


Και ως να µη έφθανε η καταιγίδα των ασυµµέτρων
απειλών, πρόβαλε στην αρχή της φερέλπιδος νέας χιλιετίας
στο κατώφλι του παγκοσµίου οικοδοµήµατος της συγκοι-
νωνούσης πλέον οικονοµίας, η λεγοµένη χρηµατοπιστωτική
κρίση. Κρίση, η οποία κατά τους ειδικούς δεν έχει προη-
γούµενο και θα προσβάλει, ως ιός γρίππης, το διεθνές χρη-
µατοπιστωτικό σύστηµα. Έτσι το διεθνές περιβάλλον επι-
βαρύνεται και επιδεινούται µε απρόβλεπτες δυσµενείς επι-
πτώσεις, δια τον άνθρωπο, τις κοινωνίες και τα κράτη.

Η κατάσταση µπορούσε να προβλεφθεί, να συγκρα-
τηθεί, όπως σήµερα παραδέχονται και ζητούν ανερυθρίαστα
συγγνώµη οι θεωρητικοί και θιασώτες, του χρηµατοπιστω-
τικού αµοραλισµού, εάν συνεκρατούντο σε επίπεδα λογικού
κέρδους, της αξιακής οικονοµίας, της βασισµένης στην
πραγµατική παραγωγή και όχι στην αριθµητική λογιστική.
Εάν δεν οδηγούσαν τους λαούς στην αλόγιστη κατανάλωση
στον υπερδανεισµό, εκµεταλλευόµενοι την ανθρώπινη απλη-
στία, το στερητικό µεταπολεµικό σύνδροµο, την καλοπέραση,
την τάση της ήσσονος προσπαθείας και του ευκόλου κέρ-
δους. Εάν δεν καλλιεργούσαν την υπερεκµετάλλευση, την
προσβολή και µόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος µε αυτο-
καταστροφικές δια τον άνθρωπο συνέπειες. Εάν δεν αγνοού-
σαν ή σκοπίµως δεν παρέκαµπταν τους φυσικούς νόµους
περί ισορροπίας σωµάτων και δυνάµεων, της κατά ζεύγη
ύπαρξής των και της πληρώσεως των κενών, επί τη βάσει
της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων. Τέλος, εάν είχαν
ορθώς προβλέψει ένα σύστηµα θεσµικού και νοµοθετικού
πλαισίου, βασισµένου και ασκουµένου µε κεντρικό κρατικό
έλεγχο και επιτήρηση, µε κόµβους-δικλείδες ασφαλείας του
λεγοµένου και δειλά επαναφεροµένου, εκ των υστέρων, κρα-
τικού παρεµβατισµού. Ήτο συνεπώς προδιαγεγραµµένο πως
η κατάρρευση του καπιταλιστικού σοσιαλισµού, του ενός
πόλου, να επιφέρει και να συµπαρασύρει στο βυθό τον ατί-
θασο, αδέσποτο και ασυγκράτητο πλέον καπιταλισµό της
ελεύθερης αγοράς, τον έτερο πόλο του αλογίστου κέρδους,
της µάλλον πλειοδοτούσης ανταγωνιστικότητος.

Στην εποχή, λοιπόν, της παγκοσµιοποίησης, της χα-
λάρωσης των συνόρων, της ελεύθερης διακίνησης, της ταχύ-
τητος, της αµεσότητος, της άµεσης πληροφόρησης, της
αποκάλυψης και της φανέρωσης των πάντων, όπου ουδέν το
ξένον, το κρυπτόν και το µυστικόν, όλα είναι κοντινά, αλλη-
λοεπηρεαζόµενα και αφορώντα.

Η αναµενοµένη, λόγω οικονοµικής κρίσης, ανεργία,
η αβεβαιότης, η αστάθεια, η πείνα, η δυστυχία και οι ασθέ-
νειες θα προκαλέσουν αύξηση των µεταναστευτικών
ρευµάτων, αλλά και συγχρόνως θα επωάσουν και θα εκ-
θρέψουν την εγκληµατικότητα και τις λοιπές µορφές των
ασυµµέτρων απειλών σε όλο τον κόσµο µε κύριο πεδίο και
πόλο έλξης την ανεπτυγµένη και διαφοροποιηµένη ΕΕ.

Εκτιµάται ότι, σε αυτό το υπό διαµόρφωση περι-
βάλλον, η Ελλάς µε το έντονο µεταναστευτικό πρόβληµα, τα
µεγάλα οικονοµικά ανοίγµατα, τον υπερβολικό δανεισµό,
απότοκα µιας λαϊκίστικης παροχολογίας, της κοµµατικής
υπερβολής έως και ταύτισης κράτους-κόµµατος αλλά και της
µειωµένης εγχώριας παραγωγής, θα δεχθεί σοβαρούς
κλειδωνισµούς. Οι επιπτώσεις στην εθνική και κοινωνική

συνοχή και την πολύπαθη δηµόσια τάξη και ασφάλεια θα
είναι αθεράπευτες µε δεδοµένη την ενδεχόµενη ανέχεια και
αποµόνωση του µεγάλου πλέον ποσοστού των µεταναστών.
Η ανεργία θα αυξηθεί µε γοργούς ρυθµούς, δεδοµένου ότι η
ελληνική οικονοµία στηρίζεται κυρίως σε κλάδους παροχής
υπηρεσιών, του τουρισµού, της ναυτιλίας και της οικοδοµής,
κλάδοι βασιζόµενοι και συνεπώς επηρεαζόµενοι από εξωγε-
νείς παράγοντες’ και ελάχιστα στην ανεπαρκή, λόγω παρα-
µέλησης, αγροτική οικονοµία. Απαιτείται συνεπώς, κατά
τους ειδήµονες, η λήψη µέτρων συντόνων, τα οποία θα ανα-
στρέψουν το αρνητικό ψυχολογικό κλίµα, θα συγκρατήσουν
το καταρρέον χρηµατιστήριο και θα τονώσουν την αγροτική
οικονοµία. Επιβάλλεται εφαρµογή πολιτικής, η οποία θα
συµβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητος στην αγορά, στην
επάρκεια των αγαθών, στη συγκράτηση των τιµών, στην
αποφυγή επιβάρυνσης της ελληνικής οικονοµίας από τις
απώλειες των ελληνικών επενδύσεων, από τράπεζες και
επιχειρηµατίες, στις ασταθείς και επικίνδυνες µεγαλύτερης
έφεσης, υπανάπτυκτες οικονοµίες των γειτονικών χωρών.
Ούτως ώστε τα οφέλη των µέτρων να έχουν αντίκρυσµα στην
ελληνική οικονοµία, την ελληνική κοινωνία και τις οικο-
νοµικά ασθενέστερες οµάδες. Μέσα σ΄αυτές τις κατευθύνσεις
αναγκαίον να κινείται και ο κατατιθέµενος ετήσιος προϋ-
πολογισµός.

Το ενοποιηµένο παγκόσµιο περιβάλλον, µετά από
όχι και πολλά χρόνια, ίσως να φαντάζει παρελθόν, όταν έκα-
στος των συµβαλλοµένων εταίρων θα προσπαθεί να απεγ-
κλωβισθεί από το χώρο της κρίσης δια να σώσει εαυτόν,
γεγονός που επιβεβαιώνουν οι σποραδικές τάσεις εκ των
πρωταγωνιστών και ιδρυτών της ΕΕ. Η επαναφορά ενός
πλέον εντόνου κρατικού παρεµβατισµού, προστατευοµένου
δια συγχρόνων θεσµών και µέσων, απηλλαγµένου παθογε-
νών καταστάσεων υπερβολής, υποβάθµισης, αδιαφανείας,
διαπλοκής, διαφθοράς και αναξιοκρατίας. Η οριοθέτηση
ενός σαφώς κοινωνικού, προνοιακού, δικαίου και ισχυρού
χαρακτήρα κράτους, πορευοµένου στα πλαίσια του µέτρου,
αποτελεί τον χρυσούν κανόνα, την αναγκαία λύση, ασφαλώς
δε στα πλαίσια ενός ισορροπούντος διπολικού συστήµατος,
απηλλαγµένου των ακροτήτων και ακροβασιών του πα-
ρελθόντος.

Αυτές τις ηµέρες έχουν ξεσπάσει σε µεγάλες πόλεις
της Ελλάδος και σε πρεσβείες στο εξωτερικό, ταυτόχρονα
και τηλεκατευθυνόµενα, πυρπολισµοί, καταστροφές, λεηλα-
σίες και προπηλακισµοί κατά του προσωπικού της δηµοσίας
τάξεως και ασφαλείας, προκαλούµενοι από µειοψηφίες
νεολαίων µαθητών, αφηµένων από γονείς και δασκάλους,
ζηλωτών πράξεων των προπορευοµένων αναρχικών-αντιε-
ξουσιαστών. Αφορµή έδωσε ο τραγικός θάνατος ενός δεκα-
πεντάχρονου αγοριού, µαθητού, από οπλισµένο και πυρο-
βολήσαντα, ατυχή αστυφύλακα.

Συµβάν, από καιρό, αναµενόµενο µέσα στη φορ-
τισµένη ατµόσφαιρα του κυνηγητού αστυνοµικών-αντιεξου-
σιαστών, σε υπόστρωµα ενός νοσηρού παρατεταµένου κοµ-
µατικού αµοραλισµού και τηλεοπτικού καταιγισµού περί
διαφθοράς, διαπλοκής, αδιαφανείας και ανίκανης διακυ-
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Στρατηγέ, Κύριε Επιτελάρχα
της 1ης Στρατιάς
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες, Κύριοι,

Εκ µέρους των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ελληνικής Εταιρείας Στρα-
τηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ)
και των οµιλητών - εισηγητών

του αρχοµένου τριηµέρου ενηµερωτικού σεµιναρίου,
ευχαριστούµεν το ΓΕΕΘΑ, το οποίο µας έδωσε την
ευκαιρία - τιµή - να επικοινωνήσουµε µε ένα τόσο
εκλεκτό ακροατήριο, εν ενεργεία συναδέλφων, προερ-
χοµένων από την Στρατιά και το Αρχηγείον Τακτικής
Αεροπορίας.

Ευχαριστούµε συνάµα και εσάς δια την
οργάνωση του σεµιναρίου και την αφιέρωση πολυτίµου
χρόνου δι΄αυτή την επικοινωνία, η οποία θα έχει ως
σκοπό την ανάλυση, έκφραση απόψεων και προβλη-

µατισµών, τη συναγωγή συµπερασµάτων και την
προβολή προτάσεων δια το τόσο επίκαιρο και σηµαν-
τικό θέµα: "Οι εξελίξεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον
στην ευρύτερη περιοχή - οι µειονότητες ως αιτία
σύγκρουσης των χωρών - προβλήµατα µειονοτήτων
στην Ελλάδα και πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της
χώρας".

Κυρίες, Κύριοι,

Η ανάγκη µελέτης των θεµάτων στρατηγικής,
της τέχνης των στρατηγών, από το χώρο των Ενόπλων
∆υνάµεων προκάλεσε τη δηµιουργία ενός Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών, δραστηριοποιουµένου µεταξύ
των αναλόγων και συναφών, εθνικών και διεθνών,
συγχρόνων δεξαµενών σκέψεως, βασισµένου στους
ανωτάτους αποστράτους αξιωµατικούς.

Η Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) συνεπλήρωσε, τον παρελθόντα Οκτώβριο
14 χρόνια επιτυχούς πορείας. Είναι µη κερδοσκοπική,
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βέρνησης µε σκοπό την κατάληψη και νοµή της εξουσίας, την αλλαγή πλεύσης στην επίλυση των εθνικών θεµάτων
και στον επιβαλλόµενο προσανατολισµό.

Η πολιτεία πολιορκηµένη στη βία, παραµελεί το χρέος της. Η σοβούσα πλειοψηφία αδρανεί και ολιγωρεί και
δεν αποµονώνει τα στοιχεία πρόκλησης βίας. Οι υλικές και ηθικές ζηµίες σε εθνικό και διεθνές πεδίο τεράστιες έως
ανεπανόρθωτες. Η Ελλάς της ασφαλείας και της ευταξίας στη διάρκεια της Ολυµπιάδος του 2004 µετεβλήθη σε λίγα
χρόνια στη χώρα της βίας του 2008.

Η επικρατούσα κατάσταση λειτουργεί µε πρότυπα και δοκιµασµένες µεθόδους του παρελθόντος, απεικονίζει
όµως αναµφισβήτητα σκηνές του επιδεινοµένου εγγύς µέλλοντος.

Η αντιµετώπιση απαιτεί άµεσα αυτοκριτική, ψυχραιµία, οµοθυµία, οµοψυχία και τη συνέναιση όλων των
κοµµατικών οργανώσεων προς αποφυγήν της πολιτικής, χαοτικής ασταθείας προς επιτυχή επίλυση των εθνικών και
οικονοµικών προβληµάτων της πατρίδος. Η πολιτεία και η κοινή γνώµη οφείλουν άµεσα να επιδείξουν αµέριστη την
εµπιστοσύνη προς τους φύλακες του άστεως.

Κλείνοντας τα πολλά και απαισιόδοξα, ευχόµεθα καλά Χριστούγεννα ως και καλύτερο και ευτυχέστερο δι'
όλους και ιδιαίτερα δια την Ελλάδα το έτος 2009.

17 ∆εκεµβρίου 2008
Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
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"ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Yπό  Αντιστρατήγου ε.α. Ηλία Καζούκα
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ενταγµένη στις µη Κυβερνητικές Οργανώσεις του
Υπουργείου Εξωτερικών. Μία δεξαµενή σκέψης, που
αποσκοπεί στη µελέτη θεµάτων στρατηγικής, γεω -
στρατηγικής, γεωπολιτικής και γεωοικονοµίας του
ελληνικού και του ευρύτερου προς αυτό περιβάλλοντος,
στο βαθµό που επηρεάζουν το εθνικό της Ελλάδος συµ -
φέρον, καθόσον το συµφέρον αποτελεί και το ρυθµιστή
των ανθρωπίνων σχέσεων.

Η ιδιαιτερότης και η δύναµη της Εταιρείας
είναι η συστέγαση της γνώσης και της εµπειρίας των
αξιωµατικών επί των προς µελέτη θεµάτων σε µία
ακοµµάτιστη, ανεξάρτητη και ανιδιοτελή στέγη, βα -
σισµένη στον κοινό τόπο της συνέχειας της προσφοράς
στην υπηρεσία της πατρίδος.

∆ια την καλυτέρα µελέτη των θεµάτων η
συστέγαση και η σύζευξη σκέψεων - απόψεων επι -
στηµόνων, διπλωµατών και επιχειρηµατιών και κυρίως
η συνεχής ανανέωση των µελών αποτελούν διαρκή
προσπάθεια και ουσιαστικό παράγοντα της επιτυχούς
πορείας.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι αξιωµατικοί και γνώσεις ευρύτερης παιδείας
κατέχουν και χώρο έχουν, το χώρο της στρατηγικής, ο
οποίος, ατυχώς, παραχωρείται. Ο σκοπός έχει τεθεί, η
επιτυχής πορεία είναι πραγµατικότης. Υποστηρικτές και
ευεργέτες, δωρητές και χορηγοί ακόµη υπάρχουν.
Απαιτούνται εµµονή και ιδιαίτερα συγκέντρωση του
καταλλήλου ανθρωπίνου δυναµικού.

Το βήµα έκφρασης, προβολής των απόψεων και
προτάσεων της Εταιρείας είναι τα σεµινάρια, τα
συνέδρια, οι διαλέξεις, οι µελέτες, το διµηνιαίο περιο -
δικό "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" και η οικεία ιστοσελίδα
στον ηλεκτρονικό τύπο, στο διαδίκτυο.

Κυρίες, Κύριοι,

Η παγκοσµιοποίηση, το όχηµα µεταφοράς και
διάδοσης και της τελευταίας διεθνούς οικονοµικής
κρίσης, κινουµένης ιλιγγιωδώς επάνω στις τροχιές του
διαδικτύου, οι ασύµµετρες απειλές ενισχυόµενες από τα
επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνογνωσίας, η επερχο -
µένη ενεργειακή κρίση, η καταστροφή του περιβάλ -
λοντος και η αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών
επακόλουθα της ανθρώπινης απληστίας, η πληθυσµιακή
έκρηξη του ανθρωπίνου γένους ανισοµερώς παραγω -
µένου και κατανεµοµένου στη γη εν ταυτώ µε τον
παραγόµενο πλούτο µε συνεπακόλουθες τις µετακι -
νήσεις σε αναζήτηση καλυτέρας τύχης’ και τέλος η
έλλειψη παιδείας και η απεµπόληση της αρετής, των
κλασσικών αρχών, αξιών και ιδανικών, ορίζουν το
σύγχρονο παγκόσµιο περιβάλλον, όπου επικρατούν οι
πόλεµοι και η ανθρώπινη εκµετάλλευση προς κατο -
χύρωση του συµφέροντος, κατευθυνοµένου από τα
εστιασµένα στην ανθρώπινη ύπαρξη µίσος και έριδα.

Χαµένες, λοιπόν, στο απώτερο παρελθόν οι κατάρες για
την τελευταία εκατονταετία της περα σµένης χιλιετίας,
που συµπεριλάµβανε δύο καταστρε πτικούς
παγκοσµίους πολέµους, αλλά και άµεσα διαψευσµένες
οι ευχές και οι προσδοκίες για παγκόσµια ειρήνη. Η
σηµαντικότερη διάψευση προήλθε από τον πόλεµο της
Γιουγκοσλαβίας, που διεξήχθη στην καρδιά της
Ευρώπης, της πλέον κατεστραµµένης και πονεµένης
από τα δεινά των πολέµων. Ήδη συνεχίζονται οι πολε -
µικές συγκρούσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην
Κεντρική Αφρική και δυστυχώς, πρόσφατα, στη
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, στη Γεωργία µε την
επέµβαση της Ρωσίας δια την κατοχύρωση της ανε -
ξαρτησίας της Νοτίας Οσετίας και της Αµπχαζίας, που
απεπειράθη να καταλύσει η Γεωργία.

Σε µία βαθύτερη ανάλυση των πολεµικών
συγκρούσεων θα διακρίνει ο µελετητής την προΰπαρξη
κάποιων απώτερων µεταναστεύσεων, εξελιχθεισών σε
µειονότητες εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές, υπο -
κινουµένων ασφαλώς και υπό των εχουσών συµφέρον -
τα µεγάλων δυνάµεων. Απτό παράδειγµα σύστασης
κράτους εκ συλλογικής µετανάστευσης και δηµιουργίας
εστίας πολεµικών συγκρούσεων το σύγχρονο, µετά το
1948, κράτος του Ισραήλ. Αντιθέτως παράδειγµα διά -
λυσης σε κράτη των υποεθνοτήτων η Γιουγκοσλαβία.

Κυρίες, Κύριοι,

Μετά τη σύντοµη ενηµέρωσή σας δια το έργο,
τους σκοπούς της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και τις νύξεις δια το
παγκόσµιο περιβάλλον, την περαιτέρω ανάλυση έχουν
αναλάβει οι έγκριτοι εισηγητές - οµιλητές του σεµι να -
ρίου, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σας παρουσιάσουν
τεκµηριωµένες σκέψεις και απόψεις δια τις τρέχουσες
εξελίξεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον που αγγίζει τη
χώρα µας, το σταυροδρόµι λαών και εθνών, αλλά και τα
θέµατα των µειονοτήτων, καταλοίπων κάποιων µετα -
ναστεύσεων και όχι µόνο, των οποίων τις συγκρου -
σιακές καταστάσεις εβίωσεν διαχρονικά η ανθρωπότης.

Η πληρέστερη όµως ανάλυση θα επιτευχθεί µε
τη δική σας συµµετοχή, µε τις εύστοχες παρεµβάσεις,
τις επιτυχείς ερωτήσεις και την καλόπιστη συζήτηση,
δια την οποίαν διατίθεται το ήµισυ του χρόνου του
σεµιναρίου.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο συντονιστής
και εισηγητής της πρώτης ενότητος και ηµέρας, ο
Αντιναύαρχος ε.α. κ. ∆εµέστιχας Γρηγόριος, επίτιµος
Αρχηγός Στόλου, από τα ιδρυτικά και δραστήρια µέλη
της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Σας ευχαριστώ δια την υποµονή σας.

Κύριε Ναύαρχε,
Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο.

4444

8ο
 Ε

Ν
Η

Μ
Ε

ΡΩ
Τ

ΙΚ
Ο

 Σ
Ε

Μ
ΙΝ

Α
ΡΙ

Ο
   

 1
η 

ΣΤ
ΡΑ

Τ
ΙΑ

 - 
Α

.Τ
.Α

.



Τα Βαλκάνια και η Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη είναι µία
περιοχή που αποτελείται από
ηπειρωτικές χώρες αλλά και
νησιά που ενώνει τρεις ηπείρους
και που υπήρξε το λίκνο πολι-
τισµών µε κορυφαίο τον Ελλη-
νικό πολιτισµό. Η περιοχή
υπήρξε πεδίο εντόνων αντα-
γωνισµών µεταξύ των λαών της,

µεταξύ των παρακτίων κρατών, των ισχυρών
παγκόσµιων δυνάµεων αλλά και ισχυρών οικονοµικών
συµφερόντων. Στην ίδια περιοχή γεννήθηκαν µεγάλες
θρησκείες και πολλά εθνικά κινήµατα.

Από την περιοχή περνούν υποχρεωτικά όλες οι
βασικές θαλάσσιες γραµµές επικοινωνιών για τη
µεταφορά υλικών, εφοδίων, ενισχύσεων και ενέργειας
προς και από τις πλούσιες ενεργειακές πηγές του
Καυκάσου-Κασπίας, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής,
τις χώρες της ∆ύσης και µέσω του Σουέζ τις χώρες της
Ν∆ Ασίας.

Είναι περιοχή στην οποία είναι δυνατή η
εκτέλεση ασκήσεων και επιχειρήσεων και η προβολή
ισχύος στην ξηρά, µε κατεύθυνση προς όλες τις πιθανές
ή ήδη υπαρκτές περιοχές κρίσεων της Μέσης Ανατολής
ή της Β. Αφρικής.

Παρά την εξάλειψη του Σοβιετικού κινδύνου, η
στρατηγική σηµασία των "σηµείων υποχρεωτικής
διελεύσεως της ναυσιπλοΐας" (choke points), δηλαδή
∆αρδανέλια, Αιγαίο, Σουέζ, της Ελληνικής Χερσο-
νήσου και των µεγάλων νήσων δηλαδή της Κύπρου και
της Κρήτης, παραµένει µεγάλη.

Ο έλεγχος αυτών απαιτείται, τόσο για την
διατήρηση ανοικτών γραµµών επικοινωνιών (SLOCS)
όσο και για την υποστήριξη επιχειρήσεων περιορισµού/
ανάσχεσης (containment) του Νότου, αν αυτό απαιτη-
θεί.

Κατά τους υποστηρικτές του Mahan, Αµε-

ρικανούς Αναλυτές, η ΝΑ Μεσόγειος έχει επανακτήσει,
για λογαριασµό των ΗΠΑ, το ρόλο της "Ζωτικής Οδού"
(Vital Line) των χρόνων της Βρετανικής Αυτοκρατο-
ρίας.

Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η παρούσα
κατάσταση κατά περιοχή και κράτος (όπου υπάρχει
άµεσο ενδιαφέρον για τον Ελληνισµό) για τα Βαλκάνια
καθώς και την Τουρκία, την Κύπρο και την Ελλάδα και
θα αναφερθούν οι ρόλοι των Μεγάλων ∆υνάµεων και
∆ιεθνών Οργανισµών και ποιο ρόλο µπορεί να έχει η
Ελλάδα.

Βαλκάνια

Η σηµερινή κατάσταση στα αποκαλούµενα
"∆υτικά Βαλκάνια" που περιλαµβάνουν τα κράτη ή
µορφώµατα που προέκυψαν από την διάλυση της
πρώην Γιουγκοσλαβίας και την Αλβανία παραµένει,
στις περισσότερες περιοχές, ρευστή, σε αντίθεση µε τα
Ανατολικά Βαλκάνια (Ρουµανία, Βουλγαρία) που η
πρόσφατη ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ δηµιουργεί
προϋποθέσεις σταθερότητας και ειρήνης.

Η αστάθεια και η ρευστότητα στα ∆υτικά
Βαλκάνια εντείνεται από την προβλεποµένη οριστική
απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου. Η απόφαση του ΟΗΕ
της 8ης Οκτωβρίου 2008 για παραποµπή του θέµατος
της νοµιµότητος της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης δεν φαίνεται ότι θα
αλλάξει την πορεία των πραγµάτων. Η δηµιουργία ανε-
ξάρτητου Κοσσόβου εκτιµάται ότι θα έχει παρενέργειες
που πιθανόν να οδηγήσουν σε προσπάθειες αλλαγής
των συνόρων στην περιοχή, που δεν θα είναι αναίµα-
κτες, όπως το ήρεµο διαζύγιο που πέτυχε το Μαυροβού-
νιο από την Σερβία.

Στο προσεχές µέλλον φαίνεται ότι είναι πιθανόν
να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους και τη συνέ-
νωσή τους µε την Σερβία, οι Σέρβοι του Κοσσόβου και
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και παράλληλα να υπάρξουν

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.
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"Bαλκάνια - Νότια και Ανατολική Ευρώπη"
Οµιλητής : Αντιναύαρχος ε.α. Γρηγόριος ∆εµέστιχας Π.Ν.

Επίτιµος Αρχηγός Στόλου
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αντίστοιχες διεκδικήσεις των Αλβανών των Σκοπίων.
Ειδικά η πορεία των χωρών της ∆υτικής

Βαλκανικής προς το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι ελέγχεται από
τις ΗΠΑ, οι οποίες στα πλαίσια των στρατηγικών τους
επιδιώξεων για διασφάλιση προθύµων, σίγουρων και
απόλυτα ελεγχοµένων χωρών-δορυφόρων, στην Βαλκα -
νική, ευρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα ∆υτικά Βαλ -
κάνια, µε την παρούσα κατάσταση. 

Η κατάσταση αυτή, η οποία δυσχεραίνεται
ακόµη περισσότερο από τις προσπάθειες άσκησης
επιρροής και διείσδυσης ισχυρών δυτικών κρατών,
µεµονωµένα ή και µέσω διεθνών οργανισµών και συµ -
µαχιών ώστε να αποκτήσουν σηµαντικό µερίδιο στον
έλεγχο των εξελίξεων σύµφωνα µε τα νέα πολιτικοοικο -
νοµικά συµφέροντά τους, προσδίδει νέα γεωπολιτική
διάσταση, όχι µόνο σε αυτή την περιοχή και τα επί
µέρους κράτη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτή την παραδοσιακή εικόνα της Βαλ -
κανικής, που σχηµατίζεται από την δυναµική της
ιστορίας της, ήλθαν να προστεθούν µε καταλυτικό τρό -
πο οι εξελίξεις που διαδραµατίζονται στον τοµέα των
ενεργειακών πόρων στις γεωπολιτικές ζώνες της
Ευρασίας και τη ΝΑ Μεσογείου. Το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, οι οδικοί άξονες, η
χρήση των υδάτων των διασυνοριακών ποταµών και
λιµνών συνιστούν σήµερα τις πιο δυναµικές προκλήσεις
για την περιοχή των Βαλκανίων. 

Πάντως στα ∆υτικά Βαλκάνια η Αλβανία
παραµένει το µεγάλο ερωτηµατικό διότι παρά την προς
την ΕΕ πορεία της και την ένταξη στο ΝΑΤΟ, γεγονός
που δρα ανασταλτικά, δεν αποτρέπεται η καλλιέργεια
του "µεγαλοϊδεατισµού της". Σύµφωνα µε το Σχέδιο της
Αλβανικής Ακαδηµίας για την "λύση του εθνικού
προβλήµατος" εµφανίζονται οι ακόλουθες επιδιώξεις :
� Ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, σε πρώτη
φάση (που επετεύχθη) και συνένωση των δύο κρατών
αργότερον.
� Αυτονοµία της ∆υτικής περιοχής της FYROM.
� Αναγνώριση Αλβανικής µειονότητας και
µειονοτικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα.

Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει επιτευχθεί
σταθερότης, ενώ παράλληλα οι αλυτρωτικές βλέψεις
της FYROM µε την επιµονή του σφετερισµού του
ονόµατος "∆ηµοκρατία της Μακεδονίας" αποτελούν
αγκάθι στις σχέσεις της χώρας αυτής µε την Ελλάδα
στην οποία όµως και αναζητά στηρίγµατα πολιτικά και
οικονοµικά. Εφόσον η FYROM εξακολουθεί να µην
σέβεται την ενδιάµεση συµφωνία για εξεύρεση ονο -
µασίας του κράτους που θα είναι κοινά αποδεκτή από
την ίδια και την Ελλάδα, για την τελευταία είναι µονό -
δροµος να εµείνει στην αρνησικυρία (veto) για την
ένταξη των Σκοπίων τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ,
µε όλες βέβαια τις επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο
χωρών καθόσον η Ελλάδα πρέπει να προασπίσει την
πολιτιστική της κληρονοµιά. 

Η ελληνική θέση για σύνθετη ονοµασία που θα

προσδιορίζει γεωγραφικά την γείτονα χώρα, αποτελεί
την υστάτη υποχώρηση, ενώ εκτιµούµε ότι θα πρέπει να
διευκρινισθεί ότι αυτή η ονοµασία θα είναι η µόνη για
κάθε χρήση και θα προσδιορίζει κάθε συνιστώσα όπως
την εθνική ταυτότητα, την ιθαγένεια,  την γλώσσα και
την ανεξάρτητη εκκλησία των Σκοπίων.

Εφόσον η FYROM εξακολουθήσει να τηρεί
ανυποχώρητη στάση έστω και εις βάρος του χρόνου
εισόδου της στο ΝΑΤΟ και ΕΕ, εκτιµάται ότι θα πρέπει
να µελετηθεί η περαιτέρω ενδυνάµωση της ελληνικής
θέσεως µε µέτρα που θα δείχνουν διεθνώς, και στα
Σκόπια, την αποφασιστικότητα της χώρας µας.

Μια ουσιαστική θέση εκτιµάται ότι είναι η
διακήρυξη ότι το θέµα της ονοµασίας αποτελεί για την
Ελλάδα "Ζωτικό Συµφέρον" και ως εκ τούτου θα είναι
δυνατόν να αναλαµβάνονται στο µέλλον ενέργειες και
µέτρα που θα ασκούν πιέσεις, που θα έχουν βεβαίως
δυσµενείς επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών,
αλλά θα βαρύνουν κυρίως τα Σκόπια.

Η µέθοδος και ο χρόνος που θα εφαρµόζονται
τα µέτρα, θα συνεκτιµώνται µε τα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα ενός εκάστου.

Τουρκία

Από το 1923 µέχρι σήµερα, µε εσωτερική
νοµοθεσία, αντίθετη προς τις δεσµεύσεις της Λωζάνης
και πολιτικές πρακτικές διώξεων, η Τουρκία πέτυχε την
σχεδόν εξαφάνιση του, προστατευοµένου από τη
συνθήκη της Λωζάνης, Ελληνισµού. Η δηµιουργία του
Κυπριακού από το 1950 σε συνδυασµό µε σοβαρά
ελληνικά λάθη στο χειρισµό του, έχουν προσθέσει
αιτίες και αφορµές διαιώνισης και αλλεπαλλήλων
αναζωπυρώσεων, εντάσεων και κρίσεων των Ε/Τ
σχέσεων. Η διατηρουµένη κατοχή της Βορείου Κύπρου,
η άµεση αµφισβήτηση των ελληνικών απόψεων
κυριαρχίας εναερίου χώρου, της κυριαρχίας ορισµένων
νησίδων-βραχονησίδων, του δικαιώµατος επέκτασης
χωρικών υδάτων στα 12 ν. µίλια και του καθορισµού
υφαλοκρηπίδος στο Αιγαίο, σε συνδυασµό µε τη συν -
τήρηση µειονοτικού θέµατος στη Θράκη δηµιουργούν
πλέγµα ανακύκλωσης εντάσεων και ίσως κρίσεων.

Μεσοπρόθεσµα, εκτιµάται ότι θα συνεχισθούν
οι προσπάθειες της Τουρκίας να καταστεί περιφερειακή
δύναµη στην περιοχή της λεκάνης της ΝΑ Μεσογείου
αφ΄ενός µεν δια του εκσυγχρονισµού των Ε.∆. της
(οργάνωση, µέσα, νέα τεχνολογία κ.λ.π.) και αφ΄ετέρου
δια της αναπτύξεως εντόνου διπλωµατικής δραστη -
ριότητας προς σύναψη συνεργασιών και επιβολή της
ηγεµονίας της στην περιφέρεια. Οι πρόσφατες εξελίξεις
στο χώρο της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου, της
Υπερκαυκασίας αναβαθµίζουν την γεωστρατηγική αξία
της περιοχής και δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες
για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού από την Άγκυρα.
Επίσης η Τουρκία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται
έντονα προς ανάπτυξη ευνοϊκών γι΄αυτήν διπλωµα -
τικών, στρατιωτικών, οικονοµικών σχέσεων µε την
6666
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Ρωσία, την Κίνα, τις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά
και µε χώρες της ΕΕ, µε απώτερο σκοπό την προβολή
της γεωστρατηγικής αξίας και την εδραίωση της θέσης
της ως περιφερειακής δύναµης. Ιδιαίτερα, η προσπάθεια
προσέγγισης µε Ιράν και Συρία, αποσκοπεί στη
διατήρηση των λεπτών ισορροπιών, που µε επιµέλεια
εξασφάλισε η Άγκυρα στην περιοχή, µε την Τουρκο-
Ισραηλινή συνεργασία και στον περιορισµό των
αρνητικών επιπτώσεων µιας πιθανής επιδείνωσης των
σχέσεών της µε τις ΗΠΑ, λόγω της αρνητικής της
στάσης στις επιχειρήσεις του Συνασπισµού κατά του
Ιράκ, αλλά και την πιθανότητα δηµιουργίας ανε -
ξάρτητου Κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ.

Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αναγ -
γελθείσα αλλαγή του Τουρκικού Αµυντικού ∆όγµατος,
σύµφωνα µε το οποίο η πρωτεύουσα απειλή για την
Τουρκία είναι η τροµοκρατία ενώ η Ελλάδα δεν
αποτελεί πλέον στρατιωτική απειλή, γίνεται µε πολιτικά
κριτήρια προκειµένου να ικανοποιηθούν η ΕΕ και οι
ΗΠΑ ενώ επισηµαίνεται η προτεραιότητας αντιµετώ -
πισης της Κουρδικής απειλής από όπου και αν προέρ -
χεται, και παράλληλα η Άγκυρα θέλει να έχει πρω -
τεύοντα ρόλο στη διευθέτηση των διενέξεων µεταξύ
κρατών της περιοχής.

Κύπρος

Η γεωστρατηγική και γεωπολιτική σηµαν -
τικότης της Κύπρου είναι αυταπόδεικτη αφού ευρί -
σκεται σε κεντρική θέση της λεκάνης της ΝΑ Με -
σογείου µε δυνατότητα ελέγχου της εγγύς Μέσης
Ανατολής, του Σουέζ και της ΒΑ Αφρικής. Η εκ µέρους
του Η.Β. διατήρηση των Βάσεων στην Κύπρο, µε
ουσιαστική κυριαρχία επ΄αυτών, αποδεικνύει την
εξαιρετική σηµασία της Κύπρου για τον έλεγχο της
ευρύτερης περιοχής.

Παρ΄όλες τις περιπέτειες, τις δοκιµασίες, τη
στυγνή εισβολή του 1974 και την έκτοτε κατοχή του
βορείου τµήµατος της νήσου, τον εκπατρισµό και την
προσφυγοποίηση, περίπου 200.000 Ελληνοκυπρίων, η
Κύπρος, ως Κυπριακή ∆ηµοκρατία, επέτυχε κυριολε -
κτι κά άθλους τόσο στον οικονοµικό όσο και τον
κοινωνικό τοµέα µε αποτέλεσµα να έχει το προβάδισµα
έναντι όλων των συνυποψηφίων χωρών που ενετά -
χθησαν στην ΕΕ κατά την τελευταία διεύρυνσή της
(2004).

Παρά τα προαναφερθέντα, η Κύπρος, καίτοι
ουσιαστικός Εταίρος πλέον της ΕΕ, δεν µπορεί να
αισθάνεται ασφαλής. Η Τουρκία, παρ΄ότι υποψηφία για
ένταξη στην ΕΕ, δέσµια του πλέγµατος ιδιαιτεροτήτων,
αδυναµιών, φιλοδοξιών και επιδιώξεών της, εκµεταλ -
λεύεται κάθε δυνατότητά της και τη διεθνή ανοχή,
κατέχει τη Βόρεια Κύπρο και απειλεί την Κύπρο και
εµµέσως την Ελλάδα.

Η Κύπρος όµως, παρά τα επιτεύγµατά της είναι
η µόνη πρώην αποικία εις την οποία η διεθνής κοι -
νότητα αρνείται τα στοιχειώδη συστατικά πλήρους

κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή : Η πλειοψηφία δεν
αποφασίζει. Η εδαφική κυριαρχία περιορίζεται, αφού,
πλέον της Τουρκικής κατοχής, το Η.Β. κατέχει, ως
Βρετανικό έδαφος, τις βάσεις και ειδικά προνόµια
χρησιµοποιήσεως του θαλασσίου και εναερίου χώρου.

Μετά το απορριφθέν σχέδιο Ανάν, δυσµενείς
πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να θεωρούνται η αναφορά
των κατεχοµένων ως Τουρκική ∆ηµοκρατία της
Βορείου Κύπρου, σε επίσηµη συµφωνία που υπεγράφη
από τους Πρωθυπουργούς του Ηνωµένου Βασιλείου και
της Τουρκίας, καθώς και η απ' ευθείας θαλασσία σύν -
δεση των κατεχοµένων µε την Συρία.

Εφ΄όσον τελικώς επιτευχθεί λύση στο Κυ -
πριακό πρόβληµα,  η Κύπρος ως κυρίαρχο εφ΄όλης της
νήσου κράτος, χωρίς την Τουρκική απειλή (µε ή χωρίς
ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ), θα αποτελέσει περιοχή
σταθερότητος και ασφαλείας. Άλλως θα τελεί συνεχώς
υπό απειλή και βεβαίως µαζί της και η Ελλάδα.

Είναι βέβαια γνωστή η, επί του παρόντος,
αδυναµία της ΕΕ να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας. Εν
τούτοις µέσα από την Ευρωατλαντική σχέση θα ήταν
δυνατόν να εξετασθεί η παροχή ασφαλείας από
Νατοϊκές ή και Ευρωπαϊκές δυνάµεις (παρά τις προ -
φανείς δυσκολίες τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου όσο
και µεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ) που εγκαθιστά -
µενες στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και πλαισιούµενες
από τις στρατιωτικές δυνάµεις αυτής, να παρέχουν την
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια που απολαµβάνει
κάθε δηµοκρατία στον πλανήτη.

Πάντως στο άµεσο µέλλον και µετά την από -
φαση για απ' ευθείας συνοµιλίες των δύο κοινοτήτων
και τις τακτές συναντήσεις του Προέδρου της Κυ -
πριακής ∆ηµοκρατίας µε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα
φανεί εάν είναι δυνατή η επαναφορά κάποιου νέου
σχεδίου που θα ικανοποιεί και τις δύο κοινότητες, άλ -
λως η διαιώνιση του προβλήµατος εκτιµάται ότι θα
οδηγήσει στην οριστική διχοτόµηση, µε ίσως κάποιες
µικρές εδαφικές παραχωρήσεις από πλευράς Τουρ -
κοκυπρίων. 

Ρόλοι Μεγάλων ∆υνάµεων και ∆ιεθνών Οργανισµών
ως και η θέση της Ελλάδος

Στον σύγχρονο κόσµο όλοι και όλα αλληλο -
επηρεάζονται λόγω του νέου διεθνούς συστήµατος που
είναι βασισµένο στην αρχή της "παγκοσµιοποήσεως".
Αναφορικά µε το εγγύς περιβάλλον της Ελλάδος έχει
προεκταθεί η επίδραση της ∆ιατλαντικής Κοινότητος
(ΝΑΤΟ, ΕΕ) ενώ συγχρόνως πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ
πρωτευόντως καθώς και η Ρωσία, που προσπαθεί να
διατηρήσει ότι  έχει διασώσει ως κληρονόµος της Σο -
βιετικής Ένωσης.

Προκειµένου η ∆ιατλαντική Κοινότης να
καταστήσει τα Βαλκάνια, την Μεσόγειο και την Μαύρη
Θάλασσα µία ελεγχοµένη γεωπολιτικά και γεω οικο -
νοµικά περιοχή, αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες και
7777
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αναπτύσσονται µηχανισµοί (ως συστήµατα διαλόγων,
συνεργασιών), που συνήθως πρωτεύοντα ρόλο παίζουν
οι ΗΠΑ, και έχουν ως αποδέκτη ολόκληρο τον χώρο
αυτό.

Οι ΗΠΑ αποτελούν σήµερα το µοναδικό πόλο
στο διεθνές σύστηµα µε ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη
και τη Μεσόγειο. Το επίπεδο και ο χαρακτήρας της
παρουσίας τους στη Μεσόγειο έχει παίξει και θα συνε -
χίσει να παίζει, τις προσεχείς δεκαετίες, σηµαντικό
ρόλο στη διαµόρφωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος
της περιοχής. Οι ΗΠΑ είναι µεσογειακή δύναµη, κατά
ένα ιδιαίτερο τρόπο, και η στρατιωτική της παρουσία
δεν ήταν ένα περιστασιακό φαινόµενο κατά τη διάρκεια
του Ψυχρού Πολέµου. Αν εξαιρέσει κανείς την αποτρο -
πή του Σοβιετικού κινδύνου, τα αµερικανικά συµφέ ρον -
τα στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της
Μαύρης Θάλασσας αλλά και του Καυκάσου και της
Κασπίας, καθώς και της Μέσης Ανατολής παραµένουν,
και µάλιστα ενισχυµένα. Κατόπιν τούτου, οι ΗΠΑ, θα
συνεχίσουν την πολύπλευρη παρουσία τους µε σκοπό
την προστασία των συµφερόντων αυτών που εξυπηρε -
τούνται από:
� Την εξασφάλιση οµαλής ροής των ενεργειακών
πόρων και των οδών και αγορών για τις εξαγωγές τους.
� Τη διατήρηση και επέκταση της επιρροής τους
στις χώρες της Βαλκανικής αλλά και στην ευρύτερη
γειτονική περιοχή.
� Την προστασία του
Ισραήλ.
� Την εγκατάσταση-
στήριξη φιλικών καθεστώ των,
σε σηµαντικές Ισλαµικές
χώρες.

Η Ε.Ε., για να
προασπίσει την ασφάλειά της
και να προάγει τις αξίες της,
προβάλλει δύο στρατηγικούς στόχους :
� Την αντιµετώπιση απειλών και κυρίως της
τροµοκρατίας και
� Την οικοδόµηση της ασφάλειας του εγγύς
περιβάλλοντος.

Το ΝΑΤΟ, σήµερα, µε το δόγµα δράσεως
"εκτός περιοχής" (out of area) και παρά τις όποιες
εσωτερικές αντιθέσεις έχει µεταλλαχθεί από "Αµυντική
Συµµαχία" σε "Οργανισµό Ασφαλείας" µε δυνατότητες
ευέλικτης προσαρµογής, προλήψεως, ελέγχου και αντι -
µετώπισης καταστάσεων στις περιοχές των αποδε -
σµευθέντων από την επικυριαρχία της Σοβιετικής
Ενώσεως ενεργειακών πόρων αλλά και στις περιοχές
παραγωγής και εξαγωγής απειλών κατά της ασφάλειας
της ∆ύσης και ειδικά των ΗΠΑ. 

Η Ρωσία προσπαθεί να δείξει την παρουσία της
και να προωθήσει την επιρροή της στην ευρύτερη πε -
ριοχή. Η Ρωσία εκτιµάται ότι στην παρούσα περίοδο:

� ∆εν προτίθεται να συγκρουσθεί µε τις ΗΠΑ,
αλλά προθύµως, όσο οι συσχετισµοί το επιτρέπουν,
αµφισβητεί την µονοκρατορική υπόστασή τους.
� Προκρίνει τη συνεργασία µε την ΕΕ, προβάλλει
ανησυχίες µε την πρόσφατη διεύρυνσή της και ασκεί
πίεση µέσω των εξαγωγών ενεργειακών πηγών προς την
Ευρώπη.
� Ενδιαφέρεται για να διατηρήσει καλές σχέσεις
µε την Σερβία µε την στήριξή της στο θέµα του
Κοσσόβου και
� Ενδιαφέρεται για την προώθηση οικονοµικών
κυρίως σχέσεων µε διάφορες χώρες ως Ελλάδα,
Τουρκία, Κύπρος.

Μέσα στο προαναφερθέν περιβάλλον, είναι
εµφανής η γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος λόγω της
Κεντρικής και δεσπόζουσας θέσης της σε συνδυασµό µε
την µετατόπιση του προσανατολισµού του άξονος της
διεθνούς ασφάλειας από τις σχέσεις Ανατολής-∆ύσης
που ίσχυαν τις προηγούµενες δεκαετίες στις σχέσεις
Βορρά-Νότου ή ∆ύσης-Ισλαµικών χωρών.

Οι τοµείς οι οποίοι εκτιµάται ότι προσφέρονται
για εκµετάλλευση και οι σχετικές δυνατότητες έχουν ως
ακολούθως:
� Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι κράτος µέλος της
ΕΕ αλλά και παλαιό πλήρες µέλος του ΝΑΤΟ, την κάνει

να είναι εκ των πραγµάτων ο
καλύτερος σύνδεσµος της
∆ύσης (ΝΑΤΟ-ΕΕ) µε τις χώρες
του πρώην Συµφώνου της
Βαρσοβίας και κυρίως τις
αµέσως γειτονικές της χώρες.
Όλα αυτά της δίνουν το
δικαίωµα αλλά της δηµιουρ -
γούν την υποχρέωση να ανα -
λάβει ενεργό σταθερο ποιητικό
ρόλο στην ευρύτερη περιοχή,

κύριο ρόλο στη διαµόρφωση της Βαλκανικής πολιτικής
της ΕΕ καθώς και πρωτεύοντα ρόλο στη διαµόρφωση
και υλοποίηση της µεσογειακής πολιτικής στην ΝΑ
Μεσόγειο σε συνδυασµό µε άλλες χώρες που θα την
ασκήσουν.
� Η Ελλάδα µε την Ελληνορθόδοξη θρησκεία της
και τον πολιτισµό της, λόγω θέσεως, ιστορικών
σχέσεων και δεσµών αλλά και ευχερούς επικοινωνίας
µε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής,
ένωσε στο παρελθόν τη ∆ύση µε τον Ισλαµικό κόσµο
αυτών των περιοχών. Το ίδιο µπορεί να κάνει και τώρα
όταν µάλιστα η αντιπαράθεση της ∆ύσης, ειδικότερα
των ΗΠΑ, µε το Ισλάµ οδηγείται σε ανεξέλεγκτες
καταστάσεις. 
� Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα καλύτερης
επικοινωνίας µε τους οµοδόξους της Ανατολικούς.
� Ο Ελληνισµός της διασποράς, µε την ισχυρή
δύναµη και επιρροή που διαθέτει, οργανωµένος και σω -
στά ενηµερωµένος, µπορεί να προβάλει τις κατάλληλες
ελληνικές και συµµαχικές θέσεις.
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� Ορισµένες συγκεκριµένες περιοχές της
Ελλάδας, είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, λόγω της
σηµαίνουσας γεωστρατηγικής τους θέσης, αλλά και
λόγω των δυνατοτήτων χρησιµοποίησής τους και των
διευκολύνσεων που παρέχουν, σε διµερές επίπεδο
(ΗΠΑ) ή συµµαχικό (ΝΑΤΟ).
� Συνέχιση της συνεργασίας µε την Ρωσική
Οµοσπονδία, Βουλγαρία και Παρευξείνιες χώρες, µε
ανάλογα ανταλλάγµατα, ώστε τα ενεργειακά και
µεταφορικά δίκτυα από τις χώρες των ενεργειακών
πόρων Κασπίας-Καυκάσου να δροµολογηθούν και
µέσω Μαύρης Θαλάσσης-Βουλγαρίας-Ελλάδος, εµφα -
νίζεται ως οικονοµικοτεχνικά συµφέρουσα λύση, αλλά
και αποτελεί εναλλακτική οδό διακινήσεως των
ενεργειακών πόρων, παρακάµπτοντας τα βεβαρυµένα
από την ναυσιπλοΐα στενά του Βοσπόρου.

Παράλληλα µε τα αναφερθέντα σηµεία ισχύος
η Ελλάδα αντιµετωπίζει την υπαρκτή Τουρκική απειλή
η οποία εκδηλώνεται έναντι των κυριαρχικών της
δικαιωµάτων στον Ελλαδικό χώρο (σε ξηρά, θάλασσα
και αέρα) αλλά και έναντι της Κύπρου, ενώ όµορα
κράτη εκφράζουν κατά καιρούς αλυτρωτικές βλέψεις
για την Βόρεια Ελλάδα. Οι ασύµµετρες απειλές είναι
επίσης υπαρκτές, και ανθεί η λαθροµετανάστευση κα -
θώς και η διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παρανόµων
υλικών, από ξηρά και θάλασσα. Συνεπώς η χώρα µας
πρέπει να προάγει την Εθνική Ισχύ της που συνίσταται
από το σύνολο των δυνατοτήτων του Έθνους που
προκύπτουν από τις διαθέσιµες πολιτικές, οικονοµικές,
στρατιωτικές, κοινωνικές, επιστηµονικές και τεχνολο -
γικές δυνάµεις καθώς και την πολιτισµική κληρονοµιά
µε βασική συνιστώσα την θρησκεία. Προεξάρχουσα
συνιστώσα της Εθνικής Ισχύος είναι οι Ένοπλες
∆υνάµεις και η δυνατότης αυτών να προασπίσουν τα
Εθνικά Συµφέροντα αποτελώντας συγχρόνως ένα
βασικό όπλο στα χέρια της Εξωτερικής Πολιτικής.

Οι δυνατότητες που πρέπει να έχουν οι Ε.∆.
συναρτώνται άµεσα από την διαγραφοµένη απειλή και
πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να είναι εις θέσιν να
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά κρίσεις και εν κατα -
κλείδι την προάσπιση κυριαρχικών δικαιωµάτων και
ζωτικών συµφερόντων.

Παρά την κάποια βελτίωση των Ελληνο -
τουρκικών σχέσεων, τα τελευταία χρόνια, σε εµπορικά/
οικονοµικά κυρίως θέµατα, κοινή είναι η διαπίστωση
ότι η τουρκική στρατιωτική απειλή έναντι της χώρας
µας αλλά και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας παραµένει
υπαρκτή, αφού  ουδεµία πρόοδος έχει υπάρξει στα διά -
φορα θέµατα που έχει ανοίξει η Άγκυρα αµφισβητώντας
κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Η πάλη µεταξύ Κοσµικών-
Ισλαµιστών στην Τουρκία µπορεί να οδηγήσει σε
ανεξέλεγκτες καταστάσεις, ενώ τα τεράστια εξοπλι -
στικά προγράµµατα και των τριών Κλάδων των
Τουρκικών Ε.∆. προδιαγράφουν τον σχεδιασµό για την
επιβολή λύσεων που θα ικανοποιήσουν τις διεκδικήσεις
τους.

Έναντι των ανωτέρω, οι Ελληνικές Ε.∆. πρέπει
να αποκτούν ανάλογη ισχύ που µεταφράζεται σε υλο -
ποίηση των αναγκαίων εξοπλιστικών προγραµµάτων
και διατήρηση ικανής οροφής σε προσωπικό για το
οποίο η πολιτεία θα πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίζει
τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση του ηθικού στο
ανώτατο δυνατό επίπεδο (ως κοινωνική καταξίωση,
αξιοκρατική εξέλιξη των µονίµων στελεχών, οικο -
νοµικές απολαβές).

Στην παρούσα φάση (λαµβάνοντας υπ΄όψιν και
τις οικονοµικές συνθήκες) το πρώτιστο µέληµα θα
πρέπει να είναι η αρίστη λειτουργία του υπάρχοντος
υλικού, διότι µε αυτό θα ανταποκριθούν οι Ε.∆. στην
αποστολή τους στο άµεσο µέλλον και όχι µε το υλικό
που θα έχουν στη διάθεσή τους µετά από 6-10 έτη.
Παράλληλα πρέπει να αξιολογηθούν τα υπό εξέλιξη
προγράµµατα (για πολλά από τα οποία φαίνεται ότι έχει
καταβληθεί το µεγαλύτερο µέρος του κόστους των) και
εάν δεν υπάρχουν συµβατικοί περιορισµοί για την
απόρριψή των, τότε να γίνουν αποδεκτά µε όποιες
συµβατικές ρήτρες προβλέπονται.

Εφόσον οι οικονοµικές συνθήκες το επιτρέπουν
να προχωρήσει η υλοποίηση, κατά προτεραιότητα, των
νέων προγραµµάτων των Ε.∆. µε γνώµονα ότι θα πρέπει
να ικανοποιούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αλλά
και λαµβάνοντας υπ'όψιν ότι αµυντικές επενδύσεις, των
µικροτέρων και κυρίως των ολιγότερον βιοµηχανικά
αναπτυγµένων χωρών, αποτελούν όπλο στην άσκηση
της εξωτερικής πολιτικής και βασικά όταν προβλέπεται
η υλοποίηση υψηλού κόστους προγράµµατος από µία
ξένη κατασκευάστρια χώρα, από την οποία δυνατόν να
ζητηθούν (αφανώς) και πολιτικά/οικονοµικά στηρίγ -
µατα πέραν των καθαρά τεχνοοικονοµικών ανταλλαγ -
µάτων που θα αφορούν το συγκεκριµένο πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα και ανεξάρτητα
από τις άµεσες ή έµµεσες πολιτικές ή στρατιωτικές
απειλές εναντίον της χώρας µας, αβίαστα προκύπτει το
συµπέρασµα ότι η περιοχή των Βαλκανίων, Νότιας και
Ανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασµό µε τις κατα -
στάσεις που διαµορφώνονται στην Μαύρη Θάλασσα
και την Μέση Ανατολή παραµένει το επίκεντρο στρα -
τηγικών συµφερόντων, µε συγκρούσεις, αναταραχές και
εύθραυστες συνήθως διευθετήσεις των συµφερόντων.

Η περιοχή εξακολουθεί να παραµένει µία ζώνη
αντιπαραθέσεων θρησκευτικών, πολιτικών, κοινωνικών
και οικονοµικών και αποτελεί ζώνη εν δυνάµει πολι -
τικών και στρατιωτικών κρίσεων που η αντιµετώπισή
των απαιτεί τα εµπλεκόµενα κράτη και οργανισµοί να
υιοθετήσουν και να ασκήσουν ευέλικτες, καινοτόµες
και αποτελεσµατικές λύσεις. Αυτές οι λύσεις πρέπει να
βρίσκονται µε βάση το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς
συνθήκες και να λαµβάνονται υπ' όψιν οι ιδιαίτεροι
παράγοντες ως και οι ιστορικές και πολιτισµικές
παραδόσεις που ζύµωσαν επί αιώνες τους λαούς.
Επιβολή λύσεων ίσως επιτύχει µία προσωρινή ηρεµία,
αλλά είναι βέβαιον ότι στο µέλλον οι κρίσεις θα
αναβιώσουν. 
9999
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1 . Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Είναι γεγονός ότι η
περίοδος η οποία ακολούθησε
την πτώση του διπολικού συσ-
τήµατος και η οποία ακόµη δια-
µορφώνεται, παρείχε αισιό-
δοξες ενδείξεις δηµιουργίας
ενός πλέον σταθερού διεθνούς
συστήµατος, µε πολλαπλές ευ-
καιρίες για τα περισσότερα

κράτη. Κύριο φορέα της αισιοδοξίας αυτής απετέλεσε η
παγκοσµιοποίηση (επικοινωνίες, τεχνολογία, αλληλε-
ξάρτηση, διεθνές εµπόριο και επενδύσεις, ενδυνάµωση και
αύξηση διεθνών οργανισµών και καθεστώτων, µείωση
εθνικών πολιτικών ισχύος, διασυνοριακή δραστηριοποίη-
ση πολυεθνικών επιχειρήσεων, από κοινού αντιµετώπιση
υπερεθνικών προβληµάτων, διάδοση ∆ηµοκρατίας, ατοµι-
κών ελευθεριών και ανεξαρτησίας κ.λ.π.), την απαιτού-
µενη ασφάλεια και λειτουργία των κανόνων της οποίας θα
ρύθµιζαν δίχως εµπόδια οι Η.Π.Α. ως η µοναδική υπερ-
δύναµη. Κατά τα τελευταία έτη, εν τούτοις, την αισιοδοξία
αντικαθιστά σταδιακά η απαισιοδοξία και όχι αδικαιο-
λόγητα. Σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση προκύ-
πτουν τα ακόλουθα δεδοµένα τα οποία οδηγούν σε
αστάθεια του διεθνούς συστήµατος:
- Η διαρκής δραστική αύξηση στην ζήτηση ορυ-
κτών καυσίµων εκ µέρους των κυρίων και των ανα-
δυοµένων µεγάλων δυνάµεων (ζωτικών για την οικο-
νοµική τους ανάπτυξη), σε συνδυασµό µε την µείωση των
παγκοσµίων αποθεµάτων αυτών εντείνει σηµαντκά τον
ήδη υφιστάµενο ανταγωνισµό µεταξύ τους. Οι εναλ-
λακτικές µορφές ενέργειας δεν διαφαίνεται ότι θα
υποκαταστήσουν εγκαίρως και επαρκώς την έλλειψη των
ορυκτών καυσίµων.
- Η υφισταµένη ανισότητα στην διεθνή κατανοµή
του πλούτου διευρύνεται.
- Ο πληθυσµός του πλανήτου αυξάνεται σηµαντικά
και ανισοµερώς (η αύξηση λαµβάνει χώρα σε υπανά-
πτυκτες ή αναπτυσσόµενες περιοχές), το γεγονός δε αυτό
συνδυάζεται µε την µείωση των διαθεσίµων φυσικών

πόρων. Το υφιστάµενο έντονο κύµα µεταναστεύσεων δεν
αναµένεται ότι θα ανακοπεί αλλά ενδεχοµένως θα αυξηθεί.
- Οι φυσικές καταστροφές εντείνονται (λόγω
δυσµενών κλιµατικών αλλαγών στις οποίες συνδράµει
σηµαντικά ο ανθρώπινος παράγων).
- ∆εν υπάρχει υπερεθνικός διεθνής θεσµός, ικανός
να επιλύει εθνικά προβλήµατα.
- Οι κύριοι πόλοι ισχύος του διεθνούς συστήµατος
εντείνουν τα ιδιαίτερα δαπανηρά εξοπλιστικά τους
προγράµµατα, και οι χώρες (όχι απαραιτήτως µε ορθο-
λογική συµπεριφορά) οι οποίες κατέχουν όπλα µαζικής
καταστροφής αυξάνονται.
- Η διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής, είναι
δυνατόν να προµηθεύσει τα όπλα αυτά και σε µη κρατικές
οµάδες (π.χ. τροµοκρατικές).
- Η αναπτυσσοµένη στρατιωτική τεχνολογία, τα
όπλα και τα οπλικά συστήµατα, ευνοούν την επίθεση.
- Το αµερικανικό µονοπολικό (ή ηγεµονικό)
σύστηµα αδυνατίζει (αρχής γενοµένης από τον οικονοµικό
τοµέα) και µετατρέπεται σταδιακά σε πολυπολικό.
- Η παγκόσµια οικονοµία διέρχεται κρίση µε
αβέβαιο µέλλον.
- Οι στρατιωτικές συγκρούσεις (διακρατικές,
τροµοκρατικές, ενδοκρατικές, ανταρτικές, θρησκευτικές,
εθνικιστικές) συνεχίζονται σε πλήθος γεωγραφικών
περιοχών.

Οι ανωτέρω παράγοντες αστάθειας είναι σηµαν-
τικοί, συνυπάρχουν και οδηγούν σε ανταγωνισµό και
µελλοντικές συγκρούσεις. ∆εδοµένης, εν τούτοις, της απο-
τρεπτικής καταστρεπτικότητος των όπλων µαζικής κα-
ταστροφής, της διεθνούς οικονοµικής αλληλεξαρτήσεως
και της σχετικής επιδράσεως της παγκοσµιοποιήσεως, το
ζητούµενο είναι η τελική µορφή την οποία θα λάβει η δοµή
του διεθνούς συστήµατος και κατά πόσο είναι δυνατή µία
τελική σύγκρουση µεταξύ µεγάλων δυνάµεων.

Τα τέσσερα κυρίαρχα γεωπολιτικά σενάρια
διαµορφώσεως της δοµής του διεθνούς συστήµατος, είναι
τα ακόλουθα:
- Πολυπολική τάξη πραγµάτων, επικεντρωµένη σε
µικρό αριθµό ανταγωνιζοµένων κρατών.
- Μονοπολική τάξη πραγµάτων βασισµένη στην
ισχυρή πολιτική, στρατιωτική, τεχνολογική, ιδεολογική
και πολιτιστική αµερικανική ηγεµονία.

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.
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- ∆ιάσπαση του κόσµου σε πολιτισµικά σύνολα
ευρισκόµενα σε σύγκρουση µεταξύ των.
- Νέα διεθνής τάξη πραγµάτων µε κύριους παίκτες
πολιτικο-οικονοµικούς συνασπισµούς, κατανεµηµένους
γεωγραφικά.

To σενάριο της συγκρούσεως των πολιτισµών
(κυ ριότερος εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Σάµουελ
Χάντινγκτον) εκτιµάται ότι έχει χαµηλές πιθανότητες
πραγµατοποιήσεως, καθ' όσον στην πράξη παρατηρούνται
διαιρέσεις, διαφορές και συγκρούσεις εντός των αυτών
πολιτισµικών συνόλων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα
εθνικά συµφέροντα των κρατών υπερισχύουν των συµ -
φερόντων του πολιτισµικού συνόλου, επιπλέον δε τίποτε
δεν αποδεικνύει ότι η αλληλεξάρτηση µεταξύ πολιτι σµι -
κών συνόλων τείνει να εκλείψει. Οµοίως δεν διαφαίνεται
υλοποιήσιµο το σενάριο των γεωγραφικών πολιτικο-οικο -
νοµικών συνασπισµών (πολυπολικό σύστηµα µε µειωµένη
εθνική κυριαρχία), καθ'όσον το µοναδικό παγκοσµίως
ευρωπαϊκό πείραµα δεν έχει πείσει µέχρι στιγµής για την
πολιτική και στρατιωτική του συνοχή (παρά το γεγονός ότι
περιλαµβάνει οµοειδή πολιτισµικά κράτη), ενώ ο δια -
χωρισµός του κόσµου σε διακριτούς τέτοιους συνασπι σ -
µούς κρίνεται δυσχερής.

Το σενάριο της συνέχειας µονοπολικού συστή -
µατος µε κυριαρχία και µονοµερή δράση των Η.Π.Α.,
βάσει των στοιχείων της προηγηθείσας αναλύσεως, δεν
φαίνεται πιθανό, εάν οι τρέχουσες τάσεις προεκταθούν
στα επόµενα έτη. Η διατήρηση εκβιαστικής ηγεµονίας από
τις Η.Π.Α. µε παρεµπόδιση των δυνητικών αντιπάλων
(π.χ. προληπτικός πόλεµος) δεν φαίνεται ορθολογική, ενώ
η εξασθένηση αυτών (π.χ. διαίρει και βασίλευε), κρίνεται
ότι θα έχει µερικά αποτελέσµατα και δεν θα κατορθώσει
να ανακόψει τις διαφαινόµενες εξελίξεις. Τέλος κρίνεται
ότι δεν πληρούνται οι θεµελιώδεις κανόνες δηµιουργίας
συτήµατος Χαλαρού ∆ιπολικού Μοντέλου (Κωνστ. Αρβ.
194-196). Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις η νέα δοµή του
υπό διαµόρφωση διεθνούς συστήµατος εξελίσσεται σε
πολυπολική, µε κύριους πόλους ισχύος τις Η.Π.Α., Κίνα,
Ρωσία, Ευρώπη, Ιαπωνία και Ινδία, µε σχέσεις αντα -
γωνισµού και ισορροπίας ισχύος µεταξύ των. Στα πλαίσια
του συστήµατος αυτού, διακινδυνεύεται η πρόβλεψη
δηµιουργίας συνασπισµού υπό την πρωτοκαθεδρία των
Η.Π.Α., αποτελουµένου από δηµοκρατικές και κυρίως
ναυτικές δυνάµεις (π.χ. Ευρώπη, Ιαπωνία, Ινδία, Αυ -
στραλία κ.λ.π.), ο οποίος θα επιχειρήσει την ανάσχεση της
Κίνας και ενδεχοµένως της Ρωσίας (στην περίπτωση αυτή,
πρόβληµα για την Ευρώπη θα αποτελέσει η ενεργειακή
της εξάρτηση από την Ρωσία), κυρίως εάν η τελευταία,
παρά τις υπαρκτές διαφορές, προσεγγίσει περισσότερο την
Κίνα (π.χ. εάν καλύψει κατά προτεραιότητα τις κινεζικές
ενεργειακές ανάγκες και συνεργασθεί στενότερα µαζί της
µέσω του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης). Η εν
λόγω ανάσχεση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µε σύζευξη
και συντονισµό ενεργειών του ΝΑΤΟ (στην δυτική Ευ -
ρασία) και αντιστοίχου συµµαχίας στην ανατολική Ευρα -
σία, µε κοινό παρονοµαστή τις Η.Π.Α. και συνδετικό
κρίκο την κεντρική και νότια Ασία. Στοιχεία τα οποία
συνηγορούν στην ειδική αυτή πρόβλεψη είναι το γεγονός
ότι η αµοιβαία πυρηνική αποτροπή κρίνεται αρκούντως
ισχυρή ώστε να αποτρέψει πολεµική σύγκρουση µεταξύ
µεγάλων δυνάµεων (ενδείκνυται η ανάσχεση), εάν δεν
υπάρξει δυτική επεµβατική στρατηγική, η προέκταση των
τρεχουσών τάσεων φέρει την Κίνα, κατ' ελάχιστον, να
αµφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α. (οι Η.Π.Α.,
θεωρούν ως ζωτικό τους συµφέρον την αποτροπή εµφα νί -
σεως ανταγωνιστού αµφισβητούντος την πρωτοκαθεδρία
τους), η ευρείας κλίµακος µονοµερής δράση των Η.Π.Α.
κατά κυρίου ανταγωνιστού σε πολυπολικό σύστηµα δεν

κρίνεται εφικτή, η Ευρωατλαντική σχέση θα παραµείνει
ισχυρή παρά τα υπαρκτά προβλήµατα, η Ιαπωνία και όσες
άλλες χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ασίας θεωρούν
ότι απειλούνται από την Κίνα, ευνοούν την αµερικανική
πρωτοκαθεδρία, οι κοινές δυτικές δηµοκρατικές αξίες δη -
µιουργούν τάσεις σύµπνοιας (και λαµβάνονται υπόψη
κατά τον καθορισµό των Εθνικών Συµφερόντων) και επι -
πλέον οι αγγλοσαξονικές γεωπολιτικές θεωρίες (Mackin -
der, Spykman) ισχύουν ακόµη και χαίρουν εκτιµήσεως.

2. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ανεξαρτησία των αδυνάµων και ασταθών
κρατών της Κεντρικής Ασίας, µετά την κατάρρευση της
Ε.Σ.Σ.∆., µετέβαλε τα γεωπολιτικά δεδοµένα, καθ' όσον
δηµιούργησε πολιτικό κενό, το οποίο έκτοτε αρκετές εξω -
τερικές, ανταγωνιστικές µεταξύ τους, δυνάµεις προσπα -
θούν να καλύψουν. Επιπλέον διασυνοριακοί εθνικοί,
θρησκευτικοί, οικονοµικοί και εµπορικοί ιστορικοί δεσµοί
ανεβίωσαν, αυξάνοντας τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των
κρατών της περιοχής. Το θέµα του Αφγανιστάν έχει
αντίκτυπο σε όλα τα κράτη της περιοχής, από πλευράς
ασφαλείας. Συνολικά, αναπτύσσονται δεσµοί ασφαλείας
µεταξύ Νοτίου Ασίας, Κίνας και Κεντρικής Ασίας, ο
χαρακτήρας των οποίων αναµένεται να επηρεάσει την
διεθνή πολιτική τόσο στην Ασία όσο και παγκοσµίως.

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ.

Ψυχρός Πόλεµος.
Μετά τον Β'Π.Π., η διπολική δοµή του διεθνούς

συστήµατος επεκάλυψε τις τοπικές σύνθετες παραµέτρους
ασφαλείας (µικρός βαθµός ελευθερίας αυτονόµων κινή -
σεων, βάσει ΕΘΣΜ). Οι τοπικές παράµετροι ασφαλείας,
βασίζονται στην ύπαρξη τοπικών οµάδων κρατών των
οποίων η ασφάλεια συνδέεται (θετικά ή αρνητικά), µε
αυτήν των υπολοίπων. Κατά την περίοδο του Ψ.Π., όµως,
η δυναµική των τοπικών παραµέτρων ασφαλείας, είχαν
απορροφηθεί σε µεγάλο βαθµό από την πολιτική σε υψη -
λότερο επίπεδο, των δύο πόλων του διεθνούς συστήµατος.

Περί το τέλος της δεκαετίας του 1940, το Πα -
κιστάν, το Ιράν και η Τουρκία διεδραµάτιζαν καθοριστικό
ρόλο στην αµερικανική προσπάθεια ανασχέσεως της
Ε.Σ.Σ.∆., µέσω της συµµετοχής τους στο σύµφωνο της
Βαγδάτης, το οποίο αργότερα µετονοµάσθηκε σε "Central
Treaty Organization" (CENTO). Κατά την δεκαετία του
1950, το Αφγανιστάν περιήλθε στην Σοβιετική σφαίρα
επιρροής, οι Σινο - Σοβιετικές σχέσεις χειροτέρευσαν, ενώ
Ιράν, Κίνα και Τουρκία δεν είχαν άµεσες ή έµµεσες σχέ -
σεις µε τα κράτη της κεντρικής Ασίας. Οι παρα δοσιακές
γραµµές εµπορίου, κυριότερη των οποίων ήταν η ονο µα -
ζόµενη "οδός του µεταξιού" διεκόπησαν. Ιστορικά και έως
τις µέρες µας, η κύρια πρόσβαση της Κεντρικής Ασίας
στην θάλασσα ήταν το Πακιστάν αλλά µετά την ένταξή
της στην Ε.Σ.Σ.∆. και την κατάργηση των εσωτερικών συ -
νό ρων, το 1936, η περιοχή συνδέθηκε µε τον οικονοµικό
σχεδιασµό  της Μόσχας. Έτσι το Αφγανιστάν, ευρισ κό -
µενο σε σοβιετική τροχιά, είχε συγκρουσιακές σχέσεις µε
το Πακιστάν, το οποίο µαζί µε το Ιράν αποτελούσαν
κρίσιµους συµµάχους των Η.Π.Α..

Κατά την δεκαετία του 1970, η κατάσταση
µετεβλήθει. Η Ιρανική ισλαµική επανάσταση του 1979
αποστέρησε από τις Η.Π.Α. έναν πολύτιµο σύµµαχο και
αποδυνάµωσε την θέση της Ουάσινγκτον στην Ασία και
την Μ. Ανατολή, παρά το γεγονός ότι το νέο Ιρανικό
καθεστώς διατηρούσε ψυχρές σχέσεις µε την Μόσχα. Στα
µέσα του 1970, το Αφγανιστάν περιέπεσε σε αστάθεια,
προκαλώντας την Σοβιετική παρέµβαση το 1979 και εν
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συνεχεία ένα πόλεµο στον οποίο οι Η.Π.Α. και το
Πακιστάν υποστήριξαν ενεργώς τους αντισοβιετικούς
Μουτζαχεντίν. Από το σηµείο αυτό τα µετέπειτα γεγονότα
δεν ακολούθησαν πιστά την πολιτική του παγκοσµίου
διπολισµού.

Μετά τον Ινδο-κινεζικό πόλεµο του 1962, ανα -
πτύχθηκε Ινδοσοβιετική σύγκλιση συµφερόντων και
στρατιωτική συνεργασία. Κατά την δεκαετία του 1980 το
Πακιστάν είχε αντικαταστήσει το Ιράν ως κύριος σύµ -
µαχος των Η.Π.Α. στην περιοχή, λαµβάνοντας από την τε -
λευταία σηµαντική οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια,
προκειµένου να ελέγχει την σοβιετική επέκταση στην
Ασία. Το Πακιστάν ανέπτυξε στενή συνεργασία µε το Πε -
κίνο, λόγω κυρίως της κοινής έχθρας προς την Ινδία αλλά
και των ψυχρών σχέσεων Ε.Σ.Σ.∆. και Κίνας (υλοποίηση
εθνικής οδού Καρακοράµ που συνέδεε οικονοµικά τα δύο
κράτη). Κατά την ίδια δεκαετία του 1980, η στενή συνερ -
γασία του Πακιστάν µε τους Μουζαχεντίν κατά τον
πόλεµο στο Αφγανιστάν, δηµιούργησε επικοινωνιακές και
µεταφορικές διόδους µεταξύ των δύο κρατών. Με δεδο -
µένη την σοβιετικής σχεδιάσεως υποδοµή του Αφγανιστάν
η οποία το συνέδεε µε τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες,
το Πακιστάν έθετε κατά το 1991, σοβαρή υποψηφιότητα
για την έξοδο των κρατών της Κ. Ασίας προς την
παγκόσµια αγορά, γεγονός το οποίο δεν επαληθεύθηκε
λόγω της αστάθειας στο Αφγανιστάν.

Μετά την Ανεξαρτησία.
Μετά την ανεξαρτησία των κρατών της Κ. Ασίας

το 1991, υπήρξε παράλληλη προσπάθεια της Τουρκίας και
του Ιράν για άσκηση επιρροής στην περιοχή αυτή. Η
επιρροή αυτή, µεταξύ άλλων έλαβε χαρακτήρα συγκρουο -
µένων µοντέλων διακυβερνήσεως και αναπτύξεως. Το
Ιράν προσέφερε το Ισλαµικό µοντέλο, ενώ η Τουρκία πα -
ρουσίαζε ένα δυτικογενές µοντέλο κοσµικού δηµοκρα τι -
κού έθνους - κράτους µε φιλελεύθερη οικονοµία. Ασφα -
λώς οι Η.Π.Α. προωθούσαν το Τουρκικό µοντέλο, φοβού -
µενες την Ιρανική επιρροή, ενώ για τον ίδιο λόγο το Ισ -
ραήλ κινήθηκε για δηµιουργία ισχυρών δεσµών µε το
Αζερµπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Ουζµπεκιστάν. Τελι -
κά εκ του αποτελέ σµα τος απεδείχθει ότι τόσο
η Τουρκία, όσο και το Ιράν δεν διέ θε ταν την
δυνατότητα ασκήσεως κυρίαρχης επιρροής
στην Κ. Ασία. Η Τουρκία απείχε γεω γρα -
φικώς της περιοχής, είχε  προβλήµατα µε το
Κουρδικό, εσωτερική πολιτική αστάθεια κατά
την δεκαετία του 1990, υψηλό πλη θωρισµό
και οικονοµικά προβλήµατα. Κατά συνέπεια
περί το τέλος της δεκαετίας 1990, η Τουρκία
παρέµεινε εµπλεκόµενη στην Κ. Ασία κυρίως
στον οι κο νοµικό και πολιτιστικό τοµέα αλλά
υιοθέτησε παράλληλα µία πολιτική στρε -
φοµένη κυρίως προς τον Καύκασο ο οποίος
ήταν περισσότερο συνδεδεµένος µε την εθνι -
κή της ασφάλεια. Το σιιτικό Ιράν τελικά δεν
µπόρεσε να επηρεά σει καθοριστικά την σου -
νιτική Κ. Ασία η οποία άλλωστε είχε κατα -
βολές 70 ετών από το σοβιετικό αθεϊστικό κα -
θε στώς. Η αναβίωση του πολιτικού ή ριζοσ -
παστικού Ισλάµ στην κεντρική Ασία, οφεί -
λετο κυρίως στην οικονοµική κα κο διαχεί ρι -
ση, καθώς και σε υφιστάµενες παραβιάσεις
ανθ ρωπίνων δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων οι περιο ρι -
σµοί ελευθέρας ενασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόν -
των. Εξ' άλλου η σοβιετικών καταβολών πολιτική εξουσία
των χωρών της Κ. Ασίας, θεωρούσε το πολιτικό Ισλάµ ως
απει λή για την ισχύ της, ενώ αρκετοί από τους ηγέτες
αυτούς (π.χ. Καρίµοφ στο Ουζµπεκιστάν, Νιγιαζόφ στο

Τουρκ µε νιστάν) είχαν διεξαγάγει αντιισλαµικές
εκστρατείες στο παρελθόν. Τελικά και το Ιράν εστράφει
προς τον ασταθή Καύκασο, καθ' όσον η ισχυρή µειονότητα
Αζέρων, στα βόρεια σύνορά της (περί τα 20.000.000), το
ανάγκαζε να ευθυγραµισθεί µε την Μόσχα στα θέµατα της
περιοχής αυτής. Ειδικά κατά την περίοδο 1992-1993, η
εθνικιστική και σε ένα βαθµό παναζερική κυβέρνηση του
Αζερµ παϊ τζάν, σε συνδυασµό µε την φιλοαµερικανική
στάση της χώρας αυτής διεδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο
στην Ιρανική πολιτική στην περιοχή του Καυκάσου. Ως
προς την Τουρ κία, η Ρωσική παρουσία στην Αρµενία και η
αδείρητος ανάγκη προσβάσεως στο Αζερµπαϊτζάν, ώθησε
την Άγκυ ρα να εστιάσει την προσπάθειά της στην
ανεξαρτη το ποίηση της Γεωργίας και του Αζερµπαϊτζάν
από την Ρωσία. Επιπλέον τόσο για την Τουρκία όσο και
για το Αζερµπαϊτζάν υπήρχαν άλλες προτεραιότητες
εξωτερικής πολιτικής, έναντι της Κ. Ασίας. Για το Ιράν
προείχε ο Περσικός Κόλπος, ενώ η προσοχή της Τουρκίας
εστρέφετο κυρίως στην σχέση της µε την Ευρώπη, στα
τοπικά θέµατα της Μ. Ανατολής καθώς και στα Βαλκάνια.  

4. ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ
Η εθνική ετερογένεια αποτελεί κύριο χαρακ -

τηριστικό των κρατών της Κ. Ασίας αλλά και των νοτίων
γειτόνων τους όπως η Τουρκία, το Ιράν, το Αφγανιστάν και
το Πακιστάν. Τα κράτη της Κ. Ασίας είναι πολυεθνικά και
έχουν αµοιβαίους εθνικούς δεσµούς. Εκτός του Τατζι κι -
στάν, το οποίο έχει περσικές εθνικές και πολιτιστικές
ρίζες, η γλώσσα των υπολοίπων κρατών είναι Τουρκο -
γενής, ενώ τα γεωγραφικά τους σύνορα δεν ταυτίζονται µε
τις εθνότητες που κατοικούν σε αυτά (π.χ. Ν. Ουζµ πεκι -
στάν και Β. Τατζικιστάν). Το ίδιο συµβαίνει και στους
νοτίους γείτονες αυτών. Επί παραδείγµατι, περίπου ο µι -
σός πληθυσµός του Αφγανιστάν είναι Παστούν, εν τούτοις
όµως, περισσότεροι Παστούνς µένουν στο Πακιστάν. Οι
Μπαλόχοι µένουν στο έδαφος του Πακιστάν, του Ιράν και
του Αφγανιστάν. Εξ' άλλου περισσότεροι από το ? του
πληθυσµού του Αφγανιστάν είναι Τατζίκοι, Ουζµπέκοι και
Τουρκµένιοι, οι οποίοι κατοικούν στις Βορειες περιοχές
της χώρας. Στην αυτόνοµη κινεζική επαρχία Ξινγιάνγκ,

στα βορειοδυτικά της χώρας,  κατοικούν περί τα
10.000.000 Ουϊγούροι, τουρκικής προελεύσεως, οµιλούν -
τες µία γλώσσα παραπλήσια µε την Ουζµπεκική, επιπλέον
δε κατοικούν Καζάκοι, Κιργίσιοι και Ουζµπέκοι.

∆ιανύοντες σήµερα εποχή εθνικιστικών εξάρ -
σεων, η εθνικότης στις περιοχές αυτές αποτελεί πρόκληση
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για την ασφάλεια των πολυεθνικών αυτών κρατών και
διαµορφώνουν ανάλογα την πολιτική τους. Η Κίνα έχει
ήδη αντιµετωπίσει αποσχιστικές τάσεις των Ουϊγούρων,
ενώ οι καλές σχέσεις του Πακιστάν µε το Αφγανιστάν
συνδέονται, µεταξύ άλλων και µε τον φόβο αποσχιστικών
κινηµάτων των Παστούν και των Μπαλόχων. Κατά τα
τελευταία έτη ο εµφύλιος πόλεµος του Αφγανιστάν λαµ βά -
νει σταδιακά εθνικό χαρακτήρα.  Οι Ταλιµπάν πέραν του
θρησκευτικού µανδύα, είναι ευρέως γνωστοί ως κίνηµα
των Παστούν, ενώ οι υπόλοιπες εθνότητες, όπως οι Ουζµ -
πέκοι και οι Τατζίκοι συνασπίζονται υπό τοπικούς φυλάρ -
χους.

5. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Στις τοπικές και εθνικιστικές εντάσεις των κρα -
τών της Κ. Ασίας, προστίθεται και σειρά άλλων εσω -
τερικών προβληµάτων, όπως η έλλειψη πλήρους κυβερ -
νητικού ελέγχου σε ολόκληρη την επικράτεια, το έγκληµα
και η διαφθορά, η κακοδιαχείρηση, οι έλλειψη εκδηµο κρα -
τισµού και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Στα εσωτερικά
αυτά προβλήµατα θα πρέπει να προστεθούν και δύο κύριοι
εξωτερικοί παράγοντες. Ο ένας αφορά την παραγωγή και
προώθηση των ορυκτών καυσίµων στις διεθνείς αγορές,
ενώ ο άλλος σχετίζεται µε την πρόκληση του ριζοσπα στι -
κού Ισλάµ. Αµφότεροι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται µε
το Αφγανιστάν.

Τα κράτη της Κ. Ασίας περικλείονται από ξηρά
και συνεπώς η πρόσβαση προς την θάλασσα βασίζεται
κυρίως στις οδούς µέσω Ιράν ή µέσω Αφγανιστάν και
Πακιστάν. Η περίπτωση της διελεύσεως αγωγών ορυκτών
καυσίµων µέσω Ιράν παρουσιάζει δυσχέρειες λόγω των εν
ισχύει µέτρων κατά της χώρας αυτής από τις Η.Π.Α.
(υπερδύναµη, αµερικανικές εταιρείες πετρελαίου στην
Κασπία), (µόνο το Τουρκµενιστάν εξάγει µικρές ποσό -
τητες φυσικού αερίου στο Ιράν). Πλέον αυτού οι χώρες
εισαγωγής, µε κίνητρο την γεωγραφική διαφοροποίηση
των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν θα επι -
θυµούσαν  τα καύσιµα της Κ. Ασίας να καταλήγουν επί σης
στον Περσικό κόλπο.

Η µεγάλη και διαρκώς αυξανοµένη ζήτηση ορυ -
κτών καυσίµων από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, επιβάλλουν
την ύπαρξη τουλάχιστον ενός αγωγού προς την Ασία,
παράλληλα µε τους αγωγούς από την Κασπία προς την
Μαύρη θάλασσα και την Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο
εξετάσθηκε η πρόταση ενός αγωγού από το Τουρκµε νι σ -
τάν στο Πακιστάν µέσω Αφγανιστάν (η πλέον συµφέ -
ρουσα οικονοµικά και σύντοµη οδός για τις διεθνείς αγο -
ρές). Τα θέµατα ασφαλείας και η µακροχρόνια αστάθεια
στο Αφγανιστάν απέτρεψαν την κατασκευή αυτή.

Το Αφγανιστάν κατέχει υψηλή προτεραιότητα στα
θέµατα ασφαλείας των χωρών της Κ. Ασίας και για το
γεγονός της εξαπλώσεως του ρεύµατος του πολιτικού
Ισλάµ µέσω των Ταλιµπάν (υπάρχει η προδιάθεση, η υπο -
δοµή και η χρηµατοδότηση, όπως το Ισλαµικό Κίνηµα του
Ουζµπεκιστάν, µε έδρα τα βόρεια σύνορα του Αφγα νι -
στάν, η υποστήριξη των Τσετσένων από τους Ταλιµπάν). Η
δηµιουργία του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο
οποίος περιλαµβάνει τα κράτη της Κ. Ασίας, την Κίνα και
την Ρωσία, σχετίζεται µεταξύ άλλων (τροµοκρατία, ναρ -
κωτικά, διασυνοριακό έγκληµα, λαθροµετανάστευση,
αποσχιστικά στρατιωτικά κινήµατα) και µε το θέµα αυτό
το οποίο θεωρείται ως απειλή.  

Πολιτική του Πακιστάν ως προς την Κ. Ασία και το
Αφγανιστάν.

Η µεγάλη ανάµιξη του Πακιστάν στο Αφγα -

νιστάν, έχει υποστεί πολλές φορές την ∆υτική κριτική. Εν
τούτοις, το πακιστανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο
Αφγανιστάν, συνδέεται τόσο µε την διαµάχη της µε την
Ινδία, όσο και µε την ιστορική διασύνδεση του Πακιστάν
µε την Κ. Ασία και το Αφγανιστάν.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεµο, το Πακιστάν σε ρόλο
αναχώµατος στην Σοβιετική επέκταση, ανησυχούσε ιδιαί -
τερα για τις στενές σχέσεις της Μόσχας τόσο µε την Ινδία,
όσο και µε το Αφγανιστάν, γεγονός το οποίο θα ήταν
δυνατόν να οδηγήσει σε πόλεµο δύο µετώπων (έλλειψη
στρα τηγικού βάθους, αφού η πρωτεύουσα απέχει 200 χλµ
από τα σύνορα προς ∆υσµάς και 100 προς Ανατολάς). Για
τον λόγο αυτό αποτελεί ζωτικό συµφέρον για το Ισλα -
µαµπάντ ένα Αφγανιστάν µε φιλική προς αυτό κυβέρνηση
και σταθερότητα στο εσωτερικό του. Το ζωτικό αυτό
συµφέρον απέκτησε ακόµη υψηλότερη προτεραιότητα µε -
τά τον Ψυχρό Πόλεµο, αφού η αµερικανική βοήθεια ελατ -
τώθηκε και η αστάθεια στο Αφγανιστάν αυξήθηκε, µε
κίνδυνο να µεταδοθεί στο εσωτερικό του Πακιστάν ή και
να ανακόψει την προσπάθεια της Πακιστανικής επιρροής
στην Κ. Ασία, αλλά και ακόµη να εµφανισθούν εξωτερικές
δυνάµεις στην περιοχή της Κ. Ασίας, µε το πρόσχηµα της
οµαλοποιήσεως της καταστάσεως. Η µη δηµιουργία του
αγωγού ορυκτών καυσίµων από Τουρκµενιστάν -
Αφγα νιστάν - Πακιστάν αποτελεί απτό παράδειγµα των

επι πτώσεων της αστάθειας στο εσωτερικό του
Αφγανιστάν.

Στις αρχές της δεκαετίας 1990, το Πακιστάν επέν -
δυσε ανεπιτυχώς στην υποστήριξη διαφόρων φυλάρχων
Μουτζαχεντίν, λόγω της µεταξύ των διαµάχης. Το κίνηµα
των Ταλιµπάν και ο αρχικός ενθουσιασµός που εξασ -
φάλισε στο κεντρικό και νότιο Αφγανιστάν, ως ενωτική
δύναµη η οποία θα αποκαθιστούσε τον νόµο και την τάξη,
εξελήφθει από το Πακιστάν ως ευκαιρία που άξιζε να
υποστηριχθεί. Εν τούτοις η επένδυση αυτή απέτυχε διότι
οι Ταλιµπάν απεδείχθησαν αναξιόπιστοι συνοµιλητές, δεν
εξασφάλισαν τον νόµο και την τάξη, αλλά αντιθέτως
υπήρξαν ιδιαίτερα σκληροί σε κάθε άλλη µειονότητα και
κατεπάτησαν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ιδιαίτερα προς τις
γυναίκες προκαλώντας έτσι την διεθνή τους αποµόνωση.
Εποµένως το Πακιστάν θα έπρεπε να σχοινοβατεί µεταξύ
δύο αντιθέτων προσεγγίσεων. Αφ' ενός µεν θα έπρεπε να
πείση την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τα ανησυχούντα
κράτη της Κ. Ασίας, ότι οι Ταλιµπάν δεν ήταν όργανα του
Πακιστάν αλλά ακολουθούσαν ανεξάρτητη πολιτική, αφ'
ετέρου δε θα έπρεπε να συνεχίσουν τις επαφές και την
άσκηση επιρροής επί των Ταλιµπάν, για τρεις κυρίως
λόγους:
- Να επιτύχουν εξοµάλυνση της διεθνούς αποµο -
νώσεως του Αφγανιστάν, προκειµένου να το χρησιµο -
ποιήσουν ως χώρα επαφής µε τα κράτη της Κ. Ασίας.
- Να µην απωλεσθεί η λαίκή υποστήριξη των Τα -
λιµ πάν, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε νέο κύκλο αστά -
θειας της χώρας αυτής.
- Να συµβάλλουν στην καλλιέργεια της διεθνούς
εικόνας του Αφγανιστάν, ως υπεύθυνης χώρας.

Είναι φανερό ότι η αποκατάσταση της ειρήνης και
ασφάλειας στο Αφγανιστάν θεωρείται απαραίτητη για την
ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Η κεντρική Ασία απο -
δίδει µεγαάλη σηµασία στο Πακιστάν, λόγω των οικο -
νοµικών δυνατοτήτων του, ενώ για το Ισλαµαµπάντ είναι
απαραίτητη η οικονοµική συνεργασία µε την Κ. Ασία. Σε
αυτό το πλαίσιο ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας
(ECO), αποτελεί σχετικό παράδειγµα.

Κίνα και Κεντρική Ασία.
Η Κίνα έχει ιστορική σύνδεση µε την Κ. Ασία. Η

ιδιαιτερότης της κεντροασιατικού δεσµού έγκειται εν µέ -
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ρει στον µουσουλµανικό πληθυσµό στα βορειοδυτικά της
Κίνας και τους διασυνοριακούς εθνοτικούς δεσµούς του
πληθυσµού της επαρχίας Ξινγιάνγκ. Οι Σινο-Σοβιετικές
διαφορές κατά τον Ψυχρό Πόλεµο, ανάγκασαν την Κίνα
να ασκεί µικρή επιρροή στην Κ. Ασία.

Στις µέρες µας τα πράγµατα έχουν µεταβληθεί
σηµαντικά. Το γεγονός της ανεξαρτησίας των χωρών της
Κ. Ασίας και το πολιτικό κενό που προκλήθηκε από την
πτώση της Ε.Σ.Σ.∆., συνδυάζεται µε την ανάδυση της
Κίνας ως παγκοσµίου εµβελείας οικονοµικής και πολι -
τικής δυνάµεως µε γεωπολιτικές βλέψεις στην περιοχή
αυτή. Πέραν του ενδιαφέροντος της Ρωσίας, της Ινδίας για
τα κράτη της Κ. Ασίας, αλλά ακόµη και των γειτονικών
κρατών της περιοχής αυτής, η σηµερινή αµερικανική
παρουσία και ανάµιξη για ενεργειακούς και γεωστρα τη -
γικούς λόγους,  αυξάνει ακόµη περισσότερο την ανησυχία
της Κίνας από πλευράς ασφαλείας, στα ευαίσθητα
βορειοδυτικά της σύνορα, κυρίως εάν στον αµερικανικό
σχεδιασµό, προβλέπεται η ανάσχεση της Κίνας. Ο δη -
µιουρ γηθείς Οργανισµός Συνεργασίας της Σαγκάης, µε
πρωτοβουλία της Κίνας, τονίζει  το ενδιαφέρον και την
ανη συχία της για την περιοχή αυτή. Εξ' άλλου ένα από τα
µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου της Ασίας, το Ταρίµ,
ευρίσκεται στην επαρχία Ξινγιάνγκ. Επιπλέον η µακρο -
πρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη των Β∆ περιοχών της
Κίνας, διευκολύνεται µε τις εκτεταµένες σχέσεις µε τα
κράτη της Κ. Ασίας. Πέραν όλων αυτών η Κινεζική εξω -
τερική πολιτική ενδιαφέρεται τουλάχιστον εξ ίσου ή
περισσότερο για την Α. και ΝΑ περιοχή της χώρας και την
∆υτική πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η Πολιτική των Η.Π.Α. στην Κεντρική Ασία.
Η αστάθεια στην Κ. Ασία και στα νότια γειτονικά

κράτη, αποτελεί θέµα προτεραιότητος για τις Η.Π.Α.,
λόγω των ενεργειακών πόρων της περιοχής, λόγω των το -
πικών συγκρούσεων της περιοχής οι οποίες δυνητικά είναι
δυνατόν να εξελιχθούν σε αντιπαραθέσεις µεταξύ µεγά -
λων δυνάµεων, λόγω των τροµοκρατικών κινηµάτων τα
οποία έχουν συνήθως αντιαµερικανικό χαρακτήρα και
ακόµη λόγω των ναρκωτικών τα οποία παράγωνται µαζικά
και προορίζονται κυρίως για τις δυτικές κοινωνίες. Οι
Η.Π.Α. έχουν καταστήσει ως ζωτικό τους συµφέρον την
εξασφάλιση προσβάσεως στους ενεργειακούς πόρους της
Κ. Ασίας και την οµαλή ροή των ορυκτών καυσίµων της
περιοχής αυτής προς τις δυτικές αγορές. Για την αντι -
µετώπιση των θεµάτων αυτών και για την εξασφάλιση
µίας ισορροπίας ασφαλείας, οι Η.Π.Α. θα έπρεπε να ανα -
µιχθούν ενεργώς στην περιοχή. Εν τούτοις τα πεπραγµένα
της χώρας αυτής από την δεκαετία του 1990 και εντεύθεν
παρουσιάζουν µία συγκεχυµένη εικόνα της στρατηγικής η
οποία ακολουθείται. Η Ουάσινγκτον αν και έχει αποφύγει
δυσάρεστες γι' αυτήν εξελίξεις στην περιοχή, δεν έχει να
παρουσιάσει µείζονες επιτυχίες, ανάλογες του τίτλου της
υπερδυνάµεως τον οποίο φέρει. Ασφαλώς οι Η.Π.Α.
συνέβαλαν στην µη επιστροφή της Ρωσικής ηγεµονίας
κυρίως στον Καύκασο, µε την ενδυνάµωση τοπικών χω -
ρών αλλά η αβεβαιότητα ως προς τον βαθµό αποφα σισ -
τικής αµερικανικής εµπλοκής έδωσε αφορµή σε παρερ -
µηνείες εκ µέρους των τοπικών δυνάµεων. Ουδείς γνω -
ρίζει ακριβώς πόσο µακρυά είναι διατεθειµένη να τρα -
βήξει η Ουάσινγκτον την αντιπαράθεση µε την Μόσχα
στην περιοχή αυτή. Την δεκαετία του 1990 οι Η.Π.Α.
συµπαραστάθηκαν ή και υπεστήριξαν τους Ταλιµπάν στο
Αφγανιστάν. Ο Οσάµα Μπιν Λάντεν  και η τροµοκρατία
προεκάλεσε την αµερικανική αλλαγή πολιτικής, δίχως
αυτό να συνδέεται απαραιτήτως µε ένα ευρύτερο και µακ -
ρόπνοο στρατηγικό σχέδιο. Ενώ η σταθερότητα της δια -
θέτουσας πυρηνικά όπλα συµµάχου χώρας του Πα κι στάν

θα έπρεπε λογικά να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα των
Η.Π.Α., η πρόσφατη αµερικανο-ινδική προσέγγιση,
εκλαµβάνεται από την χώρα αυτή ως πράξη στρεφοµένη
κατά της ασφάλειάς του και εντείνει τα υπαρκτά εσω -
τερικά προβλήµατα, αυξάνοντας το αντιαµερικανικό
αίσθηµα και ενισχύοντας το εξτρεµιστικό Ισλάµ. Επιπλέον
το Πακιστάν παραµένει η µόνη δύναµη η οποία ασκεί
σχετική επιρροή στους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν και
συνεπώς η τυχόν χαλάρωση των σχέσεων Η.Π.Α. - Πακι -
στάν επηρεάζει την δυνατότητα επιρροής των εξελίξεων
στο Αφγανιστάν. Η έλλειψη ξεκάθαρης αµερικανικής
στρατηγικής για την περιοχή ώθησε µία από τις βασικές
τοπικές δυνάµεις, το Ουζµπεκιστάν να αναπτύξει νέες
σχέσεις ασφαλείας µε το Πεκίνο και την Μόσχα.

6. ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.

Κυριαρχούσα γεωπολιτική παράµετρο  του
τρέχοντος και µελλοντικού διεθνούς ανταγωνισµού, εκτι -
µάται ότι αποτελεί η ενεργειακή ασφάλεια των κυριο -
τέρων χωρών του διεθνούς συστήµατος.

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι
αµερικανοί στρατηγιστές πιστεύουν ότι η κυριαρχία των
Η.Π.Α., στην παγκόσµια διαµάχη για ζωτικούς πόρους, θα
πρέπει να αποτελέσει την υψηλότερη προτεραιότητα της
αµερικανικής στρατιωτικής στρατηγικής, αφού σύµφωνα
µε εκτιµήσεις τους, τόσο η Κίνα (σταδιακή απόκτηση
δυνατότητος προβολής ισχύος), όσο και η Ρωσία (έλεγχος
διαδροµών µεταφοράς ενεργειακών πόρων κυρίως προς
Ευρώπη), έχουν θέσει το θέµα της ενέργειας σε υψηλή
προτεραιότητα.25 Κατά συνέπεια δίδεται έµφαση στον
παγκόσµιο ρόλο του Αµερικανικού Ναυτικού, µε µεγάλες
δαπάνες για την ποιοτική αναβάθµισή του (οι δαπάνες για
ναυπηγήσεις πολεµικών πλοίων ανήλθαν κατά τα έτη 2007
και 2008 σε $24,6 δις, ενώ για το 2009 έχουν προταθεί
$16.9 δις), καθώς και στην αναδιάταξη των υφισταµένων
στρατιωτικών δυνάµεων και βάσεων (π.χ. στρατιωτική
παρουσία στην Βόρεια και Κεντρική Αφρική, περιοχή
Κασπίας και Κεντρική Ασία, Α. Ευρώπη και Ν∆ Ασία).26
Ο έλεγχος των πηγών παραγωγής ορυκτών καυσίµων
καθώς και ο έλεγχος των οδών µεταφοράς αυτών προς την
∆ύση, αποτελεί ζωτικό συµφέρον των Η.Π.Α., γεγονός
που καθιστά την επιρροή σε περιοχές της Ευρασίας όπως
η Μ. Ανατολή η Κεντρική και Βορειοανατολική Ασία,
αντικειµενικό σκοπό υψηλής προτεραιότητος. Με δε -
δοµένο ότι οι Η.Π.Α. θεωρούν την Κίνα ως τον πλέον
επικίνδυνο δυνητικό ανταγωνιστή, βασική στρατηγική της
χώρας αυτής (εκτός από την µονοµερή δράση όταν
απαιτείται) αποτελεί η εκµετάλλευση των περιφερειακών
ευρασιατικών αντιπαλοτήτων (π.χ. Κίνας - Ινδίας, Κίνας -
Ιαπωνίας, Ρωσίας - Κίνας, Ρωσίας - Ιαπωνίας κ.λ.π.),
προκειµένου να προωθήσει τα συµφέροντά της.

Η Κεντρική Ασία (στην ενότητα της οποίας είναι
δυνατόν να ενταχθούν και τα κράτη Αρµενία, Αζερ µπαϊ -
τζάν και Γεωργία), αποτελεί την καρδιά της Ευρασίας και
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις µεγάλες δυνάµεις τόσο λόγω των
τεραστίων ενεργειακών αποθεµάτων της, όσο και  για την
στρατηγική της θέση. Στην περιοχή αυτή, πέραν του
αµερικανικού, ευρωπαϊκού, ινδικού, ιαπωνικού ενδιαφέ -
ροντος, αλλά και του ενδιαφέροντος γειτονικών κρατών
(π.χ. Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Τουρκία, ακόµη και
Ουκρανία), τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία, προσπαθούν να
ασκήσουν επιρροή στα κράτη της περιοχής (οικονοµική,
τεχνική και στρατιωτική), σε βάρος των Η.Π.Α. (στις
οποίες αποδίδεται σειρά "βελούδινων" και "εγχρώµων"
τοπικών επαναστάσεων), για έλεγχο της ροής πετρελαίου
και φυσικού αερίου της Κασπίας, προς τις αγορές της
Ευρώπης (π.χ. η Γεωργία στο επίκεντρο της διαµάχης) και
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της Ασίας. Για την εν λόγω περιοχή η Ρωσία αποβλέπει
κατ' ελάχιστον στην αποτροπή της κυριαρχίας οιασδήποτε
τοπικής δυνάµεως (π.χ. Τουρκία, Ιράν) ή στην δηµιουργία
ενός νέου αµερικανικού µετώπου στα σύνορά της, ενώ
κατά µέγιστον, επιδιώκει την κυρίαρχη επιρροή της επί
των κρατών της περιοχής τόσο στην εξωτερική όσο και
στην εσωτερική πολιτική τους.

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση από
εξωτερικές πηγές αναµένεται να αυξηθεί από 50% το
2000, σε 75% το 2020, ενώ το ποσοστό που προέρχεται
από την Ρωσία θα αυξηθεί από 27% το 2000, σε 31% το
2010.39 Η παγκόσµια ενεργειακή αγορά αποτελεί µία
ολότητα, από την οποία η Ευρώπη (αλλά και κάθε άλλος
καταναλωτής) εξαρτά άµεσα, το οικονοµικό και κοινωνικό
της µέλλον. Κατά συνέπεια, εντός ενός ιδιαίτερα αντα γω -
νι στικού περιβάλλοντος, η Ε.Ε., θα πρέπει να αποκτήσει
ενιαία ενεργειακή πολιτική και να την απασχολεί ενεργώς
η σταθερότητα στην Μ. Ανατολή (και σε κάθε δυνητική
περιοχή προµήθειας υδρογονανθράκων), οι έγκαιρες
επενδύσεις στους τοµείς αυτούς, οι εσωτερικές της
υποδοµές, καθώς και η ασφάλεια µεταφοράς των ενερ -
γειακών πόρων.  

Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη υπήρξε
µία γεωστρατηγική ρωσική απόφαση, βασισµένη στην
αντίληψή της περί τουρκικής απειλής, µετά τον ρόλο και
τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας στην Τσετσενία, στις
χώρες του Καυκάσου, στην προσπάθεια εισόδου Γεωργίας
και Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, στους περιορισµούς διελεύ -
σεως πετρελαιοφόρων από τον Βόσπορο καθώς και τον
ρόλο της στην κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπα -
κού -
Τιφλίς - Τσεϋχάν (ΒΤC) και του αγωγού φυσικού αε ρίου

Μπακού - Τιφλίς - Ερζερούµ (ΒΤΕ). Ο εν λόγω αγω γός σε
συνδυασµό µε τους αγωγούς Ιταλίας - Ελλάδος - Τουρκίας
και "South Stream" αυξάνουν τον γεωστρα τηγι κό ρόλο της
χώρας µας και ενδεχοµένως να δηµιουργούν προϋποθέσεις
σταθερότητος στην περιοχή του Έβρου.

Σήµερα υπάρχει σηµαντική ενίσχυση των
οικονοµικών δεσµών µεταξύ Ρωσίας καιΤουρκίας, καθώς
και ενεργειακή εξάρτηση της τελευταίας από την πρώτη,
στοιχεία τα οποία οδηγούν και σε πολιτικές συγκλίσεις οι
οποίες ενισχύονται περαιτέρω όσο οι χώρες αυτές
αποµονώνονται από την ∆ύση. Εν τούτοις στην σύγκλιση
αυτή θέτουν όρια οι προαναφερθείσες ενέργειες της
Τουρκίας, ο ενεργειακός ανταγωνισµός τους (αγωγοί BTC
και BTE), ο Ρωσικός εθνικισµός και το αντιισλαµικό
ρεύµα, ιστορικοί λόγοι, καθώς και η θέση των χωρών
αυτών στο Κυπριακό θέµα. Η σχέση αυτή µεταξύ Ρωσίας
και Τουρκίας παρέχει Σήµερα υπάρχει σηµαντική
ενίσχυση των οικονοµικών δεσµών µεταξύ Ρωσίας και
ευκαιρίες περαιτέρω συνεργασίας της χώρας µας µε την
Ρωσία σε βάσεις συστηµατικές και ρεαλιστικές (δίχως
αυτό να αντιτίθεται στην πολιτική  των ευρωπαίων ετέρων
µας, τουλάχιστον της "παλαιάς Ευρώπης").

Η σοβούσα αναµέτρηση Η.Π.Α. και Ρωσίας στον
τοµέα πολιτικής επιρροής και του ελέγχου των ενερ -
γειακών πόρων καθώς και της µεταφοράς αυτών στην πε -
ριο χή του Καυκάσου, αποκορυφώθηκε κατά τα πρό σφατα
γεγονότα στην Γεωργία. Σύµφωνα µε αναλυτές, οι
ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή, αποσκοπούν στον πο -
λιτικό έλεγχο του Καυκάσου, στην παρεµπόδιση επε κτά -
σεως του αγωγού BTC προς την Κεντρική Ασία (Κα -
ζακστάν), καθώς και στην µαταίωση κατασκευής του αγω -
γού "Ναµπούκο" ο οποίος συνδεόµενος µε τον ΒΤΕ, θα
µεταφέρει φυσικό αέριο στην Κεντρική Ευρώπη.

Οι ανωτέρω εξελίξεις στον Καύκασο και η ανα -
βίωση του ψυχροπολεµικού κλίµατος µεταξύ Η.Π.Α. και
Ρωσίας, επηρεάζουν την ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιµη

περιοχή της Μ. Ανατολής. H περιοχή αυτή αποτελεί το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος του συνόλου των κυρίων
πόλων του διεθνούς συστήµατος δεδοµένης της µοναδικής
παγκοσµίως ποσότητος αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων
και ταυτόχρονα αποτελεί πεδίο εθνικών, θρησκευτικών
και τροµοκρατικών τοπικών συγκρούσεων Ήδη η Ρωσία
έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αναβαθµίσει την ναυτική
της παρουσία στην Μεσόγειο σε λιµένες της Συρίας, ο δε
Πρόεδρος της τελευταίας προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει
την νέα κατάσταση µε προµήθεια συγχρόνου Ρωσικού
στρα τιωτικού υλικού. Τυχόν αποµόνωση της Ρωσίας,
δυνα τόν να προκαλέσουν σκλήρυνση της στάσεώς της σε
σειρά σηµαντικών θεµάτων για την ∆ύση (veto στο Σ.Α.
του ΟΗΕ, πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, καταπολέµηση
τροµοκρατίας, ενεργειακό, Χαµάς, Αφγανιστάν, Β. Κορέα
κ.λ.π.).

Καθώς η κατανάλωση ορυκτών καυσίµων αυξά -
νεται δραστικά (π.χ. η Β. Αµερική θα καταναλώνει 34 εκ.
βαρέλια ηµερησίως το 2020, έναντι των 23 εκ. το 2000,
ενώ η Ανατολική Ασία θα καταναλώνει 35 εκ. βαρέλια
ηµερησίως το 2020, έναντι των 21 εκ. κατά το 2000), τα
αποθέµατα ελαττώνονται και η ανακάλυψη νέων κοιτα -
σµά των επιβραδύνεται, δεν αποκλείεται η ασύµφορη αύ -
ξηση των τιµών των καυσίµων και η καθήλωση της οικο -
νοµικής αναπτύξεως των εξαρτηµένων χωρών. Κατά το
2015, το 70% της παγκοσµίου ζητήσεως θα εισάγεται, ενώ
το 80% του εµπορευοµένου πετρελαίου (και το 50% του
εµπορευοµένου αερίου), θα προέρχεται από µόλις τρεις
περιοχές, ήτοι τον Περσικό Κόλπο, την ∆υτική Αφρική και
την Ρωσία. Η διαρκώς εντεινοµένη ανησυχία των κυρίων
πόλων ισχύος για την ενεργειακή τους ασφάλεια (πρό -
σβαση στις πηγές και των έλεγχο της ροής των καυσίµων),
παρουσιάζει µεγάλη επικινδυνότητα και συγκεντρώνει
πιθανότητες, στα επόµενα χρόνια, να εκφύγει του
οικονοµικού και διπλωµατικού πλαισίου του ανταγω νι -
σµού και να εισέλθει στο στρατιωτικό επίπεδο µε ανυπο -
λόγιστες συνέπειες αστάθειας και συγκρούσεων. Η
µετάβαση σε εναλλακτικές µορφές ενέργειας, στα απαι -
τούµενα ποσοστά (τώρα όλες µαζί δεν ξεπερνούν το 2.5%
των παγκοσµίων αναγκών, ενώ η πυρηνική ενέργεια
φθάνει το 7%, δίχως αξιόλογες αυξητικές τάσεις), εντός
των εποµένων 10 - 15 ετών περίπου (εκτιµώµενος χρόνος
κορυφώσεως πετρελαίου), είναι ένα µεγάλο στοίχηµα το
οποίο πρϋποθέτει τεράστια οικονοµική σχετική επένδυση.
Μοναδική ίσως περίπτωση εξευρέσεως των κονδυλίων
αυτών θα ήταν η δραστική µείωση των στρατιωτικών
δαπανών, εκ µέρους όλων των κυρίων ενεργειακών αντα -
γωνιστών και η από κοινού οικονοµική επένδυση και συ -
νεργασία  για την έγκαιρη ανάπτυξη επαρκούς εναλλα -
κτικής ενέργειας (αποπολιτικοποίηση της ενέργειας και η
εµπορική προσέγγισή της µε όρους αγοράς, στα πλαίσια
µίας φιλοσοφίας win-win, αντί αυτής του µηδενικού
αθροίσµατος). Η τρέχουσα εν τούτοις πραγµατικότητα και
οι διαφαινόµενες τάσεις σχέσεων και εξοπλισµού των
Μεγάλων ∆υνάµεων, δεικνύουν ότι η τελευταία αυτή
περίπτωση, αν και ορθολογική, πρακτικά δεν πρόκειται να
εφαρµοσθεί στο ορατό µέλλον. 

Η διαρκώς αυξανοµένη ενεργειακή εξάρτηση των
υφισταµένων και αναδυοµένων µεγάλων δυνάµεων της Α.
Ασίας από την Μ. Ανατολή καθώς και από άλλες ηπείρους,
αυξάνει την στρατηγική σηµασία των θαλασσίων οδών
επικοινωνίας και ιδιαίτερα των υποχρεωτικών περιοχών
διελεύσεως (π.χ. στενά Μαλάκκα, Ορµούζ, Ταίβάν, Σουέζ,
Αιγαίο, Βόσπορος, Γιβραλτάρ κ.λ.π.) και συγχρόνως
ενισχύει την τάση των ναυτικών εξοπλισµών. Η Ρωσία, µε
όπλο της κυρίως το φυσικό αέριο, αναβαθµίζει το κύρος
της στην Ευρασία και γίνεται καθοριστικός ρυθµιστής των
υπό εξέλιξη τάσεων (είτε συνεργασίας, είτε αντιπα -
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ραθέσεως). Παρά την διαµάχη επιρροής, κυρίως στην Κ.
Ασία, µία ενδεχοµένη Ευρασιατική ενεργειακή συνερ -
γασία και ισορροπία µεταξύ παραγωγών χωρών ορυκτών
καυσίµων και των χωρών - καταναλωτών, πιθανόν να επέ -
φερε αµοιβαία προσέγγιση των δυνητικών ανταγωνιστών
των Η.Π.Α., καθώς και προσέγγισή τους µε χώρες εχ -
θρικές προς αυτήν (π.χ. Ιράν), µε άµεσες επιπτώσεις στην
επιρροή και παρουσία της υπερδυνάµεως στην Ευρασία.
Τυχόν υλοποίηση της εκδοχής αυτής εκτιµάται ότι θα
επραγ µατοποιείτο σταδιακά καθ' όσον επί του παρόντος
ουδέν κράτος θα προκαλούσε άµεσα την ασφάλεια των
Η.Π.Α., οι οποίες, εκτός από την υφισταµένη οικονοµική
αλληλεξάρτηση (η οποία θα συµπαρέσυρε και τους
ανταγωνιστές των Η.Π.Α.), εξασφαλίζουν το απαιτούµενο
περιβάλλον ασφαλείας για την απρόσκοπτη παραγωγή και
µεταφορά των ορυκτών καυσίµων, επί του παρόντος
ελέγχουν τις περισσότερες ανά τον κόσµο πηγές ορυκτών
καυσίµων και διαθέτουν ανυπέρβλητη στρατιωτική ισχύ.

7. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΣ
Ένα από τα µακροχρόνια προβλήµατα στην

περιοχή της Κ. Ασίας και µέρος του γεωπολιτικού αντα -
γωνισµού, αποτελεί  το νοµικό καθεστώς της Κασπίας. Η
Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Κασπία αποτελεί λίµνη και όχι
κλειστή θάλασσα, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπόκειται
στο δίκαιο της θαλάσσης. Κατά συνέπεια η εκµετάλλευση
των πηγών της Κασπίας, είναι αντικείµενο συµφωνίας
µεταξύ των 5 παρακτίων χωρών. Την άποψη αυτή συµµε -
ρίζεται και το Ιράν. Αντιθέτως το Αζερµπαίτζάν, το Τουρ -
κµενιστάν και το Καζακστάν, υποστηρίζουν ότι η Κασπία
αποτελεί θάλασσα και ως τέτοια θα πρέπει να υποδιαιρεθεί
σε εθνικούς τοµείς. Με την άποψη αυτή συντάσσονται
ασφαλώς και οι Η.Π.Α., οι οποίες δεν αναγνωρίζουν
σφαίρες επιρροής στην περιοχή. 

Ο "Οργανισµός για την ∆ηµοκρατία και την
Οικονοµική Ανάπτυξη" ο οποίος αποκαλείται και "GU -
AM", από τα συµµετέχοντα κράτη, που είναι η Γεωργία,
Ουκρανία, Αζερµπαϊτζάν και Μολδαβία (παρατηρητές η
Τουρκία και η Λιθουανία), ουσιαστικά αποσκοπεί στην
ενσωµάτωση των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή ολοκλή -
ρωση και ευρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση µε την
Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), υποδαυ λί ζον -
τας έτσι την Ρωσική επιρροή στον Καύκασο και την Ανα -
τολική Ευρώπη. Την 1η Ιουλίου 2008, έλαβε χώρα συνδιά -
σκεψη των χωρών της GUAM, στο Μπατούµι της Γεωρ -
γίας. Στο περιθώριο αυτής έγιναν ιδιαίτερες συναντήσεις
µε υψηλόβαθµα στελέχη των Η.Π.Α. και της Πολωνίας.

Κεντρικό θέµα της συναντήσεως GUAM - NATO,
τον Ιούλιο, ήταν ο αγωγός OBP (Odessa-Brody-Plotsk), ο
οποίος µεταφέρει πετρέλαιο από την Κ. Ασία, στην Β.
Ευρώπη, παρακάµπτωντας την Ρωσία, µε πιθανή επέκ -
τασή του έως το Γκντάσκ, της Πολωνίας. Σηµειώνεται ότι
ο αγωγός OBP, συνδέεται µε τον Ρωσικό Αγωγό Φιλίας,
όπως αποκαλείται (Druzhba pipeline), µε την συµφωνία
της Ρωσίας. Αντικειµενικός σκοπός των Η.Π.Α. είναι η
αποδυνάµωση του Ρωσικού δικτύου αγωγών, συµπερι -
λαµβανοµένου του Αγωγού Φιλίας, καθώς και του Βαλ -
τικού Συστήµατος Αγωγών (BPS),στην ∆υτικοευρωπαίκή
ενεργειακή αγορά.

Η Ρωσία έχει εγκαταστήσει έναν αγωγό, ως µέρος
του Αγωγού Φιλίας, ο οποίος διέρχεται από την Λευκο -
ρωσία, παρακάµπτοντας την Ουκρανία. Το Βαλτικό
Σύστηµα Αγωγών (BPS), συνδέει την Σαµάρα µε τον ρω -
σικό σταθµό τάνκερ πετρελαίου στο Primorsk, του κόλπου
της Φινλανδίας. Μεταφέρει πετρέλαιο από περιοχές της
∆υτικής Σιβηρίας στις Βόρειες και ∆υτικές αγορές της
Ευρώπης.

Ένα άλλο στρατηγικό σύστηµα αγωγών είναι το

ονοµαζόµενο "Caspian Pipeline Consortium" (CPC), το
οποίο βασίζεται στην συνεργασία Ρωσίας - Καζακστάν, µε
συµµετοχή αριθµού εταιρειών πετρελαίου της Μ.
Ανατολής. Το σύστηµα αυτό, µεταφέρει πετρέλαιο από το
κοίτασµα του Tengiz του δυτικού Καζακστάν (Atyrau),
στον εξαγωγικό σταθµό Τάνκερ του Νovorossiysk. Τα
συστήµατα BPS και CPC συνδέονται µεταξύ τους, µέσω
του αγωγού ρωσοκαζακικών συµφερόντων, Atyrau -
Samara (AS) (από 16 στα 20 εκατ. Τόνους ετησίως).

Τον Μάϊο του 2007 η Ρωσία , το Τουρκµενιστάν
και το Καζακστάν συµφώνησαν στην εντός τριών ετών
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου γύρω από την Κασπία,
ο οποιός θα µεταφέρει 10 δις µ.3 ετησίως, από το Τουρ -
κµενιστάν στο Ρωσικό υφιστάµενο δίκτυο, για περαιτέρω
προώθηση στην Ευρώπη. Η Ρωσική αυτή επιτυχία
αποτελεί ταυτόχρονα και κτύπηµα στην αµερικανική
προσπάθεια να στείλουν το φυσικό αέριο της Κ. Ασίας απ'
ευθείας στην Ευρώπη (TCP) και ψαλιδίζει τα όνειρα
χωρών όπως η Πολωνία, η Ουκρανία και η Λιθουανία για
µείωση της ενεργειακής εξαρτήσεως από την Μόσχα.
Παράλληλα η Ρωσία και το Καζακστάν συµφώνησαν στην
αύξηση της χωρητικότητος ενός ήδη υφισταµένου αγωγού
και συζήτησαν για πυρηνική και διαστηµική συνεργασία.
Όταν τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί, η Ρωσία θα
έχει σχεδόν διπλασιάσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από
την Κ. Ασία (90 δις κ.µ., από 50 δις. Κ.µ.). Το Τουρκ -
µενιστάν προτίθεται όπως παράλληλα συµµετάσχει στην
κατασκευή του ∆υτικών συµφερόντων αγωγού NABUCO. 

H Ρωσία επίσης, κινείται για αύξηση της
προσβάσεως στο πετρέλαιο της Κ. Ασίας. Πρόσφατα
ανεκοινώθει η πρόθεση Ρωσίας και Καζακστάν να επεκ -
τείνουν το δίκτυο αγωγών πετρελαίου, προκειµένου να
επιτευχθή ετησία χωρητικότης 40 εκ. τν., από 23 που έιναι
τώρα. Επιπλέον οι δύο χώρες έχουν συµφωνήσει όπως το
Καζακστάν παρέχει 17 εκ. τόνους ετησίως στον αγωγό 280
χλµ. Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Το Καζακστάν, κατά
το 2007, εξήγαγε 52.2 εκ. τν. πετρελαίου από τους οποίους
τα 42 εκ., µέσω Ρωσίας. 

Οι κυβερνήσεις του GUAM κατά την ανωτέρω
συ νάντηση στο Μπατούµι, ενέκριναν επίσης την
περαιτέρω ανάπτυξη του "GUAM Transportation
Corridor" (GTC), ο οποίος συµπληρώνει τον αγωγό BTC
(ελέγ χεται από την ΒP). Αµφότεροι οι αγωγοί GTC και
BTC, προστατεύονται στρατιωτικά από δυνάµεις της
GUAM και του ΝΑΤΟ. Ο GTC θα συνδέει το Μπακού µε
τα Γεωργιανά λιµάνια του Πότι και του Μπατούµι, τα
οποία θα συνδέονται µε την Οδησσό της Ουκρανίας και
από εκεί µέσω ξηράς ή θαλάσσης στην ∆υτική και Βόρεια
Ευρώπη.

Ο αγωγός BTC, που συνδέει την Α. Μεσόγειο µε
την Κασπία, παρακάµπτωντας την Ρωσία, προσδίδει νέα
δεδοµένα στην γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής και
διαµορφώνει νέα φιλοδυτικούς δεσµούς µεταξύ των
χωρών Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία και Ισραήλ.
Μέρος του πετρελαίου του αγωγού αυτού θα διοχετεύεται
στο Ισραήλ υποθαλασσίως από το Τσεύχάν στην Ασ -
καλώνα και από εκεί, µέσω του Ισραηλινού συστήµατος
αγωγών, στην Ερυθρά θάλασσα (Είλάτ) για τις Ασιατικές
αγορές. ∆εν αποτελεί συνεπώς έκπληξη το γεγονός ότι το
Ισραήλ έχει συνάψει στρατιωτικές συµφωνίες µε την
Γεωργία και το Αζερµπαίτζάν.

Ο αγωγός φυσικού αερίου του Νοτίου Καυκάσου
αποτελεί µία ζωτική εναλλακτική λύση για τα ∆υτικά
συµφέροντα. Το ερώτηµα πάντως είναι κατά πόσο το Αζέ -
ρικο φυσικό αέριο επαρκεί για τις Ευρωπαίκές ανάγκες,
καθ' όσον επί του παρόντος η ∆ιακασπιακή σύνδεση
(Trans-Caspian gas link), η οποία θα απέφευγε την Ρωσία
και Ιράν, παραµένει αµφιλεγόµενη (συµφωνία1999,
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µεταξύ Τουρκµενιστάν, Τουρκίας, Αζερµπαίτζάν και
Γεωργίας. Υψηλό κόστος. ∆ιαφωνία το 2000 για αναλογίες
συµµετοχής Αζέρων, στον αγωγό) λόγω κυρίως των υφι -
σταµένων διαφορών του νοµικού καθεστώτος της Κα -
σπίας. H µη επίλυση του προβλήµατος αυτού, επηρεάζει
και την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου NA -
BUCCO (31 δις κ.µ. ετησίως και 7.9 δις ευρώ). Το όλο
θέµα της επάρκειας θα επιλύετο µε την κατασκευή αγωγού
συνδέοντος το Ιράν (το µόνο ρεαλιστικό και βιώσιµο)
αλλά η περίπτωση αυτή αποκλείεται από τις Η.Π.Α..

Ο αµερικανικής εµπνεύσεως αγωγός TAP
(Τουρκµενιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και αργότερα
πιθανόν Ινδία), αντιµετωπίζει πρόβληµα υλοποιήσεως,
λόγω γεωγραφίας (αφγανικές οροσειρές και αστάθεια στο
Αφγανιστάν).

Ο σχεδιαζόµενος αγωγός φυσικού αερίου South
Stream, παροχής 31 δις κ.µ. ετησίως, θεωρείται αντίπαλος
του NABUCCO και αναµένεται να έχει το διπλάσιο
κόστος από τον τελευταίο. Ηχώρα µας έχει προτείνει την
διασύνδεσή του µε τον αγωγό Τουρκίας - Ελλάδος - Ιτα -
λίας.

Ο αγωγός φυσικού αερίου Blue Stream θα
επιτύχει την πλήρη παροχή του το 2010, µε 16 δις κ.µ.
ετησίως. Ένας από τους πολιτικούς σκοπούς του αγωγού
είναι η αποθάρρυνση χρήσεως του εδάφους της Τουρκίας,
από ∆υτικές δυνάµεις για απ' ευθείας µεταφορά αερίου της
Κασπίας στην Ευρώπη. 

Η αποκαλούµενη "Στρατηγική του ∆ρόµου του
Μεταξιού" (SRS), αποτελεί τµήµα της µεταψυχρο -
πολεµικής εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α.. H SRS,
έλαβε την µορφή νοµοσχεδίου το οποίο παρουσιάσθηκε
στο Κονγκρέσσο το 1999 και προέβλεπε την δηµιουργία
ενός ενεργειακού και µεταφορικού διαδρόµου συνδέοντος
την ∆υτική Ευρώπη µε την Κ. Ασία κα την Άπω Ανατολή.
Ο " ∆ρόµος του Μεταξιού" ορίζεται ως ένα ∆ιευρασιατικό
Σύστηµα Ασφαλείας, ενώ η στρατιωτικοποίηση του Ευ -
ρασιατικού αυτού διαδρόµου, ως τµήµατος του µεγάλου
παιγνιδιού,  εθεωρείτο δεδοµένη. Αντικειµενικός σκοπός
ήταν η ανάπτυξη της Αµερικανικής εµπορικής αυτο -
κρατορίας κατά µήκος ενός γεωγραφικού διαδρόµου. Ενώ
το νοµοσχέδιο αυτό  (HR3196), υιοθετήθηκε από την
Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έγινε ποτέ νόµος αλλά εν
τούτοις, η στρατηγική του ∆ρόµου του Μεταξιού, υπό την
κυβέρνηση Μπούς, απετέλεσε την de facto βάση του
αµερικανικού και ΝΑΤΟϊκού επεµβατισµού, υπό το όραµα
της ενσωµατώσεως των πρώην σοβιετικών ∆ηµοκρατιών
του Νοτίου Καυκάσου και της Κ. Ασίας στην αµερικανική
σφαίρα επιρροής. 

Η διαδικασία στρατιωτικοποιήσεως της SRS,
εστρέφετο εναντίον της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν.
Συγκεκριµένα η "106η Congress, Silk Road Strategy Act
of 1999" προέβλεπε: " την ανάπτυξη ισχυρών πολιτικών,
οικο νοµικών δεσµών και δεσµών ασφαλείας της ∆ύσεως
µε τις χώρες του Ν. Καυκάσου και της Κ. Ασίας, προ -
κειµένου η ∆ύση να επιτύχει σταθερότητα στις περιοχές
αυτές, οι οποίες είναι ευάλωτες σε πολιτικές και
οικονοµικές πιέσεις από τον Νότο, τον Βορρά και την
Ανατολή" (δηλ. Ιράν και Μ. Ανατολή, Ρωσία και Κίνα
αντίστοιχα).

Η υιοθέτηση νεοφιλελεύθερης πολιτικής ατζέντας
από το ∆ΝΤ και την Π.Τ., αποτελεί µέρος της SRS, η οποία
επιδιώκει την προωθήσει ανοικτές οικονοµίες της αγοράς,
οι οποίες θα προσφέρουν κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων,
αυξηµένο εµπόριο και άλλες µορφές εµπορικών αµοι -
βαίων δράσεων. Η περιοχές αυτές είναι δυνατόν να εξα -
σφαλίσουν στις Η.Π.Α. επαρκείς ποσότητες ορυκτών
καυσίµων, ώστε να µειωθεί σηµαντικά η εξάρτησή της από
τον τρωτό Περσικό Κόλπο. 

Η SRS επιπλέον προετίθετο όπως αποτρέψει τις
πρώην σοβιετικές ∆ηµοκρατίες από το να αναπτύξουν
αυτόνοµες πολιτικές, οικονοµικές και στρατιωτικές
σχέσεις συνεργασίας τόσο µεταξύ τους όσο και κυρίως µε
την Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό η
δηµιουργία του GUAM, το 1997, αποσκοπούσε να συµπε -
ριλάβει ιτς πρώην σοβιετικές ∆ηµοκρατίες, στο πλέγµα
στρατιωτικής συνεργασίας µε τις Η.Π.Α. και το ΝΑΤΟ.
Σύµ φωνα µε την SRS Act 1999, ως κράτη του Ν. Καυ κά -
σου και της Κ. Ασίας, νοούνται η Αρµενία, Αζερµπαίτζάν,
Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρ κ -
µενιστάν και Ουζµπεκιστάν. Υπ' αυτήν την έννοια ο
αµερικανικός αυτός αντικειµενικός σκοπός έχει αποτύχει
διότι µε εξαίρεση την Ουκρανία, Γεωργία και Αζερ µ -
παϊτζάν, οι υπόλοιπες χώρες από γεοπολιτική άποψη,
πρόσκεινται στην Μόσχα.

Εν τω µεταξύ περί το 2010 θα λειτουργήσει σύ -
στηµα παραλλήλων αγωγών φυσικού αερίου από το
Καζακστάν έως την Κίνα, συνολικού µήκους 7000 χλµ. και
θα συνδέει το Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν και Καζα -
κστάν µε την Β∆. Κινεζική επαρχία Ξινγιάνγκ (KCP).
Κύριος δηµιουργός του έργου είναι η Κινεζική Εθνική
Εταιρεία Πετρελαίου (CNPC), η οποία υπέγραψε σχετικά
συµβόλαια µε αντίστοιχες εταιρείες των άλλων κρατών,
δίδοντάς τους το 50% της χρηµατοδοτήσεως, στα αντί -
στοιχα µέρη των αγωγών. O KCP αντιστρατεύεται τα αµε -
ρικανικά στρατηγικά συµφέροντα στην Ευρασία, υπο -
δαυλίζοντας την SRS. Ο KPC, αποτελεί µέρος µίας
ανταγωνιστικής Ευρασιατικής στρατηγικής µεταφορών
και ενέργειας, κυριαρχούµενης από την Ρωσία, την Κίνα
και το Ιράν.

Οι ανταγωνιστικοί αυτοί Ευρασιατικοί διάδροµοι
επικοινωνίας και ενέργειας, προστατεύονται από δύο
τοπικές στρατιωτικές συµµαχίες: Τον Οργανισµό Συνερ -
γασίας της Σανγκάης (SCO) και τον Οργανισµό Συµ -
φώνου Συλλογικής Ασφάλειας "Collective Security Treaty
Organization" (CSTO). Οι δύο αυτοί Οργανισµοί αντι -
µετωπίζουν την αµερικανο-ΝΑΤΟϊκή επέκταση στην Κ.
Ασία και τον Καύκασο.

Ο SCO περιλαµβάνει τα κράτη Ρωσία, Κίνα,
Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Ουζµπεκιστάν, µε
παρατηρητή το Ιράν. Ο CSTO έχει ως κράτη µέλη την
Ρωσία, Αρµενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν,
Τατζικιστάν και Ουζµπεκιστάν και διαδραµατίζει κεντρικό
γεωπολιτικό ρόλο ως προς τις οδούς επικοινωνίας και
ενέργειας, λειτουργεί δε σε στενή συνεργασία µε τον SCO.
Οι δύο αυτές συµµαχίες έχουν διεξαγάγει κοινές στρατιω -
τικές ασκήσεις από το 2006, το 2007 συνυπέγραψαν MOU
αµοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας, ενώ αµφότεροι
συνεργάζονται ενεργά µε το Ιράν.

Οι προθέσεις της Ρωσίας, δεν είναι δυνατόν να
παρερµηνευθούν. Τον Ιούνιο του 2004 ο Πρόεδρος Πούτιν
είχε αποσαφηνίσει στόχους και προτεραιότητες. Μιλώντας
σε συνέδριο στο Πανεπιστήµιο Λεβ Γκουµίλεφ, στην
πρωτεύουσα του Καζακστάν Αστάνα είχε τονίσει τα εξής:
"Οι ιδέες του Γκουµίλεφ, που είχε πρώτος διατυπώσει την
αρχή του νεο - ευρασιατισµού και που αποβλέπουν στην
ένωση των κρατών της Ευρασίας εναντίον της Υπερατ -
λαντικής ∆ύσεως, κινητοποιούν σήµερα πια τις µάζες των
χωρών µας. Η προστασία από εξωγενείς απειλές και από
τον αυξανόµενο παγκόσµιο ανταγωνισµό, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από ενωτικές και αποφα -
σιστικές κινήσεις.... Η Ευρασία είναι ο µοχλός για την
επίτευξη των στόχων αυτών, και η Ρωσία αποτελεί την
καρδιά της Ευρασίας.... Οι επί µέρους εθνικισµοί και οι
ανόητες προσωπικές φιλοδοξίες µπορούν µονάχα να
αποτρέψουν την προσπάθειά µας. Αλλά δεν είµαστε
ανόητοι". Και κλείνοντας ανεφώνησε: "Έξυπνοι λαοί του
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κόσµου ενωθείτε".

8. ΚΑΥΚΑΣΟΣ
Η πρόσφατη στρατιωτική σύγκρουση στην Γεωρ -

γία και η συνεχιζόµενη κρίση στην περιοχή αυτή, αποτελεί
σοβαρή ένδειξη της µεταβατικής εποχής την οποία διανύει
η δοµή του διεθνούς συστήµατος. Οι Η.Π.Α., η έως τώρα
µοναδική υπερδύναµη του µονοπολικού συστήµατος
ευρίσκεται ενώπιον µίας νέας πραγµατικότητος, σύµφωνα
µε την οποία δεν δύναται να ελέγξει µονοµερώς την
πορεία των γεγονότων, τουλάχιστον σε ορισµένες περιο -
χές του πλανήτου. Στα πλαίσια του διεθνούς ανταγω -
νισµού για απόκτηση ισχύος στην χερσαία µάζα της
Ευρασίας, η Ρωσική άµεση και αποτελεσµατική στρα -
τιωτική αντίδραση στην πρόκληση που έλαβε χώρα στα
σύνορά της και η επακολουθήσασα µονοµερής αναγνώ -
ριση της ανεξαρτησίας της Ν. Οσετίας και της Αµπχαζίας,
υπήρξε µία επίδειξη δυνάµεως για πολλούς αποδέκτες. Η
Ρωσία έστειλε το µήνυµα ότι εις το εξής, οιαδήποτε
απόφαση ασφαλείας, εξωτερικής πολιτικής ή οικονοµικής
και ενεργειακής φύσεως στην γειτονιά της, είναι δυνατόν
να επιτευχθεί, µόνο µε την ενεργό και κυρίαρχη συµµε -
τοχή αυτής, ανεξαρτήτως των οιονδήποτε ΝΑΤΟϊκών υπο -
σχέσεων σε κράτη της περιοχής. Το επόµενο ίσως βήµα
της Μόσχας θα είναι η αποκαθήλωση του ∆υτικότροπου
καθεστώτος της Τιφλίδος, αµέσως µόλις καταλαγιάσει η
εθνική συσπείρωση λόγω των προσφάτων γεγονότων, γε -
γονός για το οποίο οι Η.Π.Α. αντιδρούν από τώρα µε
ενίσχυση πάσης µορφής της Γεωργιανής κυβερνήσεως.
Επιπλέον οι αµερικανοί απειλούν την Ρωσία µε σειρά
µέτρων (συµµετοχή σε Π.Ο.Ε., αποποµπή από τους G - 8)
αν και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιά έκταση θα τα
υλοποιήσουν.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τα µέσα και έως
την 31η Ιουλίου 2008 (µία εβδοµάδα προ της Γεωργιανής
επιθέσεως της 7ης Αυγούστου), διεξήχθησαν αµερικα -
νογεωργιανές στρατιωτικές ασκήσεις, υπό την επωνυµία
"Immediate Response", κοντά στην Τιφλίδα (στατιωτική
βάση Vaziani), µε συµµετοχή 1000 αµερικανών και 600
Γεωργιανών στρατιωτών. Στην άσκηση συµµετείχαν
στρα  τεύµατα από την Ουκρανία, το Αζερµπαίτζάν και
παραδόξως από την Αρµενία (στα πλαίσια εξοµαλύνσεως
των σχέσεων µε το Αζερµπαίτζάν). Υπεύθυνος συντο νι -
σµού της ασκήσεως ήταν ο ∆ιοικητής U.S. military's
Southern European Task Force,  Υποστράτηγος William B.
Garett.

Την 5η Ιουλίου, άρχισε η διεξαγωγή Ρωσικών
στρατιωτικών ασκήσεων µεγάλης κλίµακος, µε συµµετοχή
8.000 στρατιωτικού προσωπικού και 700 τεθωρακισµένων
µονάδων της 58ης στρατιάς καθώς και 30 αεροσκαφών,
στον Βόρειο Καύκασο µε την επωνυµία "Caucasus
Frontier 2008". Οι µονάδες αυτές χρησιµοποιήθηκαν λίγες
ηµέρες αργότερα στην αντεπίθεση κατά των Γεωργιανών
δυνάµεων στην Νότια Οσσετία. 

Η σύγκρουση στην Γεωργία, παρείχε την ευ -
καιρία στην Ευρώπη να αποκτήσει την εικόνα της µετ ριο -
παθούς δυνάµεως και να διαδραµατίσει επιτυχώς χρέη
αντικειµενικού διαχειριστού και διπλωµατικού δια µε σολα -
βητού της όλης κρίσεως. Είναι γεγονός ότι η Ε.Ε. κατόρ -
θωσε εγκαίρως να ελαττωθεί η ένταση, και να γίνει απο -
δεκτό το σχέδιο καταπαύσεως εχθροπραξιών το οποίο επ -
ρό τεινε. Στο αποτέλεσµα αυτό συνετέλεσε και το γεγονός
της εµπορικής και ενεργειακής συµβιώσεως µε την Ρωσία
(η Ε.Ε. απορροφά το 48.6% του ρωσικού εξωτερικού εµ -
πορίου, ενώ περισσότερο από το 90% των ρωσικών ενερ -
γειακών εξαγωγών οδεύουν σε ευρωπαίκές χώρες).

Για να γίνει αντιληπτή η πρόσφατη στρατιωτική
σύγκρουση στην Ν. Οσετία, θα πρέπει πέραν από τα

εκατέρωθεν επιχειρήµατα και προπαγάνδες, να εστιασθεί
κάποιος στις ουσιαστικές παραµέτρους του προβλήµατος,
που είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
- Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την πρώην
Σοβιετική σφαίρα επιρροής.
- Η ενεργειακή γεωπολιτική διάσταση στις
περιοχές της Κασπίας και της Κ. Ασίας.
- Οι αντικρουόµενες πολιτικές των Η.Π.Α., ως προς
την σταθερότητα της περιοχής του Καυκάσου.
- Η ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί εργαλείο της
αµερικανικής προβολής ισχύος και προκαλεί τα ενστι -
κτώδη φοβικά αντανακλαστικά της Ρωσίας, που ανάγονται
από την εποχή των Τσάρων, σχετικά µε την περικύκλωση
της χώρας από εχθρικές δυνάµεις. Η Μόσχα παρατηρεί µε
ανησυχία ένα διαµορφούµενο αµερικανικό τόξο συµµα -
χιών και στρατηγικών συνεργασιών, περί την επικράτειά
της, το οποίο αρχίζει από την Πολωνία και τα Βαλτικά
κράτη,διέρχεται από το ΝΑΤΟικό προτεκτοράτο του Κο -
σόβου, την Τουρκία, Ισραήλ, Γεωργία, το κατακτηµένο
Ιράκ, την ΝΑΤΟϊκή παρουσία στο Αφγανιστάν, την
ολοένα και περισσότερο συνδεδεµένη µε την ∆ύση Ινδία
και τελικώς τερµατίζεται στην Ν. Κορέα και την Ιαπωνία.

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980, ο αµε -
ρικανός Πρόεδρος Πρόεδρος George H. W. Bush υποσχέ -
θηκε στον Ρώσο οµόλογό του Μιχαήλ Γκορµπατζόφ, ότι
το ΝΑΤΟ δεν θα επεδίωκε να ενσωµατώσει χώρες του
πρώην συµφώνου της Βαρσοβίας, στην Α. Ευρώπη, καθώς
και ότι σύντοµα θα άρχιζαν σχετικές συνοµιλίες για τον
τερµατισµό της διατλαντικής συµµαχίας. Η αθέτηση των
υποσχέσεων αυτών υπήρξε µία από τις πρώτες ενέργειες
του νέου αµερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Κατά την
Ρωσική πλευρά, οι Η.Π.Α. αποδεικνύουν µε τις ενέργειές
των ότι γι αυτές ο Ψυχρός Πόλεµος δεν έχει τελειώσει.

Η ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, εκλαµβάνεται
από την Ρωσία ως µέρος του σχεδίου περικυκλώσεως και
ανασχέσεως της χώρας. Από την άνοδο του αµερικα -
νοτραφούς Προέδρου Σαακασβίλι, το 2003, η χώρα έχει
πολλαπλασιάσει τον αµυντικό της προϋπολογισµό επί 30,
µε την γενναία βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ. Μία
νατοϊκή Γεωργία, θα έφερε αυτοµάτως την χώρα αυτή
στην αµερικανική σφαίρα επιρροής, αφού µία επίθεση
κατά χώρας µέλους ισοδυναµεί µε επίθεση κατά του
ΝΑΤΟ. 

Σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α., οι οποίες φαίνεται ότι
δεν λαµβάνουν υπ' όψιν τον βαθµό της Ρωσικής πολιτικής
βουλήσεως για δυναµική αντίδραση προκειµένου να µην
περικυκλωθεί, µε ανυπολόγιστες ίσως συνέπειες, οι Ευ -
ρωπαίοι, όπως η Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία κ.λ.π., ανθίσ -
ταν ται στην αµερικανική πίεση για βεβιασµένη είσοδο της
Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Ενδεχοµένως µέρος της ευρωπαίκής
αντιδράσεως να οφείλεται στην αυξανοµένη ενεργειακή
εξάρτηση αυτής από της Ρωσία.

Η δεύτερη παράµετρος η οποία αφορά τις
εξελίξεις στον Καύκασο είναι η γεωπολιτική της ενέργειας
στην περιοχή, η οποία κυριαρχείται από την  αντιπαλότητα
µεταξύ Η.Π.Α. - Ρωσίας (το λεγόµενο µεγάλο παιγνίδι")
ως προς την πρόσβαση και τον έλεγχο του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου. Στον τοµέα αυτό φαίνεται ότι πρό -
σφατα η Μόσχα απέκτησε πλεονέκτηµα, παγιώνοντας την
πρόσβασή της στην Κ. Ασία και ενισχύοντας τον ρόλο της
ως κύριος προµηθευτής της Ευρώπης.

Η Μόσχα µέσω της κρατικής γιγαντιαίας εται -
ρείας πετρελαίου Γκάζπροµ ελέγχει σε µεγάλο βαθµό το
φυσικό αέριο του Τουρκµενιστάν το οποίο διοχετεύεται
στην ∆ύση. Επίσης το Καζακστάν έχει αρνηθεί να συµ -
µορφωθεί µε ∆υτικές πιέσεις για διακοπή των στενών σχέ -
σεων µε την Ρωσία. Η Αστάνα υπεστήριξε πλήρως τις
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Ρωσικές θέσεις κατά την πρόσφατη σύγκρουση στην Ν.
Οσετία, διαψεύδοντας τις απόψεις ότι η Ρωσική επέµβαση
θα δηµιουργούσε ανησυχία στα γειτονικά κράτη, για
ανάλογη µοίρα και ότι για τον λόγο αυτό θα εστρέφοντο
προς την ∆ύση.

Οι κύριοι ∆υτικοί παράγοντες του πετρελαίου
χρειάζονται απελπισµένα την διοχέτευση του Καζακικού
πετρελαίου, στον αγωγό BTC, ο οποίος παρακάµπτει την
Ρωσία. Η υποστήριξη της Τυφλίδος και η ευθυγράµµιση
αυτής µε τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. είναι πρωταρχικής σηµα -
σίας για την επίτευξη του σκοπού της µειώσεως της ενερ -
γειακής εξαρτήσεως της Ε.Ε. από την Μόσχα. Εξ' αυτού
προκύπτει η στρατηγική σηµασία της εντάξεως της
Γεωργίας στην Ατλαντική συµµαχία.

Παρ' όλα αυτά ο αγωγός BTC, ο πλέον ακριβός
στην Ιστορία, ενδεχοµένως να µην εκπληρώσει τον σκοπό
κατασκευής του, λόγω µειωµένης παροχής καυσίµου (το
Αζέρικο πετρέλαιο δεν είναι αρκετό) και λόγω της αστά -
θειας στον Καύκασο. Επί παραδείγµατι, κατά την πρόσ -
φατη σύγκρουση στην Γεωργία, ο εν λόγω αγωγός, καθώς
και οι λιµενικές υποδοµές εξαγωγής καυσίµου, διέκοψαν
την λειτουργία τους και το Μπακού, παρά τις φιλοδυτικές
του διαθέσεις, αντέδρασε παρεκτρέποντας την εξαγωγή
πετρελαίου στο παλαιό Σοβιετικό δίκτυο αγωγών, το οποίο
διέρχεται µέσω Ρωσίας. Η πρόσφατη ανακήρυξη ανεξαρ -
τησίας της Ν. Οσσετίας και της Αµπχαζίας, µε Ρωσική
υποστήριξη,  εγκαινιάζουν περίοδο αστάθειας για την
Γεωρ γία, µε άµεσες επιπτώσεις στην λειτουργία και
τρωτότητα των αγωγών BTC, BTE, Bacu - Supsa, καθώς
και των λιµένων Μπατούµι, Πότι και Κουλεβι.

Μετά την πρόσφατη σύγκρουση, η Γεωργία
αντιµετωπίζει την πραγµατική ζηµία µέρος της οποίας θα
είναι µη αναστρέψιµη. Η µέχρι πρότινος εικόνα της
Γεωργίας ως ασφαλούς ενεργειακού προορισµού για τα
∆υτικά συµφέροντα έχει µεταβληθεί. Κατά την διαδικασία
κατασκευής του αγωγού BTC, µεγάλη σηµασία είχε απο -
δοθεί στην ασφάλειά του µόνο επί των εδαφών της Τουρ -
κίας και του Αζερµπαίτζάν. Η στο εξής σχεδόν δεδοµένη
αστάθεια στην Γεωργία θα ωθήσει τις εταιρείες πετρε -
λαίου να αναθεωρήσουν την πολιτική τους. Κατά την
τελευταία δεκαετία οι ∆υτικές εταιρείες έχουν δαπανήσει
περί τα $5 δις για την ανάπτυξη των λιµένων Μπατούµι,
Πότι και Κουλεβι, µαζί µε τους αγωγούς Μπακού- Σουπσα
και ΒΤΕ. Η κορωνίς όµως των ∆υτικών επενδύσεων είναι
ο αγωγός BTC, µήκους 1760 χλµ και παροχής 1 εκ.
βαρελιών ηµερησίως. Στο νέο διαµορφωθέν περιβάλλον
ασφαλείας όλα αυτά αποτελούν πλέον στόχους.

Η τρίτη, παράµετρος αφορά την σταθερότητα
στον Καύκασο και τον ρόλο της Ουάσινγκτον στην
περιοχή αυτή. Κατά την Ρωσική άποψη, ο διαµελισµός της
Γιουγκοσλαβίας, κατά την δεκαετία 1990, απετέλεσε το
πείραµα και την δοκιµή της µελλοντικής προσπάθειας
διαµελισµού του Ρωσικού Καυκάσου. Στην άποψη αυτή
συνηγορούσαν οι εκτιµήσεις ότι οι Η.Π.Α. υπεστήριξαν
εµµέσως τις στρατιωτικές ενέργειες των Τσετσένων, µέσω
Σαουδικής Αραβίας, ενώ παράλληλα επεχείρησαν να
διεισδύσουν στον Καύκασο και να ασκήσουν επιρροή,
µέσω της Τουρκίας. Έτσι µετά τα µέσα της δεκαετίας του
1990, δύο συγκρουόµενοι άξονες είχαν σχηµατισθεί στον
Καύκασο, ο άξονας Βορρά - Νότου µε Ρωσία, Αρµενία και
Ιράν και ο άξονας Ανατολή - ∆ύση µε Αζερµπαϊτζάν,
Γεωργία και Τουρκία, µε αµερικανική υποστήριξη.

Η σχετική σύγχιση στην πολιτική των Η.Π.Α.
πηγάζει από την προσπάθεια συνθέσεως δύο αντικ ρουο -
µένων συµφερόντων. Αφ' ενός η Ουάσινγκτον θα επι -
θυµούσε την ατελέσφορη και µακροχρόνια Ρωσική
στρατιωτική εµπλοκή στην περιοχή του Καυκάσου, η
οποία θα εξουδετέρωνε την Ρωσία ως στρατηγικό

ανταγωνιστή και θα επέτρεπε εν καιρώ την επέµβαση των
∆υτικών, εις το όνοµα του ανθρωπισµού και της ανεξαρ -
τησίας των αυτονόµων Ρωσικών ∆ηµοκρατιών του
Καυκάσου,όπως στην Γιουγκοσλαβία. Αφ' ετέρου, όµως
αποτελεί εξ ίσου συµφέρον των Η.Π.Α., η σταθερότης και
ασφάλεια στην περιοχή η οποία θα εξασφαλίζει την ανεµ -
πόδιστη πρόσβαση και επένδυση των δυτικών εταιρειών
πετρελαίου στις ενεργειακές πηγές ορυκτών καυσίµων και
στην ασφαλή κατασκευή των αγωγών µεταφοράς των.

Η ανωτέρω αµερικανική πολιτική, συνέβαλε στην
σχετική προσέγγιση Τουρκίας και Ρωσίας υπό την δια -
µεσολάβηση του Ιράν, το οποίο έχει προτείνει αρκετές
φορές την δηµιουργία ενός τριγώνου Άγκυρας - Μόσχας -
Τεχεράνης µε σκοπό τον τερµατισµό των συγκρούσεων
στον Καύκασο, µέσω διπλωµατίας και διαλόγου. Κατά την
πρόσφατη σύγκρουση Ρωσίας - Γεωργίας, η Τουρκία
τήρησε ουδέτερη στάση και πρότεινε στην Ρωσία την
δηµιουργία του "Συµφώνου Σταθερότητος και Συνεργα -
σίας στον Καύκασο", ως µέσο επιλύσεως των διαφορών
µη συµπεριλαµβάνοντας επί του παρόντος το Ιράν για ευν -
οήτους λόγους. Το Ιράν τήρησε επίσης στάση ουδε -
τερότητος στην σύγκρουση αυτή παρά τους δεσµούς της
µε την Ρωσία και τις διαφορές της µε τις Η.Π.Α., ενώ έχει
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο διαµεσολαβητού µεταξύ
Τουρκίας και Αρµενίας, καθώς και µεταξύ Αρµενίας και
Αζερµπαίτζάν.

Η ανωτέρω τάση προσεγγίσεως Μόσχας, Τουρ -
κίας και Τεχεράνης ανησυχεί την Ουάσινγκτον. Μία
ταχεία ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, θα είχε ως πιθανό
αποτέλεσµα την αναβίωση της εντάσεως στις σχέσεις
µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας  και ίσως ακόµη να διέκοπτε
την πρόσφατη τάση συνεργασίας µεταξύ Τουρκίας και
Ιράν.

Η Τετάρτη παράµετρος αφορά την ανεξαρτησία
του Κοσόβου. Πολλοί υποστηρίζουν την άποψη ότι η
αυτονόµηση της Σερβικής αυτής επαρχίας και η επί της
ουσίας µετατροπή του σε ΝΑΤΟϊκό προτεκτοράτο από το
1999, απετέλεσε κακό προηγούµενο το οποίο αγνόησε βα -
σικές αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και απείλης την ειρήνη
της περιοχής, προκαλώντας την Μόσχα. Είναι πιθανό η
βιασύνη µε την οποία οι Η.Π.Α., και 45 ακόµη κράτη, ανε -
γ νώρισαν την ανεξαρτησία του Κοσόβου, δίχως να λάβουν
υπ' όψη την Ρωσία, να οδήγησε στην σύγκρουση της
Γεωργίας.

Για πρώτη φορά µετά τον Β'ΠΠ τα σύνορα µίας
κυριάρχου χώρας, της Σερβίας, επαναπροσδιορίσθηκαν
από µία δύναµη κατοχής (ΝΑΤΟ), δίχως σχετική απόφαση
του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί το Κόσοβο
και γιατί τώρα; Οι Αλβανοί Κοσοβάροι δεν κινδύνευαν
πλέον από την Σερβία η οποία διαµορφώνεται σε µία
ώριµη ∆ηµοκρατία µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Η
απάντηση ευρίσκεται µάλλον στην Αµερικανική στρατιω -
τική βάση Bondsteel, την µεγαλύτερη βάση εκτός των
Η.Π.Α.. Ένα στρατιωτικό ανέκδοτο λέει ότι από το
διάστηµα δύο είναι οι ορατές ανθρώπινες κατασκευές: Το
Σινικό τείχος και η βάση Bondsteel. Ένας από τους σκο -
πούς της βάσεως αυτής είναι η προστασία του διαβαλ -
κανικού αγωγού AMB (Albania, Macedonia, Bulgaria), ο
οποίος συνδέει την Μαύρη Θάλασσα µε την Μεσόγειο και
έρχεται σε άµεσο ανταγωνισµό µε τον Ρωσικής υπο -
στηρίξεως εναλλακτικό αγωγό Μπουργκάς -

Αλεξαν δρούπολη. Επίσης η βάση Bondsteel
διαδραµατίζει ρόλο υποστηρίξεως των αµερικανικών
στρατευµάτων στο Ιράκ και Αφγανιστάν και θα µπορούσε
να έχει σηµαντικό ρόλο σε µελλοντική επίθεση στο Ιράν.
Επιπλέον η βάση αυτή είναι πιθανόν να φιλοξενεί
µυστικές φυλακές τροµο κρατών της CIA.

Η βάση Bondsteel ευρίσκεται αρκετά κοντά στην
11119999
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Ρωσία ώστε να αποτελεί απειλή και συνεπώς σε περί πτω -
ση κατά την οποία το Κόσοβο απεδίδετο πάλι στην Σερ -
βία, υπήρχε πιθανότητα να ζητηθεί εν καιρώ από τις
Η.Π.Α., να την εγκαταλείψουν, δεδοµένης της ιστορικής
σχέσεως Βελιγραδίου - Μόσχας. Κατά συνέπεια οι Η.Π.Α.
είχαν συµφέρον να καταστήσουν το Κόσοβο ανεξάρτητο
προκειµένου να προβάλουν την ισχύ τους στην ευρύτερη
περιοχή. Αλλά γιατί να αποδοθεί η ανεξαρτησία στο Κό -
σοβο και όχι στην Ν. Οσετία και την Αµπχαζία για
ταυτόσηµους ανθρωπιστικούς λόγους; Αυτό απείλησε ότι
θα πράξη η Ρωσία και ενδεχοµένως ώθησε την Γεωργία να
εισβάλη στην Ν. Οσσετία τον περασµένο Αύγουστο.

Οι άµεσες επιπτώσεις και διαπιστώσεις των
προσφάτων γεγονότων στον Καύκασο είναι πολλές:
- Η Γεωργία απώλεσε τις δύο επίµαχες περιοχές και
µακροπρόθεσµα το καθεστώς ειρήνης και σταθερότητος
στην περιοχή, απαραίτητο για τα αµερικανικά και δυτικά
ενεργειακά συµφέροντα αλλά και για την ανάπτυξη της
Γεωργιανής οικονοµίας.
- Η Γεωργία έχει κλείσει τους αεροδιαδρόµους της
για τα ρωσικά αεροπλάνα τα οποία ανεφοδιάζουν την
µεγάλη ρωσική στρατιωτική βάση 5000 ατόµων στα
δυτικά εδάφη της Αρµενίας (πόλη Gyumri) και η Ρωσία
εξαναγκάζεται µε δυσκολία να ανεφοδιάζει την βάση
µέσω Αζερµπαίτζάν και Ιράν. 
- To Kαζακστάν εγκατέλειψε, τουλάχιστον προσω -
ρινά, τα επενδυτικά έργα δηµιουργίας αποθηκευτικών
χώρων δηµητριακών (500.000 τν. µε $10 εκ.), καθώς και
διυλιστηρίων πετρελαίου ($1 δις) στους λιµένες Πότι και
Μπατούµι αντίστοιχα, γεγονός που αποτελεί κτύπηµα για
την ήδη αποδυναµωµένη Γεωργιανή οικονοµία, λόγω του
Ρωσικού εµπάργκο.
- Τίθεται εν αµφιβόλω η υλοποίηση του προ -
γράµµατος διασυνδέσεως του Καζακικού πετρελαίου, µε
τον αγωγό BTC, το οποίο επροορίζετο να περατωθεί το
2012, µέσω του Kazakstan Caspian Transport System
(KKST) και το οποίο θα παρείχε 20 εκ. τν. ετησίως. Η
αναβολή ή ακύρωση του προγράµµατος αυτού επηρεάζει
την γεωπολιτική θέση του Μπακού ως προς την Ευρώπη.
- ∆ιαπιστώθηκε η υψηλή µαχητική ικανότης των
Ρωσικών ενόπλων δυνάµεων, τουλάχιστον έναντι γειτο -
νικών της κρατών (η 58η στρατιά αποτελούµενη από
23.000 στρατιώτες, κινητοποιήθηκε και αντέδρασε στην
περιοχή επιχειρήσεων εντός 12 ωρών. Λαµβάνεται εν
τούτοις υπ' όψιν ότι µάλλον ανέµεναν την επιθετική
πρωτοβουλία της Γεωργίας) αν και εκφράζεται επιφύλαξη
για την διακλαδική ικανότητα C4ISR. 
- Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώην µέλη
του Συµφώνου της Βαρσοβίας και νυν µέλη του ΝΑΤΟ
θορυβήθηκαν και έσπευσαν να ζητήσουν κάλυψη από τις
Η.Π.Α. και όχι από την αδύναµη στρατιωτικά Ε.Ε. (αντί -
δραση Πολωνίας). Εν τούτοις τα κράτη του Καυκάσου και
της Κ. Ασίας αναµένεται ότι λόγω γεωγραφίας, θα ακο -
λουθήσουν εις το εξής προσεκτική πολιτική έναντι της
Μόσχας. Ο Οργανισµός Συνεργασίας της Σανγκάης θα
απο  τε λέσει ενδεχοµένως χρήσιµο πρόσχηµα προς τον
σκοπό αυτό. 

Εν τέλει είναι θεµιτό και ευγενές για µία µεγάλη
δύναµη να βοηθά καταπιεσµένες εθνικές οντότητες να
αποκτούν την πολιτική τους αυτονοµία. Ανέκαθεν όµως
(όπως διδάσκει ο Θουκυδίδης) αυτό γίνεται επιλεκτικά και
µε όρους εθνικών συµφερόντων της µεγάλης δυνάµεως.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές συνήθως αναδεικνύεται
το διαχρονικό δίλληµα αφ' ενός µεν του δικαιώµατος της
αυτοδιαθέσεως µειονοτήτων και αφ' ετέρου του σεβασµού
της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Σε κάθε περίπτωση
καµµία λύση δεν έχει διάρκεια, εάν η εκάστοτε επεµβαί -
νουσα µεγάλη δύναµη δεν γνωρίζει τα όρια της ισχύος της

και ακόµη εάν δεν λαµβάνει υπ' όψιν της και τα ζωτικά
συµφέροντα άλλων µεγάλων δυνάµεων της περιοχής. Η
κυβέρνηση Μπους φαίνεται ότι απέτυχε και στα δύο.

9. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Αντικειµενικός σκοπός των αµερικανικών δυνά -

µεων στο Αφγανιστάν, όπως έχει επισήµως διατυπωθεί,
είναι η παροχή συνδροµής στην χώρα αυτή για να νικήσει
τους τροµοκράτες και να αποκαταστήσει µία σταθερή,
σύγχρονη και δηµοκρατική χώρα, µε σεβασµό στα
δικαιώµατα των πολιτών της, µε αποτελεσµατική
ικανότητα διοικήσεως σε ολόκληρη την επικράτειά της και
τέλος να την καταστήσει µία αξιόπιστη σύµµαχο στον
αγώνα κατά της τροµοκρατίας.

Για τους σκοπούς αυτούς ο Πρόεδρος Μπους
εζήτησε από το Κονγκρέσσο την έγκριση διαθέσεως του
ποσού των $12 δις, για τα έτη 2007-2008 και διέταξε την
αύξηση των στρατευµάτων στο Αφγανιστάν. 

Τον Φεβρουάριο του 2007, ο Λευκός Οίκος σε
σχετική αναφορά του ισχυρίσθηκε ότι έχει επέλθει
σηµαντική πρόοδος στο Αφγανιστάν, για τους εξής
συνοπτικά λόγους:
- Οι Ταλιµπάν δεν ασκούν πλέον εξουσία, η Αλ
Κάϊντα έχει εγκαταλείψει τα στρατόπεδά της και η χώρα
είναι ελεύθερη.
- Το Αφγανιστάν εκλέγει δηµοκρατικά Πρόεδρο
και Εθνικό Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο συµπεριλαµβάνει
91 γυναίκες, ενώ ο Πρόεδρος Καρζάϊ, έχει διορίσει την
πρώτη γυναίκα Κυβερνήτη επαρχίας.
- Η Αφγανική οικονοµία έχει διπλασιαστεί από το
2001 και η χώρα έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις ύψους
$800 εκ..
- Περισσότερα από 5 εκ. παιδιά πηγαίνουν στο
σχολείο και εξ αυτών το 1.8 εκ. είναι κορίτσια.
- Οι Η.Π.Α. έχουν κτίσει ή ανακαινήσει 681
νοσοκοµεία.
- Περισσότεροι από 4.6 εκ. Αφγανοί πρόσφυγες
έχουν επιστρέψει.

Η Στρατιωτική Στρατηγική στο Αφγανιστάν, έχει
θέσει τους ακόλουθους σκοπούς:
- Αύξηση των δυνάµεων της Αφγανικής Αστυ -
νοµίας από 61.000 σε 82.000, στο τέλος του 2008 και
εκπαίδευση αυτής, σε ποικιλία αντικειµένων.
- Αύξηση των ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας από
32.000 σε 70.000 στο τέλος του 2008, πρόσθεση νεων µο -
νάδων ειδικών δυνάµεων και ενίσχυση αυτών µε οπλισµό,
ελικόπτερα και υλικό υποστηρίξεως.
- Λειτουργεί ήδη µικτό κέντρο πληροφοριών επι -
χειρήσεων, στην Καµπούλ.
- Αύξηση των δυνάµεων του ΝΑΤΟ στο Αφγα -
νιστάν.
- Βελτίωση της διοικήσεως στις επαρχίες και
ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί
25 µικτές πολιτικοστρατιωτικές οµάδες, ανοικοδοµήσεως
σε ολόκληρη την χώρα.
- Έως τώρα έχουν κατασκευασθεί 5000 µίλια
οδικού δικτύου.
- Μείωση της καλλιέργειας οπίου και αντικα -
τάσταση µε εναλλακτικές καλλιέργειες.
- Καταπολέµηση διαφθοράς. Ο Πρόεδρος Καρζάϊ
έχει ήδη ιδρύσει οµάδα ποινικού δικαίου για τον σκοπό
αυτό, την οποία συνδράµουν εισαγγελείς, δικηγόροι και
δικαστές από κράτη του ΝΑΤΟ.
- Παροχή συνδροµής (στρατιωτική υποδοµή, ελι -
κόπτερα και υλικό) στο Πακιστάν για καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, κυρίως στα σύνορά του.
- Ενθάρρυνση συνεργασίας µεταξύ Πακιστάν και
Αφγανιστάν στον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας.  
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Παρά τα ανωτέρω, πολλοί διατείνονται ότι η
πολτική των Η.Π.Α., στο Αφγανιστάν έχει αποτύχει κυ -
ρίως διότι δεν έλαβε επαρκώς υπ' όψιν της, την γεωγραφία,
την κουλτούρα της περιοχής και τις σχέσεις µε τα
γειτονικά κράτη, όπως το Πακιστάν και τις χώρες της Κ.
Ασίας.. Κατά τους τελευταίους µήνες οι Ταλιµπάν έχουν
ενισχυθεί, στις επαρχίες, οι οποίες δεν ελέγχονται, η παρα -
γωγή ηρωϊνης φθάνει τους 600 τόνους, η διαφθορά οργιά -
ζει και ο Μπιν Λάντεν παραµένει ασύλληπτος, προ -
στατευόµενος από τοπικούς αρχηγούς φυλών. Η εισβολή
στο Ιράκ το 2003, υπονόµευσε την αποστολή στο
Αφγανιστάν. Η διάδοση της ∆ηµοκρατίας στην χώρα
µοιάζει ανέφικτη και παρά την σχετική βελτίωση των
κοινωνικών δοµών και της οικονοµίας, η κατάσταση για
τους περισσοτέρους πολίτες, κυρίως των επαρχιών είναι
ζοφερή. Οι τοπικοί πολέµαρχοι εξακολουθούν να
διαµορφώνουν την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. 

Η αµερικανική πολιτική θεωρεί το Αφγανιστάν ως
µία οµοιογενή πολιτική και πολιτιστική οντότητα, ικανή
να µετατραπεί σε ένα δηµοκρατικό έθνος - κράτος,
σύµφωνα µε τα δυτικά πρότυπα. Στην πραγµατικότητα η
χώρα βασίζεται σε ευαίσθητες και ευµετάβλητες συµ -
µαχίες εκατοντάδων εθνοτήτων και φυλών µε διαφο ρε -
τικές καταβολές, γλώσσες και διαλέκτους. Η τοπική
γεωγραφία και κουλτούρα υπερισχύει της εθνικής.

Επιπλέον, το ∆υτικό ήµισυ του Πακιστάν κατοι -
κείται και ελέγχεται από Παστούνς, πολλοί εθνικιστές εκ
των οποίων, θεωρούν το ∆. Πακιστάν ως µέρος του ευρύ -
τερου Παστουνιστάν, γεγονός που δηµιουργεί επιπρό -
σθετες προκλήσεις στην περιοχή. 

Μία στρατηγική botom-up (τοπικές υποδοµές και
χαλαρή οµοσπονδία ή χαλαρή κεντρική εξουσία) θα ήταν
προτιµότερη από την ακολουθουµένη πολιτική top-down,
η οποία νοµιµοποιεί και ενδυναµώνει τους Ταλιµπάν και
την Αλ Καϊντα. Το αδύνατο σηµείο της στρατηγικής αυτής,
εν τούτοις είναι η πιθανή ενδυνάµωση των τοπικών πολε -
µάρχων και αρχηγών, γεγονός το οποίο δυνατόν να
αυξήσει την αστάθεια σε περίπτωση µελλοντικής αποχω -
ρήσεως των ξένων στρατευµάτων. Η νέα αυτή στρατηγική
θα πρέπει να µην καθυστερήσει λόγω της αλλαγής της
ηγεσίας του Λευκού Οίκου. Από Γαλλική διπλωµατική
πηγή διέρευσε στον Γαλλικό τύπο η πληροφορία ότι ο
Άγγλος Πρέσβης (Cowper Coles) στο Αφγανιστάν
προβλέπει αποτυχία των ΝΑΤΟϊκών στρατευµάτων και ότι
η βέλτιστη λύση θα ήταν ένας "αποδεκτός δικτάτωρ".

O επιτυχηµένος στο Ιράκ στρατηγός Petraeus,
αναλαµβάνοντας την νέα του θέση ως διοικητής της
Central Command, έχει ήδη έλθει σε επαφή µε το ∆.Ν.Τ.
και την Π.Τ., προκειµένου να συνδράµουν την προσπάθεια
στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Έχει γίνει αντιληπτό ότι
η λύση στην χώρα αυτή εκτός από στρατιωτική θα πρέπει
να είναι ταυτόχρονα και οικονοµική, εµπορική και
αγροτική.

Εις το Αφγανιστάν ευρίσκονται τώρα συνολικά
32.000 αµερικανοί στρατιώτες εκ των οποίων οι 19.000
υπό την CENTCOM και οι υπόλοιποι 13.000 υπό το
ΝΑΤΟ. 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το αντίπαλο
δέος της ∆ύσεως καιροφυλακτεί. Στις 11 και 12 Ιουνίου
2008, διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο επιστηµόνων,
ειδικών και πολιτικών, µε συµµετοχή των χωρών SCO, του
Αφγανιστάν, του Ιράν, της Γερµανίας, Μ. Βρεττανίας και
Ιταλίας µε θέµα το Αφγανιστάν, την Ευρασιατική
ασφάλεια και τον SCO. Τα µέλη του τελευταίου, αφού διε -
πί στωσαν ότι η αντιτροµοκρατική αµερικανική εκστρατεία
µέχρι στιγµής δεν έχει επιτύχει τους στόχους της,
προσεφέρθησαν για ανάληψη πολύπλευρης συνδροµής
στο Αφγανιστάν.

10. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Το διεθνές σύστηµα διανύει µεταβατική περίοδο

αναδιαµορφώσεως της δοµής του. Πιθανότερη εξέλιξη του
τρέχοντος µονοπολικού συστήµατος, αποτελεί ένα πολυ -
πολικό σύστηµα µε πόλους τις Η.Π.Α., Κίνα, Ρωσία, Ε.Ε.,
Ιαπωνία, Ινδία και σχέσεις ισορροπίας ισχύος µεταξύ των.
Ενδεχόµενη σύγκλιση χερσαίων δυνάµεων της Ευρασίας
(π.χ. Ρωσίας - Κίνας), είναι πιθανόν να προκαλέσει
ανασχετικό συνασπισµό εκ µέρους των υπολοίπων πόλων.

Σύµφωνα µε ενδείξεις, η υφισταµένη διεθνής ασ -
τάθεια, αναµένεται να ενταθεί. Κύριες αιτίες, η δραστική
αύξηση ζητήσεως ορυκτών καυσίµων σε συνδυασµό µε
την σηµαντική µείωση των αποθεµάτων τους, η ανισότης
στην διεθνή κατανοµή του πλούτου σε συνυδασµό µε την
δηµογραφική έκρηξη των υπαναπτύκτων περιοχών, η
κρίση στην παγκόσµια οικονοµία, οι µεταναστεύσεις, η
κατα στροφή του περιβάλλοντος, οι µεγάλης κλίµακος
εξοπλισµοί (η στρατιωτική τεχνολογία ευνοεί την επί -
θεση), η διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής και οι
ανά τον κόσµο στρατιωτικές συγκρούσεις.

Η Κ. Ασία µετατρέπεται σταδιακά σε µέρος της
εξισώσεως ασφαλείας των νοτίων και ανατολικών γειτο -
νικών χωρών. Ενώ οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά απο -
τελούσαν τους κύριους "παίκτες" στην περιοχή, ήταν η
Ρωσία, η ∆ύση, η Τουρκία και το Ιράν,  η Κ. Ασία κυριαρ -
χείται σταδιακά από περισσότερα Ασιατικά κράτη.
Μεταξύ αυτών η Κίνα, η Ρωσία, το Πακιστάν και η Ινδία
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. 

Το Αφγανιστάν, λόγω της γεωγραφικής του αξίας
προσελκύει την προσοχή των εξωτερικών "παικτών". Η
ανάγκη προωθήσεως των παραγοµένων ορυκτών καυσί -
µων των χωρών της Κ. Ασίας προς τις διεθνείς αγορές,
καθώς και η πρόκληση του ριζοσπαστικού Ισλάµ, καθιστά
το Αφγανιστάν κοµβική χώρα για την ασφάλεια των
χωρών αυτών.  

Η Κ. Ασία παραµένει µία περιοχή µεταβαλ -
λοµένων συµµαχιών, στην οποία δεν υπάρχουν µόνιµοι
εχθροί ή φίλοι. Η ασυµβατότης των εθνικών συµφερόντων
των κυρίων παικτών στην περιοχή αυτή, ενισχύει την
πιθανότητα αµοιβαίων εσφαλµένων εκτιµήσεων. Επιπλέον
όλοι οι εξωτερικοί "παίκτες" της περιοχής, εµπλέκονται
και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτου, γεγονός
που σηµαίνει ότι τυχόν επιπλοκές στις σχέσεις τους ανά
τον κόσµο θα αυξάνουν την αστάθεια της Κ. Ασίας.
Απόπειρες δηµιουργίας τοπικών µηχανισµών ελέγχου της
ασφάλειας, έχουν µέχρι στιγµής αποτύχει, κυρίως λόγω
διαφορετικών προσανατολισµών και αντιλήψεων περί
απειλών, εκ µέρους των τοπικών χωρών. Εξ άλλου, η
εθνική ετερογένεια και η πολυπολιτισµικότητα, σε συν -
δυασµό µε την κρατική παθογένεια (έλλειψη ελέγχου,
έγκληµα, διαφθορά, αντιδηµοκρατική συµπεριφορά, κα -
κο διαχείρηση κ.λ.π.), προκαλεί αστάθεια στα κράτη της Κ.
Ασίας. Κατά συνέπεια η διαµόρφωση ενός διαρκούς
σταθερού γεωπολιτικού περιβάλλοντος στην Κ. Ασία, δεν
φαίνεται πιθανή για το ορατό µέλλον

Η αρχική απόπειρα ασκήσεως πολιτικής επιρροής
στα κράτη της Κ. Ασίας, τόσο από την Τουρκία όσο και
από το Ιράν απέτυχε, µε αποτέλεσµα οι δύο αυτές χώρες
να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς τον Καύκασο,
εκάστη για διαφορετικούς λόγους.

Οι δραστηριοποίηση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
του Πακιστάν για το Αφγανιστάν, εκπηγάζει εκ του
Ζωτικού του Συµφέροντος όπως το Αφγανιστάν αποτελεί
χώρα µε φιλική προς αυτό κυβέρνηση και καθεστώς
σταθερότητος στο εσωτερικό του. Η Κίνα ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για τα κράτη της Κ. Ασίας, για ενεργειακούς
λόγους, για λόγους ανταγωνισµού µε άλλες εξωτερικές
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δυνάµεις αλλά και για την ευαίσθητη Βορειοδυτική της
επαρχία Ξινγιάνγκ (ένδειξη του ενδιαφέροντος αυτού
αποτελεί ο Κινεζικής πρωτοβουλίας Οργανισµός Συνερ -
γασίας της Σανγκάης). Η ανάµιξη των  Η.Π.Α. στην
περιοχή οφείλεται κυρίως στο Ζωτικό της Συµφέρον για
πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές και έλεγχο της οµαλής
ροής των ενεργειακών πόρων, καθώς και στον ευρα -
σιατικό ανταγωνισµό µε έτερες Μεγάλες ∆υνάµεις της
περιοχής, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Ενίοτε οι Η.Π.Α.
εκπέµπουν µηνύµατα αντιφατικής στρατηγικής, στην
περιοχή της Κ. Ασίας. Η Ρωσία αποβλέπει κατ' ελάχιστον
στην αποτροπή κυριαρχίας τοπικής δυνάµεως ή στην
δηµιουργία νέου αµερικανικού µετώπου στα σύνορά της,
ενώ κατά µέγιστον επιδιώκει την κυρίαρχη επιρροή της επί
των κρατών της Κ. Ασίας.

Η διαρκώς αυξανοµένη ενεργειακή εξάρτηση των
Μεγάλων ∆υνάµεων από την Μ. Ανατολή καθώς και από
άλλες ηπείρους, αυξάνει αναλόγως την στρατηγική
σηµασία των θαλασσίων οδών επικοινωνίας και ιδιαίτερα
των υποχρεωτικών περιοχών διελεύσεως (π.χ. στενά
Μαλάκκα, Ορµούζ, Ταϊβάν, Σουέζ, Αιγαίο, Βόσπορος, Γι -
βραλτάρ κ.λ.π.) και συγχρόνως ενισχύει την τάση των
ναυτικών εξοπλισµών.

Η εκκρεµότητα επιλύσεως του νοµικού καθε -
στώτος της Κασπίας (λίµνη ή κλειστή θάλασσα), επη -
ρεάζει τις σχέσεις των ενδιαφεροµένων χωρών, τις δια -
δικασίες εκµεταλλεύσεως των ενεργειακών πηγών της
περιοχής, καθώς και τις αποφάσεις κατασκευής των
αγωγών µεταφοράς των ορυκτών καυσίµων.

Στην διαµάχη ελέγχου της ροής των ορυκτών
καυσίµων της Κ. Ασίας προς την Ευρώπη και την Ασία,
µεταξύ Η.Π.Α. και Ρωσίας, φαίνεται ότι η δεύτερη
προηγείται. Στην περιοχή αυτή, οι αγωγοί οι οποίοι ελέγ -
χονται από την ∆ύση, προστατεύονται στρατιωτικά από
δυνάµεις του ΝΑΤΟ καθώς και του Οργανισµού για την
∆ηµοκρατία και την Οικονοµική Ανάπτυξη (GUAM), ενώ
οι υπόλοιποι αγωγοί προστατεύονται τόσο από τον
Οργανισµό για την Συνεργασία της Σανγκάης (SCO), όσο
και από τον Οργανισµό Συµφώνου Συλλογικής Ασφάλειας
(CSTO).

Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στην
πρόσφατη στρατιωτική σύγκρουση στον Καύκασο, είναι η
προσπάθεια διευρύνσεως του ΝΑΤΟ προς την πρώην
Σοβιετική σφαίρα επιρροής, η ενεργειακή γεωπολιτική
διάσταση της ευρύτερης περιοχής, οι αντικπουόµενες
πολιτικές των Η.Π.Α. και η ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Οι κύριες επιπτώσεις από την στρατιωτική
σύγκρουση του Αυγούστου 2008 στον Καύκασο, είναι η
αστάθεια στην περιοχή µε δυσµενείς πολιτικές, οικονο -
µικές και ενεργειακές συνέπειες κυρίως για την Γεωργία
αλλά και για τις Η.Π.Α., ενώ η Ρωσία έθεσε σε αµφι -
σβήτηση την αµερικανική επεµβατική µονοµέρεια, του -
λάχιστον στην περιοχή των συνόρων της και συγχρόνως
εξέπεµψε προειδοποιητικό µήνυµα προς τα γειτονικά της
κράτη, ως προς τις πολιτικο-οικονοµικές επιλογές τους.

Παρά την σχετική πρόοδο η οποία έχει επέλθει
στο Αφγανιστάν από τις ΝΑΤΟϊκές και Αµερικανικές
δυνάµεις, σε τοµείς όπως η ανοικοδόµηση, η κεντρική
οργάνωση της χώρας, η υλικοτεχνική και στρατιωτική
υποδοµή, εν τούτοις η κατάσταση απέχει πολύ από την
επιδιωκόµενη σταθερότητα, την καταπολέµηση της τρο -
µοκρατίας, της διαφθοράς και της φτώχειας. Οι σχετικές
επικρίσεις διατείνονται ότι ακολουθείται εσφαλµένη
στρατηγική η οποία δεν λαµβάνει υπ' όψιν την γεωγραφία,
την κουλτούρα και τις τοπικές εθνικές και φυλετικές
ιδιαιτερότητες, ενώ ο παράλληλος πόλεµος στο Ιράκ
συντελεί στην µη επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών
στο Αφγανιστάν. Η νέα πολιτική ηγεσία των Η.Π.Α.,

εξετάζει το ενδεχόµενο συνολικής αναθεωρήσεως της
στρατηγικής στην χώρα αυτή.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στο υπό διαµόρφωση πολυπολικό διεθνές σύ -

στηµα, η Τουρκία έχει µεγαλύτερα περιθώρια πολιτικής
και στρατιωτικής αυτονοµήσεως, κατά την προσπάθειά
της να καταστεί περιφερειακή δύναµη, ενώ για την χώρα
µας, απαιτείται συνετή και έξυπνη διαχείριση του
πλέγµατος των εσωτερικών και εξωτερικών συντελεστών
ισχύος.

Η Ελλάς, ως γέφυρα µεταξύ Ευρώπης, Ασίας και
Αφρικής, επηρεάζεται από τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, την
Τουρκία, την Μ. Ανατολή και την Α. Μεσόγειο. Το γεγονός
ότι η χώρα µας ευρίσκεται εντός του τριγώνου ασταθείας
Βαλκανίων, Μ. Ανατολής και Καυκάσου, ανεξαρτήτως της
υψηλής επικινδυνότητος σε θέµατα ασφαλείας, της
παρέχει ευκαιρίες αποκτήσεως ρόλου στην διαµόρφωση
του συγκεκριµένου γεωπολιτικού υποσυστήµατος, µε
κατάλληλη εκµετάλλευση των παραγόντων εθνκής της
ισχύος. Η Εθνική Στρατηγική της χώρας θα πρέπει να
αποβλέπει στην απόκτηση διεθνούς φήµης, ως προς τον
ρόλο της στην περιοχή, περιέχουσα κατ' ελάχιστον τους
χαρακτηρισµούς "αξιόπιστος", "σταθεροποιητής", "πολιτι -
κά συνεκτικός", "οικονοµικά εύρωστος", "γεφυροποιός",
"όχι δεδοµένος", "το µεγαλύτερο κράτος στην περιοχή από
πλευράς θαλασσίας ισχύος", "απαραίτητος παίκτης για την
Ανατολική Μεσόγειο", "ουσιαστικός σύµµαχος, βάσει
δυνατοτήτων", "δύναµη status quo", "ελεγκτής Αιγαίου",
"ενεργειακός κόµβος".  

∆ιαφαινοµένης της διεθνούς µεγάλης δοκιµασίας,
κατά τα επερχόµενα έτη, στους αλληλένδετους τοµείς της
οικονοµίας και ενέργειας, η χώρα µας θα πρέπει να απο -
κτήσει διακοµµατική µακροπρόθεσµη σχετική πολιτική η
οποία δεν θα έπεται αλλά θα προηγείται των γεγονότων.
Βασικές αρχές της πολιτικής αυτής θα πρέπει να είναι η
άµεση προσαρµογή στους οικονοµικούς κανόνες του
διεθνούς συστήµατος, η εκµετάλλευση των ευκαιριών τις
οποίες δηµιουργούν οι αναδυόµενες οικονοµικές δυνάµεις,
η ουσιαστική επένδυση στην παιδεία (εξυγίανση, έλεγχος,
αξιολόγηση, σύνδεση µε παραγωγή, παράλληλη ιδιωτική
παιδεία) και το ανθρώπινο κεφάλαιο και η από τώρα
µεθόδευση των ενεργειών επιλύσεως του ενεργειακού
προβληµατος (π.χ. ποικιλία πηγών εισαγωγής ορυκτών
καυσίµων, επαρκής παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας
συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως και της πυρηνικής,
έλεγχος καταναλώσεως ενέργειας κ.λ.π.).

Το κατά δυναµικό τρόπο αυξανόµενο διεθνές πρό -
βληµα της ενέργειας, αυξάνει την γεωστρατηγική σηµασία
των θαλασσίων οδών επικοινωνίας και κυρίως µία σειράς
κρισίµων θαλασσίων στενών. Το γεγονός αυτό αναβαθ -
µίζει γεωστρατηγικά και την χώρα µας η οποία οφείλει να
κεφαλαιοποιήσει την ευκαιρία αυτή µε την άµεση
αναθεώρηση της πολιτικής της, ως προς την παρουσία και
τον ρόλο της στο Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο.

Ο ∆υτικός προσανατολισµός της Ελλάδος είναι
αναµφισβήτητος (ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ιστορία, πολιτικό σύστηµα,
πολιτισµός). Εν τούτοις η γεωγραφική γειτνίαση µε την
Ρωσία και τα οικονοµικά συµφέροντα που απορρέουν από
την πρόσφατη ενεργειακή συνεργασία, καθιστούν την
Μόσχα µέρος της εξίσωσης. Αν και οι Η.Π.Α. είναι η µόνη
χώρα ικανή να επηρεάσει τις εξελίξεις σε θέµατα εθνικού
ενδιαφέροντος, η µέχρι στιγµής στάση της δεν ευνοεί την
χώρα µας. Εναπόκειται στην ορθά επιλεγµένη Εθνική
Στρατηγική της Ελλάδος να αναστρέψει το υφιστάµενο
κλί µα. Βασική αρχή της εν λόγω ΕΘΣΤ, θα πρέπει να είναι
η ισορροπία µεταξύ σχέσεων πελάτου µε τις Η.Π.Α. (και
όχι δεδοµένης υπακοής) και παράλληλης ρεαλιστικής συ -

22222222

8ο
 Ε

Ν
Η

Μ
Ε

ΡΩ
Τ

ΙΚ
Ο

 Σ
Ε

Μ
ΙΝ

Α
ΡΙ

Ο
   

 1
η 

ΣΤ
ΡΑ

Τ
ΙΑ

 - 
Α

.Τ
.Α

.



νεργασίας µε την Ρωσία κατά τρόπο ο οποίος δεν θα υπερ βαίνει ήδη ισχύουσες πρακτικές ∆υτικών κρατών της Ε.Ε. (π.χ.
Γερµανία, Ιταλία κ.λ.π.) και µη (π.χ. Τουρκία).



∆ια µέσου των σχετικά προσφάτων παγ-
κόσµιων πολιτικών εξελίξεων και δηµοσιότητας
σηµαντικών γεγονότων όπως της συνεχιζόµενης
οικονοµικής κρίσης, της αλλαγής πολιτικής ηγεσίας
στις Η.Π.Α, της µείωσης της τιµής του Πετρελαίου,
της συνεχιζόµενης και σύντοµα ενισχυµένης προ-
σπάθειας καταστολής της τροµοκρατίας, της αυ-
ξανόµενης ζήτησης για προστασία των θαλάσσιων
περιοχών µε την εµπλοκή κρατών αλλά και ορ-
γανισµών όπως το ΝΑΤΟ, καταγράφεται η νέα
πολιτικό-στρατιωτική πραγµατικότητα. Ως κοινωνία
που θεωρείται υλιστική και πραγµατιστική, που
χαρακτηρίζεται κυρίως από ανθρώπους του ορθο-
λογιστικού συµφέροντος, της ρεαλιστικής και νεο-
ρεαλιστικής σχολής και λιγότερο της ιδεολογικής, η
αλλαγή στην προεδρία των ΗΠΑ δεν αποτελεί το
σηµαντικότερο γεγονός, όσο το πρόσωπο το οποίο
διαδέχεται τον έως την 20η Ιανουαρίου 2009, Πρόεδρο
των Η.Π.Α George Bush Jr.

Μερικές εβδοµάδες µετά τα τελικά απο-
τελέσµατα του νεοεκλεγέντος Αφρό-Αµερικανού
Προέδρου, ήδη έχει αλλάξει η εικόνα της εξωτερικής
πολιτικής των Η.Π.Α, όσο και των υπολοίπων κρατών
όπως την αντιλαµβάνονται. Βεβαίως η αλλαγή αυτή
για άλλους είναι θετική και για άλλους αρνητική. ∆εν
παύει όµως να είναι µια αναγκαία κίνηση και πολύ-
αναµενόµενη, πιθανώς για να ανατρέψει το εκ' του
αποτελέσµατος δυσµενές παγκόσµιο κλίµα σε όλους
τους τοµείς πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς,
στρατιωτικούς.

Για τα δεδοµένα της Βόρειο-Ατλαντικής
Συµµαχίας, η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ
µπορεί να ευοδώσει τα µέγιστα, καθώς τα κράτη
σπεύδουν αρχικώς σε διµερές εθνικό επίπεδο, να
οριοθετήσουν εκ'νέου τις υφιστάµενες συνεργασίες
τους ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες.

Στο πολύ-συµµετοχικό επίπεδο της Συµ-
µαχίας, οι Η.Π.Α όπως και τα υπόλοιπα κράτη-µέλη,
καλούνται να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το
υφιστάµενο πλαίσιο συνεργασίας σε όλους τους τοµείς
και αρµοδιότητες της Συµµαχίας: πολιτικούς, στρα-
τιωτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικό-πολιτικούς.

∆εδοµένων των αρνητικών γεωστρατηγικών
εξελίξεων σε διάφορες "αστάθµητες περιοχές από
αστάθµητους παράγοντες", καθώς και της ανεξέλεγ-
κτης έπαρσης βίαιων πράξεων, κινήσεων και στρατιω-
τικών συρράξεων, οι Η.Π.Α καλούνται σε σύντοµο
διάστηµα να λάβουν θέση τόσο εντός του πλαισίου της
Συµµαχίας όσο και ανεξάρτητα.

Το 2009, όπως διαφαίνεται τόσο για τις πολυε-

θνικές συµµαχίες όσο και την Βόρειο-Ατλαντική
Συµµαχία είναι σηµαντικό έτος. Τους επόµενους µήνες
θα τεθούν κάποια ερωτήµατα σχετικά µε την ενίσχυση
ή όχι της παγκόσµιας ασφάλειας. Πολιτικά αυτό
σηµαίνει την από κοινού προσπάθεια για συλλογική
Νατοϊκή απόφαση ως προς τον "οδικό χάρτη", για τους
όρους εµπλοκής της Συµµαχίας, στην επιβολή της
ασφάλειας και σταθερότητας όπως δηµοκρατικά
αποδέχονται όλοι όσοι συµβάλλουν στην σηµερινή
δυτική φιλελεύθερη ∆ηµοκρατία. Αυτό εξίσου ση-
µαίνει πως τα έως σήµερα δεδοµένα της επιβολής
ασφάλειας για συλλογική άµυνα θα αλλάξουν.

Εφόσον υπάρχει ζήτηση από µεγάλες δυνάµεις
είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είτε µέσω Ε.Ε όπως π.χ.
της Μεγάλης Βρετανίας, και των Η.Π.Α για το
Αφγανιστάν ή το Ιράκ δια του ΝΑΤΟ, ή της Γαλλικής
Προεδρίας για εξεύρεση λύση στο δυσµενές διεθνές
οικονοµικό σύστηµα ή δια της δηµιουργίας και της
υλοποίησης της πρώτης συνόδου της Μεσογειακής
Ένωσης δια της Ε.Ε, που θα έχει σύντοµα έδρα την
Βαρκελώνη, η επόµενη σύνοδος κορυφής σε επίπεδο
κρατών-µελών της Συµµαχίας στο Κίελο-Στρασ-
βούργο το 2009 θεωρείται πως θα οριοθετήσει την
επιβολή νέων κριτηρίων για εµπλοκή στην πολιτική
περιφερειακής και παγκόσµιας ασφάλειας.

Την 21η Ιανουαρίου 2009 ο νέος Πρόεδρος
των Η.Π.Α θα έχει την δυνατότητα να διατηρήσει τον
ρόλο του ως "πολιτικό ίνδαλµα" όπως αναδείχθηκε,
εφόσον αφενός πράξει µε γνώµονα την ανάγκη για
εµπιστοσύνη και ισοζύγια συνεργασία τουλάχιστον
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ΟΗΕ και αφετέρου εφόσον
τα εθνικά συµφέροντα των Η.Π.Α συµπορεύονται µε
τα συµφέροντα των υπολοίπων κρατών-µελών και
συνεργαζοµένων µε το ΝΑΤΟ κράτη. Οι Η.Π.Α είχαν
και έχουν την ικανότητα, και αυτή απλά είναι η
πολιτική πραγµατικότητα, να αναλαµβάνουν πολιτικές
ή στρατιωτικές πρωτοβουλίες ασχέτως µε το αν είναι
σωστές ή λανθασµένες. Εφόσον συνεπώς ένα κράτος
που κατέχει και την στρατιωτική υπεροχή αναλαµ-
βάνει πρωτοβουλίες, η τοποθέτηση ενός Αφρό-
Αµερικανού και νέου σε ηλικία προέδρου, που ήδη
έχει γραφεί στην ιστορία, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί
παρά ως πολιτική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία
που σηµειωτέο, θα έχει αντίκτυπο τόσο στα εθνικά
τους όσο και τα διεθνή θέµατα.

Οι Η.Π.Α το ΝΑΤΟ και οι νέες προκλήσεις
ασφάλειας

Οι πρώτες ενδείξεις µετά και την εκλογή του
νέου Προέδρου στις Η.Π.Α, αδιαµφισβήτητα είναι
θετικές και θερµές, σχετικά και µε την αποφασιστική

Το ΝΑΤΟ, οι Η.Π.Α και
η Νέα Πολιτική Πραγµατικότητα

Γράφει ο ∆ρ. Μάριος-Παναγιώτης Ευθυµιόπουλος (1)
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πολιτικό-στρατιωτική πορεία που έχουν ήδη προ -
διαγράψει τα κράτη-µέλη, στα πλαίσια λειτουργίας της
Συµµαχίας.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί σε αυτό το σηµείο
πως εκ' των υστέρων µε τα έως τώρα εµπειρικά
δεδοµένα, θεωρείται πως η πολιτική του ΝΑΤΟ είναι
ταυτόσηµη, άλλα όχι όµοια µε την εξωτερική πολιτική
ασφάλειας των Η.Π.Α. Κάτι το οποίο αναδεικνύει την
σηµαντική συµβολή των Η.Π.Α στην Συµµαχία. 

Μια συνεπώς θετική και θερµή όπως δια -
φαίνεται υποδοχή του νέου Αµερικανού Προέδρου στο
Συµβούλιο των Αρχηγών Κρατών του ΝΑΤΟ,
πρόκειται να σηµάνει µια εκ' νέου προσπάθεια
ανανέωσης πολιτικών πρωτοβουλιών τόσο των
Αµερικανών όσο και των υπολοίπων κρατών-µελών
όπως π.χ. της Ελλάδας στο Βόρειο-Ατλαντικό
Συµβούλιο. 

Οι ασύµµετρες απειλές θα εξακολουθήσουν να
υπάρχουν. Οι κοινωνικές και στρατιωτικές επανα -
στατικές τάσεις σε αστάθµητα κράτη µέσω αστάθ -
µητων παραγόντων θα υπάρχουν. Η πειρατεία στην
θάλασσα, µια ασύµµετρη απειλή που δείχνει να
ωριµάζει και να επανέρχεται στο πολιτικό-στρατιωτικό
προσκήνιο διογκώνεται, δεδοµένης και της συνεχούς
αυξανόµενης οικονοµικής κρίσης που οδηγεί και ίσως
συνεχίσει να οδηγεί πολλούς σε τέτοιες κατακριτέες
κινήσεις, δεν είναι παρά µόνο λίγες από τις πολλές
προκλήσεις που καλείται στον 21ο αιώνα το ΝΑΤΟ να
απαντήσει. Οι Η.Π.Α καλούνται ως παραδοσιακή δύ -
ναµη να ενισχύσει τον ρόλο της στην Συµµαχία, αλλά
και να πορευθεί, εφόσον επικαλείται την πολιτική της
δύναµη, των πολιτικών αποφάσεων της Συµµαχίας.
Ταυτοχρόνως καλείται να δείξει στα υφιστάµενη
κράτη-µέλη αλλά και συνεργαζόµενα µε το ΝΑΤΟ
κράτη, τους λόγους συνεχούς ή και αυξανόµενης
συνεισφοράς. 

Πιστεύεται, συνεπώς πως ο µόνος τρόπος για
να γίνει αυτό εφικτό και προφανώς να οριστούν τα
εθνικά συµφέροντα όλων των κρατών-µελών στη
Συµµαχία είναι να επικαλεστούν και να στηρίξουν
πλέον ως πολιτική πρωτοβουλία, που σηµειωτέο
θεωρούν πολλά κράτη, την ανάγκη δηµιουργίας ενός
νέου στρατηγικού πλάνου της Συµµαχίας. 

Ένα πλάνο που θα αναβαθµίζει το υπάρχον
του 2001, αλλά και το οποίο θα παρέχει κανονιστικά
και ένα νέο νοµικά, πολιτικά κοινωνικά και υλικά
πλαί σιο λειτουργίας της Συµµαχίας. Πιθανολογείται
πως για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό πρέπει πρωτίστως
να οριστούν τα εθνικά συµφέροντα των κρατών σε ένα
"κοινό υπερεθνικό παρανοµαστή". Θεωρείται σηµαν -
τικό για τα κράτη-µέλη που δεν κατέχουν ηγετικό ρόλο
στο ΝΑΤΟ να στηρίξουν µε τα ίδια µέσα την Συµµαχία
όπως οι Η.Π.Α. Κάτι τέτοιο ενισχύει τον ρόλο των
κρατών αυτών, ενισχύει την πολιτική της Συµµαχίας,
ενισχύει τον ηγετικό ρόλο των Η.Π.Α και τελικά και
σηµαντικότερα ενισχύει το δηµοκρατικό πλαίσιο
λειτουργίας και λήψης αποφάσεων του Βόρειου-

Ατλαντικού Συµβουλίου. 

Η διεύρυνση των Σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Μια επανεξέταση του στρατηγικού πλάνου
της Συµµαχίας πιθανώς το 2009 ή το 2010 όπως και
αναµένεται, θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα διεύ -
ρυνσης των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Το καλοκαίρι του
2008, οι σχέσεις των δύο µερών αµφισβητήθηκαν δε -
δο µένης της πολεµικής σύρραξης µεταξύ της Ρωσίας
και της Γεωργίας. Τα γεγονότα αυτά ωστόσο δεν
αποτέλεσαν ουσιαστικό πλήγµα στις σχέσεις των δυο
µερών όσο και στο Συµβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NATO-
Russia Council NRC). Φαινοµενικά, διπλωµατικά και
πολιτικά διαφαινόταν το αντίθετο αρχικά, αλλά µε την
ένδειξη της προσπάθειας κατάπαυσης και επίλυσης της
διαµάχης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, όσο και της
συνεχούς προσπάθειας επίλυσης του προβλήµατος καί
µέσω του ΝΑΤΟ, του NRC αλλά και της δηµιουργίας
επιτροπής ΝΑΤΟ-Γεωργίας, αναδεικνύεται η πρόθεση
από όλες τις µεριές για επαναπροσδιορισµό των
εθνικών τους θέσεων και προθέσεων. 

Αυτό σηµαίνει πώς ο επαναπροσδιορισµός του
Στρατηγικού Πλάνου του ΝΑΤΟ θα πρέπει να λάβει
υπόψην του πέραν των όλων εθνικών συµφερόντων
των κρατών της Συµµαχίας και τα συµφέροντα των
συνεργαζοµένων µε αυτό όπως η Ρωσία: Αποτελεί
πρώην ψυχροπολεµικό αντίπαλο µε τον οποίο ωστόσο
δηµιουργήθηκε µια σχέση αλληλεξαρτώµενη έως και
σήµερα. 

Εάν θα µπορούσε να οριστεί συνεπώς µια νέα
τάξη πολιτικών γεγονότων, µε αφορµή την εκλογή
ενός ιστορικού, τόσο για τα Αµερικανικά όσο και τα
παγκόσµια δεδοµένα, Προέδρου των Η.Π.Α, που να
αποτελέσει τελικά την αφετηρία για πολιτική ενίσχυση
των θέσεων και πολιτικών των κρατών του ΝΑΤΟ σε
πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, θεωρείται πως είναι
η σωστή στιγµή. 

∆εδοµένης και της οικονοµικής κρίσης που
δεν έχει ακόµα ορίσει το µέγεθος της ύφεσης αλλά και
επιπλοκών που θα επέλθουν στο εγγύς µέλλον, καθώς
και των στρατιωτικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει
και θα αντιµετωπίσει το ΝΑΤΟ, τα συνεργαζόµενα µε
την Συµµαχία κράτη και οι Η.Π.Α, χρειάζεται πολιτική
πρωτοβουλία ανασύνταξης και ανασυγκρότησης δυνά -
µεων και στον τοµέα της ασφάλειας. Έτσι, θα εξα σφα -
λιστεί µακροχρόνια η συνεργασία και λειτουργικότητα
στρατιωτικά επιχειρησιακή, διοικητική, οικονοµική,
πολιτική ώστε να εξασφαλιστεί η µελλοντική πορεία
του κρατών-µελών του ΝΑΤΟ αλλά και ξεχωριστά των
όλων όσων κρατών αναλαµβάνουν ή θέλουν να
εξακολουθήσουν να αναλαµβάνουν ρόλο ηγετικό στα
διεθνή γεγονότα.

1.  Ο ∆ρ. Ευθυµιόπουλος είναι Αριστούχος ∆ιδάκτωρ Πολιτικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και υπότροφος του Ιδρύµατος
Ωνάση. Το γνωστικό του αντικείµενο είναι οι ∆ιεθνείς Σχέσεις. Ειδικεύεται
στις πολιτικές του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
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Σε ό,τι σήµερα κανείς βλέπει, ακούει και
διαβάζει, αποκλείεται να µη συναντήσει τη λέξη
κρίση, µε οποιαδήποτε έννοια, που έχει καταστεί
εφιάλτης και καθηµερινό βίωµα.

∆ιεθνείς Οικονοµικοπολιτικές Κρίσεις

Η σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση
προσεγγίζει ιστορικές διαστάσεις. Άρχισε από τις
ΗΠΑ και εξαπλώθηκε γρήγορα και έξω από τις ΗΠΑ,
χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση, προς το παρόν.

Η κρίση των κλιµατικών αλλαγών προκαλεί
το ισορροπηµένο παγκόσµιο περιβάλλον. Φυσικές
καταστροφές προκαλούν ανθρωπιστικής φύσης,
µεταναστευτικές και κρίσεις προσφύγων. Η έλλειψη
αειφόρου ανάπτυξης επιτείνει πάντως το πρόβληµα.

Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο
αποκορύφωµα. Τα βιοµηχανικά αναδυόµενα κράτη
έχουν µερίδιο της ευθύνης. Οι χώρες µε ενεργειακό
πλούτο, τον χρησιµοποιούν πολλάκις ως "πολιτικό
όπλο" και δηµιουργούν κρίση. Αλλά η κρίση προήλθε
και γιατί δεν υπήρξε ανανεώσιµο ενεργειακό
σύστηµα.

Στρατιωτικοπολιτικές Κρίσεις

Υφίστανται και κρίσεις που προκαλούνται από
διαµάχες µικροτέρων κρατών, κυβερνήσεων µε
αντάρτες και κυβερνήσεων µε εθνικές µειονότητες και
τροµοκράτες. Εδώ, κατά κύριο λόγο, το χειρισµό και
την αντιµετώπιση των κρίσεων αναλαµβάνει το
ένοπλο προσωπικό. Απαιτείται να διαθέτει προς τούτο
:

Ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστηµα
Συναγερµού. Σύστηµα που να εξασφαλίζει τη
σταδιακή αλλά και την άµεση, ανάλογα µε το επείγον,
επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας για έγκαιρη
επέµβαση.

∆υναµικούς κανόνες εµπλοκής, ώστε και η
αυτοάµυνα να εξασφαλίζεται αλλά και να επιβάλλεται
η τάξη σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και κεκτηµένο.

∆ύναµη ταχείας αντίδρασης, που να
µεταφέρεται ταχέως και να διαθέτει ειδικό και
σύγχρονο εξοπλισµό, ανάλογα µε την περίπτωση. Η
έγκαιρη στρατιωτική παρουσία στις ευαίσθητες
περιοχές, αποτρέπει πιθανή ή αναµενοµένη κρίση και
αντιµετωπίζει την κρίση, εφόσον εκδηλωθεί.

Κινητά κέντρα επιχειρήσεων, κατάλληλα
εξοπλισµένα µε µέσα υψηλής τεχνολογίας. Οι
δοκιµασµένες και µε εµπειρία διαδικασίες, τα στοιχεία
από βάσεις δεδοµένων, τα στοιχεία από συστήµατα

επιτήρησης-πληροφοριών και η µεταφορά, σε
πραγµατικό χρόνο, εικόνας από την περιοχή της
κρίσης στα κέντρα επιχειρήσεων, εξασφαλίζουν την
ορθότητα των αποφάσεων για το χειρισµό και την
αντιµετώπιση των κρίσεων.

Στην κρίση του Καυκάσου, Αύγουστος 2008,
ρωσικές ευέλικτες και σύγχρονες τώρα δυνάµεις
επεµβαίνουν, µέσα σε χρόνο "ρεκόρ" για τα πρόσφατα
ρωσικά χρονικά, και αντιµετωπίζουν άµεσα την κρίση
στη Γεωργία.

Στην κρίση της πειρατείας πλοίων ανοικτά της
Σοµαλίας, που συνεχίζεται και το 2008, ειδικές και µε
εµπειρία νατοϊκές και ευρωπαϊκές δυνάµεις
αναλαµβάνουν την καταστολή της πειρατείας, σε
συνδυασµό και µε άλλες διεθνείς δυνάµεις.

Στην κρίση οµηρίας στην Κολοµβία, Ιούλιος
2008. µε τη συλλογή πληροφοριών και µε τη µυστική
εισχώρηση ενόπλων πρακτόρων στις οµάδες
ανταρτών στην Κολοµβία, επιτυγχάνεται η
προσχεδιασθείσα απόδραση κρατουµένων οµήρων και
εκτονώνεται η κρίση.

Στην κρίση του Λιβάνου, Ιούλιος 2006, η
οργάνωση Χεζµπολάχ στο Ν. Λίβανο, χρησιµοποίησε
σύγχρονα µη επανδρωµένα αεροσκάφη συλλογής
πληροφοριών για να εντοπίζει στόχους µέσα στο
Ισραήλ, τους οποίους στόχους επίµονα προσέβαλε µε
πυραύλους "κατιούσα" και επέτεινε την κρίση,
αποτυχία που χρεώνεται στο Ισραήλ.

Στις τροµοκρατικές επιθέσεις ενόπλων στη
Βοµβάη της Ινδίας, στις 26 Νοεµβρίου 2008,
στρατιώτες και οµάδα αντιτροµοκρατικής
αντιµετωπίζουν, µεταξύ άλλων, την κρίση οµηρίας σε
ξενοδοχεία.

Πάντως, παλαιά συστήµατα συνεχίζουν να
χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα που οι διεθνείς
οικονοµικοπολιτικές συνθήκες είναι διαφορετικές.
Απαιτείται η αναθεώρηση του από τον Β΄Π.Π., κατά
βάσει ισχύοντος οικονοµικού συστήµατος και οι
µεταρρυθµίσεις στα αρµόδια όργανα των Η.Ε., G-8
και G-20. Απαιτείται στρατηγική επαναφοράς στην
προ της κρίσης κατάσταση, επίσης οµάδα εµπείρων,
κατά τοµέα κρίσης και παροχή συµβουλών-γνώσεων
στις υπεύθυνες για τις κρίσεις κυβερνήσεις.

Ωστόσο, στις στρατιωτικοπολιτικές κρίσεις,
το ένοπλο προσωπικό φαίνεται να προσαρµόζεται
ευκολότερα στις εκάστοτε απαιτήσεις των κρίσεων,
να ενστερνίζεται περισσότερο τις νέες αντιλήψεις της
υψηλής πολεµικής τεχνολογίας και να αντιµετωπίζει
καλύτερα τις αναµενόµενες κρίσεις, όπου και σε όση
έκταση εµπλέκεται.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Του Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση
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Τί σηµαίνει "Στολή" άρα-
γε;; Κατά τα λεξικά σηµαίνει, γε-
νικά : η οµοιόµορφη και διακριτική
ενδυµασία καθενός από τα άτοµα
που ανήκουν σε ορισµένο επάγ-
γελµα, τάξη, οργάνωση κ.λ.π. Για
τους στρατιωτικούς δε, είναι η
οµοιόµορφη ενδυµασία, συνοδευό-
µενη από οµοιόµορφο επίσης κά-
λυµµα της κεφαλής και διακριτικά,
η οποία χαρακτηρίζει την στρα-
τιωτική ιδιότητα. Οι στρατιωτικοί
κανονισµοί ορίζουν µε λεπτοµέ-
ρειες όλα τα σχετικά µε τις στολές.

Τι σηµαίνει "Αντιποίηση
Στολής";; Πάντα κατά τα λεξικά : η
χωρίς νόµιµη άδεια ή εξουσιο-
δότηση χρήση στολής ή άλλου
διακριτικού.

Θα αναρωτηθείτε : τώρα τι
µας λέει η κυρία; Μας κάνει µα-
θήµατα στρατιωτικών, ή µη, κα-
νονισµών ; Η απάντηση είναι ΝΑΙ.
Και το λέω µετά λόγου γνώσεως. Τα
µαθήµατα αυτά, όµως, δεν είναι τα
τυπικά µαθήµατα που διδάσκονται
στις Σχολές, αλλά η έκφραση, υπό
µορφήν διαµαρτυρίας -θέλετε έτσι
αυτό να λέγεται;- µιας απλής πο-
λίτου αυτής της χώρας, η οποία
θέλει να βλέπει πράγµατα, αυτο-
νόητα, να γίνονται πράξη και όχι
πρόκληση.

Για να γίνω πιο σαφής.
Ενοχλούµαι αφάνταστα από τις
παραποιήσεις, οπουδήποτε αυτές
αναφέρονται, γενικά και ειδικά. Και
ειδικά - και σ΄αυτό θα επικεντρωθώ
- όταν βλέπω στολές να γίνονται
αντικείµενο πρόκλησης, σχολια-
σµού και χλευασµού από πολλούς
και διαφόρους. Συγκεκριµένα, αρχί-
ζοντας από τα πιο απλά :

* Γίνονται παρελά-
σεις µαθητών. Υποτίθεται ότι τα
ρούχα που φορούν (οι στολές)
πρέπει να είναι οµοιόµορφες για να
παρουσιάζουν ένα σύνολο. Εκεί
όµως βλέπεις όλα τα περίεργα.
∆ιαφορετικά µήκη και σκισίµατα
στις φούστες (δεν πάµε για
πασαρέλα κορίτσια), διαφορετικά
πουκάµισα ή µπλούζες, παπούτσια,
µπότες, ένα συνονθύλευµα. Το
θέαµα, τουλάχιστον αστείο. Και τα
σχόλια, από τους θεατές µέχρι τους
σχολιαστές των ΜΜΕ; Καυστι-
κότατα.

* Στα νοσοκοµεία, το
νοσηλευτικό προσωπικό (γιατροί
και νοσηλευτές). Φορούν την
άσπρη µπλούζα (στολή γι΄αυτούς).
Εκεί βλέπεις και καλά αλλά και
πολλά άσχηµα. Υπάρχουν αυτοί
που φορούν τις καθαρές, απαστρά-
πτουσες λευκές µπλούζες, αλλά
υπάρχουν και κάποιοι άλλοι
που……καλύτερα να µην τους
βλέπεις. Το άσπρο έχει γίνει……-
άστο καλύτερα. Σπανίως θα δεις την
µπλούζα κουµπωµένη (γιατί υπάρ-
χουν τα κουµπιά άραγε;) και απο-
λαµβάνεις τον φέροντα το ρούχο να
περπατά και….να πετά!!! Η
µπλούζα έχει µεταµορφωθεί, ανοί-
γοντας µε το περπάτηµα, σε φτερά.
Άσχηµο το θέαµα. Αφήστε το άλλο
απαράδεκτο που βλέπεις σε πολλά
νοσοκοµεία και το αναφέρω συνο-
πτικά. Όταν οι γιατροί και οι νοση-
λευτές βρίσκονται µέσα στα χει-
ρουργεία φορούν ειδικές φόρµες,
διαφορετικού χρώµατος, και τσό-
καρα. Αυτό το ένδυµα, υποτίθεται
ότι το φορούν µπαίνοντας στο χώρο
των χειρουργείων για την αποφυγή

µολύνσεως µε µικρόβια και θα
πρέπει να το βγάζουν όταν φεύγουν
από τους χειρουργικούς χώρους.
Αυτό είναι το πρέπον. Τι συµβαίνει
όµως στην πραγµατικότητα; Πάµ-
πολλες φορές βλέπεις γιατρούς και
νοσηλευτές να κυκλοφορούν στους
κοινόχρηστους χώρους των νοσο-
κοµείων φορώντας την χειρουργική
"στολή". Ακόµη και σε περίπτερα ή
καφετέριες έξω από τα νοσηλευτικά
ιδρύµατα εµφανίζονται µε αυτή την
περιβολή. Και αν πεις τίποτε θα σε
πουν υπερβολικό, θα σε χαρακτη-
ρίσουν ότι ζεις στον δικό σου κό-
σµο, θα πουν ότι είσαι ιδιόρρυθµος.
Έχετε καµιά αντίρρηση ότι αυτοί οι
χαρακτηρισµοί θα αποδοθούν; Η
απάντησή τους µπορεί να είναι ότι
"µόλις µπούµε ξανά στους χειρουρ-
γικούς χώρους τα αλλάζουµε". Και
εγώ λέω ναι, µπορεί να το κάνουν
αυτό, όµως η εικόνα που παρου-
σιάζουν έξω είναι επιεικώς απα-
ράδεκτη.

* Και πάµε στα σο-
βαρότερα. Αναφέροµαι στους νέους
που υπηρετούν την Πατρίδα. Έγινα
µάρτυρας του εξής περιστατικού :
Νεαρός, µόλις ορκισθείς ναύτης,
προχωρεί στο δρόµο αγκαλιά µε την
κοπέλα του. Φορά τη στολή του,
άλλωστε µόλις είχε φύγει από το
στρατόπεδο, όµως το καπέλο του το
φορά…..η κοπέλα στο πλάϊ του.
Κυκλοφορούν σε κεντρικότατο ση-
µείο των Αθηνών. Και δώστου γέ-
λια και χαριεντισµοί, το καπέλο
όµως παραµένει στο κεφάλι του
κοριτσιού. Ο κόσµος σταµατά, τους
κοιτάζει, σχολιάζει. Κάποιος κύριος
τους πλησιάζει. Ήµουν κοντά και
ακούω. Ήταν απόστρατος αξιω-
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µατικός. Κάνει παρατήρηση στον
νεαρό, ο ναύτης τα χάνει, προσπαθεί
να δικαιολογηθεί, παίρνει το καπέλο
του και το φορά. Φεύγει το ζευγάρι
και συνεχίζει το δρόµο του. Ο αξιω -
µατικός τον παρακολουθεί. Στην
αρχή ο µικρός είναι µουδιασµένος.
Αφού αποµακρύνεται, σχολιάζοντας
µε την κοπέλα, αρχίζουν τα γέλια
και……η κοπέλα ξαναπαίρνει το
καπέλο, το ξαναφορά και συνεχί -
ζουν την πορεία τους. Έξαλλος ο
αξιωµατικός τον πλησιάζει και πάλι,
οι παρατηρήσεις γίνονται πιο έντο -
νες και φυσικά του παίρνει τα στοι -
χεία. ∆εν ξέρω τι έγινε από κει και
πέρα. Η "στολή" όµως, αντί του
πρέ ποντος σεβασµού, έγινε αντι -
κείµενο κοροϊδίας από τον φέροντα
και δυσµενών σχολίων από τον
κόσµο που έβλεπε αυτό το άθλιο
θέαµα.

* Σήµερα, πηγαί νον -
τας για το γραφείο µου, αντίκρυσα
το εξής : νεαρή τροχονόµος, έχοντας
υπηρεσία σε κεντρικότατη διασ -
ταύρωση των Αθηνών, φορούσε την
στολή της, φυσικά, αλλά ξαφνιά -
στηκα βλέποντας  ότι αντί της
γραβάτας της φορούσε στον λαιµό
της ένα εντυπωσιακό κασκόλ, δεµέ -
νο µε περίτεχνο τρόπο. Και ούτε
γάτα, ούτε ζηµιά. Λίγο πιο κάτω,
άλλη τροχονόµος, φορούσε το καπέ -
λο της και από πίσω ήταν τα µαλλιά
της χυµένα µέχρι τη µέση της και
ανέµιζαν. Αναρωτιέµαι αν ο Κα -
νονισµός Στολών προβλέπει κάτι
τέτοιο γιατί, γνωρίζοντας αρκετά
κα λά τον στρατιωτικό χώρο τον
οποίο υπηρέτησα για πολλά χρόνια,
τα µαλλιά των ένστολων γυναικών
πρέπει να είναι στο ύψος πάνω από
τον γιακά και για τα µακριά µαλλιά
να είναι πιασµένα σε κότσο ή γαλ -
λική κοτσίδα. Έχουν αλλάξει τα
δεδοµένα; Το θέαµα απερίγραπτο.

* Υπάρχουν περιπτώ -
σεις γυναικών ένστολων, που και
µέσα στην υπηρεσία τους κυκλο -
φορούν µε άσχετα προς την στολή
τους παπούτσια, καλσόν, φούστες
κοντές σαν τις πολιτικές τους.
Θέαµα που προκαλεί την προσοχή.
Και οι παρατηρήσεις; Από πού;

* Πάµπολλες είναι οι
περιπτώσεις ιερωµένων που κυκλο -

φορούν στο δρόµο ασκεπείς. Και όχι
µόνο. Έχω προσωπική εικόνα ιε -
ρέως που κυκλοφορούσε µε µπου -
φάν πολιτικό, και µε κουκούλα πα -
ρακαλώ,. Νοµίζω ότι οι κανονισµοί
στολών των ιερέων προβλέπουν
κατάλληλο ένδυµα αντιµετωπίσεως
των κρύων ηµερών του χειµώνα.
Πρόκληση και δυσµενής σχολια -
σµός από τον κόσµο.

Αυτά και άλλα πολλά αντι -
κρύζουν τα µάτια όλων µας. Λίγοι
είναι αυτοί που τα παίρνουν στα
σοβαρά. Άλλοι δεν δίνουν καµιά
σηµασία. Όµως προκαλούν. Οι
κανονισµοί είναι κανονισµοί και
πρέπει να τους σεβόµαστε και να
τους τηρούµε. Η "στολή" πρέπει να
φέρεται όπως οι κανονισµοί το
επιβάλλουν. Τόσο βαρύ είναι το
"φορτίο";

Άραγε θα ιδρώσει το αυτί
κάποιου υπεύθυνου µε όλα τα πα -
ραπάνω; Ή µήπως θα πρέπει να µε -
λαγχολήσουµε και να παραδε χθού -
µε ότι, δυστυχώς, "µιλάµε σε ώτα µη
ακουόντων…."; Είναι δύ σκολο ό -
µως να κατανοήσουµε ότι όλα αυτά
είναι κατήφορος. Και ο κατήφορος
κάποτε γίνεται κατρα κύλισµα. Που
τελειωµό δεν έχει………

22227777

Ποιοί  είναι 
οι µέτοχοι 

στην  ντροπή;



Ιστορικό

Ένα µεµονωµένο περιστατικό αλόγιστης και
κακής χρήσης του υπηρεσιακού όπλου ενός Ειδικού
Φρουρού της Αστυνοµίας τη νύχτα της 6ης
∆εκεµβρίου 2008 στα Εξάρχεια Αθηνών που είχε σαν
αποτέλεσµα το θάνατο του 15χρονου µαθητή Αλέξη
Γρηγορόπουλου, έδωσε την αναµενόµενη αφορµή
από καιρό για συνεχή συλλαλητήρια, στο κέντρο της
Αθήνας κυρίως, επί πολλές ηµέρες, µε επακόλουθο
ολέθριες συνέπειες και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η αποτρόπαια εγκληµατική ενέργεια αυτή
του Ειδικού Φρουρού της Αστυνοµίας, απόλυτα
καταδικαστέα και τιµωρητέα αυστηρά, πυροδότησε
την έκρηξη του ηφαιστείου µιας συσσωρευµένης από
τρεις δεκαετίες αντικρατικής-αντικοινωνικής τυφλής
βίας, που κατέστρεφε στο πέρασµά της τα πάντα και
για την οποία την µεγαλύτερη ευθύνη φέρει
το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων της
χώρας.

Άναυδοι οι Έλληνες πολίτες
παρακολουθούσαν ζωντανά σκηνές
φρίκης και κολάσεως, χάους και
πλήρους αναρχίας, µε πρωταγωνιστές
τους κουκουλοφόρους και άλλα "ακραία
στοιχεία (κακοποιοί, περιθωριακοί,
αλλοδαποί κ.λ.π.) που προέβαιναν ανεξέλεγκτα και
ανενόχλητα σε πρωτοφανείς βανδαλισµούς,
εµπρησµούς, λεηλασίες, διαρπαγές, - "πλιάτσικο" -
κ.λ.π. εκτεταµένες καταστροφές.

Και όλα αυτά, µπροστά στα µάτια µιας
"αµυνόµενης" σύµφωνα µε "άνωθεν" εντολές, υπό
λογοδοσίαν τελούσης ΑΠΡΑΓΗΣ Αστυνοµίας, της
οποίας οι άνδρες, τα οχήµατα και τα Αστυνοµικά
Τµήµατα, εδέχοντο παθητικά βροχή από πέτρες και
βόµβες µολότοφ από τους έξαλλους εγκληµατούντες
ταραχοποιούς.

Ανάλογες ταραχές εξαπλώθηκαν αστραπιαία
στην Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες µεγαλουπόλεις
της χώρας, κατά τρόπο οµοιόµορφο, συγχρονισµένο
και συντονισµένο, γεγονός που προϋποθέτει
οργάνωση και προεργασία από κάποιο ενιαίο κέντρο
κορυφής και που θα πρέπει να εµβάλει σε ανησυχία
και προβληµατισµό τους πάντες.

Τέλος, οι εικόνες αυτές των ταραχών και των

βανδαλισµών έκαναν τον γύρο του κόσµου
αναµεταδιδόµενες από τα ξένα ειδησεογραφικά
πρακτορεία και προξένησαν ανεπανόρθωτη βλάβη
στη διεθνή εικόνα της χώρας και κατ΄επέκταση στον
τουρισµό και την εθνική µας οικονοµία, µεσούσης
µάλιστα µιας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης µε
απρόβλεπτη διάρκεια.

Υποκατάσταση Θεσµών - Παραπληροφόρηση

Καίτοι εκδηλώθηκαν άµεσα οι επιβαλλόµενες
ενέργειες από την πολιτεία και ετέθησαν σε κίνηση οι
διαδικασίες του ποινικού και του διοικητικού-
πειθαρχικού του ελέγχου (σύλληψη δράστη,
διαθεσιµότητα υπαιτίων, έναρξη Ε∆Ε - ποινικής
προανάκρισης κ.λ.π.), καίτοι σύσσωµη η πολιτική
ηγεσία καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός και

µίλησε για παραδειγµατική τιµωρία των
υπαιτίων, µετ' εκπλήξεως παρατηρήθηκε

το απαράδεκτο φαινόµενο της
υποκατάστασης της δικαιοσύνης και
του έργου των δικαιοδοτικών
οργάνων της πολιτείας στις

τηλεοράσεις και τα λοιπά ΜΜΕ.
∆ηµοσιογράφοι, πολιτικοί και άλλοι

πολυπράγµονες αναλυτές σε αυτοσχέδια
"λαϊκά δικαστήρια", αποφαίνονταν ανεπίτρεπτα και
χωρίς στοιχεία, αβασάνιστα, προκαταλαµβάνοντας
την δικαιοσύνη, για "εκτέλεση εν ψυχρώ του
θύµατος", "δολοφονία εν ψυχρώ", "δράστη στυγερό
δολοφόνο - τσαµπουκά - µάγκα", "αστυνοµικούς
δολοφόνους", "αστυνοµία ανίκανη και ανεπαρκή",
"αστυνοµία δολοφόνων", "συγκάλυψη της
δολοφονίας από την αστυνοµία" και πλήθος άλλων
ανακριβειών και παραποιήσεων της αλήθειας των
γεγονότων που διαµονοποιούσαν ολόκληρο το
Αστυνοµικό Σώµα.

Και όµως, όλοι γνώριζαν και αδιαφόρησαν
προκλητικά, ότι δεν είχε τελειώσει η σχετική
προανάκριση που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη. Τι έχουν
να πουν τώρα όλοι αυτοί οι κύριοι "επαΐοντες" που η
ιατροδικαστική εξέταση και η βαλλιστική έρευνα
απέδειξαν, ότι ο θάνατος του άτυχου θύµατος
προήλθε εξ' αποστρακισθέντος βλήµατος πυροβόλου
όπλου που έπληξε το σώµα του εκ των άνω προς τα

"ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ""ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"
Ο φόνος του 15χρονου µαθητή, οι βανδαλισµοί και ο ρόλος των πολιτικών και των ΜΜΕ

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη
Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ
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καιοσύνης και του έργου των δι -
καιοδοτικών οργάνων της πο λι -

τείας στις τηλεοράσεις και τα
λοιπά ΜΜΕ



κάτω υπό γωνίαν 30 µοιρών και επιβεβαιώνουν τους
ισχυρισµούς του κατηγορουµένου ότι πυροβόλησε
στον αέρα για εκφοβισµό;

Το κακό ήδη είχε γίνει και οι βανδαλισµοί
που επακολούθησαν, για κανένα λόγο δεν είναι
δυνατόν να νοµιµοποιηθούν και δεν παρέχουν
"άλλοθι" στους εγκληµατήσαντες ταραχοποιούς.
Αυτοί µάλιστα, ενθαρρύνθηκαν στην κακοποιό δράση
τους από τον ρόλο που έπαιξαν τα διάφορα
τηλεοπτικά και λοιπά ΜΜΕ, τα οποία µε
παραµορφωτικό τρόπο µετέδιδαν τα γεγονότα,
διακρινόµενα από µία µονοµέρεια και µεροληψία,
όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού, σε βάρος της
Αστυνοµίας. 

Ειδικότερα : ∆ριµύ κατηγορώ κατά της
Αστυνοµίας γιατί δεν επενέβαινε όταν οι
καταστροφές έπαιρναν δραµατική έκταση, ενώ όταν
τα ΜΑΤ δρούσαν αποτρεπτικά ή αµυνόµενα,
καταγγέλονταν ως "δυνάµεις καταστολής".

Σε κάθε ενέργεια της Αστυνοµίας πικρόχολα
και επικριτικά σχόλια, ενώ η δράση των
κουκουλοφόρων αντιµετωπιζόταν µε ήπιο τρόπο.
Παράλληλα δε, "σιγή ιχθύος" ή υποβάθµιση του
γεγονότος για αθρόες επιθέσεις, λιθοβολισµών,
εµπρησµών σε Αστυνοµικά Τµήµατα και οχήµατα, ως
και για τους προπηλακισµούς και τους πολλούς
τραυµατισµούς των αστυνοµικών, µε απουσία
εικόνας, ενώ ήταν συνεχής η προβολή εικόνων µε
πρωταγωνιστές τους αστυνοµικούς και µε µόνιµο και
συνεχές κατηγορώ κατ΄αυτών, για "υπερβάλλοντα
ζήλο" ή άλλες "αντικανονικές" ενέργειες ή "µη
ενδεδειγµένες" συµπεριφορές, κατά των ταραξιών. 

Ουδείς αρνείται ότι οι αστυνοµικοί, ως
όργανα του κράτους - δηµόσια πρόσωπα, είναι
υπεράνω του Νόµου για τις πράξεις ή παραλείψεις
τους τις επίµεµπτες. Ούτε πρέπει να είναι εκτός
κριτικής από τη δηµοσιογραφία. Αρκεί να είναι η
κριτική αυτή καλόπιστη, καλοπροαίρετη και
αντικειµενική, γιατί προλαµβάνεται µε τον τρόπο
αυτό η αυθαιρεσία και αποτρέπεται η ασυδοσία. Ούτε
επίσης η ανθρώπινη ζωή, µε πρόσχηµα τον άδικο
θάνατο του 15χρονου να αντισταθµίζεται µε τέτοιο
βαρύ τίµηµα, όπως η βιβλική καταστροφή του
κέντρου των Αθηνών που βιώσαµε πρόσφατα, κάτω
από συνθήκες πλήρους αναρχίας και κατάλυσης του
κράτους, ενώ το "άβατο" των Εξαρχείων και η
"ασυλία" των αντιεξουσιαστών και κουκουλοφόρων
τείνουν να παγιωθούν σε καθεστώς.

Όταν η Ελληνική Αστυνοµία είναι
ταπεινωµένη, µε καταρρακωµένο ηθικό, χωρίς κύρος,
άβουλη και άτολµη, όπως την κατάντησαν, είναι
ανήµπορη να επιτελέσει την υψηλή αποστολή τη ς, η
οποία µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει : Την

κατοχύρωση και διατήρηση της ∆ηµόσιας Τάξης, την
προστασία της ∆ηµόσιας και Κρατικής Ασφάλειας,
καθώς και την περιφρούρηση και προστασία των
εννόµων αγαθών των πολιτών, όπως της ζωής, της
τιµής, της περιουσίας κ.λ.π.

Συνέχιση περαιτέρω του φαινοµένου αυτού,
είναι δυνατόν να οδηγήσει είτε σε "λευκή απεργία"
των εν ενεργεία αστυνοµικών, είτε σε πρόωρη
εθελούσια έξοδό τους από το Σώµα, είτε σε
απροθυµία κατατάξεως στην Αστυνοµία νέων
αστυνοµικών. Και αυτό θα το πληρώσουν ακριβά η
ίδια η κοινωνία και η πολιτεία. Και τούτο διότι χωρίς
Αστυνοµία, καµία οργανωµένη σε κράτος κοινωνία
δεν µπορεί να επιβιώσει και να ευηµερήσει. Αυτό θα
πρέπει να το κατανοήσουν οι πάντες και να
σταµατήσουν να λιθοβολούν την Αστυνοµία.
Απεναντίας θα πρέπει να της συµπαρασταθούν και να
την συνδράµουν στο δύσκολο έργο της.

Πολιτική η λύση (Συλλογικά άµεση)

Όλα τα φαινόµενα, δείχνουν ότι η χώρα
διέρχεται µία περίοδο πτώσεως θεσµών και αξιών,
κοινωνικής παρακµής, αναρχίας και ακυβερνησίας µε
την ουσιαστική συµβολή και των ΜΜΕ.

Για να εξέλθει η χώρα από το ολέθριο αυτό
αδιέξοδο που τραυµατίζει καίρια τη δηµοκρατία µας,
απαιτείται άµεσα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Θα πρέπει άνευ χρονοτριβής, όλες οι
πολιτικές δυνάµεις του τόπου, ανεξαρτήτως
παρατάξεως, αντί να αλληλοκατηγορούνται µεταξύ
τους για µια επικίνδυνη κατάσταση για την οποία
φέρουν το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης,
αποκοµίζοντας πολιτικά οφέλη η µία σε βάρος της
άλλης, να συσκεφθούν και να καταλήξουν σε ένα
επίπεδο συνεννόησης και συναίνεσης για τη
διαχείριση της σοβαρής αυτής κρίσης, αποφασίζοντας
τα αναγκαία ληπτέα µέτρα. Μέτρα τα οποία µεταξύ
των άλλων θα αναφέρονται : 
Στην αποκατάσταση του κύρους και του γοήτρου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, λύνοντάς της τα χέρια για να
χειριστεί ελεύθερα την ασφάλεια των Ελλήνων και
την αποκατάσταση και εµπέδωση της διασαλευθείσας
δηµόσιας τάξης.

Στην απερίφραστη καταδίκη των εκτρόπων,
στην αποκήρυξη και θέση εκτός Νόµου της
"κουκούλας" ως ιδιωνύµου αδικήµατος, µε τη
θέσπιση αυστηρών ποινικών και διοικητικών
κυρώσεων, και ιδιαίτερα στην εξάλειψη της
ασυδοσίας των ΜΜΕ, όσον αφορά την ενηµέρωση
και διαµόρφωση της κοινής γνώµης και την
υποκατάσταση των θεσµών και των εξουσιών του
κράτους.
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∆ιαχρονικές πάντοτε και επίκαιρες σήµερα
οι πολιτικές περιγραφές και αναλύσεις που κάνει ο
Πλάτων, εκείνη την εποχή, για την αλλαγή των
πολιτευµάτων στην "Πολιτεία" του.

Αφού περιγράφει µε γλαφυρότατο τρόπο
όλα τα συµπτώµατα της αµαρτωλής δηµοκρατίας
της εποχής του, τα οποία ουδόλως διαφέρουν των
σηµερινών (συγκέντρωση του πλούτου στους ολί-
γους µε συνέπεια την εξαθλίωση των αδυνάτων,
µη µπορώντας να εξοφλήσουν τα δάνειά τους. Οι
νόµοι να εξυπηρετούν τα συµφέροντα ορισµένων
ως και του κυβερνώντος κόµµατος και όχι αυτά
του κοινωνικού συνόλου. Τιµές και επαίνους
στους "εξυπνάκηδες" διεφθαρµένους και χλευα-
σµός στους ενάρετους και έντιµους πολίτες κλπ).

Αυτή η ως άνω κατάσταση τελικά ανα-
τρέπεται βίαια εκ µέρους των εξαθλιωµένων, οι
οποίοι στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν τις
διακηρυσσόµενες από αυτούς αρχές της ισότητας
και του αναρχισµού επιφέρουν στην πολιτεία
απόλυτο χάος, µε κατάληξη να επικρατήσει η τυ-
ραννία του πλέον ισχυρού απ΄αυτούς, όπως περί-
που περιγράφεται από τον Πλάτωνα.

Μήπως έτσι δεν κατέληξε στην πράξη και
η Μαρξιστική θεωρία εµπνευσµένη από τις
παραπάνω σκέψεις του Πλάτωνα µε την
εγκαθίδρυση του τυραννικού κοµµουνιστικού
καθεστώτος ;

Αυτές οι Πλατωνικές περιγραφές ήλθαν
και πάλιν στη µνήµη µου µε τις τωρινές µαζικές
και καταστροφικές δραστηριότητες των αναρ-
χικών στη χώρα µας.

∆εν γνωρίζω ποιό είναι το ιδεολογικό
υπόβαθρο του αναρχικού κινήµατος στη χώρα
µας, θέλω όµως να πιστεύω ότι είναι παρόµοιο µε
αυτό των "αναρχικών" που περιγράφει ο Πλάτων,
εφόσον και στη σηµερινή µας κοινωνία είναι εντυ-
πωσιακές οι νοσηρές καταστάσεις λειτουργίας της
δηµοκρατίας µας, αυτού του ωραιότερου πο-
λιτεύµατος, που ταιριάζει στον πολιτισµό του
ανθρώπου.

Αυτές, φρονώ, οι νοσηρές λειτουργίες της
δηµοκρατίας µας επέτρεψαν και την ανάπτυξη του

αναρχικού κινήµατος στη χώρα µας, το οποίον
προφανώς υποκινείται.

Αυτό το κίνηµα του αναρχισµού, που στη
χώρα µας δρα καταστροφικά από χρόνια, χρη-
σιµοποιώντας την ιδεολογία ως προκάλυµµα (και
είναι µεγάλης απορίας άξιο πώς η δηµοκρατία µας
δεν το εξουδετέρωσε µέχρι τώρα), δείχνει να έχει
οργάνωση και να ενεργεί µε κάποιο πολιτικό
στόχο.

Οι κατά καιρούς και οι τωρινές καταστρο-
φικές δραστηριότητες των αναρχικών στη χώρα
µας µε αφορµή την άδικη και ασυγχώρητη
δολοφονία νεαρού µαθητή από αστυνοµικό όργα-
νο, αποκάλυψαν τις παρακάτω εν πολλοίς εν-
δείξεις οργάνωσης και δράσης αυτών:
* Η εντός ολίγου χρόνου από τη δολοφονία
του άτυχου µαθητή οργανωµένη αντίδραση των
αναρχικών στην Αθήνα και σε αριθµό άλλων
πόλεων της Ελλάδας, δείχνει ότι έχουν κάποιας
µορφής στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία,
έχουν αναπτύξει ένα γρήγορο σύστηµα επικοι-
νωνίας, ως και µέριµνα συνεχούς εξοπλισµού και
εφοδιασµού τους µε µολότωφ, η δε κουκούλα
µάλλον εξυπηρετεί τη συνωµοτική τους οργά-
νωση, ώστε να µη γνωρίζονται και µεταξύ τους.
* ∆εν πιστεύω η δολοφονία του µαθητή µας
να συνδέεται αυθόρµητα µε την καταστροφική
τους αντίδραση, πλην όµως έχει σοβαρές πιθα-
νότητες να αποτέλεσε αφορµή πλήρους εκµε-
τάλλευσης για προώθηση των σχεδίων τους για
τον τυχόν επιδιωκόµενο πολιτικό τους στόχο.
* Εκµεταλλεύθηκαν άριστα το συγκι-
νησιακό συναίσθηµα των πολιτών και ιδιαίτερα
της µαθητιώσας και φοιτητικής νεολαίας, των
οποίων οι ηλικίες τους χαρακτηρίζονται από επα-
ναστατικότητα προς το κατεστηµένο, επιτυγ-
χάνοντας, ιδίως µε το τελευταίο θλιβερό γεγονός,
να εµφυσίσουν το µίσος εναντίον της αστυνοµίας
και µέσω αυτής προς το σύνολο του κράτους.
* Εχουν επιτύχει να συνδέονται και να
καπηλεύονται τις µαζικές διαµαρτυρίες - τους
αγώνες του δρόµου, όπως συνθηµατολογούνται -
των άλλων διαφόρων κοινωνικών οµάδων.

∆ηµοκρατία και Αναρχία∆ηµοκρατία και Αναρχία
Γράφει ο Αρης ∆ιαµαντόπουλος

Υποστράτηγος ε.α
Ψυχολόγος - ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας

Πειραιάς, 8 ∆εκεµβρίου, 2008
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* Οι ίδιοι ως και οι άλλες κοινωνικές οµάδες
έχουν εξοικειωθεί µε τις καταλήψεις δηµοσίων
υπηρεσιών µε την ανοχή της κοινωνίας και της
πολιτείας, οπότε πλέον δεν είναι δύσκολο έργο σε
µία µαζική διαµαρτυρία-εξέγερση ή απόπειρα
κατάλυσης µηχανισµών του κράτους.

Είναι δυνατόν όµως οι ολίγοι αναρχικοί να
ελέγξουν µηχανισµούς του κράτους; Και εάν
ήθελε συµβεί κάτι παρόµοιο µε ποιές συνθήκες
µπορεί να επιτευχθεί;

Οπως απέδειξε η θλιβερή δολοφονία του
µαθητή µας οι αναρχικοί ως ο επαναστατικός ανα -
τρεπτικός πυρήνας, απλωµένος πλέον οργανωτικά
στο πλείστον της επικράτειας, κατόρθωσε να κι -
νη τοποιήσει ανατρεπτικά µαθητικές και φοιτη -
τικές µάζες καταστρέφοντας και κατακαίοντας
δηµόσιες και ιδιωτικές περιουσίες απλών πολι -
τών, εκµεταλλευόµενοι άριστα τη "µαζοψυχή"
αυτή του όχλου, κατευθύνοντάς την προς τους
επιλεγµένους στόχους.

Αύριο, που αναµένεται µεγάλος αριθµός
ανέργων και άλλων µαζικών κινητοποιήσεων των
διαφόρων κοινωνικών οµάδων, λόγω της παγκό -
σµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, που δυστυχώς
βρίσκει την πολιτεία µας σε προβληµατικές κατα -
στάσεις, δεν µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα,
αυτός ο επαναστατικός πυρήνας των αναρχικών,
να οδηγήσει σχεδιασµένα αυτή την οργισµένη
"µα ζοψυχή" στην κατάληψη κυβερνητικών κτι -
ρίων, συνδυάζοντας αυτές τις ενέργειες και µε
άλλες καταστροφές, προκειµένου να δηµιουρ -
γήσουν συνθήκες αναρχίας, προς επίτευξη ανα -
τρεπτικού πολιτικού στόχου.

Και αν για κάτι τέτοιο προετοιµάζοντο οι
αναρχικοί, ήλθε η δολοφονία του άτυχου µαθητή
για να εκδηλωθεί ενωρίτερα ο επιδιωκόµενος
πολιτικός τους στόχος, µη αποκλείοντας να επα -
ναληφθεί πιο δραστικά µε την αναµενόµενη οικο -
νοµική κρίση.

Εποµένως τι µπορεί να γίνει άµεσα για να
προληφθεί ένα τέτοιο κακό και να µην επιτρέψουν
οι συνθήκες στο µέλλον να δηµιουργούνται τέτοια
κινήµατα αναρχισµού;

* Κατ' αρχάς απαιτείται πολιτικός πολιτι -
σµός απ΄όλους µας και ιδιαίτερα από την πολιτική
ηγεσία, της οποίας το ήθος δεν πρέπει να
περιορίζεται µόνο στη στείρα κριτική, στην αλα -
ζονεία και στην ατολµία, αλλά να χαρακτηρίζεται
και από την ωριµότητα της διαλεκτικής σύνθεσης,
κυρίως σε προβλήµατα της χώρας µας που
υπερβαίνουν το κοµµατικό επίπεδο και αφορούν
το σύνολο της κοινωνίας.            

∆υστυχώς τέτοια σοβαρά προβλήµατα
εξακολουθούν να υπάρχουν από χρόνια, η
πολιτική ηγεσία γνωρίζει καλύτερα από κάθε
πολίτη ποιά είναι αυτά και τα οποία 
µαζί µε αυτά που φέρνει η παγκόσµια οικονοµική
κρίση, θα φέρουν τη χώρα µας σε επικίνδυνη
υπαρξιακή κατάσταση.
* Το άλλο θέµα που χρειάζεται άµεσα
επίσης να συµβεί είναι η αδρανοποίηση και η
διάλυση του κινήµατος του αναρχισµού, µαζί µε
τον αποκλεισµό των καταλήψεων δηµοσίων και
ιδιωτικών χώρων, διότι οι καταλήψεις δεν
δηλώνουν τίποτα άλλο παρά κάποια µορφή
"ανταρσίας" ορισµένων οµάδων στο σύνολο της
δηµοκρατούµενης κοινωνίας, ενώ συγχρόνως
είναι ανάγκη ν' αναµορφωθεί προς το πνεύµα της
ευνοµούµενης δηµοκρατίας και ο συνδικαλισµός.

Εκτιµάται ότι προς αυτές τις κατευθύνσεις
"εδώ και τώρα" άµεσα πρέπει να κινηθεί, αν όχι
ολόκληρη, το πλείστον της πολιτικής ηγεσίας, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, µε
µία ανασυντεταγµένη κυβέρνηση πλαισιούµενη
από έµπειρους υπουργούς και άλλων κοµµάτων,
προς επίτευξη συγκεκριµένων και συµπεφω -
νηµένων στόχων.

Μία τέτοια πρωτοβουλία φρονώ ότι θα
ανακουφίσει και θα εµφυσίσει πνεύµα αισιο -
δοξίας σε όλους τους πολίτες.

Ας γίνει... θα ωφελήσει την Ελλάδα και
τους Ελληνες !

Ηταν ορισµένες σκέψεις που διατυ -
πώθηκαν µε κάθε αγαθή προαίρεση και ασφαλώς
δεν διεκδικούν το αλάθητο.
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...η λύση του προβλήµατος της ηθικο-πολιτικής διαγωγής είναι συνδεδεµένη µε την
λύση του προβλήµατος της Γνώσης: γνωρίζω δε σηµαίνει µόνο γνωρίζω αυτό που είναι,
σηµαίνει συλλαµβάνω αυτό που αξίζει, άρα δρω σύµφωνα µε την τάξη που ταιριάζει
ταυτόχρονα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στον κόσµο.

Πλάτων



Κατ'αρχάς οφείλω να ευχαριστήσω για ακόµη
µία φορά την Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Με-
λετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) για την διάθεση χώρου στο περιο-
δικό "Προβληµατισµοί", ώστε να καταθέσω την προ-
σωπική µου άποψη, η οποία και σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην δευτέρα σελίδα του: "δεν είναι απαραί-
τητο να συµφωνεί µε τις θέσεις της ΕΛΕΣΜΕ".

∆ιευκρινίσεις
Και προχωρώ µε την αναφορά του τίτλου στην

παρερµηνεία. Παρερµηνεία είναι η παρανόησις, η πα-
ρεκδοχή, η διαστρέβλωσις ή η διαστροφή ενός νοήµα-
τος κττ. ∆ιαστροφή, πλέον των σωµατικο-φυσικών
αποδόσεων και θεωρούµενη κατά την ηθική εκδοχή,
είναι η µεταβολή προσώπων επί τα χείρω ή αλλοιώς η
ψυχική διαφθορά. Κατ' άλλη µετάφραση είναι η αλ-
λοία επί τα χείρω εµφάνισις, διατύπωσις γεγονότος ή
ενεργείας ή εκφράσεως άλλου, ιδίως η κακόπιστος.
Όπως η διαστροφή της αληθείας -του επεισοδίου -του
λόγου.

Προσαρµογές
Με όλα τα αποθέµατα καλής διαθέσεως προ-

σπαθώ διαρκώς να εκπαιδεύω το µυαλό µου στο να
σκέπτεται. Προσπαθώ, ψηλαφώντας στο σκοτάδι ενός
ερεβώδους κοινωνικού λαβυρίνθου, να αδράξω τον
µίτο της Αριάδνης για να οδηγηθώ στο φως. Να πισ-
τέψω σε ειλικρινείς φορείς του πνεύµατος. Να αποδεί-
ξω στον εν συγχύσει εαυτόν, ότι έχω επιλέξει σωστά
τον φορέα, που θα µε ταξιθετήσει στο σωστό θεωρείο,
από όπου θα µπορώ να εσοδεύω τον θαυµαστό πλούτο
της ανθρώπινης εµπειρίας και ο οποίος θα µε αποτρέ-
πει από το να προβαίνω σε επιπόλαιες εκτιµήσεις. Ού-
τε ύποπτες εκτιµήσεις, όπως αυτές που σερβίρονται
αβίαστα ή σκόπιµα από φορείς, των οποίων η αξιο-
πιστία τελεί υπό διαρκή αµφισβήτηση. Εννοώ τις εκτι-
µήσεις, κυρίως των media, όπου ενώ συλλογικά αντι-
τιθέµεθα σ' αυτά, στην ουσία και υποσυνειδήτως διατε-
λούµεν τοις κείνων τεχνάσµασιν αιχµάλωτοι. Ιδού µία
συλλογική διαστροφή.

Είµαι σε προχωρηµένη ηλικία. Κατανοώ, ότι
σήµερα υπάρχει µία ενότης γνώσεων χάρις στην
ανεπτυγµένη τεχνολογία, τον ηλεκτρονικά διατιθέµενο
παγκόσµιο ιστό, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την
πνευµατική υπερπροσφορά και την υπερτροφοδοτού-
µενη φαντασία, που µπορεί να εγγίσει τα όρια του
σύµπαντος. Ίσως και το τέλος του κόσµου, όπως αυτός
είναι δυνατόν να λογισθεί στην άπειρη έκφραση µιας
ασύλληπτης στον νού πραγµατικότητος.

Προσπαθώ να κατανοήσω την φύση των ανθ-
ρωπίνων κοινωνιών. Την ίδια την έννοια της κοινω-
νίας, αλλά και της παιδείας, την οποία αυτή η κοινωνία
προσλαµβάνει. ∆ηλαδή την κουλτούρα. ∆ιαπιστώνω
την βαθειά µεταβολή των δεδοµένων της εποχής της
δικής µου νεότητος. ∆ιαπιστώνω την διαµόρφωση ενός
κόσµου καινούργιου. Καινούργια στοιχεία έχουν
διαταράξει τις γνώριµες στους παλαιοτέρους σταθερές.
Αποτέλεσµα αλλαγής µεθόδων θεωρήσεως και ποιό-
τητος των όσων υπήρχαν. Καινούργια είναι η αλλαγή
ρυθµού της ίδιας της αλλαγής. Νέες καταχωρήσεις
βάσεων σκέψεως συµπλέκονται σε ένα αγώνα συγχρό-

νων υπερκαθορισµών εναντίον αρχαίων ιδεών.
Από ό,τι µπορώ να αντιληφθώ, αυτά τα φαι-

νόµενα δεν είναι αναπροσαρµογές παλαιών οµολο-
γιών, όπου θα µπορούσαν να µεταφρασθούν και σαν
εντάσεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά σαν ανυπολόγιστες
ανατροπές.

Ανατροπές
Η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ιδού ένα

ηχηρό παράδειγµα ανατροπής των επί αιώνες επί Γης
σταθερών.

Άλλο παράδειγµα. Η παγκοσµιοποίηση. ∆εν
µπορώ να αποφασίσω εάν η παγκοσµιοποίηση είναι
µία συµφέρουσα λύση-πρόταση για τον καθαγιασµό
της πορείας της ανθρωπότητος κατά το έτος 5000 µετά
Χριστόν, αλλά τούτη τη στιγµή αισθάνοµαι, ότι η παγ-
κοσµιοποίηση έχει ανατρέψει αυτά, που εγώ πίστευα
µέχρι σήµερα, ότι συνιστούν αξίες ζωής.

Με τον κοινό µου νού καταγράφω φαινόµενα
εκφυλιστικά. Συγκλονίζοµαι µε την ιδέα, ότι η παγκο-
σµιοποίηση µε θέλει ένα ηλίθιο καταναλωτή. Με
εξουθενώνει η σκέψη, ότι οι συνάνθρωποι συµπεριφέ-
ρονται ζωωδώς και µε περίσσια βία εκφράζοντας ένα
ένστικτο, που υπακούει στο κάλεσµα ενός κέρδους,
προϊόντος της παγκοσµιοποίησης. Με συνθλίβει το
γεγονός, ότι ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κερ-
δοσκόπων, οι οποίοι αδιαφορούν για την εν γένει κα-
τάστασή µου, παρά µόνο µε θεωρούν σαν έναν αναγ-
καίο να υπάρχει αριθµητικό συντελεστή, συνδράµοντα
στην δική τους ευµάρεια. Με σκιάζει η νέα πραγµα-
τικότητα της ανεξέλεγκτης εισροής λαθροµεταναστών,
οι οποίοι συγκοµίζουν την δυστυχία τους και την
αρνητική πλευρά του πολιτισµού του τόπου τους. Σε
αντίθεση µε αυτά που ευαγγελίζονται οι θιασώτες των
πολυπολιτισµικών κοινωνιών, η νέα διαµόρφωση της
πάλαι φιλήσυχης ελληνικής κοινωνίας, γεννά µία νέα
θεωρία ρευστής και καθόλου συνεκτικής κοσµολογίας,
όπου περιρρέει το αόριστον, το εγκληµατικόν, το δυ-
σοίωνον. Με κακοθυµεί το παράξενα διακεχυµένον
φρόνηµα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε συµπεριλαµ-
βάνει σε ένα καθεστώς ψευδών ονείρων. Ενός νεραϊδο-
παραµυθιού, του οποίου το τίµηµα -τώρα µε την οικο-
νοµική κρίση- θα πρέπει εγώ ο αµέτοχος των χρηµατο-
οικονοµικών κολοσσών, να το πληρώσω.

Συναγείροµαι σε βαθµό έκτακτο, όταν εξο-
φθάλµως επιχειρούν να µε εξαπατήσουν, προτρέ-
ποντάς µε να υπερβώ τις έλλογες αναγκαιότητες "για
το καλό µου", εµβολιάζοντάς µε µέ τον ιό του ακο-
ρέστου, του αδηφάγου, του απλήστου. Με δυστυχεί ο
συλλογισµός, ότι αυτή η ουσιαστικά οικονοµική και
κατ' επίφασιν πολιτική κοινότητα εξαρθρώνει τις
αλυσίδες των προσδοκιών µου για µία αρµονική συλ-
λογικά διαβίωση σε ένα παραδείσιο ευρωπαϊκό αύριο.

Και πέραν όλων αυτών, διερωτώµαι για το τί
να σηµαίνει σήµερα η άλλοτε ποτέ πολυ-υποστηρι-
ζοµένη εθνική υπόσταση; Ποίος µπορεί να είναι ο
ρόλος της παγκοσµιοποίησης έναντι των εθνικών
ιδιαιτεροτήτων και των ηθικών αξιών; Εδώ δεν ση-
µειώνεται απλή ανατροπή των παραδεδοµένων, αλλά
εκθεµελίωση της εννοίας κράτος-έθνος. Εκρίζωση της
αισθητηρίου εµπειρίας, η οποία είναι αποκύηµα µε-

Υπό καθεστώς καθολικών παρερµηνειώνΥπό καθεστώς καθολικών παρερµηνειών
Του Ταξιάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
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λέτης της αρχαίας ελληνικής πολιτισµικής τελειο -
τυπίας. 

Επάνω σ' αυτό το στάδιο της δυσανα σχετή -
σεώς µου έρχονται οι agit-prop(1) τών καθ'οιονδήποτε
τρόπο επωφελουµένων από την παγκοσµιοποίηση και
µου αναλύουν, ότι το τρέχον νόηµα της λέξεως "αλή -
θεια" σήµερα είναι ό,τι θεωρείται επαληθεύσιµο από
τον καθένα. ∆εν έχει σηµασία η µεθόδευση της επα -
λήθευσης. Αρκεί να είναι προσιτή και να εγγυάται στο
υποκείµενο (δηλαδή σ'εµένα), ότι δεν είναι επικεν τρω -
µένη στο εγώ του (µου) ή στην αυθεντία ενός δασκά -
λου αλλά, ότι αυτό που διατείνεται είναι ελέγξιµο από
όλους όσοι αµφιβάλλουν. Και διερωτώµαι: Αφού όλοι
αµφιβάλλουν για όλους και για όλα, πώς είναι δυνατόν
να πιστεύουν στα νεοεπιβαλλόµενα φαινόµενα; Ιδού
το παράδοξον. 

∆οξασίες
Ιδού µία συλλογική πεποίθηση για την ανε -

κτικότητα επί των αντιπαλαιόντων την αλήθεια σηµε -
ρινών συστατικών παραγόντων της παγκοσµιο ποίη -
σης. Το προστιθέµενο παράδοξον όµως είναι, ότι ενώ
όλοι ή σχεδόν όλοι οι σηµερινοί άνθρωποι αυξάνουν
κατά διαφόρους τρόπους (υγιείς, υπόπτους, αδιευ -
κρινίστους κλπ) τα εισοδήµατά τους, απαξάπαντες εί -
ναι δυσαρεστηµένοι, διότι όπως αφήνουν να εννοηθεί
αδυνατούν να αποκτήσουν όλα όσα ευαγγελίζονται τα
media για µια ζωή άνετη, όπως αυτή που προβάλλουν
σαν ανυπόλογο life style.

Η µόνη µη διαστρεβλωθείσα παρ'ουδενός δο -
ξα σία είναι η πίστη στο χρήµα. Ένα επικρατούν δόγµα,
που επικυρώνει την δύναµη της θεωρουµένης, ως
µόνης και ουσιαστικής δυνάµεως.

Μα και βέβαια οι σηµερινοί άνθρωποι δια -
θέτουν µία θετικιστική αντίληψη για την γνώση. Όµως
ταυτόχρονα, εναντιώνονται µέσα σ' αυτόν τον αρθ -
ρωµένο χώρο της προελαυνούσης επιστήµης αλλά και
σε ό,τι αφορά στις θρησκειολογίες, στην πρακτικότητα
της φιλοσοφίας, στις πολιτικές τελετουργίες, στις ένο -
πλες δυνάµεις, στον ελεγχόµενο λόγο, στις κοµµατικές
διακηρύξεις και σε όποιο µύθο ατακτεί την φαντασία
και την έλλογη σκέψη.

Εκείνο το στοιχείο, που η συλλογική αντίλη -
ψη, ως πιθανός φορέας εκφράσεως της µαζικής βουλή -
σεως αδυνατεί να ελέγξει, είναι ο νεοεξελικτικισµός. Η
έκφραση δηλαδή της µακροπρόθεσµης, κατευθυ νό -
µενης "εξελικτικής" πολιτισµικής αλλαγής στο ελλη -
νικό µας περιβάλλον σε σχέση µε την πορεία τού,
ούτως ειπείν, παγκοσµιοποιηµένου νεοδιαµορ φού µε -
νου πολιτισµικού πνεύµατος. Ως φαίνεται, σήµερα επι -
τελείται µία σηµειοθεσία µέσα σε ένα περιβάλλον τεχ -
νοκρατικού διαφωτισµού, ο οποίος διαφοροποιείται
από εκείνον τον διαφωτισµό, που κατά το παρελθόν
εστόχευε σε εθνικές αρετές και φυλετικές οµοψυχίες.

Εναρµονίσεις
Σήµερα παρατηρούµε τρόπους σκέψεως, δια

των οποίων η βάση της γνώσεως και των επιστηµών
δεν θεωρούνται, ότι είναι οι έµφυτες ιδέες κάποιων
φω τισµένων ή οι αρχικές µορφές αντιλήψεως, που
ενερ γοποιούνται από τον χώρο, τον χρόνο και την αι -
τία, αλλά τις διαµορφούµενες εκ των σηµερινών τεκ -
ταινοµένων συνθήκες αντιλήψεως της πραγµα τικό -
τητος. Και πολύ φοβούµαι και της ούτω προβαλ -
λοµένης εικονικής τοιαύτης. Αλλά τί είναι άραγε όλα
αυτά; Υποθέτω, ότι είναι σηµεία συγκλίσεως ενός
κόσµου, του οποίου περιορίζονται οι γεωγραφικές του

διαστάσεις αλλά ευρύνεται η γνώση τού εντός αυτού
εγκαταβιούντος εµψύχου υλικού. Ήδη η γονιµο ποιη -
µένη ανθρωπολογική σκέψη σκοπεί να προβιβάσει αυ -
τόν τον έλλογο συντελεστή στην τάξη των όντων, τα
οποία προικίζονται µε στοιχεία θεϊκά. Για να γεννηθεί
µία παγκόσµια ψυχή.

Ο σηµερινός άνθρωπος φιλοδοξεί να εναρµο -
νίσει το καινούργιο, που του προσφέρουν, η επιστήµη
και η τεχνολογία µε το ήδη οικείο εκ παραδόσεως, ώ -
στε να τακτοποιήσει το χάος, προς το παρόν, εντός των
γηϊνων συνόρων. Αυτό τουλάχιστον, προσπαθούν να
µας πείσουν, ότι επιτελείται. Πάντοτε -ως διατεί νον -
ται- µε γνώµονα την ευτυχία.

Μα ποίοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, που
ορίζουν την γήϊνη ύπαρξή µας και -εν πολλοίς- και την
ψυχή µας;

∆ιακυβερνισµοί
Ο Umberto Eco στο βιβλίο του "το εκκρεµές

του Φουκώ", αναφέρει ένα αριθµό λεσχών και µυστι -
κών εταιρειών, που υπερβαίνουν τις πενήντα. Ενδει -
κτικά αναφέρω µερικές. Ιησουϊτες, Ναϊτες, Ροδόσταυ -
ροι, Ιππότες του Γκράαλ, Όπους Ντέϊ, Ατλάντιοι κλπ,
κλπ. Αυτές οι λέσχες και εταιρείες πέραν της προ -
σωπικής τακτοποιήσεως των µελών τους επεκτείνονται
και στο να τακτοποιήσουν το ατακτοποίητο των εγγύς
κοινωνιών αλλά και των λοιπών, που εκτιµάται, ότι
εγγίζουν ή ανταγωνίζονται τα επιδιωκόµενα των
πρώτων. Όλα αυτά ακούγονται σαν εικοτολογίες και
όπως δήποτε αναχρονιστικά. Ίσως παράλογα. Εδώ,
που τα λέµε, για να αποδειχθεί η αλήθεια της αλήθειας,
ίσως πέσουµε στις µεθόδους του επιστηµονικού ψεύ -
δους. Ίσως να µη χρειάζεται να σκεπτόµαστε µε την
λογική των καιρών αλλά σύµφωνα µε την λογική του
"όπου καπνός και φωτιά".

Η λογική των καιρών µάς αναγάγει στην υπό -
θεση των χρηµατοδοτών της εξουσίας. Χρηµατοδότης
της εξουσίας είναι ο διαθέτων το κεφάλαιο. Είναι ο
µεγαλοµέτοχος µιας holding company ή holdings ή
άλλων εταιρειών, όπως χρηµατοπιστωτικές, εκδοτικές,
οπτικοακουστικών media, εργολαβικές και τα παρό -
µοια. Είναι ο µεσάζων για µεγάλες προµήθειες. Είναι ο
διαµεσολαβητής για την απάλειψη κάποιων ενοχών και
ιδιαιτεροτήτων, που ανάγονται στο πρόσφατο ή
απώτερο παρελθόν ενίων φιλοδόξων πολιτικών αν -
δρών και λοιπά τοιαύτα και έτερα ιδιώνυµα.

Αλλά, πώς είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος µε
πολλά λεφτά να κυβερνά (παρασκηνιακά) ένα τόπο;
Είναι δυνατόν. Σύµφωνα µε την θεωρία του monopoly
είναι δυνατόν. Πλέον όµως αυτού υπάρχουν τα διοι -
κητικά συµβούλια των µεγάλων εταιρειών, των οποίων
τα µέλη στην ουσία είναι δεξαµενές σκέψεως για να
προβλέπουν τις επικείµενες ή ενδεχόµενες εξελίξεις,
ώστε το αιτιατόν να εισρεύσει στον λογαριασµό της
εταιρείας υπό µορφήν υπερκέρδους. Μάλιστα σε αρκε -
τές των περιπτώσεων, αυτά τα διοικητικά συµβούλια
δηµιουργούν τα γενησόµενα. Τούτο κυρίως συµβαίνει,
όταν οι πολιτικές κυβερνήσεις ευρίσκονται σε αδυνα -
µία να ελέγξουν τα γεγονότα, είτε λόγω ελλείψεως
ικανοτήτων των κυβερνώντων, είτε λόγω εκτιµήσεων,
που συνάδουν µε την θεωρία του "πολιτικώς ορθού"
(politically correct). 

Οι κυβερνώντες οι ίδιοι ευρίσκονται σε σύγ -
χυση και επάνω στην αγωνία τους προσπαθούν να µας
πείσουν, ότι ο κόσµος, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί µε
αυτόν τον πολύµορφο τρόπο, είναι φρόνιµο να στηρι -
χθεί επάνω τους, µια και αυτοί αντιπροσωπεύουν το
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σύµπαν των κοινωνικών ενδιαφερόντων και την ποι -
κιλία των ταυτοχρόνων δυνατοτήτων. Βέβαια, όσοι
έχουν σήµερα την οξυδέρκεια και επιτύχουν να δραπε -
τεύσουν, έξω από τους ορίζοντες της τηλεοπτικής µας
κουλτούρας, όπου οι τηλεοπτικοί σχολιαστές προσ -
βάλλουν τα εγκεφαλικά µας κύτταρα µε ενέσεις µιθ -
ραδατείου φαρµάκου, τότε θα αντιληφθούν, ότι η ση -
µε ρινή πολιτική ζωή είναι πολύ γενναιόδωρη και
προσφέρει µεγαλειώδεις ανταµοιβές στις µετριότητες.

Επανερχόµενος σ' αυτά τα µέλη των διοικη -
τικών συµβουλίων, θα έλεγα, ότι και αυτά, παρά το
γεγονός, ότι απολαµβάνουν τα αντισταθµίσµατα των
υπηρεσιών των και θεωρούν τους εαυτούς των επιτυ -
χηµένους (yuppies, golden boys, consultants, advisers,
think tanks κλπ), εν τούτοις, τα επίχειρα της απληστίας
των τούς υποβιβάζουν στην κατηγορία του δυστυχούς
υποσυνειδήτου, που είναι ανικανοποίητο και µη
ολοκληρωθέν. 

Απαξάπαντες λοιπόν -και σχεδόν αβίαστα- θα
λέγαµε, ότι βασανίζονται από την αίσθηση ελλείψεως
µιας ιδεολογίας, η οποία θα τους υπεδείκνυε ένα σκοπό
ζωής. Οι µεν πλούσιοι, διότι ενώ τα έχουν όλα, τους
λείπει η ουσία, η οποία οδηγεί στην απελευθέρωση από
την κατάσταση του ad quadratum et ad circulum (2), οι
δε πτωχοί, ως θύµατα της τηλοψίας, της ευπειθείας, της
αφελείας, των απραγµατοποιήτων προσδοκιών και µία
πλειάδα ειδικών λόγων, θεωρούν, ότι η ζωή τους αδικεί
και πρέπει να πληγώσουν ή και να εκδικηθούν όποιον
θεωρούν υπεύθυνο για την µιζέρια τους.

Ένας εξωγήϊνος παρατηρώντας αυτή την
παράξενη χώρα, που λέγεται Ελλάς, θα απεφαίνετο,
ότι: "Ο κόσµος είναι µονότονος. Οι Έλληνες δεν δείχ -
νουν να µαθαίνουν. Κάθε γενιά τους ξαναπέφτει στα
ίδια λάθη. Τα γεγονότα µπορεί να µην επαναλαµ βά -
νονται ακριβώς, αλλά µοιάζουν. ∆εν βλέπω καινο το -
µίες, ούτε επανίδρυση κράτους, ούτε εύστοχες µεταρ -
ρυθ µίσεις. Βλέπω µία δεκάδα αποκαλύψεις σκανδάλων
από τις χιλιάδες των επισυµβάντων και µη εισέτι απο -
κα λυφθέντων. Εγώ ο εξωγήϊνος πλήττω µε τέτοια εθνι -
κά καµώµατα. ∆εν βλέπω ιδέες εθνικές. ∆εν βλέπω
ορά µατα εθνικά. Βλέπω την Ελλάδα να ουραγεί στις
διεθνείς κοινότητες. ∆εν ελπίζω κάτι από αυτή. Μήπως
επίκειται κάποια συµφορά; Ρωτάω, διότι ο Θεός, τις
προάλλες, µου ψιθύρισε, ότι µωραίνει ούς βούλεται
απωλέσαι".

Μωρίες
Και µια µέρα εκεί στα Εξάρχεια ένας αστυ -

φύλακας, ολίγον υπερζέων, ολίγον φοβισµένος και ολί -
γον trigger happy(3) , αφήρεσεν -εκών άκων- την ζωή
ενός εφήβου. Και από εδώ και εµπρός αρχίζει η αποκά -
λυψη της γύµνιας των ιδεών και των υποτιθεµένων
φορέων των ιδεών και της εκτελεστικής τους εξουσίας
και των εντολοδόχων στους οποίους έχει δηµοκρατικά
εκχωρηθεί η δύναµη να προστατεύουν τους θεσµούς
της πολιτείας, την δηµοσία και ιδιωτική περιουσία, την
ακεραιότητα των φυσικών προσώπων και το δικαίωµα
στην ελευθερία απάντων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Κατά το Άγγλο φιλόσοφο Thomas Hobbes,
όπου δεν υφίσταται εξουσία δεν υφίσταται ούτε δίκαιο.
Ό έτερος Άγγλος φιλόσοφος John Locke πιστεύει, ότι
το δίκαιο δεν δηµιουργήθηκε µέσα από το κράτος και
την εξουσία του. Με την ίδρυση ενός κράτους δεν αρ -
χί ζει να εφαρµόζεται ένα νέο δίκαιο αλλά το ήδη ισ -
χύον. ∆ηλαδή, ο νόµος της λογικής κατά την φυσική
κα τάσταση, προστατεύεται και διασφαλίζεται.

Μετά από αυτά, όλοι πιστεύω, ότι συµφω νού -

µε, ότι ένα κοινωνικό συµβόλαιο ισχύει, µόνον εφ'
όσον εγγυάται τα βασικά δικαιώµατα της ελευθερίας,
της ασφαλείας και της ιδιοκτησίας. Σε ένα τέτοιου
είδους συµβόλαιο, τα µέλη µιας κοινωνίας, που ξέρει τι
της γίνεται, συµφωνούν να παραδώσουν στους πολι -
τεια κούς θεσµούς την εξουσία για να διασφαλίσουν τα
βασικά τους δικαιώµατα. Φυσικά, αυτή την εξουσία
δεν την εκχωρούν δια της ψήφου των επ' αόριστον και
άνευ όρων. Ας πούµε, ότι η παροχή της εµπιστοσύνης
του κόσµου προς τους εκάστοτε κυβερνώντες είναι
τύπου δανειακού. Σαφώς όχι µόνιµη.

Εφηβοσύνες
Και µετά το ατυχέστατο γεγονός των Εξαρ -

χείων και µε τον ουσιαστικό συναγερτικό ρόλο του
διαδικτύου αρχίζει ένας κύκλος εκτρόπων. Η Αστυ -
νοµία είναι ο εµφανής κατηγορούµενος. Ας ραπισθεί
λοιπόν. Οι καθ'οιονδήποτε λόγον έχοντες συµφέρον να
δηµιουργήσουν συνθήκες αναρχίας, δίδουν τις σχετι -
κές οδηγίες µέσω των blogs, των e-mails και των SMS.
Ο "οµαδισµένος έφηβος" περιέρχεται στην κατάσταση
του µαζανθρώπου και δεν ελέγχει πλέον την εκλυοµένη
ενέργεια, που περικλείει η νεότητά του. Αποτέλεσµα;
Πυρπολήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, τραπεζών, κατα -
στηµάτων και παντός είδους, µεγέθους και ιδιοκτη σια -
κού καθεστώτος περιουσίας. Πρέπει να καταστραφεί
ό,τι δήποτε βρίσκεται στο διάβα του κύµατος των µαιν -
ο µέ νων και κατακραυγαζόντων εξαναστηµένων εφή -
βων. Εφήβων(;) µε την άκρως υποκριτική αµφίεση,
την κουκούλα, η οποία εικονογραφεί τον νέο δειλό -
φρονα συρµό της καταξιώσεως του "σιγουρεµένου"
στασιαστού.

Είναι ένα ελάχιστο ποσοστό εφήβων. Εφήβων
αρρωστηµένων.  Όχι οι έφηβοι της Ελλάδος, οι οποίοι,
στο σύνολό τους διεµαρτυρήθησαν, χωρίς να πλήξουν
θεσµούς, σύµβολα και αξίες. Ωστόσο, µε υποµόχλιο τα
media, η θηρευοµένη εικόνα µιας αναταραχής, µπορεί
να αποδοθεί σαν λαϊκή επανάσταση. Εάν ερωτηθεί
ένας έφηβος "από αυτούς" για το "κίνηµά" του, θα
απαν τήσει το αναµασώµενο κατά τις τελευταίες δε -
καετίες στερεότυπο. ∆ιεκδικώ τα δικαιώµατά µου,
δηλαδή κάτι σαν το "ψωµί, παιδεία, ελευθερία".

Το "ψωµί" το ταυτίζει µε τα επτακόσια ευρώ
(240.000 δραχµές για εµάς τους παλαιοτέρους). Φυ -
σικά και πλανάται, ως προς την αναλογία εργασία/απο -
δοχές, απαιτήσεις/απολαβές κλπ. ∆ιότι αποζηµιώσεις
αυτού του ύψους καλύπτουν τις ανάγκες των πρωτο -
προσλαµβανοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι θα παύ -
σουν οι σειρήνες των διαφηµίσεων, που µας παρακι -
νούν να πλέουµε στα πελάγη του κοσµοπολιτισµού µε
τις θαλαµηγούς που αναλογούν στον ακαταµάχητο
τύπο µας. Εφ'όσον απαλειφθούν οι προβολές περί του
ευ αναψύχεσθαι σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
Εφ'όσον λησµονηθούν οι συστάσεις περί θετικού pro-
file για ύπαρξη στο ιδιωτικό µας garage µιας Ferrari
για τις εξόδους µας σε εστιατόρια gourmet για να
απολαύσουµε το χαβιάρι µε συνοδό την Paris Hilton.

Ως προς την "παιδεία", έχω την άποψη, ότι ευ -
ρίσκεται σε σύγχυση. ∆ιότι το έµψυχο δυναµικό παι -
δευόν των και παιδευοµένων στερείται συγκεκριµένου
πιστεύω. Ο ρόλος των γονέων χρήζει επανακαθο -
ρισµού στην προκειµένη περίπτωση. ∆εν είναι κακό,
πλέον των άλλων απασχολήσεων, έπαθλον των οποίων
είναι ο προσπορισµός αγαθών ή η οριακή εξασφάλιση
αγαθών, να αφιερώσουν ένα µερίδιο χρόνου και στα
παιδιά. Να τους προικίσουν µε ένα θεµελιακού τύπου
πιστεύω. Το εγκαταλελειµµένο παιδί θα αναπληρώσει
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το κενό, υπό την προσέλκυση ενίων προθύµων, που θα
του µεταγγίσουν την ιδεολογία, που µεθοδεύει τον
εµπράγµατο απεγκλωβισµό από την "αδικούσα"
κοινωνία. Αλλά και ο παιδεύων σε ανησυχητικά
ποσοστά τρικλίζει. Ένας αριθµός δασκάλων έχει
συµβολικά επηρεασθεί από τον Michel Onfray, που
προτείνει: "Άντε λοιπόν, ας θέσουµε καλύτερα, ως αρχή
την ανυπαρξία του Θεού, την θνησιµότητα της ψυχής και
την ανυπαρξία της ελεύθερης βούλησης". Ή από τον
Richard Dawkins, που παρακινεί για "..την αφύπνιση
της συνείδησης απέναντι στο γεγονός, ότι το να είναι
κανείς άθεος αποτελεί µία ρεαλιστική φιλοδοξία και
µάλιστα γενναία και µεγαλοπρεπή". Όταν ο δάσκαλος
αρνείται να διδάξει την Ιστορία, διότι διαφωνεί µε τον
Ηρόδοτο ή τον Παπαρρηγόπουλο ή το Υπουργείο Παι -
δείας, τότε πού οδηγούν όλα αυτά; Υποθέτω, ότι η µη
πίστις οδηγεί στον µηδενισµό, που έχει σαν συνέπεια
την απειθαρχία και την αντιπαράθεση υπό την σηµαία
της κονιορτοποιήσεως. Απέναντι στην συντεταγµένη
κοινωνία.

Η "ελευθερία" και οι παρερµηνείες της µε εµ -
πλέκουν σε διανοητικές περιδινήσεις και άλλες περι -
πλανήσεις επί αστόχων συλλογισµών. Και το βεβαιώ -
νω, ιδίως όταν διαπιστώνω, ότι ο έφηβος δεν έχει
ακού σει µέσα στο οικείον περιβάλλον του τούς ήχους
"µή" και "όχι". Υπάρχει βάσιµη ένδειξη, ότι αν ακούσει
αυτές τις απαγορευτικές λέξεις θα ανισορροπήσει. Θα
τραυµατισθεί ψυχικά! Ο νέος διεκδικεί µία ελευθερία,
που δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα παιδαγωγικό. Να
µην είναι αιχµάλωτος των νόµων αλλά να κινείται
γύρω και έξω από τα απειροπληθή επίπεδα, που του
δια γράφουν οι εκάστοτε παρορµήσεις του. Την πολι -
τική του ελευθερία την αισθάνεται µόνον, όταν είναι
προ σαρµοσµένη στις δικές του κυλιόµενες πεποι θή -
σεις. Τον βολεύει ένας επιλογικός συλλογισµός του
Montesquieu, ότι "…ο πολίτης θα είναι ελεύθερος
εµπράκτως και όχι µε βάση το ισχύον δίκαιον".

Πλέον αυτών, ο έφηβος έχει διδαχθεί από την
πρόσφατη ιστορία, ότι αν κινηθεί ως νέος εναντίον της
εξουσίας, τότε θα εξαργυρώσει στο µέλλον την επανα -
στατικότητά του µε µία σηµαντική θέση στην οµο τε -
ταγµένη πολιτική ανάπτυξη, όπου κατά τον Γάλλο
φιλόσοφο Emile Chartier (Alain), όταν φθάσει σ'αυτό
το πόστο θα γίνει περισσότερο άτεγκτος και ανεξί -
λαστος από εκείνους, τους οποίους, ως νέος πολε µού -
σε. 

Επάνω σ' αυτά τα φαινόµενα, που υπάρχουν
από την αρχαιότητα, ο Πλάτων επειδή διατηρούσε την
ελπίδα του για τον άνθρωπο και ενόσω προχωρούσε
στην διάπλαση του ιδεώδους σοφού, µε γνώµονα την
δικαιοσύνη, παρεδέχετο ολοένα και περισσότερο, ότι
αυτός ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να είναι βασιλέας.
Επίσης, ήταν απαισιόδοξος για την δηµοκρατία, διότι
έβλεπε τις µετριότητες στην κορυφή.

Ατολµίες
Κατά το λεξικό, το ατολµείν είναι το φοβεί -

σθαι, το δειλιάν, το εκ φόβου υποχωρείν.
Αναφέροµαι στην αντίδραση της εξουσίας

εµπρός στα γεγονότα.
Πώς είναι δυνατόν να συντάσσονται σχεδόν

όλοι οι νοµοθέτες µας µε τους εναντίον των νόµων
ενεργούντες; Και πλέον τούτου, εναντίον της υπ'αυτών
ορισθείσης εκτελεστικής εξουσίας; Πώς είναι δυνατόν
να ορίζεται ένα µασκοφόρος (κουκουλοφόρος, µανδη -
λοφόρος, κρανοφόρος κττ), ως δικαιοφρόσυνος και
ισοτελής; Πώς κατά ένα περίεργο τρόπο συγκλίνουν

επί συµβάσει οι έννοιες του νοµίµου και του εκνόµου;
Του πειθαρχικού και του αναρχικού; Ιδού µια εφαρ -
µογή του τίτλου περί παρερµηνειών. Ιδού και το πα -
ρερ µηνευόµενο, που ο ψηφοφόρος µιντιόπληκτος προ -
σλαµβάνει. Πώς είναι δυνατόν να δίδουµε δίκαιο στην
µεριά του καταστροφέως, του εµπρηστού, του κλέ -
πτου, του λεηλάτου; Είναι και τούτο µία εφαρµοσµένη
ορθή πολιτικά πράξη; 

Ο Όµηρος είπε, ότι "Γνωρίζουµε τις υπερβα -
σίες της νεανικής ορµητικότητος. Οι νέοι άνθρωποι
έχουν µεν οξύτερο το θυµικό, αλλά η κρίση τους είναι
ακόµη ατελής". Ο Γάλλος λογοτέχνης George Ohnnet,
που ασχολήθηκε ειδικά επάνω στον ανθρωπιστικό
ιδεαλισµό, στην πάλη των τάξεων και τις ψυχικές συγ -
κρούσεις, µας θυµίζει, ότι "Η νεότητα είναι µέθη διαρ -
κείας. είναι ο πυρετός του λογικού και η οργιαστική
έξαψη όλων των αισθήσεων". Ο Benjamin Disraeli,
συγγραφέας και πρωθυπουργός της Μ. Βρεταννίας,
κατά τα τέλη του 19ου αιώνος, είχε ειπεί: "Το να µη κά -
νει τίποτε, ενώ θα κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερα,
είναι ο τρόπος, που κατά κανόνα, ένας νέος άνθρωπος
φαντάζεται την ιδεώδη του καριέρα". Ο Ελβετός
ιστορικός Jacob Christopher Burckhardt είχε συµπε -
ράνει: "Πες µου ποια αισθήµατα κυριαρχούν στην
σύγχρονη νεότητα και θα σου πω ποιόν χαρακτήρα θα
έχει η επόµενη γενιά". Αν τώρα εγώ διερωτηθώ, τί
χαρακτήρα έχει η σηµερινή γενιά, που είναι η συνέχεια
των κυριαρχούντων συναισθηµάτων της προηγού -
µενης, προ ετών τριάκοντα και κάτι, διανοούµαι τα
αδιανόητα. Ναι;

Και µετά διερωτώµαι και πάλιν. Γιατί οι
κυβερνώντες ατολµούν να λάβουν θέση; Πιθανολογώ,
ότι διάφορες υπερχειλίζουσες ενοχές παραλύουν την
όποια επιθυµία για τον έλεγχο της χαοτικής αυτής
καταστάσεως. Οι κυβερνώντες λοιπόν, είναι προτι -
µό τερο να κυβερνούν δια του παραδείγµατος µια και
αδυνατούν να κυβερνήσουν µε σοφία. ∆ηλαδή, δεν
είναι απαραίτητο να υπογραµµίζουν το life style τους
µε την παρουσία τους στα µπουζουκσίδικα, στα yachts
και στα resorts, διασκεδάζοντας την πολιτική τους
απραξία. Η διασκέδαση ενός πολιτικού θα πρέπει να
είναι η ευτυχία των ψηφοφόρων του. Ο ίδιος ο
πολιτικός πρέπει να προγυµνάζεται για να πεθαίνει
στην ψάθα, όπως κάποιοι εθνικοί ηγέτες του
παρελθόντος, που είχαν σαν φάρο το εθνικό συµφέρον
και όχι τα οικογενειακά τους θυλάκια.

Συµπερασµοί
Επειδή οι αντιλήψεις των ανθρώπων είναι

τόσο πολύ διαφοροποιηµένες, διαπιστώνουµε, ότι δεν
υπάρχουν εύκολα σηµεία επαφής. Προς τούτο λοιπόν,
οι κυβερνώντες καλά θα κάνουν να έχουν αυτοί τον
λόγο και όχι ο κάθε δηµοσιογράφος, εικονολήπτης,
κουκουλοφόρος ή και συνεντευξιαζόµενη οικοκυρά
στην οδό Ερµού, διότι άλλως πως η χώρα θα οδηγηθεί
αναπόφευκτα στην λεωφόρο του Άδου.

1. Agitators-propagandists : Ζυµωτές του νου και
προπαγανδιστές για µία κατευθυνοµένη διαµόρφωση
της κοινής γνώµης.
2.  ad quadratum et ad circulum: εν τετραγώνω και
εν κύκλω.
3. Trigger happy είναι ο επιρρεπής στο πάτηµα της
σκανδάλης
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.ΕΛΛΑΣ -
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α.Κύπρος

Οι απ' ευθείας διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ των κυρίων Χριστό-
φια και Ταλάτ συνεχίζονται µε εντα-
τικούς ρυθµούς χωρίς όµως ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσµατα, παρά τις
υποχωρήσεις του κ. Χριστόφια, ο ο-
ποίος πρότεινε προεδρία εκ περι-
τροπής και απεδέχθη την παραµονή
50. 000 εποίκων. Η αδιαλλαξία του
κ. Ταλάτ οφείλεται στο ότι είναι
υποχρεωµένος να τηρεί πιστά τις
κατευθυντήριες οδηγίες της
Άγκυρας, όπως οµολόγησε,
εµµέσως πλην σαφώς µε τις
δηλώσεις του, σε Τ/Κ κανάλι, στις
28 Οκτωβρίου 2008, ότι δεν µπορεί
να αγνοεί την Τουρκία στην οποία
το "ψευδοκράτος" οφείλει την
ύπαρξή του, τη διεθνή του υπό-
σταση, την οικονοµία του και την
εν γένει λειτουργία του. Για το λόγο
αυτό εγκατέλειψε την αρχική του
θέση για "διζωνική δικοινοτική
οµοσπονδία" και προτείνει τη διά-
λυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και τη σύσταση νέου κράτους µε τη
συνένωση δύο ισοτίµων κρατιδίων
από τα οποία θα εκπορεύονται οι
βασικές εξουσίες και όχι από την
κεντρική κυβέρνηση. Μια λύση
δηλαδή που στην ουσία θα είναι
"συνοµοσπονδία". Επιµένει επίσης

στη διατήρηση των εγγυήσεων της
συνθήκης της Ζυρίχης, αντικείµενο
που αποτελεί κόκκινη γραµµή για
την Τουρκία.

Για τη διευκόλυνση των
διαπραγµατεύσεων µαταιώθηκαν οι
ασκήσεις "Τοξότης" των Ε/Κ και
"Ταύρος" των Τ/Κ, που διεξάγονται
κάθε έτος αυτή την εποχή στη
Νήσο.

Στις 13 Νοεµβρίου 2008
δύο τουρκικά πολεµικά πλοία
ανάγκασαν δύο ερευνητικά σκάφη,
που πραγµατοποιούσαν έρευνες για
λογαριασµό της Λευκωσίας στην
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
(ΑΟΖ) της Κύπρου, νοτίως της
Πάφου, να σταµατήσουν τις
έρευνες και να αποχωρήσουν. Το
ίδιο συνέβη και στις 25 Νοεµβρίου
2008 παρά το διάβηµα της
κυπριακής κυβερνήσεως στον ΟΗΕ.

Ο κ. Χριστόφιας πραγµα-
τοποίησε επίσηµη επίσκεψη στη
Μόσχα από 18-20 Νοεµβρίου, όπου
υπέγραψε µε τον κ. Μεντβέντεφ
κοινή διακήρυξη, η οποία καθορίζει
τις πολιτικές και οικονοµικές
σχέσεις των δύο χωρών, για
στρατιωτική και τεχνική
συνεργασία, καθώς και συνεργασία
στον πολιτιστικό, θρησκευτικό και
ανθρωπιστικό τοµέα. Επιπλέον στη
διακήρυξη επισηµαίνεται ότι "η
Ρωσική Οµοσπονδία, ως µόνιµο
µέλος του ΣΑ του ΟΗΕ, θα
συνεχίσει να υποστηρίζει την επί-

τευξη µιας συµφωνηµένης λύσεως
µεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς επι-
διαιτησία ή τεχνητά χρονοδιαγράµ-
µατα, στηριζοµένη στα ψηφίσµατα
του ΣΑ και στις συµφωνίες του
1977-1979, οι οποίες προνοούν τη
µετεξέλιξη του κυπριακού κράτους
σε διζωνική, δικοινοτική οµοσπον-
δία µε µια κυριαρχία, µια υπηκοό-
τητα και µια διεθνή
προσωπικότητα, που θα
ενσωµατώνει την πολιτική
ισότητα".

Στην πρώτη επίσηµη επί-
σκεψη του κ Χριστόφια στις 27
Νοεµβρίου στην Αθήνα, όπου είχε
συνοµιλίες µε την πολιτική ηγεσία,
επιβεβαιώθηκε η στήριξη της Ελλά-
δος στους χειρισµούς του.

Με τη στάση που τηρεί
σήµερα η Τουρκία δεν είναι
ορατή λύση στο άµεσο µέλλον,
γιατί η Άγκυρα επιδιώκει ή να
επιτύχει την ένταξη του
"ψευδοκράτους" ως ξεχωριστής
κρατικής οντότητας στην ΕΕ ή να
οδηγήσει τις συνοµιλίες σε
αποτυχία. Η πρώτη θα της
εξασφαλίσει τη δική της φωνή
και θα της παρέχει ένα µοχλό
πιέσεως, ώστε να εκβιάσει και την
ένταξή της. Ενώ η δεύτερη, θα
οδηγήσει τη διαπραγµάτευση σε
επιδιαιτησία, η οποία υπολογίζει
ότι θα προτείνει µια εξίσου
ευνοϊκή γι΄αυτή λύση, που αν
απορριφθεί από τους Ελλη-

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 16 Οκτωβρίου 2008 - 15 ∆εκεµβρίου 2008

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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νοκυπρίους θα καταστήσει ανα -
πόφευκτη την ουσιαστική διχο -
τόµηση, µε την αναγνώριση του
"ψευδοκράτους". Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται και οι προ -
κλήσεις των Τούρκων στην ΑΟΖ
της Κύπρου, µε στόχο να την
αναγκάσουν ή να υποχωρήσει
ακό µη ή να διακόψει τις
συνοµιλίες, ως αντίδραση. 

Για το λόγο αυτό ο κ. Χρι -
στόφιας πρέπει να αρνηθεί µέχρι
τέλους την τουρκική απαίτηση για
τη διάλυση του κυπριακού κράτους
και τη δηµιουργία νέου µε τη συνέ -
νωση των δύο κρατιδίων και να
γνω στοποιήσει στη διεθνή
κοινότητα όλο το παρασκήνιο των
διαπραγ µατεύσεων για να µην
επωµισθεί η Κύπρος την ευθύνη της
τυχόν απο τυχίας των
διαπραγµατεύσεων.

β.Σκοπιανό 

Ένταση στις σχέσεις της
Ελλάδος µε την ΠΓ∆Μ προκάλεσαν
τα επεισόδια που σηµειώθηκαν στις
13 Οκτωβρίου 2008 µεταξύ της
αστυνοµίας και κατοίκων της πε -
ριοχής Φλωρίνης, που διαµαρτύ ρον -
ταν για τις στρατιωτικές ασκήσεις
στο πεδίο βολής της Φλώρινας,
τους οποίους ο κ. Γκρουέφσκι
έσπευσε, να  παρουσιάσει ως δήθεν
"Μακε δόνες" οι οποίοι
καταπιέζονται και υφίστανται
κακοµεταχείριση από τις ελληνικές
αρχές, αλλά και η προ σαγωγή από
την αστυνοµία τεσ σάρων
Σκοπιανών δηµοσιο γρά φων σε
αστυνοµικό τµήµα για να ερευ -
νηθεί, αν βιντεοσκοπούσαν τις
στρα τιωτικές εγκαταστάσεις πλη -
σίον των οποίων εντοπίστηκαν. Το
Ελληνικό ΥΠΕΞ απέρριψε ως απα -
ράδεκτο το διάβηµα των Σκοπίων,
κατηγόρησε τον κ. Γκρουέφσκι για
προκλητική απόπειρα παρεµβάσεως
στα εσωτε ρικά της χώρας µας και
για συνει δητή καλλιέργεια εθνικι -
σµού και µισαλλοδοξίας και του
συνέστησε να ασχοληθεί µε τη
βελτίωση της δηµοκρατίας στη
χώρα του.

Το Μεξικό ανακοίνωσε στις
17 Οκτωβρίου 2008 ότι αίρει την
από φαση για αναγνώριση των Σκο -

πίων µε το συνταγµατικό τους
όνοµα και ότι θα χρησιµοποιεί στο
εξής την ονοµασία ΠΓ∆Μ.

Η Ρωσική Πρεσβεία στην
Αθήνα διέψευσε στις 17 Οκτωβρίου
τη δήλωση του ΥΠΕΞ των Σκοπίων
ότι δήθεν η Ρωσία θα συνεχίσει να
υποστηρίζει τη συνταγµατική ονο -
µα σία τους και τη µόνιµη χρήση
της, διευκρινίζοντας ότι αν υπάρξει
λύση θα αναγνωριστούν µε το νέο
τους όνοµα.

Στις 22 Οκτωβρίου 2008 ο
κ. Νίµιτς, απαντώντας στο δηµο -
σίευ µα ότι συµπεριέλαβε στη νέα
πρόταση ιδεών τις εισηγήσεις που
είχε επεξεργαστεί η Πρέσβης των
ΗΠΑ στα Σκόπια µαζί µε τον κ.
Γκρουέφσκι, δήλωσε ότι "προε τοι -
µάζει µόνος του το υλικό που
παρου σιάζει στα δύο µέρη" χωρίς
να είναι καθόλου πειστικός. Η
Ελληνική Κυ βέρνηση όµως
απέφυγε να δώσει συνέχεια, παρά
τις επικρίσεις της αντιπολιτεύσεως.

Στις 3 Νοεµβρίου 2008 δη -
µοσιοποιήθηκε από την ΕΕ η εισή -
γηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη χορήγηση ηµεροµηνίας
ενάρξεως ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων στην ΠΓ∆Μ που
είναι αρνητική, γιατί δεν
εκπληρώνει τα πολιτικά κριτήρια
και δεν έχει ολοκληρώσει τις
απαραί τητες µεταρρυθµίσεις. Στην
έκθεση αναφέρονται, η
εκκρεµότητα της ονοµασίας και για
πρώτη φορά οι διαφωνίες που
προκαλεί το θέµα αυτό στο
εσωτερικό της ΠΓ∆Μ.

Στις 3 Νοεµβρίου 2008 ο
Πρόεδρος των Σκοπίων, µε µια
αιφνιδιαστική κίνηση, έπαυσε τον
διαπραγµατευτή κ. ∆ηµητρόφ, για
να "ξεπεραστεί η αστεία κατάσταση
της εκπροσωπήσεως της χώρας µε
δύο διαπραγµατευτές" όπως ανα -
κοίνωσε.

Η πραγµατική αιτία ανά -
γεται στην πρόθεση του κ. Τσερ -
βενκόφσκι να µεταφέρει τις ευθύ -
νες της διαπραγµατεύσεως και το
όποιο κόστος θα έχουν στον κ.
Γκρουέφσκι, που όρισε νέο δια -
πραγµατευτή τον Πρέσβη των
Σκοπίων στις ΗΠΑ κ. Ζοράν
Γιολέφσκι στις 2 ∆εκεµβρίου

2008.
Την ίδια ηµέρα ο κ. Γκ -

ρουέφ σκι δεσµεύθηκε, µε δηλώσεις
του, ότι αν η Ελλάδα και η
Σκοπιανή αντιπολίτευση
αποδεχθούν το νέο σχέδιο Νίµιτς,
τότε ο ίδιος θα το πα ραπέµψει σε
δηµοψήφισµα, χωρίς να
διευκρινίζει, ούτε ποια στάση θα
κρα τήσει ο ίδιος, ούτε αν το απο τέ -
λεσµα του δηµοψηφίσµατος θα
είναι δεσµευτικό. Επίσης η
Σκοπιανή Βουλή ενέκρινε, µε 93
ψήφους υπέρ και έναν κατά,
ψήφισµα, µε το οποίο δεσµεύονται
οι πολιτικές δυνάµεις να
υποστηρίξουν στην υπόθεση της
ονοµασίας τις υπέρτατες αξίες "της
ταυτότητας του Μακεδονικού Έθ -
νους, της γλώσσας, της ιστορίας και
του πολιτισµού" και να
προασπίσουν "την ύπαρξη
µακεδονικής µειονό τη τας στην
Ελλάδα".

Στις 11 Νοεµβρίου 2008 ο
Έλληνας διαπραγµατευτής κ. Βα -
σιλάκης επέδωσε στον κ. Νίµιτς τις
ελληνικές παρατηρήσεις επί του
τελευταίου του σχεδίου.

Στις 12 Νοεµβρίου 2008 οι
ΥΠΕΞ των Σκοπίων και της Τουρ -
κίας υπέγραψαν στην Άγκυρα
"Στρα τηγική Συµφωνία" για την
ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε -
ταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Μπαµ -
πατζάν επανέλαβε τη στήριξη της
χώρας του στην ένταξη της ΠΓ∆Μ,
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και
εξέφρασε τη λύπη του για το
Ελληνικό βέτο στη Σύνοδο του
Βουκουρεστίου.

Στις 17 Νοεµβρίου 2008 ο
ΥΠΕΞ των Σκοπίων κ. Μιλόσοσκι
ανακοίνωσε την προσφυγή της χώ -
ρας του στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της
Χάγης κατά της Ελλάδος για παρα -
βίαση της ενδιάµεσης συµφωνίας
και συγκεκριµένα του άρθρου 11,
στο οποίο αναφέρεται ότι η χώρα
µας δεν θα εµποδίσει την ένταξη
των Σκοπίων στους διεθνείς οργανι -
σ µούς µε το όνοµα ΠΓ∆Μ. Με την
ενέργεια αυτή του κ. Γκρουέφσκι
αλλά και µε άλλες, διαφωνεί ο
Πρόεδρος κ. Τσερβενκόφσκι, όπως
δήλωσε δηµοσίως κατ΄επανάληψη.
Ο κ. Γκρουέφσκι, σε µια
προσπάθεια για να αποσείσει την
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κατηγορία που του προσάπτει η
Ελλάδα, ότι ακολουθεί
παρελκυστική τακτική γιατί δεν
επιθυµεί γρήγορη εξεύρεση λύσεως,
δηλώνει, σε κάθε ευκαιρία, ότι οι
διαπραγµατεύσεις για το όνο µα θα
συνεχιστούν ανεξαρτήτως της
δικαστικής διαδικασίας. Το ίδιο
υποστήριξε µε επιστολή του προς
το ΝΑΤΟ και ο κ. Μιλόσοσκι, αλλά
και ο αντιπρόεδρος της
κυβερνήσεως κ. Ίβιτσα
Μποτσέφσκι κατά την οµιλία του
στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο -
βουλίου, όπου συζητήθηκε η αρνη -
τική ετησία έκθεση του σώµατος
για τα Σκόπια. Η Ελλάδα απάντησε
µε δήλωση του εκπροσώπου του
ΥΠ ΕΞ, ότι θα προσέλθει στο ∆∆
της Χάγης µε την αυτοπεποίθηση
και την αποφασιστικότητα που της
δί νουν η πληρότητα και η σαφήνεια
των επιχειρηµάτων της, για τις
απρο κάλυπτες και συνεχείς
παραβιάσεις της ενδιάµεσης
συµφωνίας από τα Σκόπια. Ο ίδιος
απάντησε και στις κατηγορίες της
αντιπολιτεύσεως, γιατί δεν
προσέφυγε πρώτη η Ελ λάδα στο ∆∆
της Χάγης για τις κα τάφωρες
παραβιάσεις της ενδιά µεσης
συµφωνίας από τα Σκόπια, ότι δεν
το έπραξε για να µην κατη γορηθεί
η χώρα µας για παρεµπό διση των
διαπραγµατεύσεων.

Στο κείµενο συµπερασµά -
των της συνόδου των ΥΠΕΞ της
ΕΕ, που δόθηκε στη δηµοσιότητα
στις 8 ∆εκεµβρίου 2008 αναφέρεται
ότι το θέµα του ονόµατος αποκλείει
κάθε σκέψη ένταξης των Σκοπίων
στην ΕΕ και τα καλεί να
αποφεύγουν τις προκλήσεις.

Τα ίδια δήλωσε και ο
ΥΠΕΞ της Γαλλίας κ. Κουσνέρ ενώ
ο κ. Μιλόσοσκι κατηγόρησε την ΕΕ
για αναξιοπιστία.

Οι δηλώσεις της Αθήνας
και των Σκοπίων, ότι η προσφυγή
στη Χάγη είναι διαδικασία εντε -
λώς διακριτή και ανεξάρτητη από
τις διαπραγµατεύσεις, είναι προσ -
χηµατικές και γίνονται γιατί
καµιά πλευρά δεν θέλει να
χρεωθεί την ευθύνη, ότι προκαλεί
κωλυσιεργία. Είναι όµως βέβαιο

ότι οι εξελίξεις θα παγώσουν,
γιατί ο κ. Γκρουέ φ σκι δεν
επιθυµεί λύση, υπολο γίζοντας ότι
η Ελλάδα δεν θα µπορεί για πολύ
να εµποδίζει την ένταξη της
χώρας του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
και πολύ περισσότερο αν πετύχει
µια καταδικαστική από φαση από
το ∆∆ της Χάγης, το οποίο θα
χρειαστεί όµως χρόνο 2-5 ετών
για να εκδώσει την απόφασή του.

Για τη στάση της Ελλάδος
στο θέµα της προσφυγής
υπάρχουν δύο απόψεις. Η πρώτη
είναι σύµ φωνη µε τη θέση της
κυβερνήσεως ότι πρέπει να
ανταποκριθούµε, γιατί έχουµε
επιχειρήµατα να απο δείξουµε ότι
τα Σκόπια έχουν πα ρα βιάσει
κατ΄επανάληψη την εν διάµεση
συµφωνία και ότι η προ σφυγή
αποβλέπει στην παρα κώλυση των
διαπραγµατεύσεων, ώστε να
χρεωθούν την ευθύνη απέ ναντι
στη διεθνή κοινότητα. Η δεύτερη
είναι αντίθετη µε την
ανταπόκριση στην προσφυγή και
προκρίνει την καταγγελία εκ µέ -
ρους µας της ενδιάµεσης συµ -
φωνίας, ώστε να παρακαµφθεί η
Χάγη και να αναγκαστούν τα
Σκόπια να ξεκαθαρίσουν άµεσα
τη θέση τους, κάτω από τη διεθνή
πίε ση. Η πρώτη άποψη είναι µάλ -
λον καλύτερη, γιατί απαιτεί πολύ
περισσότερο χρόνο, ο οποίος δου -
λεύει υπέρ της Ελλάδος, αφού εί -
ναι βέβαιο ότι ο λαός των
Σκοπίων θα εγκαταλείψει αργά ή
γρήγορα τον Γκρουέφσκι και θα
στραφεί προς τους µετριοπαθείς,
όταν έλ θει αντιµέτωπος µε το
κόστος που θα έχει η παραµονή
της χώρας τους εκτός ΝΑΤΟ και
ΕΕ και πολύ περισσότερο αν
σταµατήσει, όπως αναµένεται, η
φανατική υποστή ριξη που τους
παρείχαν οι ΗΠΑ επί προεδρίας
του κ. Μπους. Σε κάθε περίπτωση
η Ελλάδα πρέπει να πα ραµείνει
αµετακίνητη στις ση µερινές της
θέσεις, γιατί µόνο τότε θα
αναγκαστούν τα Σκόπια να
αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Σε ότι αφορά στη
διαπραγ µάτευση δεν αναµένονται
γρή γορες εξελίξεις, γιατί τα
Βαλκάνια θα βρίσκονται στην

τελευταία θέση των
προτεραιοτήτων του κ. Οµπάµα,
ο οποίος θα επικεν τρω θεί πρώτα
στην οικονοµική κρίση και
ύστερα στο Αφγανιστάν και το
Ιράκ. Αυτή τη φορά η Ελλάδα
πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν
πρό κειται να προχωρήσει σε συµ -
φωνία, υπό την αίρεση του δηµο -
ψηφίσµατος, γιατί είναι βέβαιο µε
τον εθνικισµό που έχει δηµιουρ -
γήσει ο κ. Γκρουέφσκι θα απορ -
ριφθεί, ενώ τα Σκόπια θα κατοχυ -
ρώσουν διαπραγµατικά οφέλη.
Επίσης να µην αρκεστεί µόνο σε
µια τυπική αλλαγή του ονόµατος
και µάλιστα όχι για όλες τις
χρήσεις, αφήνοντας στο ΣΑ/ΟΗΕ
τη ρύθµιση "της µακεδονικής
ταυ τότητας" και της "µακεδο νι -
κής γλώσσας", που για τους σκο -
πιανούς αποτελούν τις υπέρτατες
αξίες, σύµφωνα µε το ψήφισµα
της Βουλής τους. Θα πρέπει να
γίνει κατανοητό από όλους ότι η
αλλαγή του ονόµατος δεν αρκεί
για τη λύ ση του προβλήµατος,
πρέπει ταυ τόχρονα να
ξεκαθαρίσει και το θέµα της
ταυτότητας και της γλώσ σας,
γιατί διαφορετικά η διαµάχη θα
διαιωνίζεται.

γ.Ελληνοτουρκικές
Σχέσεις

Στις 14 Οκτωβρίου 2008 το
Νορβηγικό ερευνητικό σκάφος
"Μαλένε Όστερβολντ" συνοδευό -
µενο από την Τουρκική φρεγάτα
"Γκεντίζ", ξεκίνησε έρευνες στην
υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστε λό -
ριζου για λογαριασµό της
Τουρκικής κρατικής πετρελαϊκής
εταιρείας ΤΡΑΟ. Οι έρευνες
σταµάτησαν στις 15 Οκτωβρίου το
απόγευµα, κατόπιν διαβήµατος του
Ελληνικού ΥΠΕΞ προς την Άγκυρα,
το Όσλο και την ιδιοκτήτρια
εταιρεία του Νορβη γικού σκάφους
και αφού εδόθησαν στον κυβερνήτη
του οι συντεταγ µένες της ελληνικής
υφαλοκρηπίδος. Η Αθήνα απέφυγε
την κλιµάκωση της κρίσεως
στέλνοντας επί τόπου µόνο µια
κανονιοφόρο του Πολε µικού
Ναυτικού, ο κυβερνήτης της οποίας
έκανε όλο το χειρισµό.
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Η ενέργεια αυτή της
Τουρ κίας, καθώς και η
παρενόχληση των Νορβηγικών
ερευνητικών σκα φών στις 13 και
16 Οκτω β ρίου, που
πραγµατοποιούσαν έρευ νες για
λογαριασµό της Κύπρου νοτίως
της Πάφου, αποτελούν έµ πρακτη
αµφισβήτηση του διεθ νούς
δικαίου σύµφωνα µε το οποίο τα
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
(ΑΟΖ) εύρους µέχρι 200 χλµ, και
κατ΄ελάχιστον µέχρι τη µέση
γραµ  µή από τις ακτές των γει το -
νικών κρατών. Οι συγκεκριµένες
περιοχές ενδιαφέρουν, σ΄αυτή τη
φάση, την Τουρκία γιατί αν απο -
δεχθεί ότι και τα νησιά έχουν
ΑΟΖ, τότε θα περιοριστεί η δική
της στην Ανατολική Μεσόγειο της
οποίας τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα
είναι τεράστια, όπως έχουν δείξει
οι σχετικές έρευνες. Επιβεβαίωση
αυτής της εκτιµήσεως αποτελεί η
δήλωση του Τούρκου Αρχηγού
ΓΕΝ κ. Μετίν Ατάς στις 19
Οκτω βρίου, ότι "η Μεσόγειος θα
κατα στεί εστία προστριβών και
συγκ ρούσεων λόγω της
πετρελαϊκής σπουδαιότητος που
θα αποκτήσει προσεχώς. Εξ
αιτίας των πετρε λαίων που
διαθέτει, θα µετατραπεί σε ένα
δεύτερο Αραβικό Κόλπο. Η
Τουρκία πρέπει γι΄αυτό να επα -
γρυπνεί και να αντιδράσει".

Εποµένως, ας µην ψάχ -
νουµε να βρούµε αλλού τα αίτια
αυτών των προκλήσεων.

δ.Σχέσεις µε ΗΠΑ 

Η Ελλάδα εξαιρέθηκε για
µια ακόµη φορά (η µόνη από τις
επτά υποψήφιες χώρες) από το πρό -
γραµµα Visa Waiver, που καταργεί
τη θεώρηση των διαβατηρίων µε
πρόσχηµα τη ρουκέτα που έπληξε
την Αµερικανική Πρεσβεία στην
Αθήνα τον Ιανουάριο του 2007. Για
την ευνοϊκή δε διευθέτηση του θέ -
µατος στο µέλλον έθεσαν ως προϋ -
πόθεση την υπογραφή δύο διµερών
συµφωνιών για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας και την ανταλ -
λαγή πληροφοριών µεταξύ των

υπηρεσιών διώξεως.

Η ενέργεια αυτή αποδει -
κνύει το δυσµενές κλίµα που έχει
δηµιουργηθεί στις ΗΠΑ σε βάρος
της χώρας µας, γιατί αρνηθήκαµε
να συνταχθούµε µε τις επιλογές
του κ. Μπους. 

Εκτιµάται ότι η παρουσία
του αντιπροέδρου κ. Μπάϊντεν
και της κ. Κλίντον στο ΥΠΕΞ
αλλά και η αναµενόµενη αλλαγή
της νοοτροπίας και τακτικής στην
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής
από τον κ. Οµπάµα, θα
συµβάλουν στην αποκατάσταση
των ελληνο αµερικανικών
σχέσεων, αλλά και στην καλύτερη
κατανόηση των ελληνικών
θέσεων. Βεβαίως δεν πρέπει να
αναµένονται θαύµατα, γιατί η
γραφειοκρατία του Στέϊτ
Ντιπάρτµεντ που κινεί τα νήµατα
δεν πρόκειται να αλλάξει.

ε.∆ιάφορα

Η Ελλάδα αναλαµβάνει από
την 1η Ιανουαρίου 2009, την προε -
δρία του ΟΑΣΕ και θα κληθεί να
χειριστεί την κρίση στον Καύκασο.
Φιλοδοξία της κυβερνήσεως είναι η
πραγµατοποίηση στην Αθήνα µιας
Συνόδου Κορυφής των ηγετών των
56 χωρών, που αποτελεί ένα δύ -
σκολο και επικίνδυνο εγχείρηµα,
λόγω των ψυχροπολεµικών
σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας.

Έλληνας αντιπλοίαρχος το -
πο θετήθηκε από το Συµβούλιο
Υπουρ γών στις Βρυξέλες, ως επικε -
φαλής της Ευρωπαϊκής Ναυτικής
∆υνάµεως που περιπολεί στη
θαλάσ σια περιοχή της Σοµαλίας για
την αποτροπή και αντιµετώπιση της
πειρατείας.

Τέσσερεις οικονοµικές συµ -
φωνίες (µεταξύ ΟΛΠ και της
Κινεζικής Cosco για το λιµάνι του
Πειραιά, µεταξύ ΕΡΤ και CCTV,
µεταξύ ΟΤΕ και Huawel για
τηλεπικοινωνιακό υλικό και για
διαπίστευση προϊόντων) υπεγράφη -
σαν κατά την επίσκεψη του Προέ -
δρου της Κίνας κ. Χου Ζιντάο στην
Ελλάδα στις 29 Νοεµβρίου 2008.
Στα θετικά της επισκέψεως εντάσ -
σεται και η δήλωση του κ. Χου

Ζιντάο ότι η Κίνα τάσσεται υπέρ
της επιλύσεως του Κυπριακού µε
βάση τις αρχές του ΟΗΕ και ότι θα
αναγ νωρίσει τα Σκόπια µε το νέο
τους όνοµα, εφόσον υπάρξει
συµφωνία.

Στις 26 Νοεµβρίου 2008
πραγ µατοποιήθηκαν κοινές ασκή -
σεις από Ελληνικά και Βουλγαρικά
αεροσκάφη στο πλαίσιο της συµ -
φωνίας στρατιωτικής συνεργασίας
που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες.

Κατά την επίσκεψη του
Πρω θυπουργού κ. Καραµανλή στο
Κατάρ στις 26-27 Οκτωβρίου υπε -
γρά φησαν δύο συµφωνίες, µια του -
ριστική και µια για ηλεκτρονικά
ζητήµατα, ενώ εκδηλώθηκε και σο -
βα ρό ενδιαφέρον για συνεργασία
στον τοµέα της µεταφοράς υγρο -
ποιηµένου αερίου από το Κατάρ.

2.ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α.Σερβία - Κόσσοβο
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε

την επιστροφή των πρεσβευτών στις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία,
τον Καναδά και τις άλλες χώρες
που είχαν αποσυρθεί εξ αιτίας της
αναγνωρίσεως του Κοσσόβου.

Η Σερβία κατέθεσε προσ -
φυγές στο ∆∆ της Χάγης κατά της
Κροατίας κατηγορώντας την για
εγκλήµατα πολέµου την περίοδο
1992-1995.

Στις 28/11 τα 15 µέλη του
ΣΑ του ΟΗΕ ενέκριναν οµόφωνα το
σχέδιο του κ. Μπαν Κι Μουν για
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
αποσ τολής (EULEX) στο Κόσσοβο
κάτω από την οµπρέλα της
διοικητικής αποστολής του ΟΗΕ
(UNMIC). H EULEX άρχισε να
λειτουργεί στις 9 ∆εκεµβρίου και θα
αναλάβει τους τοµείς της
αστυνοµίας, της δικαιο σύνης και
των τελωνείων, ενώ δεν θα
παρεµβαίνει σε θέµατα ανεξαρ -
τησίας. Η Σερβία έκανε αποδεκτή
την απόφαση, αφού ελήφθησαν
υπό ψη οι όροι τους οποίους είχε
θέσει (να έχει την έγκριση του
ΣΑ/ΟΗΕ, να απολαµβάνει
ουδετέρου status quo και να µην
εφαρµόσει το σχέδιο ανεξαρτησίας
του κ. Αχτισάαρι) αλλά και µε την
ελπίδα ότι θα λάβει καθεστώς
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υποψηφίας χώρας για ένταξη στην
ΕΕ, η οποία όµως διε ψεύσθη µετά
την επιµονή της Ολ λανδίας, στη
σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ στις 8
∆εκεµβρίου, ότι πρώτα πρέπει να
συλληφθεί και να παρα δοθεί ο
Στρατηγός Μπλάνιτς. Αντι θέτως οι
Κοσσοβάροι το εκλαµ βά νουν ως
ήττα και εκφράζουν το φόβο πως
έτσι είναι ανοιχτό το ενδε χό µενο
ιδρύσεως ενός µικρού Σερβι κού
κράτους µέσα στο Κόσσοβο. 

Η Βρετανική εφηµερίδα
"Guardian" δηµοσίευσε ιατροδικα -
στική έκθεση του ΟΗΕ που επι βε -
βαιώνει τη θανάτωση 300 αιχµα λώ -
των Σέρβων στρατιωτών από για τ -
ρούς του UCK σε αγροτόσπιτο της
πόλεως Μπουρέλ στη Β. Αλβανία
για να τους αφαιρεθούν τα όργανα
και να δοθούν για µεταµοσχεύσεις.

β.Βοσνία -
Ερζεγοβίνη

Ο ηγέτης του κρατιδίου της
"Σερβικής ∆ηµοκρατίας της Β-Ε"
απειλεί µε απόσχιση σε περίπτωση
που τεθεί θέµα καταργήσεώς του,
δια της συνταγµατικής µεταρρυθ µί -
σεως, από τον ηγέτη του ετέρου
κρατιδίου της "Κροατοµουσουλµα -
νικής Οµοσπονδίας" κ. Σίλατζιτς.

Το ΣΑ/ΟΗΕ παρέτεινε για
ένα ακόµη έτος τη θητεία της
"EUFOR" στη Β-Ε.

γ.Αλβανία

Η Αλβανική Βουλή ψήφισε
στις 18 Νοεµβρίου 2008 το νέο εκ -
λογικό νόµο που ευνοεί τα δύο
µεγά λα κόµµατα, παρά τις
αντιδράσεις των έξι µικροτέρων
κοµµάτων και την απεργία πείνας
που είχαν κη ρύξει 11 βουλευτές
τους από τις 11 Νοεµβρίου.

Συµφωνίες ύψους 2,5 δις
ευρώ υπεγράφησαν µεταξύ Αλβα -
νίας και Ιταλίας.

Ο κ. Μπερίσα ανακοίνωσε
την κατασκευή σιδηροδροµικής
γραµ µής µεταξύ Αλβανίας και
Σκοπίων. 

δ.Βουλγαρία

Στις 12 Νοεµβρίου έγινε

παρουσίαση σε ξενοδοχείο του
Burgas της εταιρείας "TRANS
BAL KAN PIPELINE"  η οποία θα
ανα λάβει την κατασκευή του πετρε -
λαιαγωγού "Burgas-Αλεξανδρού -
πολη".

Από 10-25 Νοεµβρίου 2008
πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία
κοινές Αµερικανοβουλγαρικές
αερο πο ρικές ασκήσεις.

Την 1 ∆εκεµβρίου 2008
ανε χώρησε για το Αφγανιστάν µια
∆ιµοιρία του Βουλγαρικού Στρατού. 

3.ΤΟΥΡΚΙΑ

α.Εσωτερική
Κατάσταση

Στις 20 Οκτωβρίου 2008
άρχισε η δίκη των 86 κατηγορου -
µένων για συµµετοχή στην παρα -
κρατική οργάνωση "Εργκένεκον".
Η ανάγνωση του αποτελουµένου
από 2.455 σελίδες κατηγορητηρίου,
ολο κληρώθηκε στις 10 Νοεµβρίου
2008 και από τις 11 Νοεµβρίου
2008 άρχισαν οι απολογίες των
κατηγο ρουµένων, οι οποίες
συνεχίζονται.

Νέα αντιπαράθεση µεταξύ
της ∆ικαιοσύνης και του κ. Ερν -
τογάν προκάλεσε η δηµοσίευση
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
στις 24 Οκτωβρίου των αποφάσεων
του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου για
τις υποθέσεις του κυβερνώντος κόµ -
µατος ΑΚΡ και της απαγορεύσεως
της µαντίλας στα Πανεπιστήµια. Ο
κ. Ερντογάν ενοχληµένος από τη
σκληρή κριτική των δικαστών και
κυρίως από την αναφορά ότι "είναι
αβάσιµη οποιαδήποτε συνταγµατική
αναθεώρηση που θα παραβιάζει την
αρχή περί κοσµικότητος του κρά -
τους", δήλωσε ότι "η απόφαση είναι
σεβαστή αλλά το Συνταγµατικό ∆ι -
καστήριο δεν είναι ανώτερο από το
Σύνταγµα". Κατόπιν αυτού συ ζη -
τείται και το ενδεχόµενο περιο ρι -
σµού των αρµοδιοτήτων του ∆ικα -
στηρίου µε την αιτιολογία ότι δεν
είναι δυνατόν, αυτό να υποκαθιστά
την αρµοδιότητα της εθνοσυνε λεύ -
σεως.

Ο συντονισµός των
αντιτρο µοκρατικών επιθέσεων θα
γίνεται στο εξής από το Υπουργείο

Εσωτε ρικών και όχι από το ΓΕΕΘΑ
όπως µέχρι τώρα.

Η κυβέρνηση δεν
προτίθεται να περικόψει τις δαπάνες
των εξοπλιστικών προγραµµάτων εξ
αιτίας της οικονοµικής κρίσεως,
όπως δήλωσε στις 7 Νοεµβρίου
2008 ο Υφυπουργός Αµυντικής Βιο -
µηχανίας της χώρας.

Αντιθέτως η Ελλάδα θα
τις µειώσει κατά 15% όπως
δήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός στη
Βουλή.

β.Ενταξιακή Πορεία

Η έκθεση της ΕΕ για την
πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας,
που δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 3
Νοεµβρίου 2008, είναι και πάλι αρ -
νητική. Η επιτροπή κρίνει ότι οι
µεταρρυθµίσεις δεν είναι ικανο -
ποιη τικές και ότι πρέπει να επισπευ -
σθούν. Όσον αφορά στις σχέσεις
της µε την Ελλάδα και Κύπρο περι -
λαµβάνονται όλες οι γνωστές
εκκρε µότητες µε τη σύσταση για
την επί λυση των προβληµάτων που
έχουν προκληθεί.

Η καθυστέρηση των µεταρ -
ρυθµίσεων έχει προκαλέσει και την,
κατ΄επανάληψη, παρέµβαση του κ.
Γκιουλ µε συστάσεις για την επι -
τάχυνσή τους. 

γ.Κουρδικό

Στις επιδροµές του ΡΚΚ
εναντίον στρατιωτικών στόχων στις
αρχές Οκτωβρίου, οι Ε∆ της Τουρ -
κίας απάντησαν µε βοµβαρδισµούς
αεροπορίας και πυροβολικού κατά
στόχων του ΡΚΚ στο Β. Ιράκ, που
συνεχίζονται και σήµερα, ενώ ο κ.
Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι απα -
ραίτητη η δηµιουργία ζώνης ασφα -
λείας εντός του Β. Ιράκ.

Ο Πρόεδρος κ. Γκιουλ δή -
λωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι ο διά -
λογος µε τους Κούρδους του Β.
Ιράκ αποτελεί κρατική πολιτική
απαλ λαγµένη από τις
προκαταλήψεις του παρελθόντος
και αποδεκτή από το Εθνικό
Συµβούλιο Ασφαλείας.

Στις 14 Οκτωβρίου 2008
τουρκική αντιπροσωπεία συναντή -
θηκε στη Βαγδάτη µε τον Πρόεδρο
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του Ιρακινού Κουρδιστάν κ. Μα -
σούντ Μπαρζανί και τον Ιρακινό
Πρωθυπουργό κ. Μαλίκι µε στόχο
τη συνεργασία για την
αντιµετώπιση του ΡΚΚ.

Στις 20 Νοεµβρίου η αµερι -
κανική πρεσβεία στη Βαγδάτη ανα -
κοίνωσε την απόφαση του
τριµερούς µηχανισµού Τουρκίας-
ΗΠΑ-Ιράκ, που συνήλθε στις 19
Νοεµβρίου στη Βαγδάτη, για τη
συγκρότηση κοινής "Επιτροπής
Στενής Παρακολούθη σης του ΡΚΚ"
µε τη συµµετοχή και εκπροσώπου
της Κουρδικής Περι φερειακής
Κυβερνήσεως. Θα συνέρ χεται κάθε
δύο µήνες µε σκοπό τον συντονισµό
του αγώνα κατά του ΡΚΚ και την
ανταλλαγή πληρο φοριών.

Οι επιδροµές του ΡΚΚ
τον Οκτώβριο, εναντίον
στρατιωτι κών στόχων, κατέδειξαν
ότι οι Κούρδοι αντάρτες είναι
πολύ καλά εκπαιδευµένοι µε
πειθαρχία και υψηλό ηθικό και
πιο αποτελε σµατικοί απ΄ότι στο
παρελθόν, ενώ οι Ε∆ της
Τουρκίας, που πραγµα τοποίησαν
τεράστιες επενδύσεις στον τοµέα
των συστηµάτων επι τηρήσεως,
επικοινωνιών και διοι κήσεως
είναι λιγότερο αποτελε σµατικές
από τα προηγούµενα χρόνια.

Η κατάσταση αυτή ανάγ -
κασε την τουρκική ηγεσία να αλ -
λάξει πολιτική και να επιζητήσει
τη συνεργασία µε τους Κούρδους
του Β. Ιράκ, µε τη µεσολάβηση
των ΗΠΑ. Για το σκοπό αυτό
άλλωστε έγιναν και οι παραπάνω
δηλώσεις του κ. Γκιουλ. 

δ.Εξωτερική
Πολιτική - ∆ιπλωµατία

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας κ.
Μπαµπατζάν σε µια προσπάθεια
επιλύσεως της διαφοράς µεταξύ
Αζέρων και Αρµενίων για το Ναγ -
κόρνο-Καραµπάχ επισκέφθηκε την
Αρµενία στις 13 Νοεµβρίου.

Στις 25 Νοεµβρίου ο ΥΠΕΞ
της Αρµενίας συναντήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη µε τον οµόλογό
του της Τουρκίας κ. Μπαµπατζάν
µε στόχο την αποκατάσταση των δι -
πλωµατικών σχέσεων των δύο χω -

ρών η οποία βρίσκεται σε καλό
δρό µο.

Ο κ. Ερντογάν παρά τα
εσωτερικά προβλήµατα που αντιµε -
τωπίζει, κατάφερε να προσκληθεί
στο συνέδριο των ανεπτυγµένων
χωρών G-20 και να εκλεγεί η χώρα
του στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Η Γερµανία πρότεινε στην
Ιταλία, που αναλαµβάνει στις αρχές
του 2009 την προεδρία του κλαµπ
των ισχυρών G-8 τη διεύρυνσή του
σε G8+8 µε την προσθήκη της
Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας,
της Αιγύπτου, της Νότιας Αφρικής,
της Τουρκίας και ανά µίας
αναδυοµένης οικονοµίας από την
Ασία και τον Αραβικό κόσµο.

Το διεθνές κύρος της
Τουρ κίας, παρά τα τεράστια
εσωτερικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει, ανα βαθίζεται
συνεχώς, χάρις στις προσπάθειες
του κ. Ερντογάν.

4.EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 10 Νοεµβρίου οι
ΥΠΕΞ των 27 χωρών µελών της ΕΕ
αποφά σισαν οµόφωνα τη συνέχιση
των διαπραγµατεύσεων µε τη
Ρωσία, για τη σύναψη µιας νέας
συµφωνίας εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας, οι οποίες είχαν
διακοπεί µετά το ρωσογεωργιανό
πόλεµο τον Αύγου στο και στις 14
Νοεµβρίου πραγµα το ποιήθηκε η
22α Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
στη Νίκαια της Γαλλίας για τον
καθορισµό του πλαισίου των
διαπραγµατεύσεων.

Στις 27 Νοεµβρίου η επι -
τροπή του Ιρλανδικού
Κοινοβουλίου έκρινε ότι δεν
υπάρχει κανένα νο µικό κώλυµα για
τη διεξαγωγή νέου δηµοψηφίσµατος
για την επικύρωση της Συνθήκης
της Λισαβώνος το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί αφού πρώτα
επικυρωθεί η απόφαση των ΥΠΕΞ
της ΕΕ, που λήφθηκε στη σύνοδο
της 8 ∆εκεµβρίου 3008, για τη
διατήρηση τόσο από την Ισλαν δία,
όσο και από τις άλλες µικρές χώ ρες
της θέσης που έχουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις 3 και 4 Νοεµβρίου

συναντήθηκαν στη Μασσαλία οι
ΥΠΕΞ των 43 χωρών της Ευρω -
µεσογειακής ∆ιάσκεψης και υιο -
θέτησαν ένα κοινό ανακοινωθέν 20
σελίδων µε το οποίο ρυθµίζονται
δια δικαστικά θέµατα. Ως κεντρική
ιδέα στη λειτουργία της Ενώσεως
αναφέρεται ότι "οι κεντρικοί άξονες
στρατηγικής θα αποφασίζονται από
κοινού, αλλά η υλοποίησή τους θα
γίνεται µε όρους µεταβλητής γεω -
µετρίας, δηλαδή η κάθε χώρα θα
συµ µετέχει κατ΄επιλογήν στα προ -
γράµµατά του".

5.ΝΑΤΟ

Η Σύνοδος των ΥΠΕΞ του
ΝΑΤΟ που συνήλθε στις 3 και 4
∆εκεµβρίου 2008 στις Βρυξέλες
απέρριψε το αίτηµα των ΗΠΑ για
την ένταξη της Γεωργίας και Ου -
κρανίας στον Οργανισµό και εξου -
σιοδότησε το ΓΓ της Συµµαχίας "να
αρχίσει εκ νέου τις επαφές µε τη
Ρωσία στο πολιτικό επίπεδο, καθώς
και για την επανέναρξη ατύπων
συνοµιλιών στο Συµβούλιο ΝΑΤΟ-
Ρωσίας εν όψει οριστικών αποφά -
σεων στη Σύνοδο Κορυφής τον
Απρίλιο.

Η Ρωσία εξέφρασε την ικα -
νοποίησή της και δήλωσε ότι θα
συµµετάσχει στις συζητήσεις.

6.ΟΗΕ

Υπεγράφη στις 3 ∆εκεµ -
βρίου στο Όσλο η πρώτη διεθνής
συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση,
την παραγωγή, την αποθήκευση και
το εµπόριο των βοµβών διασποράς.
Απόντες ήταν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η
Κίνα, το Ισραήλ, η Ινδία και το
Πακιστάν, χώρες που παράγουν και
χρησιµοποιούν αυτές τις βόµβες.

7.ΗΠΑ

Νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ
εξελέγη στις 4 Νοεµβρίου 2008,
όπως αναµενόταν, ο υποψήφιος των
∆ηµοκρατικών κ. Μπάρακ Οµπάµα.
Η εκλογή του έγινε δεκτή µε ενθου -
σιασµό από όλους τους λαούς, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις και γέννησε
προσδοκίες για µεγάλες αλλαγές.
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Παρ΄όλο που είναι γνωστό
ότι οι διεθνείς σχέσεις υπακούουν
σε συµφέροντα και όχι σε αρχές,
εκτιµάται ότι ο κ. Οµπάµα θα
τηρήσει τις βασικές προεκλογικές
του δεσµεύσεις που είναι :

Πρώτον : Η αναβάθµιση
της διπλωµατίας και της διαπραγ -
µατεύσεως για τη διευθέτηση των
διεθνών προβληµάτων ή αντι -
παραθέσεων, µε τελευταία
επιλογή τη στρατιωτική βία. Στις
προ θέσεις του, σύµφωνα µε
δηλώσεις του, περιλαµβάνεται η
έναρξη δια λόγου, άνευ όρων, µε
τους ηγέτες του Ιράν, της Συρίας,
της Β. Κο ρέας, της Κούβας και
της Βενε ζουέλας, χώρων που
βρίσκονται στη λίστα των εχθρών
των ΗΠΑ.

∆εύτερον: Η αποκατά στα -
ση των σχέσεων της Ουάσιγκτον
µε τους συµµάχους τους και τους
∆ιεθνείς Οργανισµούς, ειδικά
όσον αφορά στα θέµατα
στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τρίτον: Η στήριξη της
Συν θήκης για τη µη διάδοση των
πυρηνικών όπλων.

Το πρώτο δείγµα γραφής
για την αξιοπιστία του θα φανεί
από την τήρηση ή όχι των τριών
υποσχέσεών του, να αποχωρήσει
από το Ιράκ, να ξεκαθαρίσει την
κα τάσταση στο Αφγανιστάν και
το Πακιστάν και να
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη
ρωσική ανα γέννηση. 

Όσον αφορά στη Ρωσία
επιθυµεί τη συνεργασία µαζί της
για τη µη διάδοση των πυρηνικών
όπλων και την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας. Ενθαρρυντικό για
την αναµενοµένη βελτίωση των
σχέσεων µε τη Ρωσία είναι το γε -
γονός ότι στην τηλεφωνική επι -
κοινωνία που είχε ο σύµβουλος
εξωτερικών υποθέσεων του νέου
Προέδρου µε τον Πολωνό Πρόε -
δρο κ. Κατσίνσκι του τόνισε ότι ο
κ. Οµπάµα δεν δεσµεύεται για την
εγκατάσταση της αντιπυραυλικής
ασπίδας σε Πολωνία και Τσεχία.

Σύµφωνα µε δηµοσκό πη -
ση του Ινστιτούτου Gallup το
69% των Αµερικανών εγκρίνει το
διο ρισµό της κ. Χίλαρι Κλίντον
στο ΥΠΕΞ και το 80% θεωρεί

σωστή την παραµονή του κ.
Γκέϊτς στο ΥΕΘΑ, ο οποίος
µιλώντας σε δη µοσιογράφους
ανέφερε ότι στις προ τεραιότητές
του είναι το κλεί σιµο του
Γκουαντάναµο και η απόσυρση
από το Ιράκ 

8.ΡΩΣΙΑ

α.Εσωτερική Κατάσταση
Στις 14 Νοεµβρίου 2008 η

∆ούµα ενέκρινε την πρόταση του
Προέδρου κ. Μεντβέντεφ για
εξαετή προεδρική θητεία,
δηµιουργώντας έτ σι τις
προϋποθέσεις για νέα 12ετή θητεία
του κ. Πούτιν από το 2012 και
µετά. Ο ίδιος, ερωτώµενος, αφή νει
ανοικτό το θέµα µε την απάν τηση
ότι "θα το δούµε το 2012". 

Είναι βέβαιον ότι, αν δεν
υπάρξει δραµατική αλλαγή, ο κ.
Πούτιν θα επανέλθει το 2012, χω -
ρίς να αποκλείεται η επιστροφή
του και πολύ νωρίτερα, κατόπιν
παραιτήσεως του κ. Μεντβέντεφ,
αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Ο Πρόεδρος κ. Μεντβέντεφ
σε βαρυσήµαντη οµιλία του δια -
κήρυξε ότι η Ρωσία µέχρι το 2020
θα κατασκευάσει νέου τύπου
πολεµικά πλοία και σύστηµα
αεραµύνης, ότι οι στρατιωτικές
δαπάνες θα αυξη θούν κατά 26% το
ερχόµενο έτος και θα φτάσουν τα
50 δις δολάρια, που θα είναι το
υψηλότερο επίπεδό τους µετά την
κατάρρευση της ΕΣΣ∆.

Στις 14 Οκτωβρίου 2008 ο
ΥΕΘΑ κ. Σερντιούκοφ ανακοίνωσε
επίσης την έναρξη της µεγαλύτερης
αναδιοργανώσεως των Ε∆ στη
µετα σοβιετική περίοδο, η οποία
προβλέ πει την κατάργηση των
Μεραρχιών και των Συνταγµάτων
και τη συγ κρότηση Ταξιαρχιών, τη
δραµατική µείωση των
αξιωµατικών και κυρίως των
Στρατηγών, την αγορά νέων όπ λων
και τη βελτίωση της εκπαι δεύ σεως
και της ιατρικής περιθάλψεως των
στρατιωτών.

Η αναδιοργάνωση αυτή

αποσκοπεί στην αλλαγή της ανα -
χρονιστικής δοµής των Ε∆ που
είχαν την περίοδο της ΕΣΣ∆ και
την διατηρούν µέχρι σήµερα και
όχι στην ισχυροποίησή τους για
την αντιµετώπιση του ΝΑΤΟ, του
οποίου η ισχύς θα εξακολουθήσει
να είναι πολλαπλάσια.

Ανεξαρτήτως όµως αυτού
η νέα αυτή δοµή θα δώσει τη δυ -
να τότητα στη Μόσχα να αυξήσει
την πολιτική της πίεση στις
πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες.

β.Καύκασος

Ένταση εξακολουθεί να επι -
κρατεί στα σύνορα µεταξύ Γεωρ -
γίας-Ν.Οσετίας µε συνεχή επεισό -
δια, ανταλλαγές πυρών και δολο φο -
νίες αλλά και τις αλληλοκατηγορίες
µε συνεχείς δηλώσεις εκατέρωθεν.

Η ∆ιεθνής Αµνηστεία, µε
έκθεσή  της που έδωσε στη
δηµοσιό τητα στις 18 Νοεµβρίου,
κατηγορεί τη Γεωργία για το
θάνατο δεκάδων αµάχων από
πυραύλους που βλήθη καν εναντίον
µη στρατιωτικών στό χων και τη
Ρωσία για φόνους και βασανιστήρια
που διέπραξαν οι σύµµαχοί της
(νοτιο-Οσετοί πολι τοφύλακες)
στους γεωργιανούς θύ λακες εντός
της Ν.Οσετίας και αµφισβητεί
ευθέως τη γεωργιανή εκδοχή ότι
τον πόλεµο ξεκίνησαν οι
παραστρατιωτικές οργανώσεις της
Ν.Οσετίας, µε τη βοήθεια της Ρω -
σίας.

Στις 19 Νοεµβρίου 2008
επα νελήφθησαν οι διαπραγµατεύ -
σεις, για την αντιµετώπιση των προ -
βληµάτων από τον πόλεµο του Αυ -
γούστου µεταξύ Ρωσίας και Γεωρ -
γίας, οι οποίες είχαν διακοπεί στις
15 Οκτωβρίου, λόγω της αρνήσεως
της Γεωργίας να συµµετάσχουν η
Ν.Ο σετία και η Αµπχαζία. Οι
συνοµιλίες διεξήχθησαν στα
γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη και
συµµετείχαν ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΕΕ, ως
µεσολαβητές, Ρωσία, Γεωργία,
Αµπχαζία, Ν.Οσετία, ως άµεσα
εµπλεκόµενοι και οι ΗΠΑ, που
υποστηρίζουν τη Γεωργία. Οι ερ -
γασίες έληξαν το απόγευµα χωρίς
ανακοινωθέν, ενώ τα µέρη
συµφώνησαν για νέα συνάντηση σε
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ένα µήνα.
Ο κ. Μεντβέντεφ επισκέφ -

θηκε στις 1 και 2 Νοεµβρίου 2008
την Αρµενία και την Αµπχαζία, ως
εκπρόσωπος της οµάδος που έχει
συστήσει ο ΟΑΣΕ για την επίλυση
της διαµάχης για το Ναγκόρνο Κα -
ραµπάχ, και κατάφερε να πείσει
τους προέδρους των δύο χωρών να
εντεί νουν τις προσπάθειές τους,
προκει µένου να διευθετήσουν τις
µεταξύ τους διαµάχες. 

γ.Σχέσεις µε ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ

Οι σχέσεις της Ρωσίας µε
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν εισέλθει
σε τροχιά οµαλοποιήσεως µετά από
τις αποφάσεις τους για επανάληψη
των επαφών τους, την απόρριψη
του αιτήµατος για ένταξη της
Γεωργίας και Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
και τη δήλωση του κ. Σαρκοζί ότι η
αντιπυ ραυλική ασπίδα δεν
προσφέρει ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η εκλογή του κ. Οµπάµα
στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ
έχει δηµιουργήσει προσδοκίες στη
ρωσική ηγεσία για εξοµάλυνση των
σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών,
όπως προκύπτει από τις δηλώσεις
του κ. Πούτιν ότι διακρίνει θετικά
µηνύµατα, του κ. Μεντβέντεφ ότι
έχει την ελπίδα ότι η εµπιστοσύνη
θα αποκατασταθεί και του ΥΠΕΞ κ.
Λαβρόφ ότι οι θέσεις του κ.
Οµπάµα για την αντιπυραυλική
ασπίδα εµπ νέουν ελπίδες ότι θα
µπορέσουµε να συζητήσουµε τα
θέµατα αυτά σε πιο εποικοδοµητική
βάση. 

Παρά το ευνοϊκό κλίµα που
έχει δηµιουργηθεί, το ρωσικό ναυ -
τικό πραγµατοποίησε στη Βενε -
ζουέλα κοινές ασκήσεις µε το ναυ -
τικό της το 3ο δεκαήµερο του
Νοεµ βρίου και στις 5 ∆εκεµβρίου
απέ στειλε ναυτική δύναµη στον
Ατλαν τικό και τον Ειρηνικό
αποτελουµένη από το
αεροπλανοφόρο "Ναύαρχος
Κιζνέτσοφ", ένα αντιτορπιλικό και
πλοία συνοδείας, η οποία θα εκτελεί
ασκήσεις, επί δίµηνο, µέχρι τη δυτι -
κή ακτή του Παναµά.

Εκτιµάται ότι ο κ.
Οµπάµα θα αποκαταστήσει τις

σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας,
ενθαρρυνόµενος από τη στάση
των Ευρωπαίων, που έχουν ταχθεί
κατά της αντι πυραυλικής ασπίδας
(εκτός από τον κ. Σαρκοζί,
δηλώσεις ανάλογες έχει κάνει και
ο πιο πιστός σύµ µαχος του κ.
Μπους κ. Μπερ λου σκόνι), από
την έκθεση του ΟΑΣΕ ότι η
Γεωργία άρχισε τον πόλεµο στην
Οσετία, από τις δηλώσεις των
Ρώσων αξιωµατούχων ότι αν
καταργηθεί η αντιπυραυλική ασ -
πίδα δεν θα εγκαταστήσουν πυ -
ραύ λους στο Κάλλιγκραντ και
από τη δήλωση του κ. Πούτιν ότι
στις προθέσεις της χώρας του δεν
είναι η εγκατάσταση Βάσεων στη
Λ. Αµερική, αλλά η χρήση των
λιµα νιών για ανεφοδιασµό των
πολε µικών πλοίων.

δ.Ενεργειακή
∆ραστηριότης

Ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Μεν -
τ βέντεφ πρότεινε στον Πρόεδρο της
Λιβύης κ. Καντάφι, κατά την επί -
σκεψή του στη Μόσχα στις 1-3
Νοεµ βρίου, τη δηµιουργία ενός
νέου "ΟΠΕΚ φυσικού αερίου", που
θα δια δεχθεί το υπάρχον 12µελές
"φό ρουµ εξαγωγών φυσικού
αερίου" στο οποίο συµµετέχουν οι
δύο χώρες µαζί µε το Κατάρ, το
Ιράν, την Αλ γερία και αρκετές
ακόµη χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Το νέο όργανο θα καθορίζει την
τιµή διεθνώς και θα επιτρέψει στη
Ρωσία να συνεχίσει να ελέγχει τον
ανεφοδιασµό του φυσι κού αερίου
στην Ευρώπη.

Η Gazproom ανακοίνωσε
την µείωση της τιµής του φυσικού
αερίου για την Ευρώπη.

Ο κ. Πούτιν έχει σχεδιάσει
καλά το παιχνίδι της ενεργειακής
πολιτικής και το ελέγχει απολύ -
τως, ώστε η Ευρώπη να
παραµένει για πολλά χρόνια
εξαρτηµένη από τη Ρωσία.

9.ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πολιτική κρίση έχει ξεσ -
πάσει στη χώρα λόγω της αντι δρά -
σεως της Πρωθυπουργού κ. Τιµο -

σένκο, στην κήρυξη προώρων εκλο -
γών από τον Πρόεδρο κ. Γιούσενκο.
Η διαµάχη µεταξύ των δύο, που
ήταν ηγέτες της πορτοκαλί επανα -
στάσεως,  διακυβεύει τα συµφέ ρον -
τα των ΗΠΑ γιατί αν επικρατήσει η
κ. Τιµοσένκο, παρόλο που είναι
φιλοδυτική, θα κάνει ανοίγµατα
προς τη Μόσχα προκειµένου να
εξα σφαλίσει την υποστήριξή της
στις προεδρικές εκλογές του 2012.

Η Μόσχα ενδιαφέρεται
για την Ουκρανία για να
ανακτήσει, µέσω αυτής, την
επιρροή της στις παρυφές της
Ευρώπης και η πα ρούσα
συγκυρία, µε την εσω τε ρική
πολιτική κρίση, την αποτυχία των
ΗΠΑ να την εντάξουν στο ΝΑΤΟ
και την ενεργειακή της εξάρ τηση
απ΄αυτή (η Νεφτογκάζ χρωστά
στην Γκαζπροµ 2,4 δις δολάρια
και η χώρα απολαµβάνει
προνοµιακών τιµών στο φυσικό
αέριο) την ευνοεί. Τα πάντα όµως
θα κριθούν από το ποιος θα
επικρατήσει στο εσωτερικό.  

10. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Παλαιστίνη

Η ειρηνευτική διαδικασία
συντηρείται τεχνητά, για να δικαιο -
λογείται η συνέχειά της, λόγω της
πολιτικής καταστάσεως στο Ισραήλ.
Οι συναντήσεις των κ.κ. Ολµέτ και
Αµπάς, που γίνονταν δύο φορές το
µήνα, διακόπηκαν µετά την προκή -
ρυξη των εκλογών.

Το ίδιο συµβαίνει και µε
τον ενδοπαλαιστινιακό διάλογο που
γί νεται µε τη µεσολάβηση της Αιγύ -
πτου, λόγω της διαµάχης µεταξύ
του Προέδρου κ. Αµπάς και της
Φατάχ για τις προεδρικές εκλογές.
Η θητεία του κ. Αµπάς λήγει στις 8
Ιουλίου 2009 και η Χαµάς έχει
δηλώσει ότι από την ηµέρα εκείνη
θα πάψει να τον αναγνωρίζει ως
Πρόεδρο. Κατό πιν αυτού ο κ.
Αµπάς ανακοίνωσε ότι θα
διοργανώσει προεδρικές και
κοινοβουλευτικές εκλογές στις αρ -
χές του 2009, αλλά η Χαµάς αρνεί -
ται την ανανέωση του κοινοβουλίου
πριν το τέλος της θητείας του, τον
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Ιανουάριο 2010. Ως γνωστόν τις
προη γούµενες εκλογές είχε κερδίσει
η Χαµάς. Επίσης ο κ. Αµπάς για να
κερδίσει ένα είδος νοµιµότητος
µετά τη λήξη της θητείας του,
φρόντισε από τώρα να εκλεγεί
"Πρόεδρος της Παλαιστίνης" από
την Κεντρική Επι τροπή της
Οργανώσεως για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης,
µια θέση που είχε µείνει κενή µετά
το θάνατο του Αραφάτ αλλά µε
εικο νικό χαρακτήρα γιατί δεν
υφίσταται Παλαιστινιακό κράτος. Η
Χαµάς όµως το αµφισβητεί και
αυτό. 

Το Ισραήλ συνεχίζει την
αποµόνωση της Γάζας, παρά τις εκ -
κλήσεις των διεθνών οργανισµών
και των κυβερνήσεων των χωρών
της ΕΕ, η οποία απειλείται µε ανθ -
ρώπινη καταστροφή.

Η εκεχειρία που λήγει στις
19 ∆εκεµβρίου διεταράχθη πολλές
φορές από τη ρίψη ρουκετών από
τη Χαµάς και επιδροµές από το
Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η
Αίγυπτος προσπαθεί να επιτύχει την
παράταση της εκεχειρίας την οποία
όµως δεν επιθυµεί η Χαµάς.

Εάν ο κ. Αµπάς προκη -
ρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές
θα γίνουν µόνο στη ∆υτική Όχθη
και έτσι θα υπάρχουν δύο
κοινοβούλια, της Φατάχ στη
∆υτική Όχθη που θα προκύψει
από τις νέες εκλογές και το
υπάρχον της Χαµάς στη Λωρίδα
της Γάζας, από την οποία έχει
εκδιώξει από τον Ιούνιο 2007 τους
εκπροσώπους της Παλαισ τι νιακής
αρχής και έχει δηµιουρ γήσει µια
παράλληλη εξουσία.

Τα πάντα όµως θα
κριθούν από τη στάση που θα
τηρήσει ο νέος Πρόεδρος των
ΗΠΑ κ. Οµπά µα και από το ποιος
θα κερδίσει τις εκλογές στο
Ισραήλ. Αν εκλεγεί η κ. Λίβνι η
ειρηνευτική διαδι κασία θα
συνεχιστεί. Αν νικήσει ο κ.
Νετανιάχου οι εξελίξεις θα
πάρουν άσχηµη τροπή.

β.Ισραήλ

Στο Ισραήλ έχουν
ανασταλεί τα πάντα εν όψει των

εκλογών του Φεβρουαρίου. Η κ.
Λίβνι πιέζει τον κ. Ολµέρτ να
παραιτηθεί από τη θέση του
πρωθυπουργού, για να αναλάβει
αυτή, ελπίζοντας ότι έτσι θα
µπορέσει να ανατρέψει το ελαφρύ
προβάδισµα του κ. Νετα νιάχου. Ο
κ. Όλµερτ όµως αρνείται µέχρι
τώρα.

Ο κ. Ολµέρτ απελευθέρωσε
224 Παλαιστινίους στις 15 ∆εκεµ -
βρίου 2008, σε µια προσπάθεια ενι -
σχύσεως του κ. Αµπάς.

γ.Ιράκ

Στις 13 ∆εκεµβρίου υπεγ ρά -
φη από τον κ. Μπους, που επισκέ -
φθηκε µυστικά το Ιράκ και τον κ.
Μαλίκι η συµφωνία, που είχε εγκρι -
θεί στις 27 Νοεµβρίου από το Κοι -
νοβούλιο.

Βάσει αυτής τον έλεγχο των
Αµερικανών στρατιωτών και το
συν τονισµό των επιχειρήσεων θα
τον έχει η Ιρακινή κυβέρνηση.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 οι
αµερικανικές δυνάµεις θα έχουν
αποσυρθεί από τα αστικά κέντρα
και τα χωριά και έως τις 31
∆εκεµβρίου 2011 θα έχουν
αποσυρθεί από το Ιράκ. Το Ιρακινό
έδαφος και ο εναέριος χώρος δεν θα
χρησιµοποιηθούν για επιθέσεις
τρίτων χωρών. Όµως η Συµφωνία
Μελλοντικού Καθεστώτος των
Στρα τιωτικών ∆υνάµεων (SOFA),
όπως ονοµάζεται, θα τεθεί υπό την
έγκριση του Ιρακινού λαού µε
δηµοψήφισµα στις 30 Ιουλίου 2009.

Τον Μάρτιο 2009 θα απο -
χωρήσουν όλα τα Βρετανικά
στρατεύµατα.

Ο κ. Μπους αποδέχθηκε
τη διεξαγωγή του δηµοψηφί σ µα -
τος προκειµένου να νοµιµο ποιηθεί
η παραµονή των στρα τευµάτων
των ΗΠΑ στη χώρα µετά την 1
Ια νουαρίου 2009 που λήγει η
εντολή του ΟΗΕ, εκτι µώντας ότι
το όποιο αποτέλεσµά του δεν θα
έχει δυσ µε νείς επιπ τώσεις για τη
χώρα του, δεδοµένης της θέσεως
του κ. Οµ πάµα ότι θα αποσύρει
τις δυνάµεις από το Ιράκ το
ταχύτερον. Άλ λωστε και ο νυν
ΥΕΘΑ που πα ραµένει στη θέση

του δήλωσε ότι αυτό θα είναι
προτεραιότητα του Υπουργείου
του.

δ.Συρία

Στις 26 Οκτωβρίου 2008
αµερικανικά Ε/Π έπληξαν στόχους
εντός της Συρίας, που στοίχησαν τη
ζωή σε 8 αµάχους. Οι ΗΠΑ ισχυρί -
στηκαν ότι η επιχείρηση έγινε για
την εξόντωση του Αµπού Καντίγια,
µέλους της Αλ Κάϊντα, ο οποίος
σύµφωνα µε πληροφορίες, σχεδίαζε
τη µεταφορά ξένων µαχητών στο
Ιράκ. Η Συρία αντέδρασε  έντονα
µε σκληρές δηλώσεις και σε
αντίποινα έκλεισε ένα αµερικανικό
σχολείο και ένα αµερικανικό
πολιτιστικό κέντρο στη ∆αµασκό.

Παρά το άσχηµο κλίµα που
δηµιουργήθηκε από την επίθεση
των Ε/Π, ο κ. Άσαντ συνεχίζει την
προ σέγ γιση µε τη ∆ύση µετά την
πρω τοβουλία του κ. Σαρκοζί, που
τον προ σκάλεσε στις εορταστικές
εκδη λώσεις για την εθνική εορτή
της Γαλλίας και αργότερα
επισκέφθηκε τη ∆αµασκό. Στο
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η
Συρία επανέλαβε τις έµµεσες
συνοµιλίες µε το Ισραήλ, συνέβαλε
αποφασιστικά στην ειρή νευση και
τον σχηµατισµό κυβερ νήσεως
εθνικής ενότητος στο Λίβα νο, µε
τον οποίο αποκατέστησε και
διπλωµατικές σχέσεις και έχει µια
σειρά επαφών µε ευρωπαϊκές
κυβερ νήσεις, προκαλώντας την
αντίδραση του Ιράν.

Ο κ. Οµπάµα, µετά την εκ -
λογή του, έστειλε µια αντιπρο σω -
πεία στη Συρία για να µελετήσει τις
εντυπώσεις του αραβικού κόσµου
απέναντι στη νέα αµερικανική αρχή
και να καλέσει τη ∆αµασκό να
εκµεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες
που θα της δοθούν από τον κ.
Οµπάµα.

Η ∆αµασκός θα ανταπο -
κριθεί θετικά στις ευκαιρίες που
θα της δώσει ο κ. Οµπάµα, µόνο
αν της επιστραφούν τα υψώµατα
του Γκολάν. Αν αυτό γίνει η Συρία
θα εγκαταλείψει το Ιράν και θα
συνταχθεί µε τη ∆ύση.
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δ.Ιράν

Ο κ. Αχµεντινεζάντ συνεχά -
ρη τον κ. Οµπάµα για τη νίκη του.
Αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά
µετά το 1979.

Η δήλωση του κ. Οµπάµα,
ότι το Ιράν δεν πρέπει να
αποκτήσει πυρηνικά, προκάλεσε
την αντίδραση του Προέδρου του
Ιρανικού Κοινο βουλίου Αλί
Λαριτζανί, ο οποίος δήλωσε ότι "ο
νέος πρόεδρος πρέπει να εφαρµόσει
και στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν το
µήνυµα της προε κλο γικής
εκστρατείας του για αλλαγή".

Στις 10 Νοεµβρίου 2008 ο
στρατός δοκίµασε νέα γενιά πυ -
ραύλων εδάφους-εδάφους µε βελη -
νεκές 2000 χλµ, προκαλώντας την
αντίδραση του κ. Μπους, που
χαρα κτήρισε, µε δηλώσεις του
εκπρο σώπου του κ. Γκόρντον
Τζόρντο, τη δοκιµή "αντίθετη µε το
ψήφισµα του ΣΑ και ασύµβατη µε
τις υποχρεώ σεις του Ιράν προς τον
κόσµο".

Ο κ. Αχµεντινεζάντ διέψευ -
σε τις φήµες ότι πάσχει από
σοβαρή ασθένεια.

Σοκ έχει προκαλέσει στον
πολιτισµένο κόσµο η είδηση ότι το
Ιράν έχει εκτελέσει  26 ανήλικα
παι διά τα δύο τελευταία χρόνια,
ενώ απειλούνται και άλλα 120. Με
βάση τη νοµοθεσία η κυβέρνηση
περιµέ νει τα παιδιά να
ενηλικιωθούν και τα εκτελεί για
εγκλήµατα που έχουν διαπράξει ως
ανήλικα και τα οποία στο σύνολό
τους γίνονται εξ αµελείας.

Αν και η κ. Χίλαρι είχε
χαρακτηρίσει τον κ. Οµπάµα
αφε λή για τη δήλωσή του, κατά
την προεκλογική διαδικασία για
χρί σµα, ότι θα προσεγγίσει το
Ιράν, αναµένεται, ως µια σκληρή
ρεαλί στρια πολιτικός, να αλλάξει
στάση και να διαδραµατίσει
εποικοδο µητικό ρόλο στην
προσπάθεια του κ. Οµπάµα, για
αλλαγή πολιτικής απέναντι σε
όλους τους εχθρούς των ΗΠΑ,
συµπεριλαµβανοµένου και του
Ιράν. 

11. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Αφγανιστάν
Οι συνθήκες ασφαλείας

στη χώρα έχουν επιδεινωθεί τόσο,
ώστε πολλοί ∆υτικοί διπλωµάτες,
διοικη τές του ΝΑΤΟ και Αφγανοί,
υποσ τηρίζουν ότι η αντίσταση δεν
µπορεί να καµφθεί µόνο µε
στρατιωτικά µέσα. Για το λόγο
αυτό η κυβέρνηση του Αφγανιστάν
σε συνεργασία µε τις κυβερνήσεις
Πακιστάν και Σαου δικής Αραβίας
κατέβαλαν προσ πάθειες
προσεγγίσεως των Ταλιµπάν
προκειµένου να αρχίσουν διαπραγ -
µατεύσεις. Οι Ταλιµπάν όµως απέρ -
ριψαν την πρόταση µε την αιτιο -
λογία ότι δεν µπορούν να γίνουν
διαπραγµατεύσεις όσο οι ξένες δυ -
νάµεις βρίσκονται στη χώρα.

Ο κ. Οµπάµα έχει
δεσµευθεί ότι θα ενισχύσει τις
στρατιωτικές δυνάµεις, ώστε να
ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση.

Η πολιτική του κ. Οµ -
πάµα, της οποίας εµπνευστής
είναι ο Στρατηγός κ. Πετρέους,
είναι παρακινδυνευµένη, γιατί το
σχέδιο του Στρατηγού βασίζεται,
παράλ ληλα µε την αύξηση των
δυνάµεων και την ένταση των
επιχειρήσεων και στις συνοµιλίες
µε τους αρχη γούς των φυλών,
κατά τα πρότυπα του Ιράκ, που η
συνεργασία µε τους σουνίτες
συνέβαλε σηµαντικά στην
παγίωση της ασφαλείας. Η
συνεργασία όµως µε τις φυλές εί -
ναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί για
τους Αφγανούς ο πόλεµος είναι
τρό πος ζωής, µπορούν να συγκ -
ρούον ται και ταυτόχρονα να συ -
νοµιλούν µε τους αντιπάλους
τους, αλλά και να αλλάξουν
στρατόπεδα, προδίδοντας τους
συµµάχους τους µε µεγάλη
ευκολία. Εποµένως δεν µπορεί
κανείς να τους εµπιστευτεί και
όσοι το έπραξαν στο παρελθόν
απέτυχαν. 

β.Ινδία - Πακιστάν
Τις απογευµατινές ώρες της

26 Νοεµβρίου 2008 δέκα Πακι -
στανοί τροµοκράτες προσέβαλαν
στό χους σε τουριστικά σηµεία της

Βοµβάης και κατέλαβαν τα ξενο -
δοχεία Ταζ Μαχάλ και Οµπερόϊ και
την εβραϊκή συναγωγή. Η αστυ νο -
µία και οι Ειδικές ∆υνάµεις χρειά -
στηκαν 48 ώρες για να τους εξου -
δετερώσουν. Ο τελικός
απολογισµός είναι 172 νεκροί και
239 τραυµατίες. Από τους
τροµοκράτες σκοτώθηκαν οι 9 και
συνελήφθη ένας, ο 21χρονος Αζάµ
Αµίρ Κασάµπ, ο οποίος φέ ρεται ότι
οµολόγησε πως εκπαι δευόταν µαζί
µε τους συντρόφους του επί τρεις
µήνες σε στρατόπεδο της
οργανώσεως Λασκάρ-Ε-Ταϊµπά στο
Πακιστάν. Η οργάνωση αυτή την
περασµένη δεκαετία πρωτο -
στατούσε στο αντάρτικο εναντίον
των ινδικών αρχών στο Κασµίρ.

Το γεγονός αυτό έχει προ -
καλέσει µεγάλη ένταση στις
σχέσεις των δύο χωρών και
εκφράζονται φό βοι ότι, αν δεν
υπάρξει ψυχραιµία, η κατάσταση
θα εκτραχυνθεί µε απρό βλεπτες
συνέπειες. Στην περιοχή έσπευσαν
η κ. Κοντολίζα Ράϊς και ο Αρχηγός
του Ναυτικού των ΗΠΑ για να
βοηθήσουν στην εκτόνωση της
καταστάσεως.

Το Πακιστάν προέβη σε
συλλήψεις ηγετικών στελεχών της
"Λασκάρ-Ε-Ταϊµπά" και κήρυξε
πα ρά νοµη τη φιλανθρωπική
οργάνωση "Τζαµάντ Ουν Ντονά" η
οποία θεω ρείται προκάλυµµα των
τροµοκρα τών, όπως παρά τις
προσπάθειες η Ινδία δεν φαίνεται
να ικανοποιείται και ζητά από αυτό
την παράδοση 40 υπόπτων για
τροµοκρατία και από τη ∆ιεθνή
Κοινότητα να εξαλείψει τις δοµές
της τροµοκρατίας, της οποίας
επίκεντρο είναι το Πακιστάν.

Η δηµιουργηθείσα κατά -
σταση απειλεί µε ανατροπή τη
στρατηγική που σχεδίαζε ο κ.
Οµπάµα για την περιοχή, η οποία
είχε ως στόχο την προσέγγιση και
τη συνεργασία του Πακιστάν µε
την Ινδία, ώστε να µπορέσει αυτό
να στρέψει την προσοχή του στα
σύνορα µε το Αφγανιστάν και να
εµποδίσει τους Ταλιµπάν να βρί -
σκουν καταφύγιο στο έδαφός του
και να ανεφοδιάζονται. 
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γ.Κίνα
Η κυβέρνηση αποφάσισε

να προχωρήσει σε διαπραγµατεύ -
σεις µε την Ταϊβάν µε αντικείµενο
οικονο µικά ζητήµατα.

Έντεκα συνολικά εµπορι -
κές και οικονοµικές συµφωνίες
υπέ γρα ψαν η Κίνα µε το Πακιστάν
µεταξύ των οποίων και εκείνη της
πυρη νικής συνεργασίας για ειρη νι -
κούς σκοπούς ως ένα είδος αντίβα -
ρου στην αντίστοιχη συµφωνία
ΗΠΑ-Ινδιών που υπεγράφη
προσφάτως.

Ένταση στις σχέσεις της
χώρας µε τη Γαλλία προκάλεσε η
συνάντηση του κ. Σαρκοζί µε το
∆α λάϊ Λάµα στις 5 ∆εκεµβρίου στο
Παρίσι.

δ.Ταϋλάνδη
Αντικυβερνητικοί διαδηλω -

τές κατέλαβαν στις 25 Νοεµβρίου
τα δύο αεροδρόµια της χώρας µε
απο τέλεσµα τον εγκλωβισµό
90.000 τουριστών, οι οποίοι άρχι -
σαν να αποχωρούν σταδιακά από
τις 29 Νοεµβρίου 2008 από το
στρα τιωτικό αεροδρόµιο της χώρας.
Μεταξύ τους ήταν και Έλληνες για
τη µεταφορά των οποίων η
ελληνική κυβέρνηση διέθεσε α/φ
C-130 της Πολεµικής Αεροπορίας.

Στις 13 ∆εκεµβρίου το Κοι -
νοβούλιο εξέλεξε Πρωθυπουργό
της χώρας τον Αρχηγό του αντιπο -
λι τευοµένου ∆ηµοκρατικού Κόµ -
µατος κ. Βατζάτζιβα καόπιν της
διαλύσεως, µε δικαστική απόφαση,
του κυβερ νώντος κόµµατος, που
κατηγο ρήθηκε για νοθεία στις
πρόσφατες εκλογές.

12. ΑΦΡΙΚΗ

α.Σουδάν
Την άµεση και άνευ όρων

κατάπαυση του πυρός στο Νταρ -
φούρ ανεκοίνωσε στις 12 Νοεµ -
βρίου 2008 ο Πρόεδρος του Σου -
δάν υπό την προϋπόθεση ότι θα
εφαρµοστεί ένας αποτελεσµατικός

ελεγκτικός µηχανισµός.
β.Κονγκό
Η κατάσταση χειροτερεύει

δραµατικά, µε τις µάχες να µαί νον -
ται στα ανατολικά της χώρας, παρά
τη συµφωνία των ανταρτών και του
απεσταλµένου του ΟΗΕ για έναρξη
της ειρηνευτικής διαδι κα σίας.
Περισσότεροι από τρία εκα τοµµύ -
ρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
τα πέντε τελευταία χρόνια. Οι νεκ -
ροί από τις τελευταίες συγ κρούσεις
υπολογίζονται σε 1.000 την ηµέρα. 

γ.Σοµαλία
Συνεχίζονται από Σοµαλούς

πειρατές οι επιθέσεις εναντίον
πλοίων, που έχουν φθάσει από την
αρχή του έτους τις 83, διπλάσιες α -
πό αυτές του 2007. Για κάθε πλοίο
που καταλαµβάνουν ζητούν λίτρα 2
εκατ. ∆ολάρια κατά µέσο όρο.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ απέ -
στειλαν τέσσερα πλοία (Βρετανικό,
Ελληνικό, Ιταλικό και Τουρκικό) µε
επικεφαλής Έλληνα Αντιπλοίαρχο
που ανέλαβαν δράση στις 15 ∆ε -
κεµ βρίου.. Τα δύο θα κάνουν περι -
πολίες και τα άλλα δύο θα συνο -
δεύουν τα πλοία που µεταφέρουν
επισιτιστική βοήθεια στη Σοµαλία.

δ.Β. Κορέα
Στις 12 ∆εκεµβρίου έληξαν

οι τετραήµερες συνοµιλίες ανάµεσα
σε εκπροσώπους των ΗΠΑ και της
Β. Κορέας για την υλοποίηση του
προγράµµατος αποπυρηνι κοποιή -
σεως. Ο επικεφαλής της αµερι κανι -
κής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι εί -
ναι απαισιόδοξος, γιατί η Β. Κορέα
δεν θέλει να τηρήσει τις δεσµεύσεις
της. 

13.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ.
Μεντβέντεφ πραγµατοποίησε το 3ο
δεκαήµερο του Νοεµβρίου περιο -
δεία σε Βραζιλία, Βενεζουέλα και
Κούβα, επιδιώκοντας να ισχυρο -
ποιή σει τις υπάρχουσες πολιτικο -

στρατιωτικές συµφωνίες και να
θέσει τις βάσεις για οικονοµικές
και ενεργειακές σχέσεις.

Η άφιξη του κ. Μεντβέντεφ
στη Βενεζουέλα συνέπεσε µε την
έναρξη των κοινών Ρώσο-Βενε -
ζουε λικών ναυτικών ασκήσεων στις
οποίες συµµετέχουν τέσσερα ρω σι -
κά πλοία µε επικεφαλής το πυρη -
νοκίνητο "Μέγας Πέτρος".

Με την κίνηση αυτή η
Ρω σία επιδιώκει να ενισχύσει την
επιρροή της στην περιοχή για να
τη χρησιµοποιήσει ως αντίβαρο
σε κάποια µελλοντική κρίση µε
τις ΗΠΑ. 

14.∆ΙΕΘΝΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύµφωνα µε έκθεση του
Αρχηγού της CIA, ο Μπιν Λάντεν
είναι αποµονωµένος στο κρησ φύ -
γετό του, που βρίσκεται στην πε -
ριοχή των φυλών του Πακιστάν,
ενώ η Αλ Κάϊντα έχει υποχωρήσει
στη Σαουδική Αραβία, την Ινδονη -
σία, τις Φιλιππίνες και το Ιράκ και
έχει ενισχυθεί στο Πακιστάν, στη
Β. Αφρική, τη Σοµαλία και την
Υεµένη.

Ειδικοί στον τοµέα των
µεταφορών εκφράζουν το φόβο ότι
η Αλ Κάϊντα ενδέχεται να µιµηθεί
τις µεθόδους των Σοµαλών πειρα -
τών, γιατί οι ωκεανοί παραµένουν
σχεδόν απροστάτευτοι.

Με νέο µήνυµά του ο
Υπαρχηγός της Αλ Κάϊντα επιτί -
θεται εναντίον της κυβερνήσεως
του Αφ γανιστάν, των ΗΠΑ και της
Αι γύπτου, την οποία κατηγορεί για
διαφθορά. Επίσης απευθυνόµενος
στον κ. Μπους αναφέρει "σε προ -
καλώ Πρόεδρε Μπους, αν είσαι
πραγµατικός άνδρας, να στείλεις
όλο τον αµερικανικό στρατό στο
Πα κιστάν και τις φυλετικές περιο -
χές, για να τον ιδείς να αφανίζεται". 
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Οι πρόγονοί µας, που ήταν καλύτεροι από µας, επειδή ζούσαν πιο κοντά στους Θεούς, 
µάς κληροδότησαν αυτή τη δοξασία, 

ότι όλα όσα υπάρχουν, αποτελούνται από ένα και από πολλά 
και µέσα τους περιέχουν ενωµένα µαζί, το όριο και το άπειρο. 
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ΣΣΣΣ ΥΥΥΥΝΝΝΝ ΤΤΤΤΟΟΟΟ ΜΜΜΜΟΟΟΟ         ΕΕΕΕΝΝΝΝ ΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕ ΡΡΡΡΩΩΩΩΤΤΤΤΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ         
ΑΑΑΑ ΝΝΝΝΑΑΑΑΦΦΦΦ ΟΟΟΟ ΡΡΡΡΙΙΙΙΚΚΚΚΑΑΑΑ        ΜΜΜΜΕΕΕΕ        ΤΤΤΤΗΗΗΗ ΝΝΝΝ        ΙΙΙΙ∆∆∆∆ΡΡΡΡΥΥΥΥΣΣΣΣ ΗΗΗΗ ,,,,         ΛΛΛΛ ΕΕΕΕΙΙΙΙΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ        ΚΚΚΚΑΑΑΑ ΙΙΙΙ         ΣΣΣΣ ΚΚΚΚΟΟΟΟΠΠΠΠ ΟΟΟΟ        ΤΤΤΤΗΗΗΗ ΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑ ΙΙΙΙΡΡΡΡΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ

Η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) ιδρύθηκε µε την υπ΄αριθ. 1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρω  τοδικείο Πειραιώς, µε
έδρα τον Πει ραιά, την δε 9-8-97 µετέφερε την έδρα της στην Αθήνα.

Η Εταιρεία  δηµιουργήθηκε από  εν αποστρατεία Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, και
έχει διευρυνθεί και µε προσωπικότητες από άλλους χώ ρους, όπως τον Πανεπιστηµιακό, ∆ιπλω µατικό,
Επιχειρηµατικό και των Σωµάτων Ασφαλείας.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα
συναφή Ιδρύµατα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.

Ο γενικός σκοπός της Εταιρείας είναι, η αντιµετώπιση προβληµάτων Στρα τη γικού περιεχοµένου
στον εγγύς προς την πατρίδα µας γεωπολιτικό και γεω στρα τηγικό χώρο και ειδικότερα:
� Η µελέτη, ανάλυση και έρευνα σε θέµατα στρατηγικής όπως, ενδεικτικά, στα αφορώντα στην
στρατιωτική στρατηγική, στη γεωστρατηγική, στην οικονοµική πλευ ρά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
και λοι πά συναφή αντικείµενα που απασχο λούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, το χώρο των
Βαλκανίων αλλά και την γενικότερη περιοχή της Μεσογείου θαλάσ σης και του Ευξείνου Πόντου.
� Η εξέταση των θεµάτων ασφα λείας που εµφανίζονται στον χώρο, ο οποίος αναφέρθηκε
προηγουµένως.
� Η ενδυνάµωση κάθε προσπάθειας η οποία αποσκοπεί στην διατήρηση του Ελληνισµού στην
Ελλάδα και την αλλο δαπή.
� Η παροχή σε φορείς της κρατικής µηχανής ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των εκτιµήσεων και
εισηγήσεων που θα προ κύψουν από την ανάλυση των θεµάτων αυτών.
� Η ενηµέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώµης καθώς και του επιστηµονικού ή
ασχολουµένου µε συναφή θέµατα προσωπικού και Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.

Η υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται µε :
� ∆ιενέργεια ερευνών από τα µέλη της Εταιρείας ή και ανεξάρτητους ειδικούς µελετητές σε
θέµατα του  ενδιαφέροντος της Εταιρείας.
� Παρουσίαση των θεµάτων αυτών, αλλά και λοιπών αναλύσεων, υπό µορφή διαλέξεων,
σεµιναρίων, συνεδρίων. ηµε ρίδων ή ανακοινώσεων στον Τύπο, η έκδοση εντύπων ή ειδικών περιοδικών
ως και  οργάνωση συνεδρίων για παρουσίαση θεµάτων τόσο στο εσωτερικό όσον και στο εξωτερικό.
� Συνεργασία µε τους κρατικούς φορείς, οργανισµούς, αλλά και συναφή ιδρύµατα του
εσωτερικού και του εξω τερικού για την ανάλυση θεµάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών
και την από κοινού µελέτη θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η Εταιρεία ήδη συνερ γάζεται µε τα
Υπουργεία Εξωτερικών, Αµύνης και Αιγαίου.
� Έκδοση διµηνιαίου περιοδικού µε τον τίτλο "Προβληµατισµοί" µε θέµατα συναφή µε τον
γενικό σκοπό της Εταιρείας, το οποίο και αποστέλλεται σε χίλιους και πλέον αποδέκτες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας παρακαλούµε, δια την ταχύτερη επικοινωνία ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ και Μελών-
Φίλων, να κοινοποιήσετε, εφόσον επιθυµείτε και διαθέτετε, e-mail ή fax στη
διεύθυνση της Εταιρείας.

44447777
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