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ΒΟΜΒΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

«100 Δολάρια το Βαρέλι» 

Του Υποστρατήγου ε.α. Π. Λεονάρδου  

            Η ανάγκη να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο δεν φαινόταν 

για πολλούς και τόσο επιτακτική πριν από τέσσερα χρόνια, τις παραμονές της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση ο δρόμος για να το πετύχουμε 

ήταν πάντα μακρύς και δύσκολος. Έτσι λοιπόν σήμερα αν δεν εκμεταλλευτούμε 

την τεχνολογική πρόοδο που σημειώνεται στο βαθμό απόδοσης των καυσίμων και 

στα εναλλακτικά καύσιμα είναι πολύ πιθανό μια έστω και τυχαία πετρελαϊκή 

κρίση να αποτελέσει βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. 

Μια μεμονωμένη αλλά καλά σχεδιασμένη επίθεση στις πετρελαϊκές υποδομές στη 

Μέση Ανατολή (Μ.Α.) θα αρκούσε για να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου σε 

περισσότερα από 100 δολ. το βαρέλι και να καταστρέψει την παγκόσμια 

οικονομία. Αυτό το ενδεχόμενο, μεταξύ των άλλων κινδύνων, και το γεγονός ότι οι 

υφιστάμενες υποδομές μεταφορών εξαρτώνται από το πετρέλαιο, είναι αρκετό για 

να πείσει έναν οποιονδήποτε αντικειμενικό παρατηρητή ότι η εξάρτηση από το 

πετρέλαιο επιφέρει σήμερα σοβαρούς και πιεστικούς κινδύνους για τα κράτη 

εισαγωγείς πετρελαίου και συνεπώς και για τη χώρα μας. 

Υπάρχει μια σειρά καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού και θερμότητας αλλά και για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές, όμως το 

πετρέλαιο και τα προϊόντα του κυριαρχούν στην αγορά καυσίμων για τον τομέα 

των μεταφορών. Ούτε η χρήση του φυσικού αερίου σε λεωφορεία και άλλους 

στόλους οχημάτων ούτε η προσθήκη αιθανόλης από αραβόσιτο στη βενζίνη σε 

ορισμένα κράτη επηρέασαν σημαντικά την υπεροχή του πετρελαίου στην αγορά. 

Το γεγονός επομένως ότι το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα κατέχουν τη 

μερίδα του λέοντος στο χώρο των παγκοσμίων μεταφορών επιφέρει την ανάγκη οι 

οικονομικοί προϋπολογισμοί των κρατών και ο σχεδιασμός των οικονομικών 

επενδύσεων να μη βασίζονται σε αποκλειστικά αφηρημένα οικονομικά μοντέλα, 

αλλά να λαμβάνουν υπόψη τους τις γεωπολιτικές συγκυρίες, τις επιδιώξεις των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που 

επηρεάζουν την ασφαλή ροή των καυσίμων. 

Η εξάρτηση αυτή μας καθιστά ευάλωτους. Η ευρύτερη Μ.Α. θα συνεχίσει να 

αποτελεί τον φθηνότερο και επικρατέστερο παραγωγό πετρελαίου για το εγγύς 

μέλλον. Η περιοχή αυτή κρύβει το υπέδαφός της τα 2/3 περίπου των παγκοσμίων 

γνωστών αποθεμάτων συμβατικού πετρελαίου. Σχεδόν το ήμισυ των παγκοσμίων 

αποθεμάτων συμβατικού πετρελαίου βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ 

και το Ιράν. Η ευρύτερη Μ.Α. θα κληθεί αναπόφευκτα να ανταποκριθεί στην 

αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Η ζήτηση αυτή αναμένεται να 

αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% στις επόμενες δύο δεκαετίες, περνώντας από 

78 εκατ. Βαρέλια ημερησίως το 2002 σε 118 εκατ. Το 2005, σύμφωνα με την 

Υπηρεσία Πληροφοριών ενέργειας των ΗΠΑ. Μεγάλο ποσοστό αύξησης στη 

ζήτηση αναμένεται ότι θα προέρχεται από την Κίνα και την Ινδία. 

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου έχει φτάσει 
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στο ζενίθ για να δει κανείς ότι το γεγονός αυτό ασκεί σημαντικές πιέσεις στο 

παγκόσμιο σύστημα πετρελαίου. Θα σημαίνει υψηλότερες τιμές και πιθανώς 

μεγάλα προβλήματα εφοδιασμού καθώς και σημαντική δύναμη στα χέρια των 

κυβερνήσεων της ευρύτερης Μ.Α. και ακόμη άλλων κρατών που εξάγουν 

πετρέλαιο, όπως είναι η Ρωσία, η Βενεζουέλα και η Νιγηρία. Οι θαλάσσιες 

γεωτρήσεις και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι αύξησης των αποθεμάτων 

συμβατικού πετρελαίου ενδέχεται να τονώσουν την προσφορά, όμως δύσκολα θα 

αλλάξουν το σημερινό σκηνικό. 

Άλλοι τρόποι παραγωγής, ίσως από μη συμβατικές πηγές, όπως είναι η πισσούχος 

άμμος ή ο πισσούχος σχιστόλιθος θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν. Όμως 

είναι σχετικά δαπανηροί. Οι φθηνοί παραγωγοί, ιδίως η Σαουδική Αραβία, θα 

μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή, να ρίξουν για ένα διάστημα τις τιμές και 

να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των λιγότερο φθηνών 

ανταγωνιστών. Κάτι τέτοιο συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του 80 αλλά δεν 

φαίνεται να επαναλαμβάνεται και τώρα λόγω της συνταύτισης των συμφερόντων 

των ΗΠΑ, της Ρωσίας και άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών στις σημερινές 

τιμές των καυσίμων. Επομένως στο εγγύς μέλλον, όσο η κίνηση των οχημάτων 

βασίζεται στο πετρέλαιο όπως συμβαίνει σήμερα, η ευρύτερη Μ.Α. και ιδίως η 

Σαουδική Αραβία θα συνεχίσουν να έχουν στα χέρια τους το τιμόνι. 

Το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα (μεταξύ άλλων και η Αλ Κάϊντα) σε πολλές 

περιπτώσεις  απηύθυνε ανοικτή έκκληση για παγκόσμιες επιθέσεις στις 

πετρελαϊκές υποδομές και πραγματοποίησε κάποιες στην ευρύτερη Μ.Α. Μια 

καλά σχεδιασμένη επίθεση θα σήμαινε την έλλειψη έξη (6) εκατ. Βαρελίων 

ημερησίως από την αγορά για ένα τουλάχιστον χρόνο, εκτινάσσοντας τις τιμές του 

πετρελαίου σε περισσότερα από 100 δολ. ανά βαρέλι, πλήττοντας σοβαρά την 

παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ευάλωτες είναι οι πετρελαϊκές 

υποδομές σε τρομοκρατικές και άλλου είδους απειλές, ιδιαίτερα αν σκεφθούμε την 

ευκολία πρόσβασης που οι τρομοκράτες διαθέτουν στο δίκτυο παραγωγής 

πετρελαίου στην Μ.Α. Άλλωστε η Μ.Α είναι ο στόχος δεδομένου ότι εκεί 

βρίσκονται τα περισσότερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου και εκεί υπάρχει 

δυνατότητα φθηνότερης παραγωγής. 

Το κόστος παραγωγής παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών 

εμπορίας δεδομένου ότι σε πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες μόνο το κόστος 

εξόρυξης δημιουργεί επιβάρυνση στο συνολικό κόστος σε σχέση με αυτό της Μ.Α. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως την τελική τιμή διάθεσης είναι δυνατό να επηρεάσουν 

διάφορες επιδιώξεις μεγάλων κρατών ή και πετρελαιοπαραγωγών κρατών, 

εκρήξεις βίας που μπορούν να προκαλέσουν διεθνή ανισορροπία αλλά και τραγικά 

ατυχήματα. Ήδη πρόσφατα βιώσαμε τις τραγικές επιπτώσεις του τυφώνα Κατρίνα 

και τις καταστροφές που προκάλεσε στις πετρελαϊκές υποδομές στον Κόλπο του 

Μεξικού. Εξ΄αιτίας της αλληλεπίδρασης λοιπόν των παγκοσμίων φαινομένων θα 

πρέπει να μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά πετρελαίου όπου στην πραγματικότητα 

όλες οι χώρες εισαγωγείς πετρελαίου, όπως και η χώρα μας είμαστε στην ίδια 

ομάδα. 

Ανάμεσα στα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στη διεθνή αγορά 
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πετρελαίου θα πρέπει να αναφέρουμε το ενδεχόμενο άσκησης, εμπάργκο (μείωση 

παραγωγής) ή άλλων προβλημάτων εφοδιασμού από ακραία καθεστώτα στις 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μ.Α. ή άλλού όπως Βενεζουέλα, Νιγηρία κ.λ.π. τα 

οποία θα μπορούσαν να ανέλθουν στην εξουσία αυτών των χωρών είτε 

πραξικοπηματικά είτε με άλλες ανορθόδοξες μεθόδους όπως αυτή της 

παραπλάνησης των πολιτών κ.λ.π. Είναι βέβαια γεγονός ότι σ΄αυτή την περίπτωση 

τα κράτη αυτά δεν θα βρίσκουν άλλο μέσο επιβίωσης, δεν γνωρίζουμε όμως αν 

αυτοί οι ηγέτες θελήσουν να καταπιέζουν τον λαό τους και να τον αναγκάζουν να 

διαβιώνει σε συνθήκες εξαθλίωσης. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν υποστηρίζει, για 

παράδειγμα, μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή πετρελαίου. Ακόμη και για τους 

αισιόδοξους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα επεκταθεί 

και στις εν λόγω χώρες και ότι αυτό θα επιφέρει ομαλοποίηση της αγοράς θα 

πρέπει να προβλέψουμε ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μέχρι την παγίωση των 

δημοκρατικών θεσμών να κυριαρχούν χαοτικές συνθήκες και απρόβλεπτες 

κυβερνητικές συμπεριφορές. 

Θα πρέπει να μας ανησυχεί το ενδεχόμενο, ο πλούτος που προέρχεται από το 

πετρέλαιο να χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και των υποστηρικτών της ή για την παγίωση στην εξουσία ακραίων 

καθεστώτων. Οι εκτιμήσεις του ποσού που κατέβαλαν ορισμένες χώρες της Μ.Α. 

κατά τα τελευταία 30 χρόνια για τη διάδοση ακραίων ιδεολογιών σε ολόκληρο τον 

κόσμο κυμαίνονται από 70 έως 100 δις δολάρια. 

Ορισμένες φορές εκφράζεται η άποψη ότι δεν θα πρέπει να αναζητούμε 

υποκατάστατα του πετρελαίου γιατί η διακοπή της ροής των εσόδων στην 

ευρύτερη Μ.Α. και στις άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του πλανήτη θα 

μπορούσε να καταστήσει ακόμη πιο ακραίο τον πληθυσμό εκείνων των κρατών. 

Ωστόσο η λύση θα ήταν να βοηθήσουμε τα κράτη αυτά να τροποποιήσουν με τον 

καιρό τις οικονομίες τους και να μην συναινούν επ΄άπειρον στο οικονομικό κέρδος 

που απολαμβάνουν από τις εξαγωγές πετρελαίου. Αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει 

παράλληλα με την προώθηση εναλλακτικών ηπίων μορφών ενέργειας (αιολική 

ενέργεια, γαιοθερμική ενέργεια, βιομάζα κ.λ.π.) έτσι ώστε να μειώνονται οι λόγοι 

απόρριψής των. 

Οι κίνδυνοι που περιγράψαμε οδηγούν σε κάποια μέτρα που μπορεί να 

ακολουθήσει η πολιτική της Κυβέρνησης για να γίνουμε λιγότερο ευάλωτοι : 

• Χρησιμοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογίας για την έρευνα και 

παραγωγή, στο προσεχές μέλλον νέας γενιά καυσίμων συμβατών με την 

σημερινή υποδομή μεταφορών (υδρογόνο, φυσικό αέριο κ.λ.π.) 

• Ενίσχυση της παρουσίας μας, ανάμεσα σε χίλιες χώρες εισαγωγείς 

πετρελαίου ώστε να δημιουργηθούν κοινά συμφέροντα με αυτές και να 

διευκολυνθεί η πολιτική μας στη διεθνή αγορά. 

• Βελτίωση των διπλωματικών μας σχέσεων με χώρες της Μ.Α. που 

διαθέτουν επαρκή και φθηνά αποθέματα πετρελαίου. 

• Προώθηση σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση, με χρονικό 

ορίζοντα το 2050, της καθαρής τεχνολογίας άνθρακα, της τεχνολογίας 
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υδρογόνου για την κίνηση και της πυρηνικής σύνταξης για την 

ηλεκτροπαραγωγή. 

• Εισαγωγή και καθιέρωση των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων 

καυσίμων στην ελληνική αγορά διότι θα συμβάλλουν όχι μόνο στη μείωση 

της εξάρτησης από το πετρέλαιο αλλά ταυτόχρονα στην ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

• Χρησιμοποίηση, προοδευτικά, της βιοκλιματικής σχεδίασης στις 

κατασκευές των οικοδομών ώστε να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια και οι 

λοιπές περιβαλλοντικές πηγές στο πλαίσιο της συνολικής θερμικής 

λειτουργίας των κτιρίων. 

• Συνεχή ενημέρωση του κοινού με σκοπό την απόκτηση ενεργειακής 

συνείδησης για την αποφυγή σπατάλης στην κατανάλωση καυσίμων και τη 

χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα ενδεικτικά μέτρα που προτείνονται για την 

μείωση των επιπτώσεων από την άνοδο της τιμής των καυσίμων και την αποφυγή 

απωλειών από ενδεχόμενη έκρηξη της βόμβας πετρελαίου. 
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«Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ» 

  

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. Σ. ΣΚΟΤΗ 

Διευθυντού Διευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής 

  

1. Γενικά 

Οι ανήλικοι αποτελούν  κατηγορία πληθυσμού με ιδιαιτερότητες, τόσο ως προς 

την ψυχοσύνθεση και την ταυτότητά τους, όσο και ως προς τη νομική ικανότητά 

τους σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες άλλοτε προσλαμβάνονται 

από τους ενήλικες ως «φυσιολογικές» και άλλοτε ως «μη φυσιολογικές». Έτσι, 

διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αποδεκτών και μη αποδεκτών συμπεριφορών, που 

συνιστά και το μέτρο της κανονικότητας του ανήλικου, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τους ενήλικες και από το σύστημα θεσμών που αυτοί 

δημιούργησαν. 

Η Αστυνομία είναι η πρώτη επίσημη μορφή κοινωνικού ελέγχου, με την οποία 

έρχεται σε επαφή ο ανήλικος παραβάτης, μετά από τις ανεπίσημες πηγές 

κοινωνικού ελέγχου (γονείς, δάσκαλοι, γειτονιά) και ταυτόχρονα οι Αστυνομικοί 

είμαστε οι πρώτοι εφαρμοστές του δικαίου στο κατώφλι του συστήματος της 

δικαιοσύνης ανηλίκων. 

Η πρόληψη της παραβατικότητας, αλλά και η παρέμβαση στις περιπτώσεις που 

έχουμε τέλεση αξιόποινης πράξης, αποτελούν το κύριο έργο μας, χωρίς όμως αυτό 

να σημαίνει ότι δεν καταβάλλουμε προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες και σε 

περιπτώσεις όπου το παιδί είναι θύμα μιας αξιόποινης πράξης, όπως είναι οι 

περιπτώσεις κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Παρακολουθούμε τη διεθνή 

πραγματικότητα και έχουμε συνεργασία με τις αστυνομίες άλλων χωρών για 

αντίστοιχα θέματα, όπως επίσης έχουμε και επιδιώκουμε παράλληλα τη 

συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό που ασχολείται με το 

παιδί. 

2. Εξέλιξη κατά την τελευταία δεκαετία- Χαρακτηριστικά 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται η 

συνεχής αύξηση της λεγόμενης μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Είναι ενδιαφέρον 

ότι η εγκληματικότητα των ανηλίκων έχει τα πρωτεία σ' αυτή την εξέλιξη σε όλες 

τις χώρες της Ε. Ε. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία η εγκληματικότητα των ανηλίκων ξεπερνά το 20% 

της συνολικής εγκληματικότητας. 

Ολοένα και μεγαλύτεροι αριθμοί νέων διολισθαίνουν προς τη συστηματική 

κοινωνική απειθαρχία. Ένα δε μικρότερο, αλλά αυξανόμενο μέρος αυτών , 
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διολισθαίνει στην παραβατικότητα, ακόμα και τη σοβαρή εγκληματικότητα. 

Το πρόβλημα εμφανίζεται και ως κρίση των θεσμών η οποία δεν φαίνεται να 

είναι  παροδική. Οι γονείς περιορίζουν τη φροντίδα τους προς τα παιδιά, αλλά και 

χάνουν το κύρος τους απέναντί τους. To σχολείο και η γειτονιά υποχωρούν ως 

θεσμοί που προσφέρουν συνοχή φροντίδα και νόημα στη ζωή και σκοπούς για το 

μέλλον.Στις συνθήκες αυτές, συχνά το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση ανομίας και 

μόνιμης απογοήτευσης και οργής. 

Στην Ευρώπη και άλλες χώρες, η «δεύτερη γενιά» μεταναστών χαρακτηρίζεται 

από πολύ υψηλότερη παραβατικότητα και σκληρή εγκληματικότητα σε σύγκριση 

με άλλες κατηγορίες ανηλίκων. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η εγκληματικότητα των ανηλίκων στις ευρωπαϊκές χώρες 

(και την Ελλάδα) παρουσιάζει νέες μορφές που δεν έχουν συναντηθεί στο 

παρελθόν και μάλιστα σ' αυτές τις κλίμακες. Αυξάνονται η απειθαρχία. Η 

επιθετική συμπεριφορά, η σχολική και εξωσχολική βία. Επίσης, αυξάνονται τα 

συμμοριακά φαινόμενα και η ανάπτυξη μιας «κουλτούρας του δρόμου» που 

αντιτίθεται στην «κουλτούρα της πειθαρχίας των θεσμών». 

Στις μεγάλες πόλεις εμφανίζονται στέκια νέων με αυξανόμενα στοιχεία 

παραβατικότητας που φοβίζουν τους περαστικούς και τους περιοίκους. Η 

εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ - που αγγίζει και ηλικίες παιδιών του 

Δημοτικού - εντείνει την κατάσταση. Οι μορφές αυτές παίρνουν ένα συστηματικό 

και μόνιμο χαρακτήρα. χάνοντας το συνηθισμένο παλαιότερα συγκυριακό και 

ευκαιριακό τους χαρακτήρα της «νεανικής ανεμελιάς». 

Ως προς την παραβατικότητα των ανηλίκων, η Ελλάδα ακολουθεί τις ευρύτερες 

εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια καθυστέρηση μεταξύ δύο και πέντε ετών. 

Μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται από μικρότερα μεγέθη ανήλικης παραβατικότητας, 

αλλά συγχρόνως και από μιαν ισχυρή δυναμική διαφοροποίησης και ανόδου.   

Το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων είναι πολυσύνθετο και 

πολυδιάστατο και η αντιμετώπιση του, απαιτεί δράση σε διάφορα επίπεδα, επίπεδο 

οικογένειας, εκπαίδευσης (σχολείο), ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, τεχνολογίας, ποινικής δικαιοσύνης, ψυχαγωγίας κ.ά. 

Μια σειρά παραγόντων που συμβάλλουν στο γενικό πλαίσιο της παραβατικής 

συμπεριφοράς των νέων, της θυματοποίησης τους και της τροφοδότησης της βίας 

εκ μέρους τους, που διαμορφώνει αλλά και καθορίζει την συμπεριφορά των νέων 

και με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπλέκουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας, έχουν να κάνουν ενδεικτικά με: 

α. Την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος, την διαδικασία προσαρμογής 

και το σύστημα αξιών των νέων. 

Ανάμεσα στις παραμέτρους που επιδρούν στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των 

νέων απέναντι σε παρεκκλίνουσες και εγκληματικές συμπεριφορές 

περιλαμβάνεται και τα ίδια τα συστήματα  Αξιών των νέων που κυριαρχούν και 

διαμορφώνονται ανάμεσα στις  διάφορες ομάδες νεολαίας, τα οποία αποτελούν 

συχνά και την αιτιώδη αφορμή για την παρέμβαση του ποινικού νομοθέτη ή 

προκαλούν την επέμβαση της πολιτείας. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, μια σειρά από καταστάσεις που ανάγονται και 
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στην σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων συχνά- και χωρίς αυτό να είναι 

δυνατόν να διαπιστωθεί ή ανακαλυφθεί  έγκαιρα -καθιστούν τους 

ανήλικους θύματα μέσα και από το ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον. 

β.Την αλλαγή των συνθηκών στην Ελλάδα ιδίως κατά την τελευταία 10ετία. 

Την τελευταία 10ετία η χώρα μας  κατακλύζεται από πληθυσμιακές ομάδες που 

έχουν στόχο την καλύτερη διαβίωση και ένα καλύτερο αύριο. Άτομα που ζούσαν 

κάτω από τα όρια της φτώχειας και κοινωνικά αποκλεισμένα προστίθενται στην 

Ελληνική κοινωνία. 

Ο «δρόμος» αποδείχθηκε ότι ήταν ένας τρόπος εργασίας ή εξεύρεσης χρημάτων 

μέσω επαιτείας. Έχουμε δηλαδή από τη μία ανήλικα άτομα που εργάζονται στο 

δρόμο με την ανοχή της οικογένειας αφού η ίδια δεν μπορεί να αντεπεξέλθει των 

όποιων αναγκών και από την άλλη άτομα ανήλικα και απροστάτευτα που τα 

εκμεταλλεύονται  διάφοροι προς όφελος των με αντάλλαγμα την προστασία 

δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης. 

 Έτσι δεν εμπιστεύονται τον ενήλικα που θέλει να τα βοηθήσει  προσκολλώντας σε 

ενήλικες προαγωγούς θυματοποιώντας πλέον τον εαυτό τους. Θύματα 

εκμετάλλευσης γίνονται άβουλα με χαμηλή αυτοεκτίμηση ενώ συχνά κυριαρχεί η 

κατάθλιψη με αποτέλεσμα τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

γ. Την Ενδοικογενειακή βία και την βία στο σχολείο. 

Στο πλαίσιο της οικογένειας οι νέοι - δράστες και ταυτόχρονα θύματα- υπόκεινται 

ταυτόχρονα πολλαπλές και σε πολλά επίπεδα κακοποιήσεις τόσο από την 

οικογένεια, όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον άμεσο ή ευρύτερο. Σε μια 

συνοπτική σκιαγράφηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας 

επισημαίνονται οι κύριες μορφές οι οποίες είναι η σωματική ή 

σεξουαλική  κακοποίηση και η ψυχολογική βία ενώ  προηγείται συχνά η λεκτική 

επίθεση με τη μορφή ύβρεων, απειλών, καθώς και περιορισμοί, απομόνωση και 

άλλες μορφές κακομεταχείρισης. 

Όσον αφορά τη βία που εκδηλώνεται στο πλαίσιο των άμεσων δια-

προσωπικών σχέσεων χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκδήλωση της 

βίας στο χώρο του σχολείου είτε ως ομαδικό φαινόμενο είτε ως ατομικό. Εδώ 

παρατηρούνται συμπεριφορές, που θυματοποιούν μερίδα μαθητών, ενώ 

παράλληλα οι ίδιοι οι δράστες φαίνεται να αποτελούν το προϊόν μιας 

θυματοποίησης που έχει προηγηθεί (κυρίως στην οικογένεια). 

δ. Την εμπορευματοποίηση του ελευθέρου χρόνου και της διασκέδασης 

Ένα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και διάδοση προβληματικών καταστάσεων 

που εμπλέκουν νέους διαδραματίζει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και 

ειδικότερα η «βιομηχανία ελεύθερου χρόνου »  που έχει αναπτυχθεί στις 

προηγμένες κοινωνίες. Η κατάσταση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα 

την  εμπορευματοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων και τη μετατροπή του 

σε ανταλλάξιμη σε χρήμα «υπηρεσία».  

Για μια μεγάλη μερίδα νέων η εμπορευματοποίηση δεν διαπιστώνεται σε σχέση με 

ε. Την ουσιοεξάρτηση και την εξάρτηση από το αλκοόλ. 

Το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και της βαριάς χρήσης ουσιών αποτελεί πάγιο 
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πρόβλημα για τις κοινωνίες. Σχετικά με την απάντηση στο γιατί οι νέοι παίρνουν 

ναρκωτικά υπάρχουν πολλά επίπεδα προσεγγίσεων. Βέβαια, δεν είναι δυνατό να 

αρνηθεί κανείς τη σημαντικότητα και την επίδραση των προσωπικών και 

διαπροσωπικών πλαισίων και σχέσεων συναναστροφής που συμβάλλουν στην 

εξάπλωση της χρήσης. Ωστόσο μια σειρά από παράγοντες συμβάλλουν επίσης στο 

πρόβλημα όπως: 

Ο πειραματισμός, η απελπισία και η αδυναμία αντιμετώπισης προβλημάτων, η 

ψυχαγωγική και η  περιστασιακή χρήση που μπορεί να μετατραπεί σε 

συστηματική ως επακόλουθο των αντιδράσεων των γονέων, των γειτόνων, των 

δασκάλων και όλων των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή του εφήβου κ.λ.π.. 

Είναι όμως αναγκαίο να τονισθεί ότι δεν είναι μόνον οι «διάσημες» παράνομες 

ψυχοτρόπες ουσίες (χασίς βαριά ναρκωτικά) που αποτελούν πρόβλημα. 

Διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας  ότι η συστηματική ή βαριά 

χρήση αλκοόλ αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία έχει επιδράσεις τόσο 

στην υγεία των ανηλίκων, όσο και στη στάση που διαμορφώνουν απέναντι σε 

αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, αλλά και απέναντι στο νόμο. Ιδιαίτερα κρίσιμο 

εδώ είναι να επισημανθεί, ότι δεν πρόκειται μόνον για χρήση ή κατάχρηση 

κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και για χρήση αλκοολούχων νοθευμένων ποτών 

(μπόμπες). Στην υπερ-κατανάλωση αλκοόλ- και κυρίως νοθευμένου - 

στηρίζεται η «βιομηχανία» της διασκέδασης.   

στ. Την συμμετοχή στην παραβατικότητα που αφορά τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας 

Ειδικά για αυτές θα πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος σκοτεινός αριθμός των 

παραβάσεων αυτών, η μεγάλη ποσοστιαία συμβολή τους στο σύνολο της 

παραβατικότητας των ανηλίκων αλλά και ο υψηλός βαθμός κινδύνου που 

προκαλείται από αυτού του είδους τις παραβάσεις τόσο για τους ίδιους τους 

δράστες όσο και για τα θύματα. Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που διαπράττονται από 

ανήλικους έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τους ανάμεσα στα άλλα- την έλλειψη 

κυκλοφοριακής αγωγής και παιδείας αλλά  και την υποτίμηση του κινδύνου. 

ζ. Την βία στους αθλητικούς χώρους. 

Τα επεισόδια βίας που καταγράφονται στη διάρκεια πριν ή μετά από αθλητικούς 

αγώνες αποτελούν ένα κρίσιμο πρόβλημα για την Ελληνική Αστυνομία. 

Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού στην  Ελλάδα ποτέ δεν έλαβε τις μαζικές 

διαστάσεις που γνώρισε στην Ευρώπη. Στη χώρα μας η βία στα γήπεδα συνδέεται 

με τη θεσμοθέτηση του επαγγελματικού αθλητισμού,  τη διάδοση σχετικών 

προτύπων από το εξωτερικό ειδικότερα και την ανάπτυξη συλλόγων και 

συνδέσμων οργανωμένων οπαδών. Η εμφάνιση του φαινομένου συνδέεται 

με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος και την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις ΠΑΕ. 

Ας σημειώσουμε εδώ ότι οι πιο σκληροπυρηνικοί φανατικοί οπαδοί βλέπουν 

σε συμβολικό επίπεδο την αστυνομία ως μια απειλή και πολλές φορές ζητούν 

αφορμή για σύγκρουση μαζί της. Οι Αστυνομικοί πρέπει να γνωρίζουν αυτή 

την ιδιάζουσα στάση του οπαδού που είναι διατεθειμένος να καταφύγει σε βία 

προκειμένου να υπερασπίσει, σύμφωνα με το δικό του πλαίσιο σκέψης, την 
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τιμή της αγαπημένης του ομάδας. Η καλλιέργεια καχυποψίας απέναντι στους 

παράγοντες, το εκρηκτικό κλίμα με τις δηλώσεις αγανάκτησης εκ μέρους των 

ΠΑΕ και των οργανωμένων φίλων και οπαδών των ομάδων ο οικονομικός 

ανταγωνισμός των ΠΑΕ αλλά και ο ρόλος των ΜΜΕ που καλλιεργούν το 

φανατισμό μέσα από την  προβολή με δραματικό τρόπο επεισοδίων και αντιδικιών 

που αποτελούν το πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται μία εκρηκτική 

ατμόσφαιρα που συμβάλλει στη δημιουργία επεισοδίων. 

3. Η φαινομενολογία της παραβατικότητας των νέων σύμφωνα με στοιχεία 

της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σε ότι αφορά τα στοιχεία σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων αυτά 

προέρχονται από τις αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται και όχι από τις 

δικαστικές αρχές οι οποίες ασκούν την ποινική δίωξη. Θα πρέπει φυσικά να 

έχουμε υπόψη μας ότι τα στατιστικά δεδομένα τα οποία αφορούν ανηλίκους που 

κατηγορήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές δεν είναι αντιπροσωπευτικά των 

πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων. 

Από τα τηρούμενα  στοιχεία, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες αυξομειώσεις στις 

περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων από το έτος 1999 μέχρι το 2003. Από 

μια σύντομη ανάλυση αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι: 

α.    Η συντριπτική πλειοψηφία των ανήλικων εγκληματιών 

διαπράττει παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99). 

β.    Η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων ανηλίκων σε όλα τα εγκλήματα 

είναι 13-17 ετών. 

γ.    Μετά τα εγκλήματα του Κ.Ο.Κ. ακολουθούν οι κλοπές (απλές & 

διακεκριμένες), παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών, του νόμου περί 

ναρκωτικών και η επαιτεία. 

δ.    Στις κλοπές και στα ναρκωτικά η συντριπτική πλειοψηφία των ανηλίκων 

δραστών είναι ημεδαποί, ενώ στην επαιτεία και στις παραβάσεις του νόμου περί 

αλλοδαπών η συντριπτική πλειοψηφία είναι αλλοδαποί. 

ε.    Σε όλα τα εγκλήματα το ποσοστό των δραστών αγοριών είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό των κοριτσιών, εκτός από το έγκλημα της επαιτείας όπου τα 

αγόρια υπερτερούν πολύ λιγότερο ενώ τα έτη 2002 και 2003 τα ποσοστά είναι 

μοιρασμένα. 

στ.Κλοπές. Στο έγκλημα της κλοπής το 10% περίπου των συλληφθέντων 

συνολικά δραστών είναι ανήλικοι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι 13-17 ετών 

ενώ τα έτη 2002 και 2003 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δραστών μέχρι 

12 ετών. 

ζ.     Ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες ανήλικοι για κατοχή και διακίνηση 

ναρκωτικών ουσιών είναι 13 έως 17 ετών και αποτελούν το 1% του συνόλου των 

συλληφθέντων. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι γενικά τα ποσοστά 

συμμετοχής των ανηλίκων στην συνολική εγκληματικότητα στη χώρα μας είναι 

σχετικά πολύ μικρά εκτός των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. όπου το θέμα θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού. 
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Θα πρέπει να επισημανθεί ως αναδυόμενο πρόβλημα, το οποίο εμφανίσθηκε την 

τελευταία 5ετία, το γεγονός της παραβατικής συμπεριφοράς τόσο ενηλίκων όσο 

και ανηλίκων δραστών κλοπών ή ληστειών του δρόμου, μικροποσών και κινητών 

τηλεφώνων με θύματα ανηλίκους. 

Τέλος σε ότι αφορά την παραβατική συμπεριφορά ομάδων ανηλίκων (συμμορίες 

ανηλίκων), το φαινόμενο αυτό στη χώρα μας είναι αφενός μεν σπάνιο αφετέρου δε 

έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και εμφανίζεται ως  μεμονωμένο 

περιστατικό  και σπάνια στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

4. Προληπτική Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας 

Είναι σημαντικό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το παιδί, να είμαστε σε 

θέση να μεταφέρουμε τον προβληματισμό μας και να προσπαθούμε ν΄ αντλούμε 

κουράγιο από τη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα, αλλά ότι τις δικές 

μας προσπάθειες έρχονται να στηρίξουν και  να ενισχύσουν κι άλλοι άνθρωποι που 

με  τις γνώσεις, την εμπειρία και την ευαισθησία τους, μπορούν να προσφέρουν 

πολλά.  

Ο τομέας λοιπόν της πρόληψης στον οποίο και διεθνώς δίδεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, που προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνη 

της η Αστυνομία ελάχιστα πράγματα είναι σε θέση να συνεισφέρει. Εδώ η 

Αστυνομία είναι που έχει απόλυτη ανάγκη την συνεργασία με όλους τους φορείς 

προστασίας του παιδιού αλλά και με ευαισθητοποιημένους συλλόγους και ιδιώτες, 

όπως επίσης και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ τον ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης εξαιρετικά σημαντικό για το λόγο ότι σε 

συνεργασία με την Αστυνομία, μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες προς το 

σκοπό αυτό. 

Μιλώντας για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων εδώ θα 

ήθελα να σταθώ λίγο και να επισημάνω ορισμένα πράγματα.          

Η αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η 

ποιοτική διαφοροποίηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, είναι θέματα που 

πρέπει ν΄ απασχολήσουν όλους μας γιατί το πρόβλημα χτυπά κάθε πόρτα όσο 

ερμητικά κλειστή κι αν θέλουμε να την κρατήσουμε. 

Από την πλευρά της η Αστυνομία στον τομέα της πρόληψης, λειτουργεί 

εξειδικευμένες Υπηρεσίες ανηλίκων, ενεργεί τακτικούς ελέγχους σε χώρους όπου 

συχνάζουν ανήλικοι και ιδιαίτερα σε χώρους όπου η παραμονή τους είναι 

απαγορευμένη από το νόμο, όπως είναι αίθουσες ηλεκτρονικών παιγνίων, κέντρα 

όπου απαγορεύεται από το νόμο η χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών σε 

ανηλίκους. Από τους χώρους αυτούς γίνονται προσαγωγές ανηλίκων, όπου 

καλούνται και οι γονείς τους, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά, στους δε 

ανηλίκους απευθύνονται συστάσεις. Αντίθετα στους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους 

των προαναφερομένων καταστημάτων, όταν διαπιστώνεται απ΄ αυτούς διάπραξη 

αξιόποινης πράξης, συλλαμβάνονται και εφαρμόζονται σε βάρος τους διοικητικά 

μέτρα. 

Παράλληλα έχουμε θέσει σε προγράμματα εφαρμογής και άλλες δραστηριότητες, 

όπως είναι η συνεργασία με σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κ.λ.π. για 
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την ενημέρωση σε θέματα όχι μόνο παραβατικότητας, αλλά και ναρκωτικών, 

αλκοολισμού, κακοποίησης κ.λ.π, ενώ οι προσπάθειες για την  αντιμετώπιση του 

φαινομένου της επαιτείας των ανηλίκων στα φανάρια, σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) είχαν το θετικό, 

αποτέλεσμα της σχεδόν εξάλειψης αυτού του φαινομένου.  

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας επικεντρώνονται κυρίως στην εξάρθρωση 

σπειρών εκμεταλλευτών ανηλίκων, συχνότερα αλλοδαπών, οι οποίες φέρνουν τους 

ανηλίκους για τους σκοπούς αυτούς. 

Η χώρα μας μετέχει στις τακτικές συναντήσεις της Μόνιμης Εργασίας της 

INTERPOL με θέματα προστασίας ανηλίκων, από τις οποίες αποκομίζει 

σημαντική εμπειρία από τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών σε διεθνές 

επίπεδο. 

Θέματα όπως της υπερεδαφικής αρμοδιότητας, των εξαφανίσεων ανηλίκων, της 

διακίνησης ανηλίκων, της παιδοφιλίας και πορνογραφίας, τίθενται επί τάπητος και 

αναζητούνται λύσεις μέσω της διεθνούς εμπειρίας. 

Σκοπός είναι μια ευρύτερη καμπάνια ενημέρωσης πρώτα απ΄ όλα των ίδιων των 

αστυνομικών και στη συνέχεια του κοινωνικού συνόλου σε τέτοια θέματα, καθώς 

και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αστυνομία και 

τον πολίτη. 

Για τα παραπάνω θέματα υπάρχει στενή συνεργασία με φορείς που ασχολούνται 

με την προστασία του ανηλίκου και κυρίως φορείς, όπως για παράδειγμα είναι το 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο λειτουργεί από το 1976 στη Χώρα μας 

και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε 

ανηλίκους θύματα  σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. 

Όμως, για την κάλυψη κυρίως περιπτώσεων παιδιών που χρήζουν άμεσης 

προστασίας, είτε πρόκειται για παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους, είτε 

πάλι για παιδιά από οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρίση και πρέπει να 

απομακρυνθούν για μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει να ιδρυθούν και να 

λειτουργήσουν ξενώνες, ως ενδιάμεση και προσωρινή λύση ανάγκης οι οποίοι θα 

προσφέρουν υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, επανασύνδεσης με το σχολείο ή επαγγελματικό 

προσανατολισμό, στήριξης για επαγγελματική αποκατάσταση, επανασύνδεσης με 

το οικογενειακό περιβάλλον εφόσον υπάρχει η εξεύρεση μόνιμου πλαισίου 

διαμονής {ανάδοχη φροντίδα, κοινωνικά διαμερίσματα, ιδρύματα} ή απόκτηση 

εφοδίων για να ζήσει αυτόνομα στην κοινότητα. 

Η λειτουργία τέτοιων ξενώνων ουσιαστικά θα έλυνε τα χέρια της Αστυνομίας, 

κυρίως στις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων παιδιών, με την παροχή άμεσης και 

ολοκληρωμένης προστασίας. 

Είναι απαραίτητο να μεταδώσουμε μια θετική εικόνα στα προγράμματα της 

πρόληψης τα οποία θα στοχεύουν σε ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι 

τα παιδιά που ζουν στους δρόμους και τα παιδιά με αναπηρίες.  

Ουσιαστικά, η κοινωνία προστατεύεται καλύτερα με την επανένταξη του νέου 

παρά με τη τιμωρία του. Ο νέος που θα ενταχθεί στο έγκλημα αποτελεί χτύπημα 

στη ρίζα της κοινωνίας, στο ίδιο της το μέλλον. 
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Οι πόροι που χρειάζονται για την προτεινόμενη προσέγιση είναι σαφώς μικρότεροι 

των πόρων καταστολής και φυλάκισης. Ο τομέας λοιπόν της πρόληψης στον οποίο 

και διεθνώς δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, που 

προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνη της η Αστυνομία ελάχιστα πράγματα είναι 

σε θέση να συνεισφέρει. Εδώ η Αστυνομία είναι που έχει απόλυτη ανάγκη την 

συνεργασία με όλους τους φορείς προστασίας του παιδιού αλλά και με 

ευαισθητοποιημένους συλλόγους και ιδιώτες, όπως επίσης και με την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

5. Ο νέος ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν ζητήματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

εμπλέκουν τον σκληρό πυρήνα της ποινικής καταστολής και  ιδιαίτερα τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι 

η καταστολή μέσα από την εγκληματοποίηση συμπεριφορών και την 

αυστηροποίηση της ποινικής καταστολής είναι αναποτελεσματική και δημιουργεί 

περισσότερα προβλήματα παρά επιλύει συγκρούσεις.  

Τίθεται, επομένως, ως κρίσιμο ζήτημα η ανάγκη μιας  σφαιρικής παρέμβασης 

για τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν στο πλαίσιο μιας προληπτικής 

πολιτικής κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία θα ελαχιστοποιεί τον κατασταλτικό 

ρόλο της αστυνομίας, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην διάπλαση κοινωνικά 

υπεύθυνων πολιτών. 

Για την  Ελληνική Αστυνομία, ο τρόπος παρέμβασης στο πεδίο του ελέγχου της 

εγκληματικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων ταυτίζεται- ή οφείλει να 

ταυτίζεται- τόσο με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, όσο και με 

τον επαναπροσδιορισμό της αποστολής της. Αυτό είναι εμφανές και από το 

γεγονός ότι σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία. διαγράφεται η τάση να 

αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα, η παραβατική συμπεριφορά και η 

θυματοποίηση των ανηλίκων με ιδιαίτερη περίσκεψη. 

Η τάση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από το γεγονός, ότι- σε επίπεδο επιτελικού 

σχεδιασμού τουλάχιστον -έχει γίνει αντιληπτό όπως εξάλλου και η επιστήμη 

διαπιστώνει- πως η εγκληματικότητα και η θυματοποίηση των ανηλίκων (ειδικά 

στο στάδιο της εφηβείας) είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δεν προσφέρεται για 

λύσεις- προκατασκευασμένες αλλά απαιτεί την πολυδιάστατη παρέμβαση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα ουσιαστικό συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη.: Ότι δηλαδή οι νέες ανάγκες και το νέο περιβάλλον 

που διαμορφώνεται απαιτούν για την αντιμετώπιση ορισμένων 

προβληματικών καταστάσεων κυρίως σε ό,τι αφορά στους ανήλικους τη 

συνεργασία διαφόρων φορέων. Από την άποψη αυτή θα ήταν λάθος η 

εκτίμηση, η  οποία θα πρόκρινε την Ελληνική Αστυνομία ως μοναδικό φορέα 

ελέγχου αυτών των  καταστάσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των σύνθετων 

κοινωνικών προβλημάτων και των συνθηκών διαβίωσης στη σύγχρονη 

κοινωνία.  

Οι προβληματικές καταστάσεις που εμπλέκουν τους ανήλικους σχετίζονται με 
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τα προβλήματα της κοινωνίας των ενηλίκων κυρίως και ότι κάθε παρέμβαση 

δεν μπορεί να περιορίζεται σε δράσεις και πρωτοβουλίες ενός μόνον φορέα 

αλλά απαιτείται μια συνολική σφαιρική προσέγγιση και συνεργασία όλων των 

φορέων τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου, σε δράσεις συντονισμένες, 

ορθολογικά διαστρωματωμένες κατά κατηγορία πληθυσμού  στο χώρο και το 

χρόνο και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα τυποποιεί και θα ρυθμίζει αυτές τις δράσεις 

συνολικά. 
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ..40 

Του Στρατηγού ε.α. Δ. ΣΚΑΡΒΕΛΗ 

Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ - Ακαδημαϊκού 

Όπως αγωνίζονται οι άνθρωποι για την επιβίωσή τους, έτσι κατά κανόνα 

αγωνίζονται και τα έθνη για την επιβίωσή τους μέσα στη διεθνή αρένα. Η σύντομη 

ζωή του ανθρώπου, δεν του επιτρέπει απόλυτη βίωση του φαινομένου, όπως 

συμβαίνει με τις νέες γενιές Ελλήνων, που έζησαν τα χρόνια τους σε μόνιμο 

καθεστώς ειρήνης. Έρχεται όμως η μελέτη της ιστορίας και επαληθεύει τον 

κανόνα. 

Γι΄αυτό η προσπάθεια επιβολής της «λήθης» για τις μαύρες σελίδες της νεώτερης 

ιστορίας μας είναι λάθος. Ορθώς επιδιώχθηκε η «συμφιλίωση», όχι όμως στη βάση 

της λήθης. Διότι η ιστορία είναι ιστορία και δεν παραγράφεται, αλλά και διότι 

διδάσκει, ακόμα και με τα όποια λάθη της. 

Το αγωνιστικό πνεύμα του έθνους βγαίνει μέσα από την ιστορία του, παίρνει μία 

συλλογικότητα και μετουσιώνεται σε θέληση και δύναμη του έθνους για επιβίωση 

πρωτίστως, αλλά και δράση για την ευημερία του λαού και για επιτεύγματα 

μεγάλα, στις επιστήμες, στις τέχνες, στα γράμματα, στον αθλητισμό και γενικά σε 

όλους τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

Τώρα που πέρασαν οι πανηγυρισμοί για την μεγάλη, την πανεθνική Επέτειο του 

40, επιβάλλεται να σκεφθούμε σαν λαός, τι έγινε στη συνέχεια και κυρίως τι 

απέμεινε σήμερα από το πνεύμα εκείνο, από τη μεγάλη εκείνη συνοχή, θέληση και 

μαχητικότητα που επέδειξε ο λαός στην κρίσιμη ώρα. Θα σκεφθεί κάποιος, ότι 

έκτοτε δεν μας ζητήθηκε από κάποιον να θυσιάσουμε την ελευθερία μας και να 

απαρνηθούμε την ιστορία μας, όπως έπραξαν τότε οι Ιταλοί. Ναι, σωστά και είτε 

ποτέ να μη μας συμβεί κάτι όμοιο. 

Εν τούτοις η διεθνής σκηνή δεν έπαυσε ποτέ να παρουσιάζει απειλές και 

ειδικότερα ο άμεσος περίγυρός μας δεν μας αφήνει στην ησυχία μας. Το διπολικό 

σύστημα (Ανατολής-Δύσης ή ΝΑΤΟ-Συμφώνου Βαρσοβίας σε στρατ/κές δομές) 

παρήγαγε ειρήνη, σύμφωνα με την άποψη του R. Aron ότι η ειρήνη δεν είναι 

προϊόν ανθρώπινης αρετής, αλλά ισορροπιών ισχύος. Με την απώλεια της 

ισορροπίας και τον μονοπολισμό των ημερών μας, ο περίγυρός μας και γενικά η 

Βαλκανική αναβιώνει άλλες εποχές, αυτές που λίγο-πολύ της χάρισαν την 

επωνυμία «πυριτιδαποθήκη». Ο ημερήσιος τύπος και τα ειδικά έντυπα 

καθημερινώς αναφέρονται στο υπό διαμόρφωση καθεστώς του Κοσόβου, στα 

ρατσιστικής φύσεως περιστατικά στη Βοϊβοντίνα, στους Αλβανούς της ΠΓΔΜ, 

που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο Κόσοβο, στο μέλλον του Μαυροβουνίου, 

στο μέλλον των Σέρβων της Βοσνίας. Προ καιρού Βαλκάνιος πολιτικός έλεγε ότι 

στο χώρο έχουν αναβιώσει παλαιοί μεγαλοϊδεατισμού που εγκυμονούν κινδύνους. 

Οι μεγαλοϊδεατισμοί κρύβουν και αλυτρωτισμούς. Σε εκδόσεις των Ακαδημιών 

των γειτόνων μας βρίσκει κανείς τέτοιους, εις βάρος της χώρας μας, άλλοτε 

ξεκάθαρους και άλλοτε με υπαινικτικές εκφράσεις. Στο θέμα της ονομασίας της, η 

ΠΓΔΜ δείχνει αδιαλλαξία αυτοκρατορικής δυνάμεως απέναντί μας. Και βέβαια 

έχουμε και τη γείτονα Τουρκία, η οποία έλαβε τα πάντα μέχρι στιγμής, ως προς 
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την ενταξιακή πορεία της, χωρίς απολύτως καμία έκπτωση από τα ζητούμενα εις 

βάρος μας και εις βάρος της Κύπρου. Προ ημερών εξάλλου γκρίζοι λύκοι 

ασχημονούσαν έξω από το Πατριαρχείο και Αλβανοί έξω από τον τόπο της 

επίσημης συνάντησης των Προέδρων Ελλάδος και Αλβανίας. Τα Τουρκικά 

μαχητικά πρόσφατα παρενόχλησαν ακόμα και την τερματική περιοχή του 

αεροδρομίου της Ρόδου, συμπεριφορά εγκληματική αφού επηρεάζει δυσμενώς την 

ασφάλεια πτήσεων πολιτικών αεροσκαφών. Θα ιδούμε  δε σύντομα και τι νέο θα 

περιλαμβάνει η πρόσφατη έκδοση (βελτιωμένη μάλλον) του κόκκινου βιβλίου της 

γείτονος, στα θέματα του Αιγαίου. Τίποτε το ευχάριστον προς όποια κατεύθυνση 

και αν ατενίσει κανείς. Και φυσικά, υπάρχει και ο ελληνισμός της Κύπρου, που 

πρέπει να στηριχθεί από εμάς. 

Θα ερωτήσει κάποιος, τι σχέση έχουν τα παραπάνω με το πνεύμα του..40; Έχουν 

και μάλιστα μεγάλη. Το πνεύμα ακολούθησε φθίνουσα πορεία, επεκράτησε ένας 

εφησυχασμός σε σύζευξη με έναν ευδαιμονισμό και η πολιτική στα εθνικά θέματα 

ακολούθησε «ήπιες πρακτικές». Το. «δεν διεκδικούμε τίποτα» που κάποτε ελέχθη 

ήταν βολικό για τις ηγεσίες και τους ηγεμονευομένους. Έτσι φθάσαμε σήμερα να 

διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα θεμιτά. Με την πολιτική συμπεριφορά μας και 

στάση μας δώσαμε προφανώς (και δίδουμε ακόμα) λάθος μήνυμα στον περίγυρό 

μας και στην Ε.Ε., όπου και ανήκουμε. Ασφαλώς και μας θεωρούν ενδοτικούς και 

πιέσιμους. Αμφίβολο αν έτσι επιτελούμε και σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, 

για τον οποίο επαιρόμεθα. Σίγουρα δε με την τακτική μας δεν έχουμε 

αναβαθμισθεί σε κανενός την υπόληψη. 

Διερωτάται ο παλαίμαχος διπλωμάτης κ. Β. Θεοδωρόπουλος, στη συνέντευξή του 

στον τύπο, γιατί κάνουμε διάλογο με την Τουρκία, αφού ισχύει το casus belli εις 

βάρος μας και προσθέτουμε ότι και τα μαχητικά της παραβιάζουν καθημερινά τα 

κυριαρχικά δικαιώματά μας. Διαπραγμάτευση (έστω διερευνητική) υπό πίεσιν, δεν 

νοείται σε ειρηνική περίοδο. Γιατί δεν γνωστοποιούμε το έσχατον όριον ανοχής 

μας στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, ώστε αυτή, αλλά και η Ε.Ε., να μη 

ελπίζουν σε παραπέρα υποχωρήσεις μας; Ας το κατοχυρώσουμε και με 

δημοψήφισμα, ώστε ο ελληνικός λαός να έχει την ευθύνη για τις όποιες συνέπειες. 

Η διστακτική μας συμπεριφορά είναι αυτή που προφανώς ανάγκασε τον πρώτο 

πολίτη της χώρας, καίτοι νέος στο αξίωμα του Προέδρου της Ε.Δ. να ομιλήσει 

όπως έχει ομιλήσει πρόσφατα για τα εθνικά θέματα, υπερβαίνοντας ίσως και τα 

όρια της θέσεώς του. 

Μιλήσαμε για αγώνα επιβίωσης αυτού του τόπου, αλλά - συμπληρώνουμε - και 

εθνικά αξιοπρεπούς επιβίωσης. Διότι τα έθνη έχουν αξιοπρέπεια, όπως έχουν και 

τιμή και υπερηφάνεια, φυσικά και το δικό μας, με την μακράν ιστορία του και τον 

πολιτισμό του. Επομένως η στάση μας στις σχέσεις με τα άλλα κράτη πρέπει να 

αντανακλά και αυτή την παράμετρο. Το 40 περισσότερο παντός άλλου, αυτή η 

παράμετρος μας εκινητοποίησε και μας οδήγησε στο θρίαμβο. Δεν μας επτόησε η 

κατακτημένη Ευρώπη και η τρομακτική υπεροπλία του αντιπάλου, στοιχεία που η 

λογική δεν έπρεπε να παραβλέπει. Η βίωση όμως των ιστορικών εθνών δεν 



18 

 

επιδέχεται πάντα έλλογη ερμηνεία. Ο πολιτικός ρεαλισμός λειτουργεί και σαν 

τροχοπέδη, αν όχι σαν άλλοθι. 
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EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη 

Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 

Τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου 2005 Τσετσένοι αντάρτες, ενισχυμένοι από 

εντοπίους ομοϊδεάτες τους, αιματοκύλησαν την πόλη Νάλτσικ, πρωτεύουσα της 

Ρωσικής επαρχίας Καμπαρτίνο-Μπαλκαρία, στο Βόρειο Καύκασο. Αυτό 

επανέφερε στο προσκήνιο την προϊούσα αποσταθεροποίηση στο Β. Καύκασο και 

σηματοδότησε την εξάπλωση του Τσετσένικου αντάρτικου, σε μια ακόμη επαρχία 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ύστερα από αυτές του Νταγκεστάν, απ΄όπου ξεκίνησε 

το 1999 η δεύτερη φάση του πολέμου στην Τσετσενία και στην οποία σήμερα 

σκοτώνονται αστυνομικοί και Ρώσοι στρατιώτες από Τσετσένους, της 

Ινγκουσετίας στην οποία τον περασμένο χρόνο έγιναν επιθέσεις σε αστυνομικά 

τμήματα και στρατόπεδα και κλάπηκαν όπλα και πυρομαχικά και της Βόρειας 

Οσετίας στην οποία πέρισυ σημειώθηκε η μεγάλη σφαγή σε σχολείου του 

Μπεσλάν. 

Όλες αυτές οι επαρχίες περιλαμβάνονται στο γεωγραφικό τόξο της ΝΔ Ρωσίας, το 

οποίο συνδέει την Κασπία με την Μαύρη Θάλασσα, μέσω της οποίας διέρχεται ο 

Ρωσικός Πετρελαιαγωγός. 

Στην περιοχή αυτή συμπίπτουν τα συμφέροντα των Ισλαμιστών που επιδιώκουν 

την ανεξαρτησία τους και την απεξάρτησή τους από τη Ρωσία, με τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ και των αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου, αλλά και της Τουρκίας, 

που θέλουν να αποτρέψουν την καταστολή των εξεγέρσεων από τη Ρωσία και τη 

λειτουργία του πετρελαιαγωγού της, προκειμένου η διακίνηση των πετρελαίων να 

γίνεται αποκλειστικά από τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τσεϊχάν που διέρχεται δια 

των εδαφών Γεωργίας και Τουρκίας, παρακάμπτοντας το ρωσικό έδαφος. 

Στις περιοχές αυτές η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Μαστίζονται 

από τη φτώχια, δυστυχία και εγκληματικότητα. Επικρατεί θρησκευτικός 

φανατισμός και εθνικισμός, που οδηγούν τους λαούς σε εξεγέρσεις. Ανασφάλεια 

και τρόμος διακατέχει τους πληθυσμούς. Η μετανάστευση μεγάλου αριθμού 

Τσετσένων, στις γειτονικές επαρχίες για να γλυτώσουν τα δεινά έχει δημιουργήσει 

πρόσθετα προβλήματα και εντάσεις. 

Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για τη συντήρηση της ανώμαλης αυτής καταστάσεως στο 

Β. Καύκασο γιατί εξυπηρετούνται αφ΄ενός μεν τα συμφέροντα των αμερικανικών 

εταιρειών πετρελαίου και αφ΄ετέρου ο γεωπολιτικός τους στόχος που είναι ο 

αποκλεισμός της Ρωσίας από τη Μεσόγειο, καθώς και ο μεγαλύτερος δυνατός 

περιορισμός της στην Ευρασιατική ενδοχώρα με στέρηση της πρόσβασης ακόμη 

και στις χώρες που αποτελούσαν στο παρελθόν τμήμα της Σοβιετικής Ενώσεως. 

Για το λόγο αυτό φροντίζουν να ελέγχουν τις χώρες του νοτίου Καυκάσου, μέσω 

των οποίων διέρχεται ο αγωγός Μπακού-Τσεϊχάν, με φιλικά καθεστώτα, 

παρεμβαίνοντας ακόμη και απροκάλυπτα όταν διαπιστώνουν ότι κάτι ξεφεύγει από 

τον έλεγχό τους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Αζερμπαϊτζάν και της 
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Γεωργίας. 

Στο Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να επιτύχουν την άνοδο στην εξουσία του 

εκλεκτού τους Ιλχάμ Αλίεφ, υιού του προηγουμένου Προέδρου, που ήταν 

ετοιμοθάνατος, σχεδίασαν και υλοποίησαν εκλογικό πραξικόπημα, του οποίου τα 

αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από την αντιπολίτευση, που αντέδρασε με 

δυναμικές κινητοποιήσεις και συγκρούστηκε με το στρατό. Λόγω όμως της 

αναμείξεως των ΗΠΑ τα γεγονότα αποσιωπήθηκαν, και η αντιπολίτευση 

απομονώθηκε και υποτάχθηκε κάτω από την απειλή των όπλων. 

Στη Γεωργία συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Το εκλογικό πραξικόπημα στο οποίο 

προέβη ο μέχρι τότε Πρόεδρος Σεβαρτνάτζε καταγγέλθηκε από το Στέϊτ 

Ντιπάρτμεντ ως νόθο και έτσι δόθηκε στην αντιπολίτευση το σύνθημα να 

ξεσηκώσει το λαό και σε λιγότερο από 48 ώρες να αναγκάσει τον Σεβαρτνάτζε σε 

παραίτηση. 

Τον ίδιο γεωπολιτικό στόχο υπηρετεί και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της 

Ουκρανίας της οποίας προωθεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μέσω Πολωνίας 

προκειμένου να την απομακρύνει από τη Ρωσία. 

Η κατάσταση αυτή στο Β. Καύκασο εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Τουρκίας, 

η οποία έχει κατηγορηθεί από τη Ρωσία, ότι ενισχύει ποικιλοτρόπως τους 

Ισλαμιστές αντάρτες της Τσετσενίας και των άλλων επαρχιών. Όπως 

ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς τρομοκράτες του Μπεσλάν ήταν και ένας 

Τούρκος πολίτης. 

Ο κ. Πούτιν γνωρίζει ότι η επέκταση της ανωμάλου καταστάσεως και στις άλλες 

επαρχίες εκτός της Τσετσενίας θα έχει ως συνέπεια την αποδυνάμωση της 

επιρροής της Μόσχας και τη δημιουργία της προϋποθέσεως για την κατάρρευση 

της Ρωσίας όπως συνέβη και με την Σοβιετική Ένωση και γι΄αυτό έχει αναλάβει 

σοβαρές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της καταστάσεως τόσο στο 

εσωτερικό της Ρωσίας και στις χώρες του εγγύς περιβάλλοντος, όσο και διεθνώς. 

Στο εσωτερικό με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων ενίσχυσε την εξουσία του. 

Μερικά από τα μέτρα αυτά είναι ο διορισμός των διοικητών των επαρχιών από το 

Κρεμλίνο αντί της εκλογής τους, η επαναφορά της θανατικής ποινής για όσους 

βοηθούν την τρομοκρατία και η σύγκρουση με τη ρωσική μαφία και τα 

οργανωμένα συμφέροντα, προκειμένου να εξυγειανθεί η οικονομία της χώρας. 

Δυστυχώς όμως γι΄αυτόν στο θέμα των διοικητών των επαρχιών δεν 

ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία επιλογής γιατί προκρίθηκε ως κριτήριο η 

αφοσίωσή τους και όχι η ικανότητά τους, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να 

ελέγξουν την κατάσταση και να επικρατεί κακοδιοίκηση και διαφθορά που 

προκαλούν την αγανάκτηση και τις αντιδράσεις του λαού. 

Προς τις γειτονικές χώρες χρησιμοποιεί την πολιτική του μαστιγίου και του 

καρότου.. Μετά τα τραγικά γεγονότα του Μπεσλάν απείλησε Γεωργία και 

Ουζμπεκιστάν ότι θα υποστούν αντίποινα αν συνεχίσουν να υποθάλπουν 

τρομοκράτες. Στη συνέχεια επιχείρησε την προσέγγισή τους με διπλωματικό 

τρόπου ο οποίος είχε θετικά αποτελέσματα ως προς το Ουζμπεκιστάν, του οποίου 

ο Πρόεδρος Καρίμωφ επέλεξε την προσέγγιση με τη Ρωσία και ανάγκασε τις ΗΠΑ 

να αποσύρουν τη στρατιωτική Βάση που είχαν εγκαταστήσει στη χώρα του από 
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την περίοδο του πολέμου στο Αφγανιστάν. 

Στο διεθνές πεδίο : 

• Ενισχύει το προφίλ του ως ηγέτη μιας μεγάλης δυνάμεως και διεκδικεί όλο 

και μεγαλύτερο λόγο στις παγκόσμιες εξελίξεις. 

• Έπεισε Γαλλία και Γερμανία να αντιδράσουν στην ένταξη της Ουκρανίας 

στο ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γάλλου Υπουργού 

Εξωτερικών ως απάντηση της προτάσεως της Πολωνίας για την ένταξη της 

Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ότι «οφείλουν να σέβονται τη Ρωσία». 

• Έκανε ανοίγματα προς τους Άραβες και το Ισραήλ και κατά την επίσκεψή 

τους στη Μ. Ανατολή απηύθυνε πρόταση, παρόλο που γνώριζε ότι θα 

απορριφθεί για την πραγματοποίηση εντός του φθινοπώρου του τρέχοντος 

έτους διεθνούς διασκέψεως για τα μεσανατολικό με τη συμμετοχή των 

εμπλεκομένων χωρών του ΟΗΕ, της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Σκοπός 

αυτής της ενέργειας ήταν να αποδείξει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι 

μεγάλη δύναμη. 

• Προσέγγισε την Κίνα με την οποία ίδρυσαν τον «Οργανισμό Συνεργασίας 

της Σαγκάης», ο οποίος ζήτησε από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τη 

στρατιωτική παρουσία τους στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. 

• Πέτυχε να αναβαθμίσει τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, χωρίς όμως 

να αρθούν και οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο χώρες στα θέματα της 

τρομοκρατίας στον Καύκασο. Η προσέγγιση αυτή ενόχλησε τις ΗΠΑ. 

• Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η κατάσταση στον Καύκασο 

βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, της οποίας οι χώρες 

προμηθεύονται από τη Ρωσία το 44% των αναγκών τους σε φυσικό αέριο 

και να την φέρει σε αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Λέγεται, μάλιστα, 

ότι τα γεγονότα στο Ντάλσικ, αποτελούν απάντηση των ΗΠΑ σ΄αυτές τις 

ενέργειες του Πούτιν. 

Το κατά πόσον θα επιτύχει τους στόχους του θα φανεί στο μέλλον. Πρέπει όμως 

να αποφύγει την κατά μέτωπο σύγκρουση με τις ΗΠΑ, αλλά και να πείσει τις 

χώρες του εγγύς περιβάλλοντος ότι δεν θα επιδιώξει την εξάρτησή τους από την 

Ρωσία. 

Για την Ελλάδα όλη αυτή η κατάσταση είχε παράπλευρες επιπτώσεις, οι οποίες αν 

συνεχιστούν θα θέσουν σε δοκιμασία τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα ο 

κ. Πούτιν στην προσπάθεια προσεγγίσεως με την Τουρκία διαφοροποίησε την 

παλαιότερη θέση του σε σχέση με την Κύπρο, χαρακτήρισε «άδικο τον 

αποκλεισμό της Β. Κύπρου» και πρότεινε την κατασκευή αγωγού στην Ευρωπαϊκή 

Τουρκία ο οποίος θα διέρχεται εξ ολοκλήρου μέσα από Τουρκικό έδαφος. Αν αυτό 

υλοποιηθεί, θα ακυρωθεί η κατασκευή του Ελληνο-Βουλγαρικού αγωγού 

Μπουργκάς-Αλεξανδρουπόλεως με καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας. 

Η Ελλάδα έχει συμφέρον να ηρεμήσει η κατάσταση στον Καύκασο και γι΄αυτό 

πρέπει, στα πλαίσια της ΕΕ να προωθήσει την ιδέα στηρίξεως της Ρωσίας και να 

υποστηρίξει όποιες προσπάθειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να πειστεί η Ρωσία ότι η 
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Ελλάδα είναι πιο χρήσιμος φίλος από την Τουρκία και ότι την συμφέρει να 

διατηρεί καλές σχέσεις μαζί μας. 

Γενικά και στο θέμα αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα, πρέπει να παρακολουθεί 

στενά τις εξελίξεις, ώστε να προλαμβάνει τα γεγονότα και να μη τρέχει πίσω από 

αυτά. 
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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ - ΕΓΙΝΕ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ  

Οι πρόσφατες εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι πίστευαν ότι δηλαδή η 

Τουρκία με τη στήριξη των Βρετανών αλλά και τη βοήθεια των ΗΠΑ θα 

εξασφάλιζε την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου 2005 πέτυχε 

το στόχο της χωρίς να δεσμευθεί επαρκώς ούτε για τα αυτονόητα. Θα αρχίσουν οι 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. 

Πέτυχε τον στρατηγικό της στόχο με την αμέριστη βοήθεια της Ελλάδος που πήρε 

επάνω της και μετέτρεψε σε δική της υπόθεση την ευρωπαϊκή πορεία της 

Τουρκίας που ανέλαβε να τη φέρει σε πέρας και μάλιστα χωρίς ανταλλάγματα 

(δήλωση του ΥΠΕΞ της χώρας μας Σεπτέμβριος 1999). Η Τουρκία βέβαια έχοντας 

εξασφαλίσει εκ των προτέρων την υποστήριξη της χώρας μας αποδεχότανε όλες 

τις προσφορές της ΕΕ χωρίς αυτή να κάνει κανένα βήμα προσαρμογής στις 

ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, διατηρώντας το σκηνικό της έντασης στο Αιγαίο, το 

casus belli χωρίς να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία με κατοχικά 

στρατεύματα στην Κύπρο, χωρίς να επιστρέψει κανένας πρόσφυγας στο σπίτι του 

κ.λ.π. 

Από την πρώτη ανάλυση των όσων συνέβησαν και είδαν το φως της δημοσιότητας 

στο Λουξεμβούργο προκύπτουν τρία συμπεράσματα. Το πρώτο αφορά την 

αποφασιστική επιρροή των ΗΠΑ στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών να 

επιβάλλουν τη θέλησή τους. Ζήτησαν εκπτώσεις ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος 

της Τουρκίας και τις πήραν. Η παρέμβαση των ΗΠΑ εκδηλώθηκε με τις γνωστές 

τηλεφωνικές επαφές της Υπουργού των Εξωτερικών αλλά επιβεβαιώθηκε και με 

τη δήλωση της Βρετανικής Προεδρίας που στόχευε την Κύπρο, για την αυτονομία 

του ΝΑΤΟ και άλλων Οργανισμών από την ΕΕ. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι χώρα που γνωρίζει να διεκδικεί τα συμφέροντά 

της κερδίζει. Απλό παράδειγμα η Αυστρία που κράτησε ανοικτό το θέμα των 

διεκδικήσεών της μέχρι το τέλος και τελικά πήρε αρκετά. Η Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων δια του πρωθυπουργού της δήλωνε σε 

τηλεοπτικό δίκτυο παγκοσμίου εμβέλειας ότι δεν θα ασκήσει βέτο. Η μειωμένη 

διεκδικητικότητα της χώρας μας και της Κύπρου δεν δικαιολογείται. Όφειλαν να 

θέσουν «κόκκινες γραμμές» και να μείνουν σ΄αυτές μέχρι τέλος. 

Στο πλαίσιο της λογικής του πάρε-δώσε η Κοινοτική πλευρά (δηλαδή η 

Προεδρεύουσα χώρα Αγγλία) προκειμένου να εξασφαλίσει τον στρατηγικό της 

στόχο που ήταν η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκια θα 

έδινε ανταλλάγματα όπως ακριβώς συνέβη με την Αυστρία. 

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της 

Τουρκίας ενισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ όλες εκείνες τις δυνάμεις που επιθυμούν 

η ΕΕ να λειτουργήσει ως εμπορική και οικονομική αγορά και όχι ως παίκτης με 

ρόλο και λόγο στη διαχείριση των διεθνών κρίσεων. Η ΚΕΠΠΑ απομακρύνεται ή 

τουλάχιστον οι διαδικασίες υλοποίησής της δυσχεραίνονται. 

Η Ελλάδα και η Κύπρος δύο κράτη μέλη της ΕΕ πήραν πολύ λιγότερα από ότι η 
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Τουρκία που ενδιαφερόταν να γίνει μέλος. Η Ελλάδα και η Κύπρος άναψαν το 

πράσινο από τον Δεκέμβριο 2004 όταν συναίνεσαν στον καθορισμό ελαχίστων 

προϋποθέσεων. 

Οι οπαδοί της φιλοσοφίας ότι η Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δημιουργεί την 

μοναδική ελπίδα εξημέρωσης του θηρίου με ευεργετικά αποτελέσματα για Ελλάδα 

και Κύπρο θα απογοητευθούν γιατί απλούστατα δεν θα υπάρξει εξημέρωση. Η 

Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε από τις Κυβερνήσεις των 25 κρατών μελών δηλαδή 

από τους 25 «πρώτους» πολίτες και όχι από τους λαούς των 25 κρατών μελών. Στο 

κρίσιμο σημείο των διαβουλεύσεων και εκεί που υποθέταμε ότι η Τουρκία 

«στριμώχθηκε» έφθασε η υπερατλαντική βοήθεια. Η έντονη υποστήριξη των ΗΠΑ 

και το γεγονός ότι χωρίς την καταλυτική τους παρέμβαση οι εξελίξεις θα ήταν 

διαφορετικές έτυχε της θερμής υποδοχής από τον Τουρκικό Τύπο, όπου δύο από 

της μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδες έγραψαν η μια : «Ευχαριστούμε θείε 

Σαμ» και η άλλη έπλεξε το εγκώμιο της ΥΠΕΞ Κοντολίζας Ράϊς. 

Η Τουρκία πήρε το πράσινο για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τον 

«τσαμπουκά» της και έτσι θα λειτουργήσει στη μακρά πορεία γιατί γνωρίζει ότι ο 

θείος Σαμ σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είναι μαζί της και θα επιβάλλει τη θέλησή 

του. 

Γίνεται λόγος για οδικό χάρτη, για κριτές, για αξιολόγηση συμπεριφοράς της 

Τουρκίας από τα 25 κράτη μέλη τη στιγμή που η ίδια η ΕΕ δεν έχει μηχανισμούς 

ελέγχου και πειθαναγκασμού της υποψήφιας χώρας να προσαρμοσθεί στις 

υποχρεώσεις της. Η ΕΕ αποφάσισε ότι ο επόμενος σταθμός στον οποίο θα κριθεί η 

Τουρκία είναι ο Οκτώβριος 2006. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνει την Τουρκία 

αυτή που με ένα τηλεφώνημα του θείου Σαμ άνοιξε ορθάνοικτα τις πόρτες για να 

περάσει ο αφέντης; Όπως πέρασε αυτό το στάδιο κρίσης έτσι και σε όλα τα 

επόμενα τις εξετάσεις θα τις περνά η Τουρκία γιατί θα δίνει εντολή ο προστάτης-

νονός. Η Τουρκία που πιστεύει ότι θα επανέλθει στην Κεμαλική εποχή με τους 

πασάδες και τους αφεντάδες, πέρασε ξεκάθαρο το μήνυμα ότι κάθε φορά που θα 

παρουσιάζονται δυσκολίες ή αδυναμίες προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα 

υπάρχει ο προστάτης που με παραινέσεις - υποδείξεις - απειλές θα ανοίγει το 

δρόμο της. 

Με την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ δημιουργήθηκαν συνθήκες για δικαιότερη 

λύση του προβλήματος. Αποτύχαμε ως ελληνισμός να αξιοποιήσουμε αυτή την 

ευκαιρία. Αποδεχθήκαμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς να 

εξασφαλίσουμε κάτι χειροπιαστό. Δεν υπάρχει αναφορά σε απομάκρυνση των 

κατοχικών στρατευμάτων, αναφορά στην άμεση συμμόρφωση στις αποφάσεις των 

ευρωπαϊκών δικαστηρίων στην άρση του Casus Belli, στο θέμα της αναγνώρισης 

παραπέμπεται στις καλένδες. 

Διαφάνηκε περίτρανα ότι το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου με ευθύνη των ηγεσιών 

Ελλάδος και Κύπρου διολίσθησε από διεκδίκηση αρχών σε διεκδίκηση θεμάτων 

πρωτοκόλλων και κανονισμών. Αγωνιζόμαστε για την τυπική αναγνώριση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία μέσα από την υπογραφή ενός 

εμπορικού πρωτοκόλλου την στιγμή που διατηρεί 40.000 στρατό και κατέχει το 

μισό του κράτους μέλους. 
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Η Τουρκία με τα φραστικά νταϊλίκια της πήρε εκείνο που ήθελε και απέδειξε ότι 

δεν καταλαβαίνει από ευρωπαϊκές αξίες, από αρχές και θεμελιώδεις ελευθερίες. 

Δεν πρόκειται να θυσιάσει όσα θεωρεί ως εθνικά της συμφέροντα για εμπέδωση 

της Δημοκρατίας όπως εμείς βαυκαλιζόμαστε. Σ΄αυτό το συμπέρασμα καταλήγει 

κανείς από την μελέτη της συμπεριφοράς της χώρας αυτής έναντι των Ευρωπαίων. 

Η Τουρκία δεν είναι ένα κακομαθημένο-παραστρατημένο παιδί που κάποια 

οικογένεια αναλαμβάνει να του εξασφαλίσει προϋποθέσεις για πειθαρχημένη 

συμπεριφορά με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα συνετισθεί και θα αλλάξει. Δεν 

εξημερώνεται το θηρίο με καλοπιάσματα και υποχωρήσεις. Έχει κληρονομήσει 

την Αυτοκρατορική νοοτροπία και αντίληψη, εκδηλώνει αλλαζονική νοοτροπία 

και συμπεριφορά και απαιτεί οι άλλοι να προσαρμοσθούν στις αξιώσεις της και το 

επιτυγχάνει. Η Τουρκική αχαριστία αλλά και κακοπιστία εκδηλώθηκε την ώρα που 

εμείς σπρώχναμε την Τουρκία προς την Ευρώπη. Την επομένη δεκάδες Τουρκικά 

πολεμικά αεροσκάφη αλώνιζαν το Αιγαίο, ενώ την Κύπρο την αντάμοιψαν με τις 

δηλώσεις Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών ότι δεν θα αναγνωρίσουν την 

Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα εφαρμόσουν το Πρωτόκολλο και είτε θα δεχθούμε 

λύση τύπου σχεδίου Ανάν που απορρίψαμε είτε θα διχοτομηθεί η Κύπρος. Η 

απορία μας είναι πως εξυπηρετούντα τα εθνικά μας συμφέροτνα με τέτοιες 

συμπεριφορές. 

Ενεργήσαμε άσοφα με το να πάρουμε επάνω μας την ευρωπαϊκή πορεία χωρίς 

ανταλλάγματα χειροπιαστά και όχι αόριστες υποσχέσεις. 

Η εκ των υστέρων άσκηση κριτικής δεν διορθώνει σφάλματα. Εδώ που φθάσαμε 

πώς πρέπει να πορευθούμε; Υπάρχουν περιθώρια να αξιοποιήσει η Κύπρος τη 

θέση της στην ΕΕ, αξιοποιώντας την ανάγκη που εκφράζει η ΕΕ για αναγνώριση 

και υλοποίηση του πρωτοκόλλου, αποστέλλοντας πλοία υπό Κυπριακή σημαία σε 

Τουρκικά λιμάνια. Αν αρνηθεί η Τουρκία τον ελλιμενισμό να μην αρκεσθούμε σε 

διαμαρτυρίες και προσφυγές σε δικαστήρια αλλά να δηλώσουμε ότι δεν είναι 

δυνατή η έναρξη συζήτησης άλλων κεφαλαίων πριν τελειώσει η συζήτηση για το 

κεφάλαιο της τελωνειακής ένωσης και διαπιστωθεί η υλοποίησή του. 

            Η Στρατηγική του ελληνισμού στην παραπέρα πορεία της Τουρκίας πρέπει 

να είναι απόλυτα διεκδικητική γιατί εάν περιμένουμε πότε θα αλλάξει νοοτροπία 

ίσως μέχρι τότε να μην υπάρχουμε ούτε η Κύπρος ούτε και η Ελλάδα. Οι ΗΠΑ και 

η Αγγλία θα προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε 

ατέρμονες συνομιλίες ώστε να δημιουργήσουν αρνητικές προϋποθέσεις για 

άσκηση βέτο οδηγώντας την Κυπριακή ηγεσία σε ψευτοδιλήμματα ενώ 

ταυτόχρονα θα προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό. Ελλάδα και Κύπρος να προβάλλουν 

απαιτήσεις σοβαρές και να καταστήσουν απόλυτα σαφές το έως εδώ οι 

υποχωρήσεις μας. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει εάν οι ηγεσίες Ελλάδος και 

Κύπρου αποφασίσουν να συμπεριφέρονται ως ισότιμοι εταίροι στην ΕΕ. 
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. Λακαφώση  

Οι ελλείψεις της αμυντικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) άρχισαν 

πρώτα να γίνονται εμφανείς στον πόλεμο στα Βαλκάνια, 1990. Η ΕΕ δεν 

μπορούσε να αντιμετωπίσει την εκεί κρίση μόνη της και ενεπλάκησαν και οι ΗΠΑ 

για να σταματήσουν οι συγκρούσεις. 

Η ΕΕ δεν έχει τη δυνατότητα στρατηγικής αερομεταφοράς στρατευμάτων και 

πολεμικών μέσων και δυνατότητα υποστήριξης επαρκούς Διοικητικής μέριμνας 

και επικοινωνιακών διευκολύνσεων. Πράγμα που την καθιστά εξαρτημένη από τις 

ΗΠΑ, όπως τούτο αποδείχθηκε στις αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο 

Κόσοβο, το 1999. 

Όσο περισσότερο η ΕΕ εμπλέκεται σε ειρηνευτικές αποστολές, όπως πρόσφατα 

στο Darfur του Σουδάν, τόσο σαφέστερο γίνεται από τα 25 κράτη-μέλη (Κ-Μ) ότι 

για να ενεργήσει η ΕΕ ως αμυντικό σύνολο προς αντιμετώπιση κρίσης, υπάρχει 

ανάγκη για διαλειτουργικότητα. Το στρατιωτικό προσωπικό π.χ., επιβάλλεται, με 

συνεκπαίδευση, να χειρίζεται και τα μέσα των άλλων Κ-Μ, που προς το παρόν δεν 

είναι δυνατό να γίνει, λόγω των ποικιλιών και των διαφορών που υπάρχουν στα 

επιχειρησιακά οπλικά συστήματα των Κ-Μ της ΕΕ. 

Για την εξάλειψη των οποιωνδήποτε αμυντικών αδυναμιών της ΕΕ, έχουν 

παρουσιασθεί και παρουσιάζονται, κατά καιρούς, διάφορες προτάσεις-απόψεις με 

τις οποίες αναζητείται η ενίσχυση της αμυντικής ταυτότητας της ΕΕ, όπως : 

Πρώτον, θέμα αναζήτησης είναι το Command-Control and Communication (C3) 

σύστημα κατά τη μάχη ώστε να είναι αποδοτικό το υιοθετηθέν πρόγραμμα 

«Πολυεθνικών Ομάδων Κρούσης» (Battle Groups), oι οποίες προβλέπονται να 

έχουν ολιγότερες, πλέον ευέλικτες μονάδες και με δυνατότητα για ανάπτυξη εντός 

ημερών και για ενέργεια στο πεδίο μάχης μέχρι ένα (1) μήνα. 

Επιπλέον απαιτείται ένα (1) πλέον αποδοτικό και συμβατό G3 για όλα τα Κ-Μ και 

στις επικοινωνίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), τα οποία τώρα η 

Ευρώπη άρχισε να αναπτύσσει. Επίσης, οι συμβατές επικοινωνίες δεν εξυπηρετούν 

μόνο τις «πολυεθνικές ομάδες κρούσης»και τα UAVs αλλά και τις Διοικήσεις των 

στρατευμάτων στην έγκαιρη συλλογή, μεταφορά και αξιολόγηση πληροφοριών 

μάχης, υπό τη μορφή G3 Information. 

Δεύτερον, άλλο θέμα είναι τα προγράμματα των Τεθωρακισμένων Οχημάτων 

Μάχης (ΤΟΜΑ), τα οποία ΤΟΜΑ προορίζονται για επιπρόσθετη ισχύ πυρός και 

προστασία των μαχητών. Υφίστανται σήμερα αρκετά εθνικά προγράμματα των 

ΤΟΜΑ και κάθε πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικά ανταλλακτικά και μάλιστα 

ορισμένα εξ αυτών προορίζονται για παλαιότερα ΤΟΜΑ. Επίσης επιδιώκεται να 

ελαττωθεί ο αριθμός των αρμάτων μάχης, αλλά μερικά Κ-Μ προσπαθούν να 

διατηρήσουν τη δική τους βιομηχανία αρμάτων, προς ίδιον όφελος. 

Τρίτον, είναι το θέμα μιας πλέον αποδοτικής συνεργασίας στην έρευνα, στη γνώση 

και στην ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων και το θέμα της αύξησης των 

αμυντικών δαπανών της ΕΕ γενικότερα. Οι ΗΠΑ υπολογίζεται να δαπανούν στην 



27 

 

άμυνα 5 φορές περισσότερα χρήματα από την ΕΕ, της οποίας τα Κ-Μ δαπανούν 

συνολικά, κατά έτος, 180 δισεκ. Ευρώ. 

Τέταρτον, αναζητείται παραπέρα θεώρηση των αμυντικών δαπανών. Πρέπει να 

δαπανώνται τα χρήματα για την άμυνα πλέον αποτελεσματικά, με συντονισμό και 

σε συνεργασία μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ. Αποφεύγεται έτσι ο διπλασιασμός 

δραστηριοτήτων και ενεργειών για τον ίδιο σκοπό και αξιοποιούνται καλύτερα τα 

χρήματα που προορίζονται για την άμυνα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Αμυντική 

Βιομηχανία αποβαίνει περισσότερο αποτελεσματικός και συνεκτικός αμυντικός 

τομέας της ΕΕ. 

Κάθε Κ-Μ ακολουθεί σήμερα και υποστηρίζει το δικό του αμυντικό πρόγραμμα, 

προσβάλλοντας (ίσως δικαιολογημένα) λόγους ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο να 

πεισθούν τα Κ-Μ να υιοθετήσουν ή να απορρίψουν μια εθνική αμυντική δαπάνη 

για χάρτη μιας πλέον συνολικής και αποτελεσματικής δυνατότητας της ΕΕ. Αλλά 

και η τεχνολογία παίζει και θα παίξει σημαντικό ρόλο στον αμυντικό τομέα της 

ΕΕ. Υπάρχει, όμως, ετοιμότητα και ωριμότητα για να γίνει αποδεκτό ότι οι 

απαιτούμενοι συμβιβασμοί, για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της ΕΕ, 

είναι αναπόφευκτο να επιφέρουν και το κλείσιμο ή και το άνοιγμα ορισμένων 

εθνικών βιομηχανιών; 

            Άλλα Κ-Μ της ΕΕ επιδιώκουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες 

προμηθειών πολεμικού υλικού μόνο ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα Κ-Μ θέλουν και 

άλλες χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Όμως, είναι 

δύσκολο να βρεθεί τρόπος που να συμβαδίζει και με τις δύο (2) τάσεις. 
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ANEMOΔΕΙΚΤΗΣ 

(Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2005) 

Γράφει ο...Μέντωρ 

  

1.         ΕΛΛΑΣ 

α.    Έντεκα στρατόπεδα στην περιοχή Θεσσαλονίκης, συνολικής εκτάσεως 1.900 

στρεμμάτων αποδεσμεύονται και παραχωρούνται από το ΥΠΕΘΑ στις τοπικές 

κοινωνίες ή διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. 

Επειδή το θέμα Πικέρμι. καρκινοβατεί, θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί η 

παραχώρηση μέρους των εκτάσεων των στρατοπέδων (σε όλη τη χώρα) στον 

ΑΟΟΑ προς διανομή στους δικαιούχους, μετά από σχετική έρευνα!! 

β.    Έκλεισε ο κύκλος των ... «δαιδαλωδών» διαδρομών οι οποίες ακολούθησαν, 

μέσω υπόπτων τραπεζικών λογαριασμών, τα χαμένα δις των αντισταθμιστικών 

ωφελημάτων από την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-

MI. To ενθαρρυντικό είναι ότι οι ελβετικές αρχές έχουν ήδη αποφασίσει το 

άνοιγμα των λογαριασμών άνευ της συγκαταθέσεως του κατόχου του 

λογαριασμού. 

            ΕΙΔΟΜΕΝ! Τι θα βγει από τις.. Κούτες... ΝΟΥΝΟΥ. 

γ.     Επιδείξεις από ακροβατικά σμήνη, αερομαχίες, εικονικές προσβολές και 

άλλες δραστηριότητες έλαβαν χώρα στην πρώτη αεροπορική επίδειξη πολεμικών 

αεροσκαφών η οποία διεξήχθη στην Ελλάδα (Τανάγρα) με την ονομασία 

«Αρχάγγελος 2005». Συνολικά έλαβαν μέρος 107 αεροσκάφη από την Ελληνική 

Πολεμική Αεροπορία και από άλλες 18 χώρες. 

δ.    Στην μείωση της θητείας των στρατευσίμων των πολυτέκνων οικογενειών 

ενέκρινε με νομοσχέδιο η Κυβερνητική Επιτροπή. Τουτέστιν 9μηνη θητεία οι 

στρατεύσιμοι των πολυτέκνων οικογενειών (άνω των 3 τέκνων) σε 6-9μηνη θητεία 

οι έχοντες ένα τέκνο και σε απαλλαγή όσοι έχουν αποκτήσει 3ο τέκνο. 

Αν ληφθεί υπόψη και το ποσοστό των ανυποτάκτων, η δρομολόγηση προς 

πλήρη.. μισθοφορικό στρατό  εκτιμάται ως αναπόφευκτη. 

ε.     Σοβαρές πιέσεις αντιμετωπίζει η Ελλάς από χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να 

λάβουν κομμάτι ή ολόκληρη την «πίτα» της επομένης παραγγελίας για τα 

μαχητικά αεροσκάφη. 
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Με την «διπλωματία» των εξοπλισμών εξασκείται «κόντρα διεκδικήσεων» σε 

Ευρωατλαντικό και ενδοευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι οι πωλήσεις αμυντικού 

υλικού προκαλούν ακόρεστο διαχρονικό ενδιαφέρον. 

   στ.     Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της συμβάσεως εκσυγχρονισμού των 

έξη φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τις καταγγελίες στελέχους Γαλλικής 

εταιρείας περί χρηματισμού στελέχους της Ελληνικής Κυβερνήσεως. 

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας. 

            Το Πολεμικό Ναυτικό είχε απορρίψει τον υπόψη εκσυγχρονισμό ως μη 

συμφέροντα επιχειρησιακώς και οικονομικώς, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του 

τεκμηριωμένα. 

ζ.      Το Πρωτοδικείο Αθηνών ανεγνώρισε το δικαίωμα των μονίμων στελεχών 

των Ενόπλων Δυνάμεων να συστήνουν συνδικάτα μετά από αίτηση 20 

αξιωματικών. 

Νόμιμος πλέον ο συνδικαλισμός και στο στράτευμα!! Έως πού; Θα τρίζουν τα 

κόκαλα του Μαύρου Καβαλάρη!! 

            η.         Ιδιαίτερα δυσαρεστημένη από την ελληνική οικονομία, την 

απασχόληση και την κατάσταση της κοινωνικής παρουσίας εδήλωσε η πλειοψηφία 

των Ελλήνων μετά από έρευνα του ευρωβαρόμετρου. 

            Η απαισιοδοξία των Ελλήνων σε σχέση με τους λοιπούς Ευρωπαίους για 

την κατάσταση της οικονομίας δεν δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό 

διάστημα. Τα αλλεπάλληλα κύματα της ακρίβειας, συνδυαζόμενα με τις 

αυξήσεις του πετρελαίου, επανέφεραν την νοσταλγία της.. δραχμούλας. 

            θ.         Με τροπολογία η οποία κατετέθη στην Βουλή, απεκλείσθη η 

αιφνιδία πτώχευση από «ντόμινο» κατασχέσεων στην Ολυμπιακή Αεροπορία και 

μετά το βαρύ πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το σχετικό σχέδιο διασώσεως 

και αναδιαρθρώσεως προωθείται από την Κυβέρνηση. 

            Η υπόθεση της πλέον προβληματικής επιχειρήσεως του δημοσίου 

τομέως (άλλοτε κραταιάς Ο.Α), φαίνεται ότι οδεύει προς λύση. Στο παρελθόν 

επραγματοποιήθησαν τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεως 

της εταιρείας χωρίς αποτέλεσμα. Ο επί σειράν ετών κακοπληρωτής της 

εφορίας, του ΙΚΑ, του αεροδρομίου (τέλη) των μισθωμάτων των αεροσκαφών 

κ.λ.π., δεν είναι δυνατό να επιβάλει στα 10 εκατομμύρια Έλληνες να συντηρούν 

μερικές εσαεί χιλιάδες καρεκλοκένταυρους. Κάποιοι «κήδευαν» επί έτη την 

εταιρεία και καλούνται άλλοι να κάνουν... τρισάγιο!!! Μήπως αντί «να 

εξαφανίσουμε το δημόσιο χρέος. θα μας εξαφανίσει;» 
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            ι.          Περιοδεία στην Μακεδονία επραγματοποίησε ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στα Γιαννιτσά μίλησε για την 

ελληνικότητα της περιοχής ενώ διεπιστώθη κλίμα ομοψυχίας στις δύο εκκλησίες 

κατά την συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. 

   ια.     Στο 6,6% του ΑΕΠ εξετοξεύθη το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2004, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανεκοίνωσε η EUROSTAT έναντι 6,1 της 

τελευταίας εκτιμήσεως. Στον κατάλογο ακολουθεί η Ουγγαρία 5,4%, Μάλτα 5,1%, 

και Κύπρος 4,1%. Οκτώ μέλη εμφανίζουν άνω του 3% του ΑΕΠ. Δυσάρεστη 

πρωτιά κέρδισε και στο χρέος η Ελλάς με 109,3%, ακολουθούν Ιταλία, Βέλγιο, 

Μάλτα, Κύπρος, Γερμανία. 

            Όταν η εισφοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 4 δις ευρώ ετησίως μόνο από τα 

έσοδα όλων των ταμείων, αντιλαμβάνεται κανείς τα προαναφερθέντα ποσοστά! 

   ιβ.     Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθησαν - όπως επεσημάνθη και από τις δύο 

πλευρές- οι συνομιλίες τις οποίες είχε ο Έλλην Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο 

της Γαλλίας και τον ομόλογό του, κατά την επίσκεψη του πρώτου στο Παρίσι. Στο 

επίκεντρο των συνομιλιών ευρέθησαν οι Ελληνογαλλικές σχέσεις και οι εξελίξεις 

στην ΕΕ, το Κυπριακό και τα Βαλκάνια. 

   ιγ.      Ως κυρία πηγή διαφθοράς θεωρεί τον κομματισμό στη δημόσια διοίκηση η 

πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών όπως προκύπτει από έρευνα την οποία 

παρουσίασε η ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία η διαφθορά θεωρείται σε 

ποσοστό 89.6% ως ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο για το οποίο κατά κύριο 

λόγο ευθύνονται ο κομματισμός (31,4%) στη Δημόσια Διοίκηση και η πολιτική 

ηγεσία (30,8%). 

Η ασύστολη κερδοσκοπία (πετρέλαιο και όχι μόνο), το 

απαιτητικό... breakfast στο κρεββάτι από ορισμένους συνδικαλιστές, τα 

Γρηγορόσημα (και όμως κινείται!!), συνδυαζόμενα με την αποφυγή λήψεως 

μέτρων καταστολής, συνετέλεσαν στα παρουσιασθέντα φαινόμενα. Μήπως 

κάποιοι νεόκοποι συμπεραίνουν ότι δικαιούνται να λεηλατούν την εξουσία με.. 

παραπομπή σε άλλους καιρούς; 

    ιδ. Μια ακόμη ευκαιρία για ένα νέο και νόμιμο ξεκίνημα δίδεται στους 

μετανάστες της χώρας προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Οι 

παραμένοντες παρανόμως στην χώρα από 4 Οκτωβρίου έως τέλος του χρόνου 

μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής. Τα ανωτέρω προβλέπονται στον νέο 

νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

            Η ακριβής καταμέτρηση (αν έγινε ποτέ) των μεταναστών και ο 

εκτιμούμενος αριθμός των λαθρομεταναστών θα πρέπει να προβληματίσει 

σοβαρά τους αρμοδίους σε συνδυασμό με την εθνικότητα και τους τόπους 

διαμονής-συγκεντρώσεως. Και όλα αυτά και άλλα, για να μη δημιουργούνται 
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ερωτηματικά στους Έλληνες σε ποιο... σύνολο να ενταχθούν αυτοί!!! Ο 

ισχυρισμός της διεθνούς αμνηστείας ότι κακομεταχειριζόμεθα τους 

λαθρομετανάστες είναι εύκολος. Αν είναι δυνατόν!!! Ο αλλοδαπός είναι ο 

καλύτερος φίλος του Έλληνα!!! 

   ιε.      Σε νέες συστάσεις για την βελτίωση της δημοσιονομικής θέσεως της 

Ελλάδος προέβη ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις 

Επίτροπος της ΕΕ. Παράλληλα ζήτησε αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και εργασιακό 

και λήψη νέων μέτρων. 

            Το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ «κρύβουν» τα 

πραγματικά τους ελλείμματα - όπως έκανε και η χώρα μας στο παρελθόν - είναι 

υπέρ της Ελλάδος, παρά τις οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις περί υπονομεύσεως 

του μέλλοντος.. Κίτρινα άλογα!! Γεγονός όμως είναι ότι το άμεσο χρονικό 

διάστημα θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Όσο για τα 

νέα μέτρα, δεν απαιτούνται γιατί μας έχουν πάρει.. τα μέτρα από την 

προηγουμένη φορά!!! 

  ιστ.     Τα πρωτεία της «παραγωγικότητος» στις ληστείες καταστημάτων έχουν οι 

Βρετανοί κλέφτες, ενώ οι Έλληνες «συνάδελφοί τους» κατατάσσονται στην 

τέταρτη θέση, πίσω από τους Φιλανδούς και τους Πορτογάλους, μετά από 

δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας Λιανικών Πωλήσεων. 

            Κάποιο «λάκκο έχει η φάβα» για να μας πάρουν τα . πρωτεία!!! 

Ντροπή!!! Χάσαμε το χρυσό!! 

   ιζ.      Τέλος κτηματογραφήσεως των ακινήτων τους θα κληθούν να πληρώσουν 

οι πολίτες οι οποίοι θα τα εντάξουν ή τα έχουν εντάξει στο Κτηματολόγιο, 

ανεκοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

            Η επιβάρυνση του κόστους του έργου από τους Έλληνες 

φορολογουμένους, οφείλεται στο αμαρτωλό παρελθόν της χώρας, αφού η ΕΕ 

αρνείται να το χρηματοδοτήσει. 

   ιη.     Την παραίτησή του υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας ο Υφυπουργός 

Οικονομίας με αφορμή τις σχέσεις του με ιδιοκτήτη περιθωριακών τηλεοπτικών 

σταθμών. 

            Η κακή πορεία των δημοσίων εσόδων υπήρξε αποτέλεσμα της απώλειας 

του ελέγχου των εφοριών και των τελωνείων, σε μια περίοδο απολύτως κρίσιμη 

για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Παρ΄όλα αυτά ο Υφυπουργός έφυγε ενώ 

κάποτε κάποιος.. φρουτάκιας,  παρέμεινε!! Η ευκαιρία «συμψηφισμού» ετέρων 

αλλοτινών τεραστίων ηθικών ευθυνών πίπτει στο κενό!! 
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2.         ΤΟΥΡΚΙΑ 

            

α.         Mε ποινή φυλακίσεως απειλήθη  κορυφαίος Τούρκος συγγραφέας για τις 

δηλώσεις του σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων. Ο ανωτέρω είχε δηλώσει 

ότι η Τουρκία πρέπει να παραδεχθεί ότι ένα εκατομμύριο Αρμένιοι εφονεύθησαν 

από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου. 

            β.         Στην θλιβερή πεντηκοστή επέτειο από τα «Σεπτεμβριανά γεγονότα» 

(6-7 Σεπτεμβρίου 1955) ανεφέρθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογραμμίζοντας 

ότι με πρόφαση το Κυπριακό εγένετο η απαρχή της συρρικνώσεως και του 

ξεριζωμού της ομογένειας της πόλεως (από εκατό χιλιάδες έμειναν 

τρεις  χιλιάδες). 

            Ας τα αναπολούν αυτά οι.. εχέφρονες Ευρωπαίοι!!! 

            γ.         Το πρόγραμμα «Interreg» υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

πιθανό μέσο κοινοτικής χρηματοδοτήσεως για την συντήρηση και προστασία των 

χριστιανικών χώρων λατρείας στην Τουρκία. 

            Με την παραδοχή εκ μέρους της Κομισιόν ότι η ελευθέρα έκφραση των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων για τις μη μουσουλμανικές μειονότητες παραμένει 

προβληματική, η λύση εξ Ευρώπης εκτιμάται ότι θα επιλύσει τα σχετικά 

προβλήματα αρκεί να αξιοποιηθεί καταλλήλως. 

            δ.         «Βέτο» έθεσε η Τουρκική Κυβέρνηση στο αίτημα να επισκεφθεί ο 

Πάπας τον προσεχή Νοέμβριο την Κωνσταντινούπολη όπως ήταν η πρόσκληση 

του Οικουμενικού Πατριάρχου. Η επίσκεψη αναβάλλεται για το 2006!! 

            Ίσως μέχρι τότε.. βάλει μυαλό ο Πάπας!!! Με την συμπεριφορά της η 

Τουρκία υπονόμευσε κάθε προσεχή επίσκεψη τον Πάπα στο Φανάρι. 

            ε.         Ανησυχία προκαλεί στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας η αύξηση 

της δράσεως των Κούρδων ανταρτών στα νοτιοανατολικά της χώρας με 

αποτέλεσμα να συζητηθεί έκτακτος Σύνοδος της Εθνοσυνελεύσεως προκειμένου 

να εξετασθεί το θέμα. 

   στ.     Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προεκάλεσε η αντιδήλωση της ΕΕ 

στην μονομερή της δήλωση σχετικά με το θέμα της αναγνωρίσεως της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι «η πολιτική της Τουρκίας στο θέμα της Κύπρου 

είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη». 

            Με τον χαρακτηρισμό της «επικίνδυνης αδικίας» αισθάνεται 

«αδικημένη» η Άγκυρα. Η λανθασμένη πολιτική της Αγγλίας (προεδρεύουσα 

χώρα στην ΕΕ) να χρυσώνει το χάπι της τελωνειακής ενώσεως των δύο 

κρατών, αποτελεί μέγα ατόπημα. 
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            ζ.         Νέο κρούσμα φιμώσεως Τούρκων Πανεπιστημιακών με 

διαφορετική άποψη για το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων (1915-23) από την 

επίσημη εκδοχή της Αγκύρας εξεδηλώθη όταν Τουρκικό δικαστήριο απηγόρευσε 

την διεξαγωγή επιστημονικού Συμποσίου στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. 

            Παρά τις αποστάσεις με την «έντονη» αντίδραση της Τουρκικής 

Κυβερνήσεως «περί παρεμποδίσεως της διακινήσεως των ιδεών σε μια 

δημοκρατική χώρα» η Τουρκία εξακολουθεί να βαδίζει τον δικό της δρόμο, 

χωρίς να υπάρχει προσπάθεια υπερβάσεως της καχυποψίας των Ευρωπαίων 

απέναντί της. 

            η.         Λίγες ώρες μετά την επίσημη επίτευξη συμφωνίας στο 

Λουξεμβούργο Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη προέβησαν σε μαζικές 

παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου (40 παραβιάσεις σε Χίο, Λέσβο, 

Δωδεκάνησα όλα οπλισμένα και φωτογραφικά αεροσκάφη). 

            Παρά την συμφωνία για την έναρξη των ενταξιακών της 

διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, η Τουρκία συνεχίζει να δείχνει το σκληρό της 

πρόσωπο προς την Ελλάδα, διαμηνύοντας ότι δεν αλλάζει στάση στο Κυπριακό 

μέχρι να βρεθεί λύση. Η στάση αυτή να οφείλεται στο.. υπερβολικό «μαλάκωμα» 

του προσώπου της Ελλάδος από τα πολλά...μασάζ; 

            θ.         Στροφή 180 μοιρών κάνει η Τουρκία, σχετικά με την 

επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά την επεισοδιακή - από 

πλευράς αντιδράσεων - έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

            Σε μερικούς ιθύνοντες στην Ελλάδα επικρατεί η άποψη ότι η 

«εξημέρωση των λύκων» μπορεί να πραγματοποιηθεί με το αντάλλαγμα του 

καθορισμού της ημερομηνίας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το γεγονός 

ότι η Τουρκία εισήλθε σε τροχιά εντάξεως, δεν σηματοδοτεί και την παύση των 

διεκδικήσεών της με τον γνωστό επιθετικό της τρόπο!! 

            ι.          Σε επενδυτικό παράδεισο αναμένεται να μεταβάλει την Τουρκία η 

απόφαση της ΕΕ να αρχίσει μαζί της τις περιβόητες ενταξιακές διαπραγματεύσεις, 

ασχέτως με την τελική τους κατάληξη. 

            Επενδυτές σπεύσατε! Με την Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων της 

Τουρκίας να έχει ολοκληρώσει την πώληση 167 επιχειρήσεων (από τις οποίες 

στις 152 ουδεμία συμμετοχή έχει το κράτος), την λειτουργία 76 ελληνικών 

επιχειρήσεων (ενώ στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο έξι τουρκικές), δεν αποτελεί 

παράδοξο η επένδυση από κολοσσούς αμερικανικών και ευρωπαϊκών (κυρίως 

γερμανικών και γαλλικών) εταιρειών. Παράδειγμα προς μίμηση; 
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   ια.     Την άρση της μονομερούς εκεχειρίας την οποία είχαν κηρύξει το 

καλοκαίρι ανεκοίνωσαν οι Κούρδοι αντάρτες με το ΡΚΚ μετά την έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων να διαμηνύει ότι το Κουρδικό πρόβλημα δεν 

αφορά πλέον την Άγκυρα αλλά το σύνολο των ευρωπαίων εταίρων.     

3.         ΚΥΠΡΟΣ 

α.    Εξακόσιες χιλιάδες είναι, σύμφωνα με την Τουρκοκυπριακή εφημερίδα 

«Αφρίκα» ο αριθμός των Τούρκων εποίκων οι οποίοι ευρίσκονται στα 

κατεχόμενα. 

Κατά τα άλλα ορισμένοι εξακολουθούν να..ονειρεύονται τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό της Τουρκίας. 

            β.         Σε δηλώσεις οι οποίες προεκάλεσαν προβληματισμό στην 

Λευκωσία, προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας την 

επανέναρξη των συζητήσεων επί των σημείων του σχεδίου Ανάν για τα οποία 

υπάρχουν διαφωνίες στα δύο μέρη. 

            Σταθερή εκτιμάται ότι θα παραμείνει η θέση του Κυπρίου Προέδρου 

καθόσον προκειμένου να γίνει αποδεκτό το σχέδιο Ανάν απαιτούνται ουσιώδεις 

και όχι απλώς..διακοσμητικές διαφοροποιήσεις. Δεν αποκλείεται η επαναφορά 

του σχετικού σχεδίου να έγινε με πρωτοβουλία των επιτίμων Τούρκων 

προκειμένου να απαλλαγεί η Τουρκία από την αναγκαστική αναθεώρηση της 

πολιτικής της. 

4.         ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

            α.         Νέος γύρος συνομιλιών ξεκινά από την Ν.Υόρκη για την ονομασία 

των Σκοπίων με πρωτοβουλία του ειδικού μεσολαβητού του ΟΗΕ με την σύμφωνη 

γνώμη της γειτονικής χώρας και με στόχο το θέμα να έχει λυθεί μέχρι τις 9 

Νοεμβρίου 2005 που η ΕΕ θα απαντήσει στο αίτημα των Σκοπίων να αποκτήσει 

καθεστώς υποψηφίας προς ένταξη χώρας. Παρά την φαινομενική προθυμία, τα 

Σκόπια επιμένουν στην «διπλή ονομασία» και τον Υφυπουργό των ΗΠΑ να 

δηλώνει ότι «οι ΗΠΑ θα παίξουν τον ρόλο του εντίμου μεσολαβητού». 

            Οι επιβαλλόμενες συνομιλίες-εξπρές για το όνομα, συνδυαζόμενες και με 

τις δηλώσεις του Αμερικανού Υφυπουργού, δημιουργούν αρκετά ερωτηματικά. 

Δηλαδή οι ΗΠΑ μέχρι τώρα «έπαιζαν τον ρόλο του μη εντίμου μεσολαβητού;» 

β.         Σαφές μήνυμα προς την ηγεσία των Σκοπίων ότι η Ελλάς εξήντλησε όλα τα 

περιθώρια, απέστειλε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

            γ.         Σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά διετύπωσε ο Σέρβος Υπουργός 

Οικονομικών εναντίον του Προέδρου της Ενώσεως Σερβίας-Μαυροβουνίου 
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(κατάγεται από το Μαυροβούνιο). Πλέον το Μαυροβούνιο απειλεί με απόσυρση 

του προσωπικού του από τους θεσμούς της Ενώσεως. 

            Η κλιμακουμένη πολιτική διαμάχη δημιουργεί αμφιβολίες εάν ο «γάμος» 

- καταδικασμένος σε διαζύγιο - είναι δυνατό να διαρκέσει λίγους μήνες. 

            δ.         Ιστορική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας την απόφαση 

του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ για την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων με το Ζάγκρεμπ. 

            Κλίμα ευφορίας εδημιούργησε στους πολιτικούς κύκλους του 

Βελιγραδίου η απόφαση για έναρξη των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την 

Σερβία-Μαυροβούνιο για την συμφωνία συνδέσεως και σταθεροποιήσεως. 

            Αυστριακώ δακτύλω άνοιξε και πάλι επίσημα ο δρόμος για την ένταξη 

της Κροατίας. 

ε.         Οξύνοντας την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Σόφια και Ουάσιγκτον με 

αφορμή την άρνηση των ΗΠΑ να πληρώνουν ενοίκιο για τις μελλοντικές βάσεις 

τους στην χώρα, οι Βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τα 

στρατεύματά τους από το Ιράκ μετά τις Ιρακινές εκλογές της 15ης Σεπτεμβρίου. 

   στ.     Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στα Βαλκάνια καθώς ο ΓΓ του ΟΗΕ 

έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη της τελικής φάσεως των διαπραγματεύσεων 

οι οποίες θα ορίσουν το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Η υπό όρους ανεξαρτησία 

είναι η μοναδική λύση η οποία εγγυάται την σταθερότητα του Κοσόβου, εδήλωσε 

ο Αλβανός ΥΠΕΞ. 

            Ενδοιασμούς προκαλεί η ενδεχομένη ανεξαρτησία της επαρχίας, η οποία 

ευρίσκεται τώρα υπό την επιτήρηση του ΟΗΕ, ότι θα προκαλέσει 

αποσταθεροποίηση και ανεξέλεγκτες συνέπειες στα Βαλκάνια. 

5.         ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

α.    Με τον Πακιστανό ομόλογό του συναντήθηκε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, σε μια 

ιστορική επαφή η οποία ερμηνεύθη ως διπλωματικό άνοιγμα του Ισραήλ στον 

μουσουλμανικό κόσμο, μετά την μονομερή αποχώρηση από την λωρίδα της Γάζης. 

            β.         Την επανεξέταση της διαδρομής του φράκτου ασφαλείας το οποίο 

κατασκευάζει το Ισραήλ στην δυτική όχθη, εζήτησε το ανώτατο δικαστήριο της 

χώρας, ζητώντας παράλληλα και την τροποποίησή του σε ορισμένα σημεία. 

Ωστόσο το Ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε ως «μονομερή» την απόφαση του 

Διεθνούς Δικαστηρίου το οποίο απαιτούσε στην κατεδάφιση του 

υποκατασκευαστή φράκτου ασφαλείας. 
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            Το τείχος του (αίσχους) Βερολίνου έπεσε ενώ τον 21ο αιώνα ανεγείρονται 

νέα τείχη! Η ειρήνη και «συναδέλφωση» των λαών στο μεγαλείο της! 

            γ.         Οι πρώτες βάσεις για τη δημιουργία του μελλοντικού κράτους των 

Παλαιστινίων ετέθησαν κατά μία έννοια, όταν το Ισραήλ εκήρυξε επισήμως, ως 

διεθνή μεθόριο τα σύνορά του με την λωρίδα της Γάζης λίγες ημέρες μετά την 

ολοκλήρωση της αποχωρήσεως των Ισραηλινών στρατευμάτων. 

δ.         Στην ανακοίνωση της «Χαμάς» ότι διακόπτει τις επιθέσεις με πυραύλους 

κατά των Εβραϊκών εδαφών, το Ισραήλ απήντησε με συνεχείς αεροπορικές 

επιδρομές στην λωρίδα της Γάζης. Την αναγκαιότητα συνεχίσεως της ειρηνευτικής 

διαδικασίας ανάμεσα στους δύο λαούς, πέραν της αποχωρήσεως από την λωρίδα 

της Γάζης υπεγράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλινής Κυβερνήσεως. 

            ε.         Διακόπτονται μέχρι νεωτέρας οι αεροπορικές επιδρομές και 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε Γάζα και Δ. Όχθη τις οποίες επραγματοποίησαν οι 

Ισραηλινοί λόγω δραστηριοτήτων της «Χαμάς». Παράλληλα η Κυβέρνηση 

εκάλεσε τους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν άμεσα την Χερσόνησο του Σινά 

λόγω φόβου επιθέσεων και απαγωγών. 

            Μερικοί ψάχνουν να βρουν. γωνία στο δεκάρικο! 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

            στ.        Το Ιράν ανεκοίνωσε ότι στο πλαίσιο του πυρηνικού του 

προγράμματος, ανέπτυξε νέα βιοτεχνολογικά μέσα, τα οποία του επέτρεψαν να 

εξορύξει πιο καθαρό ουράνιο από τα ορυχεία του, με τεχνική η οποία απετέλεσε 

καρπό εξαετούς ερεύνης (συνίσταται στην χρήση ειδικών βακτηρίων τα οποία 

καθαρίζουν το ορυκτό προ της εξορύξεώς του). Εμπειρογνώμων του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών ανεκοίνωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να 

αποκτήσει ένα μοναδικό πυρηνικό όπλο εντός πέντε ετών 

 

Νέα επιχειρήματα στους επικριτές του Ιράν προσδίδει το επιστημονικό 

επίτευγμα, ότι προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο καθορισμός της D-

HOUR στο προσκήνιο!! 

            ζ.         Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη η οποία συμφωνεί για 

την παραπομπή του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - να μην 

παρασυρθεί από τις ΗΠΑ σε μια σκληρή στάση έναντι της χώρας του απηύθυνε ο 

Πρόεδρος του Ιράν κατά την ομιλία του στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ στην 

Ν.Υόρκη. 

            Παρά τους επιθετικούς του λόγους, συμμάχους φαίνεται να αναζήτησε ο 

Ιρανός Πρόεδρος με πρώτο και «καλύτερο» (;) την Τουρκία, δηλώνοντας ότι 

είναι έτοιμο να μοιρασθεί την πυρηνική τεχνολογία για «ειρηνικούς σκοπούς' με 
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άλλες ισλαμικές χώρες. Ψύλλοι στον κόρφο τους στην..Αλβιώνα και πέρα από 

τον Ατλαντικό!! 

            η.         Μια ημέρα..κράτησαν οι απειλές του Ιράν, περί πιθανής 

αποσύρσεώς του από την συνθήκη για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εάν 

επιχειρηθεί να του επιβληθούν τετελεσμένα σχετικά με το πυρηνικό του 

πρόγραμμα. Παράλληλα η Βρετανία προειδοποίησε ότι δεν θα υποκύψει στον 

παραμικρό εκφοβισμό σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του Ιράν. 

            θ.         Ο λόγος, οι σοβαρές διαφωνίες της Σουνιτικής Κοινότητος στο Ιράκ 

και η άτυπη «συμμαχία» Κούρδων - Σιϊτών, προβληματίζει την διεθνή κοινότητα 

στο κατά πόσο θα επικυρωθεί από τον Ιρακινό λαό το σχέδιο του Ιρακινού 

Συντάγματος. 

            Η συμμαχία Κούρδων-Σιϊτών εκφραζομένη με την παροχή διοικητικής 

αυτονομίας από τους Σιϊτες στους Κούρδους, γεγονός το οποίο ουδόλως άρεσε 

στους Τούρκους, έφερε την αμερικανική διπλωματία προ εκπλήξεως. Η 

κλιμάκωση της βίας σε όλο το Ιράκ πρέπει να ανησυχεί σφόδρα την διεθνή 

κοινότητα. 

ι.          Ο Σαντάμ Χουσείν «ομολόγησε» ότι έδωσε εντολές για τις εκτελέσεις και 

την εκστρατεία αφανισμού των Κούρδων στο διάστημα 1986-89, όπως εδήλωσε ο 

σημερινός Πρόεδρος του Ιράκ, παλαίμαχος ηγέτης των Κούρδων. 

            Δεν αποκλείεται οι υπόψη δηλώσεις - γενόμενες την παραμονή της 

επισκέψεως του Προέδρου του Ιράκ στις ΗΠΑ - να εντάσσονται στο πλαίσιο 

αφ΄ενός ενορχηστρωμένης προσπάθειας των αρχών του Ιράκ να προετοιμάσουν 

την κοινή γνώμη για ενδεχομένη εκτέλεση του Σαντάμ, και αφ΄ετέρου τη 

δημιουργία σχετικά ευνοϊκού κλίματος από τις ΗΠΑ για τους Κούρδους του 

Ιράκ. 

   ια.     Όχι μόνο δεν φεύγουν οι Βρετανοί από το Ιράκ, αλλά ενδέχεται να 

αυξηθούν εάν χρειασθεί, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Βρετανού 

Υπουργού Αμύνης, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Αμύνης ουδέποτε έχει ορίσει 

οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων από 

το Ιράκ. 

            Χαζοί είναι, με το δάκτυλο στο μέλι να το αφήσουν στους άλλους οι 

οποίοι καραδοκούν σαν τις .αρκούδες; 

   ιβ.     Την ευθύνη για τα κρούσματα της διαφθοράς στο περιβόητο πρόγραμμα 

«πετρέλαιο αντί τροφίμων» που είχε συνάψει η Δύση με το καθεστώς του Σαντάμ 

Χουσείν, εδήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά ο ΓΓ του ΟΗΕ (Π/Υ 64 δις 

δολάρια). 
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            Το ίδιο έγινε και εδώ με το πρόγραμμα.βούτυρο αντί κανόνια!!         

6.         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

            α.         Η στάση της Βρετανίας σχετικά με το ζήτημα της απαντήσεως προς 

την Τουρκία για το θέμα της αναγνωρίσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέχισε 

να προκαλεί δυσφορία στην Λευκωσία. Μετά από μαραθώνιο διαβουλεύσεων, 

τελικώς εδόθη το «ναι» από Λευκωσία και Αθήνα για το κείμενο της 

ανταπαντήσεως σε Τουρκία για την μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

            Με.ωδίνες δυσχερούς τοκετού επραγματοποιήθη η συναίνεση για την 

σχετική αντιδήλωση. Διεφάνη ότι οι πιέσεις από τον...BIGFATHER υπήρξαν 

έντονες και αποτελεσματικές. 

β.         Μετά από ημέρες διαβουλεύσεων και σκληρό «παζάρι» των τελευταίων 

ωρών - το οποίο αρχικά εφαίνετο αδιέξοδο λόγω της επιμόνου στάσεως της 

Βιέννης στις θέσεις της και της αδιαλλαξίας της Αγκύρας, επετεύχθη μεταξύ των 

25 ΥΠΕΞ της ΕΕ η συμφωνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

με την Τουρκία. 

            Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίχθη η οριστικοποίηση του 

διαπραγματευτικού πλαισίου για την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση. Οι 

αφόρητες πιέσεις προς την Αυστρία απέδωσαν με αντάλλαγμα τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις της Κροατίας. Στο πείραμα του ανοίγματος της ΕΕ προς 

Ανατολάς με σύνθεση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, ο χρόνος θα 

αποδείξει εάν θα εξελιχθεί ευνοϊκά ή θα αποδειχθεί ότι έγινε η έναρξη περιόδου 

στρατηγικής κρίσεως και εξασθενήσεως της ευρωπαϊκής συνοχής με καταλύτη 

την προεδρεύουσα χώρα και κύριο.μέτοχο τον υπερατλαντικό σύμμαχο!! Εκείνο 

όμως το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι η σκληρή διαπραγματευτική θέση της 

Τουρκίας η οποία τηρείται και θα τηρείται εσαεί, εκτός εάν.. 

            γ.         Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι «στην Κύπρο υπάρχει το τελευταίο τείχος στην 

Ευρώπη» υπενθυμίζοντας το εγκριθέν ψήφισμα από την ολομέλεια του 

Ευρωκοινοβουλίου με το οποίο καλείται η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κύπρο το 

συντομότερο δυνατόν. 

            «Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Ίσως την 

επομένη..εικοσαετία, με το ενδεχόμενο να έχει ξεχασθεί!! 

            δ.         Προβληματισμό προεκάλεσε το γεγονός της απευθείας 

παρεμβάσεως της Ουάσιγκτον στα εσωτερικά της ΕΕ υπέρ της Τουρκίας. 

            Τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας και της Γαλλίας 

συνετέλεσαν στην ανικανότητα αντιδράσεως του (εξ ΗΠΑ) 

Βρετανικού.δακτύλου υπέρ της Άγκυρας. Η αρνητική θέση της μεγάλης 
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πλειοψηφίας της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, θα συνοδεύει τις 

διαπραγματεύσεις εφεξής με την Τουρκία. 

ε.         Ο αρμόδιος για την διεύρυνση Επίτροπος της ΕΕ, επισκεφθείς την Τουρκία, 

κάλεσε αυτήν να επισπεύσει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποιώντας ότι τα έργα τους θα 

κριθούν συνολικά τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από την κοινή γνώμη της 

Ευρώπης. 

            Η Τουρκία έλαβε αυτό το οποίο επιθυμούσε. Οι τεθέντες σκληροί όροι 

εξασφαλίζουν το κύρος της ΕΕ με τον έλεγχο από τον οποίο θα..διέρχεται η 

Τουρκία και θα κάνει την είσοδό της αδύνατο αν όχι προβληματική. Η 

ενδεχομένη ανατροπή στις πολιτικές, δημοσιονομικές, οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές ισορροπίες της Ευρώπης, δεν αποκλείεται να ακύρωνε την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με αποτέλεσμα τη διάλυση της ΕΕ. 

   στ.     Ευρεία πολιτική συμφωνία των κρατών-μελών της ΕΕ στις προτάσεις των 

Βρυξελών για έξοδο από την κρίση με τα Κινεζικά υφαντουργικά προϊόντα, 

ανεκοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έδωσε στα κράτη-μέλη ορισμένο 

αριθμό διαβεβαιώσεων για την μελλοντική διαχείριση των ποσοστώσεων με την 

Κίνα. 

ζ.         Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό φαινόμενο. Είναι και 

πανευρωπαϊκό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η Ευρώπη θα χάσει τα επόμενα 25 

έτη - δηλαδή μέχρι το 2030 - 21 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι είναι σε εργάσιμες 

ηλικίες. Πρόκειται για το 7% του ενεργού πληθυσμού της Γηραιάς Ηπείρου. 

            Διαφαίνεται ότι η σχετική πληροφορία έχει περιέλθει στις χώρες των 

λαθρομεταναστών (στις οποίες υπάρχει .πλεονάζων πληθυσμός) και ..γι΄αυτό 

τους στέλνουν στην Ευρώπη με διακομιστή την..Τουρκία!. 

η.         Μια «έξυπνη» βαφή για αυτοκίνητα είναι υπό ανάπτυξη σε ερευνητικά 

εργαστήρια ανεκοίνωσε μεγάλη Γερμανική εταιρεία. Η βαφή αλλάζει το χρώμα 

στο λυκόφως ή στην ομίχλη ώστε οι μετακινήσεις να καθίστανται ασφαλέστερες 

με το χρώμα να γίνεται εντονότερο. Η τελειοποίηση ίσως ολοκληρωθεί σε 

διάστημα άνω των 10 ετών. 

            Δεν θα ήταν άσχημο να χρησιμοποιηθεί και από.ορισμένους στους 

οποίους να προσδίδει ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα του.χαμαιλέοντος! 

θ.         Εγκατέλειψαν προς το παρόν οι Ευρωπαίοι το σχέδιο παραπομπής του 

θέματος του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, σύμφωνα με σχέδιο αποφάσεως της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής 

Ενεργείας. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία κατέβαλαν προσπάθειες να 
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πείσουν την Επιτροπή για την παραπομπή στο ΣΑ ενώ αντίθετες ήταν η Ρωσία, 

Κίνα και οι αδέσμευτες χώρες. 

ι.          Σε πραγματοποιηθείσα έρευνα της GFK Market Analysis σε 18 χώρες, 

σχετικά με την εμπιστοσύνη που εμπνέουν στο κοινό διάφοροι φορείς, διεπιστώθη 

ότι οι πολιτικοί, διευθυντές επιχειρήσεων και δημοσιογράφοι ευρίσκονται 

χαμηλότερα στην εκτίμηση του κόσμου ενώ πρώτοι στην λίστα είναι οι γιατροί, 

δάσκαλοι και στρατιωτικοί. 

   ια.     Βέτο στην υποψηφιότητα του Αζερμπαϊτζάν προέβαλε η Κυπριακή 

Δημοκρατία, «μπλοκάροντας» την συμμετοχή του στο πρόγραμμα της ΕΕ 

«Ευρύτερη Ευρώπη : Νέοι Γείτονες», με αποτέλεσμα να αναβληθούν επ΄αόριστον 

οι συνομιλίες Βρυξελών-Μπακού. 

            Η πραγματοποίηση απ΄ευθείας πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών της 

υπόψη χώρας στα κατεχόμενα αποτελούν σαφή παράβαση του διεθνούς δικαίου, 

ενέργεια η οποία οπωσδήποτε έχει και τα..αποτελέσματά της. 

   ιβ.     Σύμφωνα με την Eurostat εντός ενός έτους τα αναψυκτικά και 

γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν ανατιμηθεί στην Ελλάδα κατά 6% και 3,5% 

αντίστοιχα ενώ στην Γερμανία μειώθησαν κατά 0,6% στα πρώτα και αύξηση κατά 

1,4% στην Ιρλανδία τα δεύτερα. 

            Χρυσό μετάλλιο στις ανατιμήσεις διεκδικεί η Ελλάς σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς ο ..ταλαίπωρος καταναλωτής να έχει τις 

ίδιες απολαβές με τους πολίτες των λοιπών χωρών της ΕΕ. 

            ιγ.         Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσλαμβάνουν συμβούλους - κυρίως 

ιδιωτικές Τράπεζες - για να τους δείξουν πως με «σύγχρονα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία» μπορούν να αποκρύψουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ετόνισε ο 

αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις. 

            Το «μαγείρεμα» των δημοσιονομικών μεγεθών καλά κρατεί. Ο 

εξαπατήσας.του εξαπατήσαντος. 

7.         Η.Π.Α. 

 

α.         Σε μια από τις σφοδρότερες θεομηνίες της αμερικανικής ιστορίας εξελίχθη 

ο τυφώνας «Κατρίνα» ο οποίος μετά το καταστροφικό του πέρασμα, μετέτρεψε 

τεράστιες εκτάσεις σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ (Λουϊζιάνα, Μισισιπί και 

Αλαμπάμα)σε θάλασσα και άφησε χιλιάδες νεκρούς (εκτιμήσεις 10.000 ) ενώ οι 

τιμές του πετρελαίου υπερβαίνουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ και η συγκράτηση 

του πληθωρισμού αναδεικνύεται σε πρωταρχικό στόχο για την Κυβέρνηση. Οι 

αρχές εκτιμούν ότι μετά 3-4 μήνες θα έχει κατοικηθεί η Ν.Ορλεάνη. 
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            Με εικόνες οι οποίες κάνουν τον γύρο του κόσμου και θυμίζουν 

περισσότερο τριτοκοσμική χώρα παρά αμερικανική μητρόπολη, με λεηλασίες, 

βιασμούς και εντολές σε στρατιώτες να επιβάλλουν την τάξη πυροβολώντας εν 

ψυχρώ, η πανίσχυρη κρατική μηχανή των ΗΠΑ «τελμάτωσε» στα ορμητικά 

νερά του τυφώνος ο οποίος σάρωσε τον νότο και απέδειξε την αδυναμία και 

αναποτελεσματικότητά της, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής ότι επεδείχθη 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Κόλπο του Περσικού απ΄ότι για τον Κόλπο του 

Μεξικού!! Αλυσιδωτές αντιδράσεις αναμένονται άμεσα σε οικονομία από την 

ξέφρενη πορεία πετρελαίου, βενζίνης. 

β.    Ο τυφώνας «Κατρίνα» έθεσε εκτός μάχης εννέα μεγάλα αμερικανικά 

διϋλιστήρια. Οι Αμερικανοί εκτός από το ακριβό πετρέλαιο αντιμετωπίζουν και 

έλλειψη βενζίνης, ενώ οι Ευρωπαίοι θέτουν στην διάθεση των ΗΠΑ τα στρατηγικά 

αποθέματα βενζίνης και πετρελαίου θερμάνσεως. 

            Εάν δεν ελεγχθεί, η επικρατήσασα κατάσταση μέχρι τον χειμώνα, η 

«επιβληθείσα» διεθνής ενεργειακή κρίση θα λάβει δραματικές διαστάσεις. 

γ.     Ώρες αγωνίας υπό το χάος του κυκλώνα «Ρίτα» έζησαν εκ νέου οι ΗΠΑ, ο 

οποίος αν και εξασθηνημένος σκόρπισε τον πανικό σε Τέξας, Λουϊζιάνα και 

Αρκάνσας. Οι ζημιές τις οποίες προεκάλεσε ο κυκλώνας «Ρίτα» ανέρχονται από 

2,5 έως 6 δις δολάρια ενώ του «Κατρίνα» σε 14-60 δις δολάρια. 

Το «φρένο» στο πρωτόκολλο του Κιότο από τις ΗΠΑ, απόρροια των στενών 

σχέσεων των ιθυνόντων με το πανίσχυρο λόμπι του πετρελαίου το οποίο 

εναντιώνεται στην λήψη μέτρων για περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως, 

προεκάλεσε την.εκδίκηση του.κρύου πιάτου, συνδυαζομένη με κεραυνούς κατά 

του Αμερικανού Προέδρου από τους επιστήμονες. 

δ.    Ανησυχία στην Ουάσιγκτον προκάλεσε η αυξανόμενη κινητικότης των ηγετών 

της Λατινικής Αμερικής με απώτερο στόχο την πολιτική και οικονομική 

ενοποίηση της περιοχής, με πρωτοπόρους τους ηγέτες της Κούβας και 

Βενεζουέλας. 

Η αυξανόμενη επιρροή του διδύμου (Κούβα-Βενεζουέλα) συνδυαζομένη με τη 

δημιουργία ΗΧΠΑ (Ηνωμένων Χωρών Πετρελαϊκής Αμερικής - USPA)ή 

πετροαμερικής, δεν αποκλείεται να αποβεί σε εφιάλτες της Ουάσιγκτον με 

ενδεχόμενο γενικών αναταράξεων στην περιοχή. 

ε.     Εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για τον ρόλο της στα Βαλκάνια απέδωσε ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ κάνοντας παράλληλα παρέμβαση για το Σκοπιανό και 

ζητώντας την επίλυσή του. 

Παρά τα εύσημα δεν λείπουν και οι «μπηχτές» από τους επιτελείς του. 
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   στ.     Στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και την Κεμαλική Τουρκία την περίοδο 1915-1923, προχώρησε η 

Επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, 

παρά την εκπεφρασμένη αντίθεση του Αμερικανού Προέδρου. 

            Οι «επίτιμοι Τούρκοι» επικαλούνται υπονόμευση των προσπαθειών 

«επαναπροσεγγίσεως» με την Τουρκία (ως να είχε παύσει η προσέγγιση!!!) και 

πρόκληση βλαβών στα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα στην Ανατολική 

Μεσόγειο, στον Καύκασο και στην Μέση Ανατολή (και σε.όλη την υφήλιο!! 

Χα!!). 

ζ.         Ολιγότεροι από τους μισούς αμερικανούς πιστεύουν πλέον ότι οι ΗΠΑ θα 

κερδίσουν τον πόλεμο στο Ιράκ, όπως δείχνουν οι σφυγμομετρήσεις οι οποίες 

διενεργήθησαν για λογαριασμό διαφόρων ΜΜΕ. 

            Κακό πράγμα η ηττοπάθεια. Όπως και η.ΕΓΩπάθεια! 

            η.         Θεϊκή «εξουσιοδότηση» ισχυρίζεται ότι έλαβε πριν από την έναρξη 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, ο Αμερικανός 

Πρόεδρος, αποδίδοντας τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας σε «θέλημα Θεού». Τα 

ανωτέρω δήλωσε πρώην ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής και ο νυν Παλαιστίνιος 

ηγέτης με τον Λευκό Οίκο να διαψεύδει τις σχετικές δηλώσεις ως «παράλογες». 

            Ερωτηματικό παραμένει με ποιόν μίλησε. «Ύψιστο» συνομίλησε. 

8.         ΡΩΣΙΑ 

α.    Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τους επιζητούν Μόσχα και Πεκίνο, 

χωρίς να τίθεται θέμα δημιουργίας «στρατιωτικού συνασπισμού». Τα ανωτέρω 

δήλωσε ο Ρώσος ΥΕΘΑ υποδεχόμενος τον Κινέζο ομόλογό του στον απόηχο των 

πρώτων κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των δύο χωρών οι οποίες και 

ανησύχησαν ΗΠΑ και Ταϊβάν. 

Ρωσία και Κίνα, ετοιμάζεται το αντίπαλο δέος των ΗΠΑ. 

β.    Σε παταγώδη διάψευση των προσδοκιών χιλιάδων Ουκρανών, οι οποίοι 

συμμετείχαν προ εννέα μηνών στην περίφημη «Πορτοκαλί Επανάσταση» με στόχο 

τον εκδημοκρατισμό και την κοινωνική πρόοδο, προέβη ο Πρόεδρος της χώρας με 

την αποπομπή της Κυβερνήσεως. Το έδαφος είχε προετοιμασθεί με διαδοχικές 

παραιτήσεις ανωτάτων αξιωματούχων με καταγγελίες για διεφθαρμένος σύστημα 

εξουσίας. 

Αμείωτο αναμένεται το ενδιαφέρον της Μόσχας στην σφαίρα επιρροής της από 

τον φόβο των λαϊκών εξεγέρσεων (εξέγερση των Ρόδων στην Γεωργία) ενώ το 
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πρώτο μέλημα της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα πρέπει να συνίσταται στη διαφύλαξη 

των συμφερόντων τους στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 

            γ.         Με τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Ρωσίας ότι η Μόσχα θα 

συνεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο των Βρυξελλών, 

ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο η συνάντηση κορυφής Ρωσίας-ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι 

το ρωσικό πετρέλαιο ανταποκρίνεται στο ένα τρίτο της ευρωπαϊκής ζητήσεως. 

            Ανησυχία θα πρέπει να διακατέχει τους ευρωπαίους καθ΄όσον η 

εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και 

συγκεντρώνεται στα χέρια του Κρεμλίνου. 

9.         ΑΣΙΑ 

            α.         Σε εμβάθυνση της αλληλοκατανοήσεως και της συνεργασίας 

μεταξύ Κίνας-ΗΠΑ προσβλέπει ο Κινέζος Πρόεδρος ο οποίος επεσκέφθη 

επισήμως την Ουάσιγκτον. 

            Τα «αγκάθια» στις διμερείς σχέσεις εντείνονται από την αντιπαλότητα 

των δύο από την οικονομία μέχρι την γεωπολιτικοστρατηγική. 

β.         Ανησυχία εξέφρασε η Ιαπωνία (και ΗΠΑ) για τα νέα δεδομένα συμμαχίας 

Κίνας-Ρωσίας με συγκρατημένες δηλώσεις. Ως απάντηση στις κοινές ασκήσεις 

Ρωσίας-Κίνας η Ιαπωνία πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις με συμμετοχή 

20.000 ανδρών των χερσαίων δυνάμεων. Παράλληλα το «ναι» της Ιαπωνίας στην 

αντιπυραυλική πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ και η από κοινού αναφορά Τόκιο-

Ουάσιγκτον στην διένεξη Ταϊβάν-Κίνας, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο 

Πεκίνο. 

            Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επιθυμεί να καθιερωθεί εκτός από 

οικονομική δύναμη και ως στρατιωτική. Εξάλλου η Ιαπωνία έχει εδαφικές 

διαφορές και με τις δύο χώρες (διαφιλονικουμένη ζώνη Ανατολικής Θαλάσσης 

της Κίνας και τις νήσους Κουρίλες με την Ρωσία). 

γ.         Με μια οικονομική συμφωνία ύψους 1,5 δις δολαρίων και την υπόσχεση 

ότι το Πεκίνο θα προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Βρετανός 

Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα. 

            δ.         Τον επαναπροσδιορισμό της ειρηνευτικής τακτικής των ΗΠΑ και 

των λοιπών συμμαχικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν εζήτησε ο Πρόεδρος της 

χώρας, φωτογραφίζοντας με τις δηλώσεις του το Πακιστάν στην εκπαίδευση και 

στις βάσεις εξορμήσεως των εξτρεμιστών. 

            ε.         Εξαμερείς διαπραγματεύσεις (τέταρτος γύρος) 

επραγματοποιήθησαν στο Πεκίνο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Β.Κορέας η 
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οποία επιμένει στην ανάπτυξή του παρά την κατ΄αρχήν συμφωνία των μελών της 

συνόδου (Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Β. και Ν.Κορέα) για μία χωρίς πυρηνική 

χερσόνησο. Η Β.Κορέα έτοιμη για την υπογραφή της σχετικής συνθήκης για την 

μη διασπορά των πυρηνικών, προτίθεται να εγκαταλείψει όλες τις 

αμφισβητούμενες πυρηνικές δραστηριότητες, προκειμένου να λάβει βοήθεια στον 

πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα. Παράλληλα απτές αποδείξεις ζητά η Β.Κορέα 

από τις ΗΠΑ για αλλαγή της στάσεως απέναντί της. 
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Θέσεις 

14 Oκτωβρίου 2005 

Προσωπικής Ευθύνης 

Δημητρίου Θ. Μανίκα  

Α΄ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

            Με μελαγχολία και θλίψη παρακολουθώ, προσφάτως, την προσπάθεια των 

πολιτικών, που σχετίζονται με την Εθνική Άμυνα, να επιβάλλουν την καθολική 

στράτευση, άνευ αναβολών, των Ελλήνων νέων στα 18 τους. Τους καταγγέλω 

όμως όλους, για την ολιγωρία από αμέλεια και ατολμία, να δεχθούν υπεύθυνες, 

επίσημες, απολύτως θεμελιωμένες εισηγήσεις και προτάσεις για την εφαρμογή 

αυτού του μέτρου από το 1976 (Προσχέδιο Δόγματος Χερσαίων Δυνάμεων, 

μηδέποτε καταστάν ΕΕ ή ΣΚ. Αν είχαν ακούσει θα είχαν σώσει την ελληνική 

νεολαία και θα είχαν αποφασιστικά) στηρίξει την Εθνική Άμυνα. 

Β΄ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΛΥΠΑΘΗ 

             Οι «Θέσεις» από καιρό με δύο κείμενα έχουν εκτεθεί και εκθέσει τις 

απόψεις των για την ουσία του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ. 

Οι ένθερμοι υποστηρικτές του σχεδίου ΑΝΑΝ τι λένε τώρα; Πού θα ήταν το 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ αν οι Έλληνες της ΚΥΠΡΟΥ  είχαν στηθεί στο σχέδιο ΑΝΑΝ; 

Για να το μάθουμε όλοι «Η ΚΥΠΡΟΣ είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που, μαζί 

με το ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, διατελεί υπό αποικιακή κατοχή». Αυτό ήταν από το 

1878 και παραμένει ως ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Γ΄ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ 

            Τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα εκδικασθεί έφεσις των καταδικασθέντων 

μελών της 17Ν. 

Ως Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και το ασκούν και η λειτουργία της 

Δικαιοσύνης δεν τους το αμφισβητεί. 

Τι θα ισχυρισθούν οι εφεσιβάλλοντες, τι στοιχεία θα επικαλεσθούν και πως 

γενικώς θα κινηθούν δικονομικά; Είναι θέματα που το Δικαστήριο θα αξιολογήσει 

και θα κρίνει και, με την όποια απόφασή του, θα δώσει τέλος στην υπόθεση για 

τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους. 

Το μεγάλο ΕΡΩΤΗΜΑ όμως είναι αν πράγματι δικάστηκε η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

(και η 17Ν);  κι΄αν δεν δικάστηκε πότε, ποιός και πώς θα ασκήσει τη ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΦΕΣΗ; 

Ο υπογράφων μετά λόγου γνώσεως κι΄ενημερότητος καταθέτει την αντίθεσή 

του στο κλείσιμο αυτής της υποθέσεως. 

            Υπάρχουν στοιχεία (ετέθησαν εξ αρχής υπ΄όψιν των υψηλότερα 
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ευρισκομένων τότε αρμοδίων), τα οποία, ως λεπτομέρειες ίσως, αποδεικνύουν, ότι 

δεν επιδιώχθηκε η διερεύνησις σοβαρών περιπτώσεων αποδεδειγμένης εμπλοκής 

προσώπων. 

Μπορεί να υποστηριχθεί, με σοβαρότατες ενδείξεις, από την όλη εξέλιξη 

της «εξαρθρώσεως;», ότι ακολουθήθηκε «σενάριο» προϋπολογισμένων, 

συγκρατημένων κι΄ελεγχομένων αποκαλύψεων. 

Το «σενάριο» αυτό προέβλεπε, υπό την προϋπόθεση της εξοντώσεως του Σάββα 

Ξηρού, (του οποίου η ύπαρξις ήταν «άγνωστη» στη ΔΑΕΒ και την υπηρεσία 

σημάνσεως και άκρως ανεπιθύμητος η παρουσία κι΄ο συναγελασμός του με τους 

προύχοντες της 17Ν, αυταπόδεικτος άλλωστε από απλή συνειρμική τοποθέτηση 

των μικρών ειδήσεων περί Σάββα Ξηρού και λοιπών),  τη «διαπίστωση 

αυτοαποστρατείας» της 17Ν και την «πιστοποίηση» ότι κάποιοι, αδέσποτοι 

αναρχοαυτόνομοι, είχαν αποκτήσει το υλικό της αποθήκης της οδού Πάτμου και 

προσπάθησαν να παίξουν τους τρομοκράτες. Όποιος νομίσει τα παραπάνω, ως 

παραλογισμό, ας ρωτήσει την Πυροτεχνική Υπηρεσία της ΔΑΕΒ, ποια θα 

ήταν η γνωμάτευσή της με το Σάββα Ξηρό μουγγό. 

            Η επιβίωση του Σάββα Ξηρού και κυρίως η διάσωσή του, με την, 

αυτεπάγγελτη και μη προϋπολογισμένη, επέμβαση της ΔΑΕΒ και τη διακομιδή 

του, από το Τζάνειο στον Ευαγγελισμό, «στράβωσε» το σενάριο, με αποτέλεσμα 

να εκδηλωθούν απ΄έξω κι΄από μέσα ενέργειες (λόγω του εκνευρισμού 

σπασμωδικές και κραυγαλέες) ανακτήσεως του ελέγχου κι΄επανευθυγράμμισης 

των εξελίξεων στο βασικό άξονα του σεναρίου. Ο επανέλεγχος, μερικός έστω, 

επιτεύχθηκε με την ακατανόητη έκθεση του Σάββα Ξηρού σε θέση ακουστικής 

επικοινωνίας, με τα μη «πανικοβληθέντα» μέλη και των δύο «οικογενειών», 

φυσικής και τρομοκρατικής, «Βάστα Λουκά» φώναξε ο αδελφός Χριστόδουλος. 

Ας μας αποδείξουν γιατί έπρεπε να πάει ο Σάββας για τα μάτια του στο «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και να μη γίνει ότι χρειαζόταν στον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ». Δε 

θ΄αναφερθούν εδώ «στοιχεία» καίρια, που η αναφορά τους θα υποβοηθήσει, τους 

«σεναριογράφους», στην εξασθένιση του βάρους τους. Απλώς αυτό είναι το προ-

προσχέδιο της άλλης εφέσεως. 

Το φαιδρό και τραγικό της όλης και απολύτως κραυγαλέας επιβεβαιώσεως των 

σεναριογράφων, ήταν η μεθοδευμένη κι΄ενδελεχώς συντονιζομένη δραστηριότητα 

ενημερώσεως, κυρίως δια της Τ/Ο, η οποία πέταξε έξω από τους πίνακες της AGB 

ακόμη και το συμπαθέστατο Φώσκολο. 

Και μόνο η ανάμνηση, των συγκεκριμένων ειδικών κι΄ «από πρώτο χέρι», 

πληροφορημένων να ορύονται, να συμπληρώνονται και ν΄αλληλοεπιβεβαιώνονται, 

αρκεί. 

Εδώ γεννάται σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Όλο της το 

οικοδόμημα, από τον ελάχιστο  Εισαγγελέα ως την Ύπατη Δικαστική Αρχή, 

παρακολουθούσαν αυτό το καρναβάλι των θεσμών της Δημοσίας Τάξεως και 

της Δικαιοσύνης ως θεατές τηλεοπτικής σειράς; Ποιος νόμος, κώδικας, 

δικονομική διάταξη, τους καθήλωσε και τους φίμωσε; Ποιος ή ποιοι και πώς 

ΑΚΥΡΩΣΑΝ το αυτεπάγγελτο δικαίωμα, της παρεμβάσεώς τους, για απαγόρευση 

αυτού του θεάτρου του παραλόγου κι΄επιβολή της επιβαλλομένης σοβαρότητος 
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κι΄εχεμυθείας; Ποιος, πώς και γιατί όρισε και περιόρισε τη Δικαστική παρουσία 

σ΄όλη την προανακριτική φάση στον κ. Διώτη κι΄επέβαλε στην ανάκριση τον κ. 

Ζερβομπεάκο; Θα ισχυρισθούν, ορισμένοι καταγγελόμενοι, το θέμα ήταν σοβαρό 

και αφ΄ενός έπρεπε να ενημερώνεται ο κόσμος κι΄αφ΄ετέρου να ανησυχήσουν, 

εκνευρισθούν και κάνουν λάθη οι ύποπτοι. Και μόνον ο συλλογισμός, αυτού του 

ισχυρισμού, τους αποδεικνύει καταγέλαστους. Αντιθέτως η κοινή γνώμη ουδέποτε 

ενημερώθηκε, απλώς παραπληροφορήθηκε κι΄ασχολήθηκε με την επιλογή 

καναλιών και «πληροφορημένων» παπαγάλων και το θαυμασμό των εξελιγμένων 

μεταφορικών μέσων της Αστυνομίας (Θωρακισμένα 4Χ4, Ε/Π, μελωδικές 

σειρήνες κ.λ.π.) και τις μαρτυρίες κάποιων «αυτοπτών κι΄αυτηκόων μαρτύρων», 

που είχαν ή δεν είχαν δει κι΄ακούσει τα μαρτυρούμενα. 

Μέσα σ΄αυτό το «μπάχαλο», της αναιρέσεως κάθε εννοίας υπευθυνότητος και 

σοβαρότητος, ανεφάνησαν ευπρόσδεκτοι στα «παράθυρα» και τα «τραπέζια» της 

Τ/Ο, στα μικρόφωνα των ασθμαινόντων Ρ/Σ και τις υπερπρόθυμες σελίδες 

ορισμένων Εφημερίδων και Περιοδικών οι αγωνιώντες,  «κάθε καρυδιάς 

προοδευτηκάριοι» , για τη διάσωση της Ελευθεροτυπίας, την προστασία των 

Ατομικών Δικαιωμάτων, το σεβασμό των Προσωπικών Δεδομένων κι΄άλλων 

πολλών. Σιγά σιγά η αναίδεια , με μεθόδευση σατανική, οδήγησε μέχρι και σε 

συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις συμπαθείας προς τους συλληφθέντες. Αυτή η 

δραστηριότητα κι΄όσοι την εκδήλωσαν, είναι πιο επικίνδυνη από τις 

τρομοκρατικές πράξεις. Πιο επικίνδυνοι όμως για την Κοινωνία, την Πολιτεία 

και τη Χώρα είναι όσοι εξύφαναν, καθοδήγησαν και διευκόλυναν την προβολή 

αυτών των δραστηριοτήτων. 

            Ας μην εθελοτυφλούμε, πέρα από όλους, όσοι συνελήφθησαν, 

καταδείχθηκαν αλλά δεν πειράχθηκαν, ή εννοήθηκαν, υπάρχουν αρκετοί 

φαινομενικώς «υπεράνω υποψίας», αλλά δυστυχώς 

γι΄αυτούς «αυτοκαταδειχθέντες» σε στιγμές είτε δικής τους επάρσεως, είτε εκ 

καταναγκαστικής υποχρεώσεώς τους να τοποθετηθούν. Το φάσμα αυτών 

των εκλεκτών» είναι ευρύτατο, από ξυρισμένοι παπάδες μέχρι βαρύγδουποι 

ειδικοί αναλυτές, από εκδότες κι΄αστέρες των ΜΜΕ μέχρις αστερίσκοι και 

μικρόβια κι΄από ανειδίκευτοι διαδηλωτές μέχρι σοβαροφανείς 

καθηγητάδες. Κοινό χαρακτηριστικό τους η προφανής, αλλά μη εμφανής, άνευ 

ενδελεχούς, κατά περίπτωση, σπουδής κι΄αναλύσεως, εξάρτησή τους, από την 

αόρατη εξουσία της τρομοκρατίας. 

            Δύο χρόνια πριν «συλληφθούν» οι τρομοκράτες ειδικό ένθετο 

αφιέρωμα εφημερίδας, με δηλώσεις/άρθρα διαπρεπούς καθηγητή και 

υπερπροβεβλημένης αναλύτριας, τους καλούσε «να αυτοαποστρατευθούν 

τιμητικώς», με την υπόσχεση επανεντάξεώς τους στην κοινωνία. 

            Αυτές τις ημέρες συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και 

περιοδικά κι΄αναφορές στους Ρ/Σ (σε λίγο θ΄αρχίσουν και τα Τ/Ο τραπέζια), 

άρχισαν να προβάλουν τις ιδεολογικοπολιτικές διαφορές και διενέξεις των 

κρατουμένων/εφεσιβαλλόντων, με ένα και μόνο σκοπό την προβολή κι΄επιβολή 

της θέσης τους, ότι είναι «πολιτικοί κρατούμενο» και δικαιούνται ανάλογη 

μεταχείριση, καπηλευόμενοι την όποια ιδιαιτερότητα μπορούν να διεκδικήσουν. 
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Στη σπουδή της αποκλειστικότητας και της μη υστερήσεως, είναι βέβαιο, ότι το 

σύνολο των ΜΜΕ, της ΕΡΤ μη εξαιρουμένης, θα μας κατακλύσουν με αυτή τη 

θεματολογία. Ανάμεσα στους αφελείς επισπεύδοντες, θα ενταχθούν, ακινδύνως 

γι΄αυτούς, και όλοι οι «εξαρτημένοι ινστρούχτορες». Στόχος η διαμόρφωση 

πεποιθήσεως ότι οι «πολιτικοί κρατούμενοι 17Ν» έχουν «πολιτική οντότητα», 

την εξέφρασαν ως ΕΟ, τη συνεχίζουν σήμερα ως έγκλειστοι του άσπλαχνου 

αστικού κράτους και την εκπέμπουν για να διεγείρουν και συνεγείρουν τους 

ομόφρονες, για νέους επαναστατικούς αγώνες με τη μορφή που οι σημερινές 

συνθήκες επιβάλλουν. Ήδη έγινε η πρώτη χοντροκομένη αναφορά, με την 

παρηχητική υπόκρουση «17 Νοέμβρη», από τον αυτοανακηρυχθέντα «πολιτικό 

υπεύθυνο» της «μεταλλαγμένης 17Ν». Ο όρος «μεταλλαγμένη» είναι σαφώς 

ουσιαστικός. Δεν αλλάζει σε τίποτα η ουσία της ακατανόητης, αδικαιολόγητης, 

κυνικής, τερατώδους, κτηνώδους και άνευ οιουδήποτε πολιτικού περιεχομένου και 

μηνύματος εγκληματικής δράσεως της ελληνικής τρομοκρατίας και ειδικά της 17Ν 

(αν κι΄όλες οι μορφές της ήταν, κοινού σχεδιασμού και συντονισμού και ενιαίας 

πυροτεχνικής υποστηρίξεως. Και μην τολμήσει οιοσδήποτε ειδικός να το αρνηθεί). 

Η «μεταλλαγή» συνίστατο στην αλλαγή «συντονιστού». Οι μεταλλαγμένοι και οι 

μεταλλάξαντες ξέρουν και δεν πρόκειται να απορρήσουν, αν διαβάσουν αυτό το 

κείμενο. Μια πρόσθετη απόδειξη της μεταλλαγής είναι οι «παραγγελιές», με το 

αζημίωτο και οι απαλλοτριώσεις, προσημειωμένου γι΄απαλλοτρίωση, ζεστού 

χρήματος. Τα εγκλήματα της δικασθείσης και διαφευγούσης 17Ν, ήταν 

επαγγελματικά, εις την υπηρεσία αμοιβόντων ή προστατευόντων εντολέων, 

ενδιαφερομένων δι΄ίδια ανήκουστα και ακατανόμαστα ωφελήματα. Εάν μέσα 

στους επαγγελματίες μπλέχτηκαν και κάποιοι «ιδεολόγοι» φουκαράδες, δεν 

αλλάζει σε τίποτε την, κατ΄επάγγελμα, αισχρή εγκληματικότητα των 

«επαναστατών». Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι και η πρωτογενής 17Ν από την ίδια 

εγκληματικότητα διακρίνονταν, μόνο που σιγουρεύτηκε πρώτα με τις δολοφονίες 

των «γνωριζόντων» και τον φοβικό έλεγχο των υπόπτων ενημερώσεως. 

Αυτή την πραγματικότητα επιχειρούν ήδη να επαναμεταλλάξουν οι εντεταλμένοι 

«φωστήρες» των ΜΜΕ και οι εντεταγμένοι επαγγελματίες προοδευτηκάριοι, 

αμφότεροι ως μαριονέτες του αφανούς εμπνευστού/καθοδηγητού (μπορεί να είναι 

και κέντρο). 

Αυτές οι «ΘΕΣΕΙΣ» δεν είναι ξέσπασμα, είναι «ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ» κι΄ος νοεί 

νοείτω. 

Δημήτριος Θ. Μανίκας 

ΥΓ 1      Αλήθεια τι γίνεται με τα LOW που χάθηκαν στην ΚΥΠΡΟ και βρέθηκαν, 

αφού είχαν διαγραφεί ως βληθέντα και μας δήλωσε ξεκάρφωτα ο κ. Σ. Ξηρός ότι 

«τα σκέφτηκαν αλλά τους φάνηκαν δύσχρηστα» (αφού αναγκάστηκαν να 

ξεπαγιάσουν ξηλώνοντας τις στέγες στο ΣΥΚΟΥΡΙ και φορτώθηκαν, όλες αυτές 

τις κυριολεκτικά άχρηστες, ρουκέτες των «μπαζούκας» κι΄ετρεχαν μετά μαζί με 

τους άλλους και τον συμπτωματικώς αδειούχο τότε γαμπρό του, να βρουν 

αγροτροχόσπιτο για να τις φωτογραφίσουν). Που να είναι άραγε το τροχόσπιτο; 

Ας όψεται ο διατάξας τακτική ανάκριση, όπου κι΄αν είναι ο καϋμένος. Και τι 
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γίνεται με τα LOW της ΚΩ και πως διαγράφηκαν αφού δεν μπορούσαν να 

βληθούν; 

  

ΥΓ 2      Όσα αναφέρθηκαν δεν αφορούν στο σύνολο των Αστυνομικών και 

Δικαστικών. Αντιθέτως στη δράση και τις ενέργειες αυτών, οφείλεται το 

στράβωμα του σεναρίου και η δυνατότητα μελέτης του στραβώματος κι΄εξαγωγής 

στοιχείων, για το ανααμφισβητήτως κι΄αδηρίτως επαπειλούμενο επί των ενόχων 

«ξεστράβωμα». 
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Σκέψεις για την επόμενη κρίση 

  

Υποναύαρχος (ε.α) Φώτιος Χ.  Καμπέρης  ΠΝ 

Η Ηγεσία της χώρας αξιολογείται συνολικά, υπό την έννοια ότι το παραγόμενο 

από αυτή έργο, είναι προϊόν της  αλληλεπίδρασης εισηγήσεων και αποφάσεων 

προσώπων ή οργάνων, είτε αυτά ανήκουν σε  πολιτικούς, στρατιωτικούς, ή άλλους 

θεσμούς και γραφειοκρατίες. 

Με αυτό κατά νου, παρατηρούμε ότι η σχεδόν καθολική στήριξη της Τουρκίας 

από τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις στην ευρωπαϊκή της προοπτική, ενισχύει την 

αισιόδοξη άποψη ότι το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου στο ΑΙΓΑΙΟ 

απομακρύνεται. 

Πολλοί  προτείνουν την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος ως την μόνη οδό που 

οδηγεί στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, πλην όμως δεν μπορούμε 

να αποκλείσουμε ότι η πολιτική της Τουρκίας στο ΑΙΓΑΙΟ (ανατροπή του status 

quo προς όφελός της) θα συνεχιστεί με την μέσω κρίσεων επίτευξη ενδιάμεσων 

αντικειμενικών σκοπών, ανεξάρτητα από τον ευρωπαϊκό της στόχο. 

Τα διδάγματα  από προηγούμενες κρίσεις αποτελούν πολύτιμο εργαλείο και 

βοήθημα για όσους είναι υπεύθυνοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μετέχουν στο 

χειρισμό των κρίσεων. Αν δεν διαθέτουμε κωδικοποιημένα τα σχετικά στοιχεία, θα 

πρέπει να αναλογιστούμε ότι η έλλειψη αναλύσεων τέτοιου είδους είναι αδιανόητη 

σε μια σύγχρονη χώρα. 

Αν και το θέμα αυτό είναι δουλειά των ειδικών, μας αφορά όλους. Τυχόν πολιτική 

ή κομματική εκμετάλλευση, ή επηρεασμός αυτών που θα κληθούν να κάμουν την 

ανάλυση, είναι εν πολλοίς πράγματα απορριπτέα στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Ένα σύστημα λήψεως αποφάσεων μαζί με τα υποσυστήματά του όπως αυτό του 

χειρισμού κρίσεων, ελέγχεται μεν ως προς τις αδυναμίες που τυχόν ενεφάνισε σε 

υποδομές, μηχανισμούς, διαδικασίες, κλπ αλλά επίσης αξιολογείται συνολικά ως 

προς την αποτελεσματικότητά του. 

Η κωδικοποίηση επιλογών πχ, σε σχέση με κάθε επί επιμέρους 

ελληνοτουρκική διαφορά, σε συνδυασμό με άλλους ποιοτικούς παράγοντες 

όπως η βελτιστοποίηση του βαθμού συνέργιας πολιτικών, στρατιωτικών και 

άλλων παραγόντων, προσαρμογή των διαδικασιών  και υποστήριξή τους από 

νέο «σχεδιασμό» και εξάσκηση, θα μπορούσαν να αποτελούν ζητήματα της 

σχετικής συζήτησης. 

Με τη λέξη «σχεδιασμό», δεν εννοούμε την ειδική «ενδεχόμενη»  σχεδίαση που 

υφίσταται στα στρατιωτικά επιτελεία και επί της οποίας οι στρατιωτικοί 

τουλάχιστον ασκούνται συνεχώς, αλλά την δημιουργία επεξεργασμένων 

σεναρίων/επιλογών με δράσεις/αντιδράσεις /κατάληξη, σε ένα  πλαίσιο πολιτικών, 

διπλωματικών και άλλων ενεργειών, όπου  βεβαίως τα στρατιωτικά μέσα και 

ενέργειες αποτελούν σημαντικό αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα. Ένας τέτοιος 

«σχεδιασμός» που συνεπάγεται εξοικείωση και εκπαίδευση περισσότερο των 
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πολιτικών παραγόντων και λιγότερο των στρατιωτικών,  απαιτεί την ύπαρξη 

«δεξαμενών σκέψης» είτε μέσα στα όργανα της διοίκησης είτε εκτός αυτής και 

επίσης, απαιτεί δεσμευτική συνεργασία και συμμετοχή ποικίλλων και 

διαφορετικών φορέων της διοίκησης. 

Τέτοιου είδους σκέψεις δεν πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με τη λογική της 

αντιδράσεως  σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες του αντιπάλου, αλλά μπορεί να 

λειτουργήσουν και προς την άλλη κατεύθυνση. 

Για παράδειγμα, έχει με τα χρόνια καταστεί σαφές, ότι η αντίστοιχη πολιτική μας 

των αναγνωρίσεων / αναχαιτίσεων, διαμαρτυριών και ενημερώσεως των 

συμμάχων αναφορικά με τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας και τις 

παραβάσεις σε σχέση με το FIR Αθηνών, είναι ανεπαρκής. Η πολιτική αυτή όχι 

μόνο δεν παράγει αποτροπή, αλλά μάλλον οδηγεί σε παγίωση έως κατοχύρωση 

των αξιώσεων της γείτονος στο διεθνές πλαίσιο. Η Ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει 

αν απαιτείται επανασχεδιασμός της αντίστοιχης επιμέρους πολιτικής, πώς θα ήταν 

δυνατό αυτή να εκφρασθεί πρακτικά και ποια τα σενάρια σε περίπτωση 

δημιουργίας κρίσεως από την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής. 

Τα ίδια ερωτήματα ισχύουν και για πολλά άλλα θέματα όπως πχ οι 

λεγόμενες γκρίζες ζώνες, που η Τουρκία κατάφερε μέσω μιας καλά 

προετοιμασμένης κρίσης να βάλει στην ατζέντα. 

Aς δούμε τώρα αν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι είναι  ασύμφορο και 

αναποτελεσματικό να αντιμετωπίζεται κάθε φορά το θέμα των γκρίζων ζωνών 

σε τακτικό επίπεδο. 

Κατά  την κρίση των Ιμίων, η κοινή γνώμη βομβαρδίστηκε κατά βάσιν με τις 

ερωτήσεις που πρότεινε η δημοσιογραφικού τύπου ανάλυση «γιατί δεν 

εφυλάσσοντο τα δυτικά Ίμια;», «γιατί πέρασαν οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι;», 

«πώς έπεσε το ελικόπτερο» κλπ. 

Όμως τέτοιες προσεγγίσεις περιορίζουν το όλο θέμα χρονικά, τοπικά και στο 

τακτικό επίπεδο, ενώ είναι η πολιτική, διπλωματική και στρατηγική του 

διάσταση  που έχουν βαρύνουσα θέση και σπουδαιότητα για τη χώρα. 

Είναι γνωστό π.χ. ότι οι «γκρίζες» βραχονησίδες είναι κατά τη γείτονα περίπου 

100, ενώ οι καταστροφείς  είτε του αντιπάλου, είτε οι ημέτεροι, μπορούν να 

αποβιβασθούν οπουδήποτε και κάτω από τη μύτη οποιουδήποτε, όταν μάλιστα οι 

περιπολούσες μονάδες δεν διαθέτουν ηλεκτροοπτικά συστήματα (Σ.Σ. Τα μόνα 

ίσως μέσα που ενδεχομένως θα μας βοηθούσαν να εντοπίσουμε τους καταστροφείς 

του αντιπάλου κατά την κίνησή τους προς τα δυτικά Ίμια με  καιρό που κατ'εξοχήν 

ευνοούσε τη δράση τους και τα οποία μετά από τόσα χρόνια και παθήματα, το 

Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει πλήρως). 

Το βασικό ερώτημα είναι: Τι θα άλλαζε από πλευράς κλιμακώσεως και 

περαιτέρω εκατέρωθεν ενεργειών, αν εντοπίζαμε και προσβάλαμε με 

πυροβολικό τους καταστροφείς του αντιπάλου κατά την κίνησή τους, αντί να 

τους προσβάλαμε  μετά την αποβίβαση με πυροβολικό, ή με κ/θ βλήματα, ή με 
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την αεροπορία, οπότε θα είμεθα και απόλυτα δικαιολογημένοι εφ'όσον θα 

είχαν καταλάβει ελληνικό έδαφος; 

Είναι λοιπόν ή όχι αφελές να παρασυρθούμε σε ένα ατέρμονα αγώνα τύπου 

«παραβιάσεων-αναχαιτίσεων» με ναυτικές μονάδες, ή με ένοπλα τμήματα ή 

αγήματα πάνω σε βράχους (για πόσο άραγε χρόνο και σε πόσες και ποιές από τις 

100 βραχονησίδες ;). Άλλωστε, η βάση της επιχειρησιακής μας σχεδίασης είναι 

εντελώς διαφορετική. 

Η Ηγεσία μας, μη ούσα προετοιμασμένη με την έννοια που 

περιγράφηκε,  αγνοούσα ενδεχομένως τη βασική αρχή χειρισμού χαμηλής 

εντάσεως κρίσεως ότι «ο αντίπαλος ενεργεί έτσι ώστε οι επιπτώσεις από δυναμική 

αντίδραση του θιγομένου, να φαντάζουν δυσανάλογα οδυνηρές σε σχέση με το 

μέγεθος και την έκταση της πρόκλησης», τέθηκε τότε προ δύο επιλογών: Είτε 

δυναμική ενέργεια προς αποκατάσταση του εθνικού εδάφους, είτε αποδοχή αυτού 

που η άλλη πλευρά πρότεινε μέσω μεσολαβητών  «no ships, no flags, no troops» 

και επαναφορά στο status quo ante. Αυτό όμως συνέβη μέσα σε συνθήκες που 

είχε μελετήσει, σχεδιάσει και πιθανότατα «στήσει» η άλλη πλευρά και όχι η 

δική μας. 

Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και το κέρδος για την Τουρκία προφανές:Το 

σημερινό status των Ιμίων είναι για πολλούς (εκτός Ελλάδος και Τουρκίας) 

αδιευκρίνιστο. 

Και για να επανέλθουμε στις «Δεξαμενές Σκέψης»: Αναρωτήθηκε  κανείς αν 

υπήρχαν και άλλες επιλογές, ποιες μπορεί να ήταν αυτές και πού ενδεχομένως θα 

οδηγούσαν τα πράγματα; Πέραν αυτού, είχε μελετηθεί και αναλυθεί σε βάθος η 

περίπτωση δυναμικής ενέργειας προς διάφορες κατευθύνσεις και πού αυτή θα 

μπορούσε να οδηγήσει; Και το κυριότερο: Έχει μετά από όλα αυτά μελετηθεί το 

θέμα στη στρατηγική και όχι μόνο στην τακτική του διάσταση; 

Χωρίς να απορρίπτουμε εντελώς την αισιόδοξη άποψη που αναφέρθηκε στην 

αρχή, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να  έχει ήδη σχεδιαστεί επιμελώς 

η επόμενη κίνηση της Τουρκίας και να αναμένονται οι πλέον πρόσφορες γι' αυτούς 

συνθήκες. 

Παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα σχεδόν πάντα ξεπερνά τα σενάρια και τα 

ενδεχόμενα σχέδια, εμείς, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που να δίδει 

στην Ηγεσία τη δυνατότητα να μη έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τις 

συνέπειες των επιλογών της  κατά την ώρα της κρίσεως 
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O NEOΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Τάξη στο Χάος των Αλλοδαπών - Ελλοχεύοντες Κίνδυνοι Εθνικοί 

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

Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

            Στρατηγική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής κατεύθυνση όσον αφορά τη 

διαχείριση της μεταναστευτικής ροής, υπό το φως των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ανέλαβε η Κυβέρνηση με την πρόσφατα ψήφιση και εφαρμογή του 

υπ΄αριθμ. 3386 (ΦΕΚ 112 της 23-8-2005 Τ.Α) Νόμου : «Είσοδος, διαμονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια». 

Με τον νόμο αυτό, ο οποίος έρχεται να καλύψει κενά και παραλείψεις τουλάχιστον 

μιας 10ετίας (σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική του έκθεση), επιχειρείται η 

χάραξη και εφαρμογή μιας σύγχρονη μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 

λαμβάνει υπόψη της, εκτός από το συμφέρον της χώρας και τις σύγχρονες τάσεις 

που αναπτύσσονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ πολλών 

άλλων, θεσμοθετούνται για πρώτη φορά ρυθμίσεις για την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και προγραμματισμού των αλλοδαπών που 

θα εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένες εποχικές αγροτικές εργασίες, οι 

οποίες μόλις ολοκληρωθούν, θα επιφέρουν αυτοδικαίως και την επαναπροώθηση 

των εν λόγω αλλοδαπών στη χώρα τους. Παράλληλα ο νέος νόμος, δίδει την 

ευκαιρία (τρίτη ευκαιρία) να νομιμοποιηθούν όλοι οι λαθρομετανάστες που 

διαβιούν στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις 31-12-2005, καθόσον από 1-1-2006, 

όσοι παράνομοι αλλοδαποί εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται 

με συνοπτικές διαδικασίες. Επιπλέον, με τον νόμο αυτό, η συνδρομή λόγων 

αντιθέτων με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια αποτελεί ουσιώδες στοιχείο το οποίο 

εμποδίζει την αρχική χορήγηση της σχετικής άδειας, παραμονής του αλλοδαπού, ή 

επιφέρει την μετέπειτα ανάκληση αυτής. 

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτερη διαδικασία έκδοσης των σχετικών 

πράξεων και έγκυρης πληροφόρησης παντός ενδιαφερομένου, λαμβάνεται μέριμνα 

για την οργανωτική αναδιάρθρωση των περιφερειών και την οργάνωση υπηρεσιών 

υποδοχής και παροχής πληροφοριών αναφορικά με τις αιτήσεις για την χορήγηση 

αδειών διαμονής-εργασίας. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται και επίκειται 

τροποποίηση των οργανισμών λειτουργίας των περιφερειών και η ηλεκτρονική 

διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ) 

            Ειδικότερα ο νέος μεταναστευτικός νόμος 3386 θεσπίζει ένα σύστημα 

διαχείρισης λιγότερο γραφειοκρατικό, όσο γίνεται, λειτουργικό, επωφελές για την 

εθνική μας οικονομία και ιδίως, ασφαλές για τα δικαιώματα των οικονομικών 

μεταναστών στη χώρα μας και εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, σε σχέση με το 

προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής : 
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α.         Δημιουργία διϋπουργικού οργάνου για τον συντονισμό της 

μεταναστευτικής πολιτικής. (Υπουργοί Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, συνέρχεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, Άρθρο 3). 

β.         Ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία 

εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας (Άρθρο 9 παρ. 2). 

γ.         Εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία 

στην Ελλάδα, με την ενδυνάμωση και ουσιαστική ενεργοποίηση των 

Περιφερειακών Επιτροπών Μετανάστευσης, που θα καθορίζουν τις ανάγκες του 

εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά για κάθε νομό της 

Χώρας, σε συνάρτηση με την προσφορά και ζήτηση της εργασίας ανά κατηγορίες 

ειδικοτήτων και πάντοτε, βεβαίως, σε συνάρτηση με το υπάρχον αντίστοιχο 

ημεδαπό εργατικό δυναμικό (Άρθρο 14). 

δ.         Εξορθολογισμός των χορηγούμενων τύπων αδειών διαμονής και μείωση 

των αντίστοιχων κατηγοριών. Πλήρης οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες 

χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί η 

κατάχρηση (Άρθρα 9 και 44). 

ε.         Πρόβλεψη βασικών αρχών για την απόκτηση του καθεστώτος του επί 

μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και καθορισμός 

κριτηρίων για τη χορήγησή του (πενταετής νόμιμη διαμονή στη χώρα, επαρκής 

γνώση της ελληνικής γλώσσας, γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και 

ελληνικού πολιτισμού κ.λ.π. Άρθρα 67 και 68). 

στ.    Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην 

ελληνική κοινωνία, με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων (Άρθρα 65 και 66). 

ζ.         Καθιέρωση σαφών προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της οικογενειακής 

επανένωσης (Άρθρο 53). 

η.         Διευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και 

πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων, από πλευράς χορήγησης άδειας διαμονής 

(Άρθρα 24-27). 

θ.         Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της 

εισόδου και διαμονής παράνομων αλλοδαπών στη Χώρα (Άρθρα 83 και 88). 

ι.          Πλήρης και έγκαιρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 

ια.      Υπαγωγή των ανηλίκων τέκνων των αλλοδαπών στην υποχρεωτική σχολική 

φοίτηση, όπως και των ημεδαπών (Άρθρα 59, 65, 66). 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ 

             Είναι γεγονός αναντίρρητο, ότι μετά τη μαζική εισβολή των οικονομικών 

προσφύγων στη δεκαετία του 1990, αλλά και την συνεχιζόμενη είσοδό τους σε 

ραγδαία μορφή, κυρίως από τις γειτονικές μας χώρες, η Ελλάδα έφτασε να έχει 

τουλάχιστον 1.500.000 οικονομικούς κ.λ.π  πρόσφυγες. Δηλαδή πάνω από το 10% 

του πληθυσμού της. Από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό εργάστηκε σκληρά και 

ρίζωσε στη χώρα μας και τα παιδιά τους φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και πολλά 
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από αυτά φοιτούν στα ΑΕΙ κάτι ανάλογο που επισυνέβη με τις δικές μας δεύτερες 

και τρίτες γενιές των Ελληνοαμερικανών, Ελληνοαυστραλών. Έτσι έχουμε τους 

Σερβοέλληνες, Αλβανοέλληνες, Βουλγαροέλληνες κ.ο.κ. 

Όμως κατά κοινή διαπίστωση, υπάρχει πρόβλημα αφομοίωσης από τις ντόπιες 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ξένων πληθυσμών, κυρίως των 

τριτοκοσμικών. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου οι ενυπάρχουσες 

κοινωνικές υποδομές δεν αντέχουν άλλο την απορρόφηση της συνεχώς 

ογκούμενης πολυεθνικής κοινότητας των αλλοδαπών, με συνέπεια να μη μπορεί 

να τους απορροφήσει και η αγορά εργασίας, για νόμιμη απασχόληση και 

εξασφάλιση των προς το ζην αναγκαίων. Και βέβαια καλή είναι η εναρμόνιση της 

εθνικής μας νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αλλά η Ελλάδα 

θα πρέπει να λάβει σοβαρώς υπόψιν τις ενυπάρχουσες ιδιαιτερότητες εθνικής 

φύσεως που επιβάλλουν προσεκτική πολιτική έναντι των μεταναστών, στο θέμα 

της νομιμοποίησης, η οποία θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οργανωμένο, 

σταδιακά και λελογισμένα και προ παντός όχι αδιακρίτως. 

Το θέμα απέκτησε μεγάλη σημασία και επανήλθε με ιδιαίτερη ένταση μετά τα 

τρομοκρατικά κτυπήματα του περασμένου Ιουλίου (2005) στο Λονδίνο από 

γηγενείς μουσουλμάνους, όταν οι πάντες και όχι μόνον οι Βρετανοί, άρχισαν να 

διερωτώνται, πώς άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα αυτή μπορούν 

να μισούν σε τέτοιο βαθμό γενέτειρά τους. Ιδιαίτερα δε για τη χώρα μας, το θέμα 

αυτό (νομιμοποίηση - κοινωνική ένταξη μεταναστών πάσης φυλής, εθνικότητας 

και θρησκεύματος) το επαναφέρουν στην επικαιρότητα και θα το συντηρούν 

διαρκώς, πλέον, οι μόλις πρόσφατα προκλητικές ανθελληνικές δηλώσεις του 

Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών Νίκολας Μπέρνς, ότι δηλαδή υπάρχει στην 

Ελλάδα Αλβανική, Τουρκική και Μακεδονική μειονότητα και εγκαλεί τη χώρα 

μας για καταπίεση των μειονοτήτων αυτών, όπως και των τσιγγάνων. 

Το θέμα είναι σοβαρό και δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά να τελούμε σε 

κατάσταση εγρήγορσης, γιατί οι δηλώσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Μήπως κατά 

τους πέραν του Ατλαντικού ισχυρούς της γης, δεν έχει ολοκληρωθεί η 

«Βαλκανοποίηση των Βαλκανίων»; 

Ας τα έχει αυτά υπόψιν της η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 Διϋπουργική 

Επιτροπή για την παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, για 

να λάβει έγκαιρα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Και τούτο, διότι με τον νέο 

μεταναστευτικό νόμο, όπως και με τους προηγηθέντες (σε μεγαλύτερο βαθμό) 

διευκολύνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σε ελληνικά εδάφη και δη σε 

ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές μας των αλλοδαπών εκείνων, η πλειοψηφία 

των οποίων προέρχεται από λιμοκτονούσες χώρες του Βαλκανικού της περίγυρου 

με αλυτρωτικές διεκδικήσεις και εδαφικές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας. 

Ιδιαίτερα μάλιστα αυτούς (άνω των 300.000 που ήδη συγκεντρώνουν 

χαρακτηριστικά μειονότητας), της όμορης Αλβανίας, της οποίας τα επεκτατικά 

σχέδια περί «Μεγάλης Αλβανίας» ήδη έχουν εκδηλωθεί απροκάλυπτα και 

βρίσκονται σε εξέλιξη, και περιλαμβάνουν ολόκληρη την περιοχή της Ηπείρου 

μαζί με τους Νομούς Φλώρινας και Καστοριάς, θέτουσα ευθέως πλέον θέμα 

Τσαμουριάς και Τσάμηδων (U.C.K., U.C.C., Απελευθερωτικός Στρατός 
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Τσαμουριάς κ.λ.π). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κίνδυνος δημιουργίας «θυλάκων» μειονοτήτων, 

εθνικών ή θρησκευτικών, είναι περισσότερο ορατός παρά ποτέ, με ότι αυτό 

δυσμενές συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, με την ευρύτερη του 

όρου έννοια, δηλαδή, την εθνική ταυτότητα, την εθνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, 

την εθνική οικονομία, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και την εθνική άμυνα της 

χώρας. Και όλα αυτά μάλιστα, σε μια εποχή κατά την οποία η διεθνής συγκυρία 

είναι δυσμενής (όχι ευνοϊκή) για τα εθνικά μας συμφέροντα και δίκαια. Ευνόητο 

τέλος είναι ότι ο κίνδυνος μεγιστοποιείται όταν μεταξύ των αλλοδαπών που 

διαβιούν στην Ελλάδα (συνήθως παρασιτικά ή εγκληματικά), περιλαμβάνονται και 

αλλοδαποί υπήκοοι των «αρπακτικών» γειτόνων μας, όπου προεξάρχουν η 

πολυπληθής μάζα των Αλβανών (συγκεκαλυμμένα και Τσάμηδων), των φίλα προς 

αυτούς Τούρκων και λοιπών μουσουλμάνων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν 

ελληνική συνείδηση, αλλά σκέπτονται και ανθελληνικά, χωρίς να αποκλείεται και 

ο πρακτορικός τους ρόλος. 
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ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

(23-10-2005) 

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ 

            Όταν θα έχετε ανά χείρας το παρόν τεύχος, η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ θα πορεύεται 

στον απόηχο των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2005», το οποίον άνοιξε μια σειρά εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στο αρξάμενο «Ακαδημαϊκό» έτος. 

Τυγχάνει ευνόητο και είναι σκόπιμο τον κεντρικό άξονα των εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων να καλύπτει η πορεία των εθνικών θεμάτων. 

Η Τουρκία την 3η Οκτωβρίου 2005 με την Ελληνική και την Κυπριακή 

υποστήριξη και ψήφο άνοιξε το μακρύ, κατά πολλούς, δρόμο των ενταξιακών 

δραπραγματεύσεων δια την τελική και πλήρη είσοδό της στην ΕΕ. Εκέρδισε και 

αυτό το στόχο με την ομόθυμη συμφωνία των Ευρωπαίων εταίρων, κάτω από το 

άγρυπνο βλέμμα της προστάτιδος Αμερικής. Το γεγονός εορτάσθη ως συνήθως με 

πληθώρα παραβάσεων και παραβιάσεων του Ελληνικού εναερίου χώρου στο 

Αιγαίο και στη συνέχεια στην Κύπρο, καθώς και με κομπασμούς δια την επιτυχή 

είσοδο των Τούρκων στη Βιέννη με χορό στους ρυθμούς του βαλς. Πόθοι 

ανικανοποίητοι, όνειρα και ανεκπλήρωτα, συνειρμικές παραισθήσεις που 

ξεπερνούν το υποσυνείδητο και προσδιορίζουν την ταυτότητα των εθνικών στόχων 

της σύγχρονης Ισλαμικής Τουρκίας. Παραμένει συνεπώς εξεταστέον εάν ποτέ θα 

μάθει να λικνίζεται στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς ή θα συνεχίσει να ορχείται στο 

χορό της ανατολής. 

Ο Τούρκος εκπρόσωπος, την περασμένη εβδομάδα, στα πλαίσια του διεξαγομένου 

στην Κωνσταντινούπολη διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας εχαρακτήρισε «Τουρκική» την ελληνική 

μουσουλμανική μειονότητα της δυτικής Θράκης και άφησε να εννοηθεί πως δεν 

γίνονται σεβαστά από την ελληνική πολιτεία τα δικαιώματά της. Στη συνέχεια 

αμφισβήτησε και την οικουμενικότητα του Πατριάρχη, τον οποίον απεκάλεσε 

πνευματικό ηγέτη των Ορθοδόξων του Φαναρίου. Η τοιαύτη συμπεριφορά 

προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Ευρωβουλευτών, οι οποίοι ανεφέρθησαν 

στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου, στην αναγνώριση των περιουσιακών του 

στοιχείων και στην επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. 

Όλες οι παραπάνω συμπεριφορές της Τουρκίας εντάσσονται στο πλαίσιο 

επιδείξεως ισχύος, περιφρονήσεως των αρχών του διεθνούς δικαίου, αγνωμοσύνης 

και αγυρτείας προς τους ευεργέτες και μελλοντικούς εταίρους. 

Η Ελλάς συνεχίζουσα την έκδηλη προσπάθεια εκτόνωσης της τουρκικής 

επιθετικότητος απέφυγε ομού μετά της Κυπριακής Δημοκρατίας να αρνηθεί, ως 

άλλωστε είχε δικαίωμα και ζωτικό συμφέρον, την έναρξη των διαπραγματεύσεων 

της Τουρκίας με την ΕΕ, ζητοώντας έστω και την αναβολή μέχρι της 

εκπληρώσεως όλων των υποχρεώσεων και προϋποθέσεων που είχαν καθορισθεί 

την 17ην Δεκεμβρίου του 2005. Ελλάς και Κυπριακή Δημοκρατία, βασισθείσες 

ενδεχομένως σε μία αδιόρατη και άμορφη ευρωπαϊκή λαϊκή ετυμηγορία δια 

άρνηση της τελικής εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ, απώλεσαν τη μοναδικότητα 
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της ισχύος της μονομερούς αρνήσεως δια να παρασυρθούν στις μελλοντικές 

χρονοβόρες και άδηλες πλειοψηφικές διαδικασίες στα διάφορα στάδια των 

εκτιμωμένων μακρών ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με αναπόφευκτα 

παζαρέματα. 

Παράδοξο και ακατανόητο είναι πως η Κυπριακή Δημοκρατία με τη θετική της 

ψήφο δικαιώνει την Τουρκία σ΄ότι αφορά τη μη αναγνώρισή της ως πλήρους 

μέλους της ΕΕ. Υποχώρηση εν μέσω Τουρκικών αλαλαγμών. Φθάνει πια, 

ακουμπήσαμε στο έσχατο όριο υποχωρήσεως. Απαιτείται ανασύνταξη των 

δυνάμεων δια επιθετική επιστροφή, όσο υπάρχουν ακόμη νησίδες αντιστάσεως. 

Και μέσα σ΄όλα αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητος τα αποτελέσματα κάποιας 

δημοσκόπησης, δείγματος χιλίων περίπου ατόμων, κατά την οποία οι Έλληνες 

εγκρίνουν την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ενώ κατά την ίδια μόνο το 29% είναι 

«μάλλον υπέρ της εντάξεως». Εάν δεν πρόκειται περί λάθους αναγνώσεως, 

πρόκειται δια ενέργεια που αποσκοπεί στη μεθόδευση της κοινής γνώμης να 

αποδεχθεί το δόγμα «μη πόλεμος» ως τη συμφεροτέρα λύση. 

«Ωραιοποίηση της απόφασης», δημιουργία κλίματος ηττοπαθείας και 

συμβιβασμού σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων. 

Και προς προβληματισμό. Σύμφωνα με δημοσιογράφους, η Τουρκία του 2020, που 

θα εισέλθει στην ΕΕ, θα έχει 95.000.000 πληθυσμού, πρώτη χώρα στην ΕΕ με 

ανάλογα δικαιώματα και καθήκοντα. Οι Έλληνες θα είναι 10.000.000 εάν δεν 

εξαναγκασθούν σε μετανάστευση. Στην Ελλάδα θα έχουν εγκατασταθεί 3.000.000 

μετανάστες διαφόρων εθνοτήτων και περισσότεροι από 5.000.000 Τούρκοι 

ευρωπαίοι πολίτες. Διόλου, λοιπόν, απίθανο κάποιος άλλος Μπερνς να ομιλεί και 

δια ελληνική μειονότητα. Απαισιόδοξα, αλλά δυνατά. Η δημογραφία είναι 

αριθμοί, που όταν αγνοείται, εκδικείται. Μέτρα τώρα. 

  

 

 


