικό πόρο που διευκολύνει σημαντικά τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Η ανάγκη λοιπόν να μπει μια τάξη στο διάστημα, υποχρεώνει σε 

μετεξέλιξη και συνεχή προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά το 

συγκεκριμένο μέσο επικοινωνιών και τις σχέσεις των συμμετεχόντων στην αγορά 

του διαστήματος. Το ρυθμιστικό αντικείμενο κινείται σε πολλαπλά επίπεδα, κατά 

τρόπο τέτοιο που ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια οποιασδήποτε 

συγκεκριμένης χώρας, αλλά και αυτού του ίδιου του πλανήτη. 

Η αρχική ευθύνη καθορισμού του πλαισίου για την λειτουργία του διαστήματος, 

αναλήφθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπό το πρίσμα των ενεργειών 

των μεγάλων, τότε, δυνάμεων για την κατάκτηση ενός χώρου που εκτεινόταν έξω 

από τα όρια του πλανήτη και φυσικά με το φάσμα του ψυχρού πολέμου να 

πλανάται πάνω από Ευρώπη, Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες πολιτείες 

μετατρέποντας το αντικείμενο επιστημονικής μελέτης σε μέσο κύρους. 

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αμέσως μετά την εκτόξευση του πρώτου 

τεχνητού δορυφόρου, γεννήθηκε δειλά και φυσικά από την ανάγκη να τηρηθούν οι 

ισορροπίες, το δίκαιο του διαστήματος, με την δημιουργία της Επιτροπής για την 

Ειρηνική Χρήση του Διαστήματος. Στα πλαίσια του Οργανισμού ψηφίστηκαν 

πέντε βασικές συνθήκες και τέθηκαν οι θεμελιώδεις διεθνείς αρχές, που αφορούν 

τη μη ιδιοποίηση του διαστήματος, από οποιαδήποτε χώρα, τον έλεγχο των όπλων, 

την ελεύθερη εκμετάλλευση, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από 

αντικείμενα που κινούνται στο διάστημα και την ασφαλή ανάκτηση αντικειμένων 

που τίθενται σε τροχιά. 

Διαχρονικά, από το 1963 μέχρι το 1996 οι βασικές Συνθήκες συμπληρώθηκαν από 

πέντε βασικές Διακηρύξεις, για την εφαρμογή του Διεθνούς δικαίου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Διακηρύξεις αφορούν τις δραστηριότητες του διαστήματος, την 

διάχυση πληροφοριών με την δορυφορική μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, την 

απομακρυσμένη παρατήρηση της γης, την απαγόρευση χρήσης του διαστήματος 
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για ορισμένους στρατιωτικούς σκοπούς και την εκμετάλλευση του διαστήματος 

προς όφελος ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών. 

(Παρόλα αυτά να σημειώσω ότι ο ΟΗΕ δεν έχει κατορθώσει να ψηφίσει έναν 

μοναδικό ορισμό για το διάστημα). 

Με την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και την ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογικής έρευνας στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ρυθμιστικός 

έλεγχος των επικοινωνιών γίνεται μοιραία όλο και πιο πολύπλοκος καθώς το 

ψυχροπολεμικό καθεστώς και οι συνέπειές του έδωσαν τη θέση τους σε ένα 

θέατρο επιχειρήσεων που ιδιώτες και κράτη επιχειρούν να εκμεταλλευτούν για 

διαρκώς μεταλασόμενες ανάγκες. 

Ήδη, το άλλοτε λιτό και απλό ρυθμιστικό πλαίσιο αριθμεί πολυάριθμες διεθνείς 

συμβάσεις, διμερείς και πολυμερείς συνθήκες καθώς και πληθώρα κανονισμών 

διεθνών και εγχώριων ρυθμιστικών αρχών που σε πολλές περιπτώσεις 

αλληλοκαλύπτονται, ενώ άλλοτε λειτουργούν συμπληρωματικά. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (ITU) έχει εκδώσει σειρά 

κανονισμών και οδηγιών για την διαχείριση του φάσματος διεθνώς, αλλά και 

θεμελιώδεις αρχές για την λειτουργία δορυφορικών σταθμών σταθερής τροχιάς 

προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση γύρω από τον πλανήτη. Πρόσφατα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξαν στο 

ρυθμιστικό σχεδιασμό τους όλες τις πιθανές ρυθμιστικές επιπλοκές των 

δορυφορικών επικοινωνιών επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να μπει μια τάξη στο 

διάστημα, δημιουργώντας έτσι νοητά τις υποδομές για μεγαλύτερη και ορθότερη 

εκμετάλλευση των ούτως ή άλλως σπάνιων πόρων. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εναρμονισμένου πλαισίου για την 

υλοποίηση των αρχών της Κοινής Αγοράς, η Ευρωπαϊκή Έννομη τάξη κινείται με 

βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, λαμβάνοντας πάντως υπ’  όψιν και τους διεθνείς κανόνες που διέπουν το 

αντικείμενο. 

Οι λέξεις 'ασφάλεια','διασφάλιση', 'προστασία', 'προάσπιση' αποτελούν πλέον την 

αναγκαία ρυθμιστική επωδό αναφορικά με την 'τεχνολογία', την 'επικοινωνία', την 

'μετάδοση δεδομένων'. Με δεδομένο ότι σήμερα, ο μεγαλύτερος όγκος 

πληροφοριών που χρησιμοποιείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προέρχεται από 

δορυφόρους που λειτουργούν με βάση κάποιο εθνικό, διακρατικό ή διεθνές 

πλαίσιο, η ασφάλεια των επικοινωνιών και του περιεχομένου αυτών, έχει αναχθεί 

στη μέγιστη ρυθμιστική πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων όσο και για τη διασφάλιση εθνικών θεμάτων που 

σχετίζονται με τη μετάδοση της πληροφορίας όπως σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά. 
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Η ασφάλεια στο ρυθμιστικό αυτό πεδίο είναι συνυφασμένη με τις δορυφορικές 

τεχνολογίες και υπηρεσίες. Τούτο είναι ιδιαίτερα εμφανές στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα και της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Ασφάλεια, όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

τον Δεκέμβριο του 2003. 

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης οι πέντε βασικές 

απειλές της Κοινής Ευρωπαϊκής περιοχής συνοψίζονται στην αντιμετώπιση της 

απειλής της τρομοκρατίας, την αποτροπή της διάδοσης των όπλων μαζικής 

καταστροφής, τις τοπικές συγκρούσεις, την διασφάλιση της λειτουργίας του 

κράτους δικαίου και τον περιορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Η 

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, επιτρέπει δυνητικά τόσο την εξάπλωση των 

απειλών αυτών όσο και την δυνατότητα ελέγχου τους σε συλλογικό ευρωπαϊκό ή 

εθνικό επίπεδο. Η εμπειρία όμως μας έχει αποδείξει ότι μια τέτοια «μάχη» απαιτεί 

διαρκή ενημέρωση και σκληρή προσπάθεια καθώς στο συνεχές αυτό «κυνηγητό», 

οι «κλέφτες» τρέχουν πάντα μπροστά απ’  την αστυνομία... 

Προκρίνοντας την σπουδαιότητα του κράτους δικαίου και την ευρύτερη ασφάλεια 

των πολιτών το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι καμία από τις απειλές αυτές δεν είναι 

αμιγώς στρατιωτική, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικές παρεμβάσεις. 

Ακολουθώντας το δόγμα της Ανθρώπινης Ασφάλειας (αναφορικά με το 

συνδυασμό των στρατιωτικών και πολιτικών δυνατοτήτων, που παρουσιάστηκε 

από τον κ. Σολάνα την 15/9/2004) οι δορυφορικές επικοινωνίες απαιτούν την 

συνδυαστική πολιτική - αμυντική αντιμετώπισή τους σε επίπεδο ρυθμιστικό και 

είναι από τις σπάνιες φορές που η στρατιωτική διοίκηση πρέπει να αποδεχθεί 

όρους που σχετίζονται με την ευρύτερη κοινωνία προκειμένου να αντιμετωπίσει 

καλύτερα και πιο σφαιρικά ένα θέμα. Στο σημείο μάλιστα αυτό έγκειται και η 

δυσκολία του. 

Γνωρίζοντας λοιπόν το συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων, οι σημαντικότερες 

πρωτοβουλίες και προσπάθειες της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής τα τελευταία 

χρόνια επικεντρώθηκαν στις εμπορικές εφαρμογές της δορυφορικής τεχνολογίας 

με στόχο τον πολίτη - χρήστη. Έτσι ήδη από το 1989, αμέσως μετά τις αντίστοιχες 

διεθνείς πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία Τηλεόραση 

χωρίς Σύνορα, ενώ σύντομα πέρασε στην απελευθέρωση και ρύθμιση της αγοράς 

των τηλεπικοινωνιών, φτάνοντας ήδη σήμερα σε σημαντικό επίπεδο ρυθμιστικής 

εμπειρίας για την συλλογική ρυθμιστική διαχείριση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Αντιθέτως, ο ίδιος βαθμός εμπειρίας δεν υφίσταται στο πλαίσιο της 

ρύθμισης των δορυφορικών επικοινωνιών για αμυντικούς σκοπούς ή για σκοπούς 

ασφάλειας, τουλάχιστον σε συλλογικό Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό έργο έχει 

επιτελέσει προς το σκοπό αυτό η έρευνα και η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), όπως θα ακούσουμε και από τον εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας τον κ. Μπράουερ στην συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πολύς 

δρόμος ακόμη να διανύσουμε. 
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Η μεγαλύτερη πρόκληση στα πλαίσια της αμυντικής βιομηχανίας εντοπίζεται στην 

αναγκαιότητα της ταχείας συλλογής, διαχείρισης και διάχυσης των πληροφοριών 

όχι μόνο εντός των στενών πλαισίων των εθνικών συνόρων, αλλά στα πλαίσια 

ενός κεντρικού δικτύου επιχειρήσεων που θα λαμβάνει υπ’  όψιν τις 

ιδιαιτερότητες των μονάδων αλλά θα λειτουργεί αποτελεσματικά σε επίπεδο 

συνόλου. Για το σκοπό αυτό η ρυθμιστική κατεύθυνση πρέπει να μπορεί να 

ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες. 

Στην Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τιτλοφορείται «Το διάστημα: 

νέοι ευρωπαϊκοί ορίζοντες για μια διευρυνόμενη Ένωση - Σχέδιο δράσης για 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής» που δημοσιεύθηκε το 

Νοέμβριο του 2003, συναντώνται για πρώτη φορά η αμυντική προοπτική της 

εκμετάλλευσης του διαστήματος στα πλαίσια της κοινής αμυντικής πολιτικής με 

τους ευρέως γνωστούς στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της πολιτικής 

διεύρυνσης. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η αμυντική διάσταση των δορυφορικών επικοινωνιών 

συνδέεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με την ρύθμιση σε επίπεδο πολιτικής 

ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσφατη ρύθμιση της 

διεθνούς κοινότητας για την γεφύρωση του 'ψηφιακού χάσματος'. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είτε σε πολιτικό είτε σε στρατιωτικό επίπεδο, εντάσσεται η συλλογή και 

διαχείριση πληροφοριών αναφορικά με την ασφάλεια της ναυτιλιακής κίνησης, 

την προστασία των πολιτών από φυσικά ή ανθρώπινης επιρροής φαινόμενα, καθώς 

και προσφάτως η διαχείριση της παράνομης διακίνησης όπλων, ανθρώπων και 

ουσιών. 

Η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων από τέτοιας μορφής παραβιάσεις, η 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων από την παράνομη μετάδοσή τους 

εκτός των γεωγραφικών συνόρων και η παράνομη μεταφορά και η υποκλοπή 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, αποτελούν ενιαίο ρυθμιστικό αντικείμενο και 

υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θεωρώ ότι πρέπει να τεθούν οι κανόνες για 

την ορθή διαχείριση του διαστήματος. Με την ελεύθερη διακίνηση των 

πληροφοριών, την πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στη γνώση, την ιατρική 

βοήθεια, την έλλειψη πρόσβασης σε τεχνολογικές υποδομές εδάφους και την 

ασφάλεια των αμυντικών επικοινωνιών και δεδομένων το πλαίσιο αυτό ενισχύεται, 

υιοθετείται απ’  τους πολίτες και δημιουργεί έναν ζωντανό οργανισμό που 

εξελίσσεται. Η διακίνηση κάθε είδους και μορφής περιεχομένου και η ασφαλής 

μετάδοση του περιεχομένου αυτού είναι εξίσου σημαντική τόσο σε επίπεδο 

χρηστών όσο και σε επίπεδο κρατών και εθνών για την διασφάλιση της 

ετοιμότητας των αμυντικών δυνάμεων της ενωμένης Ευρώπης και του ΝΑΤΟ σε 

περίοδο ειρήνης και κρίσεων. 

Σήμερα η νομική βάση της διασύνδεσης δικτύων επικοινωνιών σε περιβάλλον 

ασφάλειας δικαίου, είναι -και λυπάμαι που καταλήγω σε ένα τέτοιο συμπέρασμα- 

ελλιπής, παρά τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει και σας περιέγραψα ήδη. Οι 
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διεθνείς συνθήκες και οι κανονισμοί των διεθνών οργανώσεων λειτουργούν 

αποσπασματικά σε επίπεδο ρύθμισης. Η διεθνής συγκυρία που επιτάσσει την 

υιοθέτηση ρυθμίσεων για αυξημένη ασφάλεια των επικοινωνιών και η διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης να συνδυάσει για πρώτη 

φορά στη ρυθμιστική πρακτική της την εμπορική και την αμυντική προοπτική των 

δορυφορικών επικοινωνιών, σηματοδοτεί την στροφή σε πιο εναρμονισμένες 

πολιτικές και ρυθμίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρόλα αυτά αναγκαία είναι η ρύθμιση της διασύνδεσης των εθνικών 

ρυθμιστικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών σε επίπεδο διασφάλισης 

περιεχομένου επικοινωνιών. Στο βαθμό που υφίστανται σήμερα αρκετές αρχές και 

οργανισμοί με αλληλοσυπληρούμενες και αλλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες η 

ρύθμιση του διαστήματος εξακολουθεί να απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό 

προκειμένου να συνάδει με τις τεχνολογικές του εξελίξεις και τους σκοπούς που 

επιδιώκει. Τόσο το διεθνές όσο και το Ευρωπαϊκό δίκαιο βρίσκονται σε πρώιμο 

στάδιο ρυθμιστικής εξέλιξης, παρά την αναγκαιότητα καθορισμού συγκεκριμένων 

πολιτικών. Απαιτείται λοιπόν ο σχεδιασμός των εξελίξεων με ορίζοντα 

τουλάχιστον συγχρονισμένο με αυτόν των αντίστοιχων τεχνολογικών εξελίξεων 

του χώρου. 

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι πριν από κάποια χρόνια ο πόλεμος των άστρων 

αποτελούσε κύριο θέμα τριβής των τότε υπερδυνάμεων. Πιο πρόσφατα ο στόχος 

της αμυντικής πολιτικής των κρατών επικεντρώνεται στην εξασφάλιση του 

αδιάλειπτου των επικοινωνιών και την ασφάλεια του μεταδιδόμενου περιεχομένου 

σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου. Στο μεταξύ τα τελευταία χρόνια μία νέα μεγάλη 

απειλή για την ασφάλεια των δορυφορικών επικοινωνιών δεν εντοπίζεται απλά 

στις τεχνολογικές δυνατότητες παρεμβολής στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία τους, 

αλλά και στην ίδια την φυσική ασφάλεια των δορυφόρων που αποτελούν το μέσο 

ανάπτυξής της. Ο βαθμός της μόλυνσης του διαστήματος και ο όγκος 

‘ διαστημικών σκουπιδιών’  αποτελεί σήμερα ένα από τα διαρκώς διογκούμενα 

προβλήματα της διαστημικής βιομηχανίας. Παρά τις δύο βασικές Διεθνείς 

Συμβάσεις του ΟΗΕ για την επιστροφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο 

διάστημα (από το 1963, με ανάληψη υποχρεώσεων μόλις από μία χώρα το 2003) 

και την καταγραφή των αντικειμένων που εκτοξεύονται στο διάστημα (από το 

1972), οι δορυφορικές επικοινωνίες απειλούνται συστηματικά, όχι μόνο από την 

τρομοκρατική παραβίαση της ασφάλειάς τους, αλλά στην ύπαρξή τους από τις 

ίδιες ανθρώπινες ενέργειες από τις οποίες προέκυψαν. Η επιθυμία του ανθρώπου 

να ελέγξει και να «κατακτήσει» ουσιαστικά ένα νέο πεδίο δράσης είχε ως 

αποτέλεσμα τις αποσπασματικές και ουσιαστικά ανεξέλεγκτες κινήσεις που τελικά 

δημιουργούν τη φθίνουσα αυτή πορεία, που προσομοιάζει με τη φυσική εντροπία. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

Την 13η Απριλίου 2005 η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. πραγματοποίησε στη Λέσχη Αξιωματικών 

Ε.Δ. Σεμινάριο υπό τον τίτλο «Δορυφορικές Επικοινωνίες-Δορυφορική 

Επισκόπιση». 

Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί όλων των 

κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και αριθμός αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Επίσημος 

προσκεκλημένος ήταν ο Γερμανός Gerhard Brauer, επικεφαλής Πολιτικής 

Προστασίας του European Space Agency (ESA),ο οποίος και ωμίλησε με θέμα «Ο 

ρόλος της ESA στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας του διαστήματος και 

οι δραστηριότητές της. 

Την εκδήλωση εχαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας 

Καζούκας, ο οποίος και επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο των Δορυφορικών 

Επικοινωνιών στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Το Σεμινάριο ήταν τετμημένο σε δύο ενότητες με συντονιστές τους Αντιστράτηγο 

ε.α. Χριστόφορο Αγγελόπουλο και Ταξίαρχο ε.α. Παναγιώτη Λεονάρδο. 

Την έναρξη των παρουσιάσεων έκανε η νομικός κυρία Βασιλική Χρηστίδη. 

Ακολούθησαν στην πρώτη ενότητα εισηγήσεις από τους Ταξίαρχο ε.α. Π. 

Λεονάρδο, κ. G. Brauer Επισμηναγό (ΤΑΤ) Ν. Πήλιουρα, Καθηγητή ΕΜΠ Ν. 

Ουζούνογλου, Προϊστ. Δορυφ.& Ναυτ. Επικοινωνιών ΟΤΕ Γ. Σκίκο. 

Ακολούθησαν ομιλητές των εταιρειών HELLASSAT AE, SES-ASTRA S.A., 

INTRACOM, ALCATEL, RAYTHEON Integrated Communication Systems Div., 

EADS Astrium, THALES ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους οι ΓΕΑ (ΕΚΔΕ) 

Επισμηναγός (Ι) Α. Μυστριώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ Δ. Βαϊόπουλος, ΓΥΣ 

Λοχαγός (Γ) Β. Αντωνίου, Καθηγητής ΕΜΠ Δ. Αργιαλάς, οι εταιρείες ATLAS 

Electronic gmbh και ΕΑΒ. Τα συμπεράσματα της εκπαιδευτικής αυτής ημερίδας 

απεδώθησαν από τον Υποναύαρχο ε.α. Ιωάννη Ιωάννου. 

Αποτείνονται ευχαριστίες προς τους χορηγούς του σεμιναρίου: EADS, ASTRA, 

ATLAS ELECTRONIC, EAB, Raytheon, ALCATEL, THALES και INTRACOM. 

Επίσης επαινείται η επιτροπή εκ των Υποναυάρχου ε.α. Ι.Ιωάννου, Ταξχου ε.α. 

Κ.Αργυροπούλου, Ταξχου ε.α. Π.Λεονάρδου, Αρχιπλοιάρχου ε.α. Γ.Σιδερή και 

Πλοιάρχου ε.α. Σ.Κόπιτσα για την αρτία οργάνωση του Σεμιναρίου. 

Με τη μέριμνα του Αρχιπλοιάρχου ε.α. Γ. Σιδερή θα διατεθουν τα πρακτικά του 

Σεμιναρίου στους προβλεπομένους αποδέκτες. 

Λόγω του περιωρισμένου χώρου του παρόντος τεύχους, θα παρουσιασθούν μόνον 

οι εισηγήσεις των: Κας Βασιλικής Χρηστίδη, Ταξχου ε.α. Π. Λεονάρδου 

(περικεκομένη) και τα συμπεράσματα από τον Υποναύαρχο ε.α. Ι. Ιωάννου. 

Ταξίαρχος ε.α. Κ. Αργυρόπουλος 
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ΟΜΙΛΙΑ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ 

Κυρίες και Κύριοι 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, διοργάνωσε ένα ευρέως φάσματος σεμινάριο, στο οποίο είχε συμμετοχή η 

Ακαδημαϊκή Κοινότης, Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες 

Δυνάμεις και Εταιρίες συναφείς με την Δορυφορική Τεχνολογία. 

Ως ένα πρώτο συμπέρασμα, δύναται να λεχθεί ότι η Διαστημική Τεχνολογία στο 

εγγύς μέλλον θα αποτελέσει την βάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθ' όσον 

ένα ευρύ φάσμα αυτών βρίσκει εφαρμογή σ΄ αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρω: 

Σ΄ ότι αφορά τον Στρατό Ξηράς 

· Επιλογή περιοχών για δημιουργία Ζωνών προσγειώσεως Ε/Π. 

· Επιλογή περιοχών για τοποθέτηση γεφυρών. 

· Ανάλυση εδάφους για εντοπισμό και εξεύρεση καταλλήλων περιοχών για κίνηση 

αρμάτων. 

· Επιλογή αξόνων επιθέσεως 

· Επιλογή γραμμών αμύνης 

· Επιλογή περιοχών στρώσεως ναρκοπεδίων 

· Χωροθέτηση κεραίων συστημάτων επικοινωνιών 

Σ΄ ότι αφορά το Πολεμικό Ναυτικό 

· Παρακολούθηση Ναυτικών Έργων και Οχυρώσεων ακτογραμμής 

· Προσδιορισμό κατανομής θερμικών μεταβολών στην επιφάνεια της θάλασσας 

· Κατασκευή αναγλύφου εχθρικών ακτών 

· Εντοπισμό τομέων Υ/Β 

· Κατασκευή βυθομετρικών διαγραμμάτων και ακτών αποβάσεως 

Σ΄ ότι αφορά την Πολεμική Αεροπορία 

· Κάλυψη Εχθρικής ενδοχώρας σε περιοχές εκτός δυνατοτήτων των AWACS σ΄ 

ότι αφορά βαθμό χρησιμοποίησης των Α/Δ και επισήμανσης συστημάτων 

αεραμύνης 

· Έλεγχο αποτελεσματικότητας ημετέρων προσβολών 

Σ΄ ότι αφορά όλους τους κλάδους των Ε.Δ 

Εκπαίδευση μονάδων σε διάφορα είδη επιχειρήσεων με πραγματική απεικόνιση 

των γεωγραφικών δεδομένων της υπό προσβολή περιοχής. 

Οι προαναφερθείσες εφαρμογές, αφορούν τον τομέα της τηλεανιχνεύσεως, πέραν 

όμως αυτής δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες αν και λιγότερο εντυπωσιακές, οι 

εφαρμογές των δορυφορικών επικοινωνιών σ΄ ότι αφορά την μεταφορά δεδομένων 

πληροφοριών μάχης από και εις τα Συστήματα Διοικήσεως Ελέγχου και 

Πληροφοριών με την μεταφορά εικόνας του Θεάτρου Επιχειρήσεων και όλα αυτά 

βέβαια με υψηλό βαθμό ασφαλείας και διαλειτουργικότητας. 

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι, ότι τόσο το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και το 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο ερευνητικό 

έργο τόσο στον τομέα της Τηλεανιχνεύσεως, όσο και στον τομέα των 

Δορυφορικών Επικοινωνιών με αντίστοιχα εργαστήρια και επιγείους σταθμούς, 

ενώ παράλληλα διαθέτουν και αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό. 
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Ως τρίτο συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο ευρύτερος Δημόσιος 

Τομέας ο οποίος έχει επαφή με το αντικείμενο της Διαστημικής Τεχνολογίας 

διαθέτει αφ΄ ενός μεν φιλοδόξους σχεδιασμούς αλλά παράλληλα πληροί και τις 

προϋποθέσεις για μία περαιτέρω ανάπτυξη της Διαστημικής Τεχνολογίας σ΄ ότι 

αφορά τις Στρατιωτικές Εφαρμογές, κυρίως στον χώρο των Δορυφορικών 

Επικοινωνιών. 

Ένα τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι οι Ε.Δ έχουν αναπτύξει εφαρμογές της 

Διαστημικής Τεχνολογίας τόσο ο Σ.Ξ μέσω της ΓΥΣ όσο και η Π.Α μέσω του 

ΕΚΔΕ. Αντίθετα το Π.Ν δεν φαίνεται να έχει κάποια σημαντική δραστηριότητα 

και συνεισφορά στην προώθηση και εκμετάλλευση της Διαστημικής Τεχνολογίας 

αν και προ 20ετίας υπήρξε πρωτοπόρο με τον ομιλούντα ως Τμηματάρχη 

Πολεμικής Σχεδιάσεως του ΓΕΝ να κατασκευάσει με προσωπικό αποκλειστικά 

του Π.Ν, βυθομετρικά διαγράμματα Εχθρικών Ακτών Αποβάσεως. 

Ως πέμπτο και τελευταίο συμπέρασμα, δύναται να λεχθεί ότι, οι Εταιρίες Οπλικών 

Συστημάτων οι οποίες χρησιμοποιούν την Διαστημική Τεχνολογία παρέχουν 

αξιόλογα στοιχεία τα οποία αφορούν την σύγχρονη αντίληψη της διεξαγωγής των 

Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. 

Επί τη βάσει των ανωτέρω συμπερασμάτων, θα επιχειρήσω να διατυπώσω ένα 

μικρό αριθμό προτάσεων. 

Κατ΄ αρχή με δεδομένη την πληθώρα των στρατιωτικών εφαρμογών της 

Δορυφορικής Τεχνολογίας σ΄ ότι αφορά Πολεμική Σχεδίαση, Συλλογή 

Πληροφοριών και εκτέλεση επιχειρήσεων θα πρέπει το ΓΕΕΘΑ και οι τρεις 

κλάδοι των Ε.Δ ενστερνισθούν την έποψη ότι, οι Επιχειρησιακοί Αξ/κοι δηλαδή 

εκείνοι οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τις Πολεμικές Επιχειρήσεις 

θα πρέπει να έχουν κατάλληλα παιδεία, η οποία να τους επιτρέπει να 

αντιλαμβάνονται αφ΄ ενός και να εκμεταλλεύονται, αφ΄ ετέρου τις δυνατότητες 

που προσφέρει η Διαστημική Τεχνολογία ως Πολλαπλασιαστής Ισχύος, 

δυνατότητες οι οποίες αναμφιβόλως θα αυξάνονται ολοένα και με συνεχώς 

επιταχυνόμενο ρυθμό. 

Μία δεύτερη πρόταση είναι ότι, η ΓΥΣ το ΕΚΔΕ και ο μη υφιστάμενος εισέτι 

φορέας του Π.Ν ο οποίος πρέπει να έχει την ευθύνη της εκμεταλλεύσεως των 

δυνατοτήτων της Δορυφορικής Τεχνολογίας, θα πρέπει να αναπτύξουν μία 

αμφίδρομη συνεργασία με το Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών καθώς και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο τόσο στον τομέα της 

τηλεπισκόπισης, όσο και στον τομέα των Δορυφορικών Επικοινωνιών. Η 

συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να περιορισθεί στην ανάθεση project΄s από τις Ε.Δ 

στα εν λόγω Ιδρύματα, αλλά να υπάρχει ενεργός συμμετοχή στο ερευνητικό έργο 

Αξ/κων καθ΄ όσον, μόνον έτσι θα προσπορισθεί το μέγιστο των επιχειρησιακών 

ωφελημάτων, τα οποία δύνανται να προκύψουν. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι 

υπάρχει πληθώρα Αξ/κων, οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό 

υπόβαθρο το οποίο ενίοτε κατασπαταλάται σε σύνταξη εγγράφων. 

Ως τρίτη πρόταση μπορούμε να αναφέρουμε ότι, εκ μέρους των Ε.Δ θα πρέπει να 

υποστηριχθεί ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας σε κάθε προσπάθεια αναπτύξεως της 

Διαστημικής Τεχνολογίας με αρωγή σε επίπεδο χρήσεως και ερευνητικών 
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προγραμμάτων. 

Ως τέταρτη πρόταση μπορεί να λεχθεί ότι, έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου να 

διατυπωθεί πλέον Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ στο σημείο αυτό 

σημειώνω ότι, η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ εντός των πλαισίων του σκοπού και των 

δυνατοτήτων της, δύναται να συμβάλλει ενεργώς στην εκπόνηση σχετικών 

κειμένων. 

Τέλος, προτού κλείσω, θα ήθελα να σημειώσω ότι η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ ηδυνήθει να 

διοργανώσει το παρόν σεμινάριο διότι βρήκε πρόσφορο έδαφος στις Ε.Δ. Το 

έδαφος αυτό χωρίς να υποτιμάται ουδόλως η συνεισφορά της ΓΥΣ οφείλεται 

κυρίως στο έργο και την ύπαρξη του ΕΚΔΕ η ίδρυση του οποίου ήταν μια ιδέα του 

αειμνήστου καθηγητού Μιχαήλ Μουτσούλα, ο οποίος με την διεθνή επιστημονική 

του ακτινοβολία έπεισε προ 25ετίας τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλλη να 

υπογράψει την ιδρυτική πράξη συστάσεως του ΕΚΔΕ. 

Έτσι λοιπόν η τελευταία πρόταση που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι, η Πολιτική 

και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ θα πρέπει να ενισχύσουν οικονομικά και με 

προσωπικό κάθε φορέα των Ε.Δ και όχι μόνο που ασχολείται με την Διαστημική 

Τεχνολογία, θέτοντας την Διαστημική Τεχνολογία ως μία από τις πρώτες 

προτεραιότητες της επιλύσεως του Αμυντικού μας Προβλήματος. 
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ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

Οι Στρατιωτικές και Βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρώπης 

Διασταυρούμενες Γαλλο-Ελληνικές απόψεις 

Τετάρτη 18 Μαϊου 2005 

Συντονιστής. Αντιναύαρχος Γ. ΔEMEΣTIXAΣ Π.Ν. Επίτιμος Αρχηγός Στόλου 

09.00 - 09.30 Εισαγωγή. 

Aντιστράτηγος M. KAZOYKAΣ. Πρόεδρος EΛEΣME. 

Αντιστράτηγος (ε.α.) Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. 

Kος J. BOYON, Γεν. Γραμματεύς IRIS, Πρ. Yφυπουργός Γαλλικού YEΘA 

Η Α.Ε. Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Κος Β. DELAYE 

Κος Σ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Υπουργός Εθνικής Αμύνης. 

 

09.30 - 10.45 - 1η Ενότητα. Οι Ευρωπαϊκές αποστολές πολιτικής ασφαλείας και 

αμύνης, η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

Πρέσβης Kος N. ZAΦEIPOΠOYΛOΣ, Διευθυντής Διευθύνσεως A11 - YΠEΞ 

Αντιναύαρχος R. WILMOT - ROUSSEL - Στρατ/κός Εκπρ/ος Γαλλίας στην 

Στρατιωτική Επιτροπή της Ε.Ε. 

Κος A. ΜISSIROLI - Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Μελετών Ασφαλείας της Ε.Ε. 

Υποπτέραρχος (Ι) I ΜΕΝΑΓΙΑΣ - ΓΕΕΘΑ, Διευθ/της Δ! Κλάδου (Πολιτική 

Αμυνας, Διεθνείς Σχέσεις) 

10.45 - 11.00 Διάλειμμα 

11.00 - 12.00 - 2η Ενότητα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας. 

Κος Ρ. ΑUROY, Γενικός Επιθεωρητής Εξοπλισμών - Δ/τής Αμυντικών 

Συστημάτων, Βιομηχανικής Στρατηγικής, Τεχνολογίας και Συνεργασίας. (DGA.) 

Πρέσβης Κος I. ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ - Διπλωματικός 

Σύμβουλος Υ.ΕΘ.Α. 

Κος C. COVA, Bουλευτής, Μέλος Επιτροπής “ Άμυνα και Ένοπλες Δυνάμεις’ ’  

της Γαλλικής Εθνικής Bουλής. 

Υποδιευθυντής Ομάδος Ελληνογαλλικής Φιλιας. 

12.00 - 13.15 Ελαφρύ Γεύμα. 

Συντονιστής Κος J. P. MAULNY (IRIS) 

13:15 - 14:30 3η Ενότητα. Οι σημασίες του Βιομηχανικού εργαλείου της Αμυνας. 

Κος Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ - Βουλευτής, Υποδιευθυντής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εξοπλισμών και Αμυνας. 

Κος Ρ. ΑUROY, Γενικός Επιθεωρητής Εξοπλισμών - Δ/τής Αμυντικών 

Συστημάτων, Βιομηχανικής Στρατηγικής, Τεχνολογίας και Συνεργασίας. (DGA.) 

Κος Ν. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ - Πρόεδρος Ναυπηγείων Ελευσίνος. 
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Κος P. LEGROS - Πρόεδρος Εταιρείας ΑRΜΑRΙS (ολοκληρωμένων ναυτικών 

κατασκευών) 

14.30 - 14.45 Διάλειμμα 

14.45 - 16.00 4η Ενότητα. Η Διμερής Συνεργασία Αμυνας στο Ευρωπαϊκό 

περιβάλλον, Πολιτικοστρατιωτικές και Βιομηχανικές διαστάσεις. 

Υποπτέραρχος P. DE ROUSIERS - Αρχηγός Ευροατλαντικού τμήματος - Γαλλικό 

ΓΕΕΘΑ. 

Κος A. ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ - Γενικός Διευθυντής Aμυντικών Bιομηχανιών Eλλάδος 

Κος B. COTTE - Γενικός Διευθυντής Εταιρείας DASSAULT AVIATION. 

Koς Θ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ - Πρόεδρος Εταιρείας ΕΑΒ. 

16.00 - 16.15 Συμπεράσματα. 

Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Κος B. DELAYE. 

Αντιναύαρχος Γ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π.Ν.- Επίτιμος Αρχηγός Στόλου. 

OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

EΛ.EΣ.ME. 

Aντιναύρχος (ε.α.) Γ. ΔEMEΣTIXAΣ Π.N. 

Yποστράτηγος (ε.α.) Π. ΛAΓΓAPHΣ EΛ.AΣ. 

Tαξίαρχος (ε.α.) K. APΓYPOΠOYΛOΣ 

Tαξίαρχος (ε.α.) Π. ΛEONAPΔOΣ 

Aρχιπλοίαρχος (ε.α.) Γ. ΣIΔEPHΣ Π.N. 

Πλοίαρχος (ε.α.) Σ. KOΠITΣAΣ Π.N. 

 

I.R.I.S. 

J. BOYON γγ. I.R.I.S. πρ. Yφυπουργός Γαλλικού YEΘA 

J. P. MAULNY - Yποδιευθυντής I.R.I.S. 
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• Bruno DELAYE, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα 

 

Η Γαλλία και η Ελλάδα προήγαγαν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής 

άμυνας και ασφάλειας σε άμεση προτεραιότητα. Χάρη στην κοινή μας προτροπή, 

η οποία εμπνέεται από την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας» που συνέταξε ο 

κ. Σολάνα το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αναγνωρισθεί στη διεθνή 

σκηνή ως αξιόπιστος παράγοντας ασφάλειας. 

Όμως, η οικοδόμηση μιας Ευρώπης της άμυνας, αντάξιας του επιπέδου και του 

ρόλου που καλείται να παίξει η Ένωση στον κόσμο, συμπεριλαμβάνει ακόμη έναν 

μεγάλο αριθμό προκλήσεων που πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν. Από την άποψη 

αυτή, το έτος 2005 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο εφόσον ταυτόχρονα θα 

διεξάγεται στα κράτη-μέλη η επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης, θα 

σταθεροποιείται η Ευρώπη των 25 και θα αναπτύσσεται η πρώτη της σημαντική 

επιχείρηση, η επιχείρηση «Αλθέα» στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Έτσι, η Ευρώπη θα 

προσπαθήσει εφέτος να δημιουργήσει τις δικές της αυτόνομες δομές σχεδιασμού 

και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Θα πρέπει να εδραιώσει την απόλυτα καινοτόμο 

έννοια των τακτικών σχηματισμών μάχης των 1500 ανδρών. Στόχος της θα είναι 

επίσης ο καθορισμός σταθερών βάσεων στον τομέα των πολιτικών και 

στρατιωτικών ικανοτήτων, με την προοπτική της πλήρους διαλειτουργικότητας 

των δυνάμεων, που έχει προσδιοριστεί για το 2010. Θα μεριμνήσει επίσης για την 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Άμυνας του οποίου ο ρόλος θα είναι 

αποφασιστικός για την ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας και για τις μελλοντικές 

ικανότητες των Ευρωπαίων. 

Για να προοδεύσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την αποφασιστικότητα 

των κρατών –  μελών της με την ισχυρότερη βούληση, το όραμα των οποίων θα 

συμβάλει στη συγκέντρωση των άλλων εταίρων γύρω από το μεγάλο σχέδιο της 

Ευρώπης της άμυνας. Η Γαλλία και η Ελλάδα πρέπει λοιπόν να διαδραματίσουν 

έναν ρόλο συλλογικό και πρωτοποριακό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους και ν’ αναπτύξουν αμοιβαία το 

στοχασμό τους μέσω της ανταλλαγής απόψεων υψηλού επιπέδου. 

Αυτό είναι το νόημα του συνεδρίου που οργανώνει το ελληνικό Ίδρυμα HELISS 

και το γαλλικό Ίδρυμα διεθνών και στρατηγικών σχέσεων (IRIS), σε συνεργασία 

με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, στις 18 Μαϊου 2005. 

Αφιερωμένο στα μεγάλα διακυβεύματα της Ευρώπης της Άμυνας, το σεμινάριο 

αυτό θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, 

Υπουργού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

κοινού προβληματισμού Ελλήνων και Γάλλων υπευθύνων υψηλού επιπέδου και 

διαφορετικών οριζόντων (μέλη κυβερνήσεων, κοινοβουλευτικοί, στρατιωτικοί, 

βιομήχανοι, κλπ), με σκοπό την αναζήτηση πιθανών συνεργασιών ανάμεσα στις 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t27/t27_12.htm
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δυο χώρες μας. Επίσης, το σεμινάριο θα αποτελέσει την ευκαιρία 

ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό σε θέματα της Ευρώπης της άμυνας, εφόσον 

θα απευθύνεται σε εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων, των ενόπλων δυνάμεων, 

σε νέους αξιωματικούς, σε πανεπιστημιακούς, καθώς και σε βιομήχανους. 

Τα θέματα των τεσσάρων συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου είναι : 

· Αποστολές της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άσφάλειας και Άμυνας και 

εξέλιξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ικανοτήτων. 

· Ρόλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Άμυνας. 

· Διακυβεύματα του βιομηχανικού εργαλείου άμυνας. 

· Διμερής ελληνογαλλική συνεργασία για την άμυνα σε ευρωπαϊκή προοπτική : 

πολιτικο-στρατιωτικές πτυχές και εξοπλισμοί 

Είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα και η Γαλλία θα έχουν ένα λαμπρό κοινό μέλλον 

στα πλαίσια μιας ισχυρής Ευρώπης της άμυνας. Η συμβολή τους θα είναι 

ουσιαστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι λοιπόν ν'αντλήσετε από τις 

συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια 

του σεμιναρίου της 18ης Μαϊου την έμπνευση που θα επιτρέψει να 

συγκεκριμενοποιήσουμε το όραμά μας για το ευρωπαϊκό μέλλον. 

Bruno DELAYE 

Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα 

 

 


