


Επραγµατοποιήθη στο Λονδίνο, στις αρχές του µη-
νός Απριλίου, η συνάντηση των ηγετών των είκοσι πλέον
πλουσίων χωρών του κόσµου (G-20) δια την εκτίµηση της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τη λήψη µέτρων αντι-
µετώπισής της, η οποία καθίσταται δυσχερεστέρα και πολυ-
πλοκοτέρα, λόγω του ευµεταβλήτου έως απροσδιορίστου πε-
δίου αλληλεπιδράσεως των συνιστωσών της παγκοσµίας οι-
κονοµίας. Κοινή απόφαση η ενίσχυση του ∆ΝΤ, η αποφυγή
λήψης µέτρων προστατευτισµού, η παρακολούθηση και η
ετοιµότητα συνάντησης επανεκτίµησης της κατάστασης στο
προσεχές φθινόπωρο. Άγνωστον ίσως παραµένει εάν το εκτι-
µηθέν και διατεθέν ποσόν προς ενίσχυση θα επαρκέσει δια
την ικανοποίηση των προκαθορισθέντων σκοπών και διαπι-
στουµένων αναγκών. Βέβαιον όµως είναι πως µέτρα προσ-
τατευτισµού έχουν εκφρασθεί έως υλοποιηθεί από αρκετούς
ισχυρούς υπό µορφήν άµεσης ή έµµεσης στήριξης των εθνι-
κών προϊόντων των. Οµοίως βέβαιον είναι πως η ταχύτης
των εξελίξεων της κρίσης θα επισπεύσει τη συνάντηση, εφό-
σον πράγµατι θα υπάρχει ακόµη ενδιαφέρον συλλογικής
αντιµετώπισής της.

Ακολούθησε την 4ην Απριλίου στο Στρασβούργο, το
οποίο εθύµιζε πεδίο µάχης µεταξύ αστυνοµικών και αντινα-
τοϊκών διαδηλωτών, εκεί στα σύνορα, µε βεβαρυµµένο ιστο-
ρικό παρελθόν, Γαλλίας και Γερµανίας, η Σύνοδος Κορυφής
των 27 µελών χωρών του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεπλήρωσε ε-
ξήκοντα έτη ζωής και επιτυχούς αποτροπής πολεµικής σύρ-
ραξης µετά του αντιπάλου και ήδη αποσυντεθέντος Συµ-
φώνου της Βαρσοβίας. Επελέγη, παρά τις αντιρρήσεις της
Τουρκίας, νέος Γενικός Γραµµατέας ο ∆ανός Πρωθυπουρ-
γός Άντερς Ρασµούσε. Επεσφραγίσθη η επιστροφή, µετά από
σαράντα τρία χρόνια, της Γαλλίας στο στρατιωτικό σκέλος
της Συµµαχίας και επεβεβαιώθη, παρά τους κάποιους δισ-
ταγµούς, η ανάγκη συµµετοχής των µελών στις διεξαγόµενες
επιχειρήσεις κατά της τροµοκρατίας, µε έµφαση τις επιχειρή-
σεις στο Αφγανιστάν. Σηµείον τριβής και απαίτηση η επιβαλ-
λοµένη συλλογική-αναλογική συµµετοχή των εταίρων στις
αναληφθησόµενες επιχειρήσεις σε όλη την έκταση του θεά-
τρου των επιχειρήσεως. Εις πάσαν περίπτωση, η απαίτηση
και διεκδίκηση δικαιωµάτων προϋποθέτει την ανάληψη των
υποχρεώσεων και την αγόγγυστη εκτέλεση των καθηκόντων.

Στη συνέχεια, η Πράγα της Τσεχίας απετέλεσε τον
τόπον συνάντησης των ηγεσιών των 25 εταίρων της ΕΕ, της
ένωσης µε τις θεσµικές και πρακτικές αδυναµίες, οι οποίες
καθίστανται πλέον ορατές υπό το βάρος της προκυψάσης
παγκοσµίας οικονοµικής κρίσεως, οφειλόµενες στην πολι-
τικοποιηµένη, δαπανηρή διεύρυνση, την αδυναµία χειρισµού
των κρίσεων και της άρσεως του βάρους των ευθυνών των
ασκουµένων εξουσιών υφ΄όλων των εταίρων’ και κυρίως
στην αποτυχία σχεδιάσεως και εξασκήσεως κοινής εξω-
τερικής και αµυντικής πολιτικής.

Τα φώτα της δηµοσιότητος εστραµµένα και πάλιν
στον υψηλό, λιγνό, χαµογελαστό, φέρελπι, µάλλον λόγω χρώ-
µατος, πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος µε προσδοκίες "σω-
τήρα" διήλθεν εκ των παραπάνω συνόδων και κατέληξε στη
"φίλη" ισλαµική Τουρκία, καθ΄ότι ένθερµος υποστηρικτής
της ευρωπαϊκής ένταξής της, µε αποτέλεσµα να απογοη-
τεύσει, δια µία ακόµη φορά, την ελληνική κοινή γνώµη όχι
τόσο δια την επίσκεψη στον οµολογουµένως αναγκαίο στρα-
τηγικό εταίρο λόγω θέσεως, ισχύος, πίστης και γειτνίασης
προς χώρες πηγών ενεργείας και ελέγχου αξόνων µεταφορών

και επικοινωνιών και απαγορεύσεως προσέγγισης των
ανταγωνιστών δυνάµεων, όσο δια τις αναφορές του σε οθω-
µανική αυτοκρατορία, τον εκστασιασµό του στην αναφορά
του ονόµατός του Χουσεΐν, προκαταλήψεις γαρ, υπό τους θό-
λους της Αγίας Σοφίας, την παραγκωνισµένη και υποβαθ-
µισµένη συνάντηση µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρ-
θολοµαίο. Και όλα αυτά παρά τους προηγηθέντες χαριεν-
τισµούς και εγκάρδιες χειραψίες και φιλοφρονήσεις µε τον
Έλληνα Πρωθυπουργό στη συνάντηση του Στρασβούργου.
Συµπεριφορές και στάσεις αποπνέουσες ενδείξεις ηγέτη,
παγιδευµένου στην εξυπηρέτηση και προώθηση των εθνικών
συµφερόντων, την ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων και από-
σπασης της προσοχής της διεθνούς κοινής γνώµης.

Η Ελλάς, διερχοµένη ηµέρες Παθών και Ανάστασης,
πορεύεται, εν µέσω εκλογολογίας, φηµών διαφθοράς, το δι-
κό της Γολγοθά προς αντιµετώπιση της εισβάλουσας, µε
σοβαρές επιπτώσεις, παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης,
αναζητούσα τη δική της λύτρωση και Ανάσταση. Η Ελλάς της
µεταπολίτευσης έχει µεταβληθεί σε χώρα αδιαφανείας, δια-
φθοράς και σκανδαλοθηρίας, κατάσταση απότοκη της καλ-
λιεργηθείσης απληστίας, του καταναλωτισµού, του ευκόλου
κέρδους, της ήσσονος προσπαθείας, του ωχαδερφισµού και
της απαξίωσης κλασσικών αρχών, αρετών και ιδανικών. Η
Βουλή από καθαρώς νοµοθετικό όργανο έχει µετεξελιχθεί σε
ένα δικαστήριο, ασχολούµενο µε καταγγελόµενες πράξεις
διαφθοράς των µελών της. Κατάσταση απαράδεκτη και
ασύµβατη προς το κράτος δικαίου και της αναγκαίας ισο-
νοµίας των πολιτών του. Όλοι κάτω από την προσφυγή και
κρίση της δικαιοσύνης, χωρίς εξαιρέσεις. Η εκλογή δεν πα-
ρέχει δικαίωµα εξαίρεσης και ιδιαίτερης µεταχείρισης,
τουναντίον επιβάλει τρόπον ζωής και διαβίωσης υποδειγµα-
τικόν, νόµιµον και ηθικόν.

Η Ελλάς των δέκα εκατοµµυρίων κατοίκων Ελλή-
νων, θα έχει το βάρος των τεσσάρων εκατοµµυρίων διακο-
σίων χιλιάδων µεταναστών, αφρικοασιατών, το έτος 2015,
σύµφωνα µε εκτίµηση του ΟΗΕ. Όλοι µουσουλµάνοι και
προωθούµενοι µέσω Τουρκίας, η οποία αναµένει την πληθυ-
σµιακή αλλοτρίωση και κατάκτηση της Ελλάδος. Η Ελλάς
λοιπόν οσονούπω αλλάσσει κοινωνική συνοχή, εθνική
ταυτότητα και δειλά-δειλά ακούγεται ως "νότια Βαλκάνια".
Η απαγόρευση της εισόδου των λαθροµεταναστών προβάλει
άµεση, αµετάκλητη και αποτελεσµατική. Η αναµενοµένη από
τη ∆ύση εταιρική ή συµµαχική βοήθεια ποτέ δεν έφθασε,
ούτε και θα φθάσει. Τέλος, το δηµογραφικό δεν επιλύεται µε
τις ελληνοποιήσεις, µε τον αµφισβητούµενης αξίας όρκο.
Προ του παραφρασµένου Ισοκράτη υπήρξεν και ο πατήρ της
Ιστορίας Ηρόδοτος, κατά τον οποίον τα κοινά γνωρίσµατα
του έθνους είναι το όµαιµον, το οµόγλωσσον, το οµόδοξον,
το οµότροπον. Κράτη τα οποία δεν τα έχουν προσπαθούν να
τα αποκτήσουν, οικειοποιούµενα ιστορία, πολιτισµό και λαό
άλλων εθνών ή εκµεταλλευόµενα το κοινό συµφέρον του
µετανάστη-κατακτητή, αφού προέβησαν στον εξανδραποδι-
σµό των γηγενών, καλλιεργούν µαταίως πεποίθηση κοινής
εθνικής συνείδησης.

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις ας αναλάβουν τη διαφύλαξη
των συνόρων. Ο εχθρός πλέον είναι εντός των συνόρων.

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά
Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
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Με αφορµή τις συνεχιζόµενες συζητήσεις για
το Κυπριακό και δηµοσιεύµατα που δίνουν πληρο-
φορίες για την µέχρι τώρα πορεία τους, είναι ευκαιρία
να διατυπώσουµε κάποιες σκέψεις που αφορούν σε
γενικά θέµατα επί των ήδη συζητηθεισών ενοτήτων
αλλά και για αυτές που θα συζητηθούν στο µέλλον.
Παράλληλα θα εκφράσουµε απόψεις για εξελίξεις που
επηρεάζουν έστω και έµµεσα την λύση που ενδέχεται
να βρεθεί.

Θετικό είναι το γεγονός ότι οι συζητήσεις γί-
νονται απ΄ευθείας µεταξύ του Προέδρου της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, διότι
αυτοί µπορούν να συζητήσουν ειλικρινά και να προ-
χωρήσουν σε λύσεις που αναπόφευκτα θα περιέχουν
παραδοχές και συµβιβασµούς υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια ότι πέραν του ρεαλισµού το τελικό αποτέλεσµα
θα οδηγεί σε λύση βιώσιµη για να ενώσει ουσιαστικά
και δια παντός τις δύο κοινότητες, λύση που δεν θα
οδηγήσει στο µέλλον σε αδιέξοδα.

Από τα αναγραφόµενα µέχρι σήµερα στον τύ-
πο προκύπτει ότι οι συζητήσεις προχωρούν µέσα στις
γραµµές του Σχεδίου Ανάν µε µικρές παραλλαγές. Οι
πληροφορίες αφορούν στις: Οµοσπονδιακές αρµοδιό-
τητες, Εκτελεστική εξουσία, Νοµοθετική εξουσία, ∆ι-
καστική εξουσία, Εξωτερικές σχέσεις, Οµοσπονδιακή
εξουσία, και εµφανίζονται αρκετά σηµεία σύγκλισης
αλλά και ουσιαστικά σηµεία διαφωνίας. Αν πράγµατι
είναι επιθυµητό και από τις δύο πλευρές να βρεθεί
λύση θα πρέπει να βελτιωθούν όσα σηµεία κρίνονται
ότι δεν συµβάλλουν στην λειτουργία του κράτους (και
γι΄αυτό εξάλλου το σχέδιο Ανάν απερρίφθη) και να κα-
τοχυρωθούν τα δικαιώµατα των Κυπρίων πολιτών ό-
πως αυτά είναι κατοχυρωµένα και τα απολαµβάνουν
όλοι οι πολίτες στις σύγχρονες ∆ηµοκρατίες.

Η βάση του ∆ηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι
η εύρυθµη λειτουργία των τριών εξουσιών: Εκτε-
λεστικής, Νοµοθετικής, ∆ικαστικής. Αυτές οι εξουσίες
πρέπει να λειτουργούν ώστε τελικά να λαµβάνονται
αποφάσεις σε κάθε θέµα. Συνεπώς το σύστηµα δεν
πρέπει να οδηγεί σε αδιέξοδα ούτε σε επιδιαιτησίες,
διότι είναι εύκολο να υπάρξουν ρίξεις και τελικά η λύ-
ση να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε νέες περιπέτειες. Οι δια-
φωνίες θα πρέπει να βρίσκουν λύσεις µέσα στην Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία χωρίς παρεµβάσεις ξένων "σο-
φών" που ασφαλώς θα κατηγορηθούν από κάποια
πλευρά για µεροληπτική στάση. Η λύση του Κυπρια-
κού που προωθείται πρέπει να παγιώνει σε όλο τον
Κυπριακό λαό την Κυπριακή συνείδηση πρωτίστως
και η οποία θα προτάσσεται της Ελληνοκυπριακής ή
Τουρκοκυπριακής συνειδήσεως. Η λύση πρέπει να δί-
δει το αίσθηµα στο κάθε άτοµο ότι είναι Κύπριος πρώ-
τα απ΄όλα. Αυτή η σύγκλιση δεν µπορεί να αφεθεί να

λειτουργήσει αυτόµατα και µόνο από τον λαό.
Η σύγκλιση θα πρέπει να βοηθηθεί από τη

λύση που θα συµφωνηθεί και κατ΄επέκταση από το
Σύνταγµα που θα ψηφισθεί, που θα κατοχυρώνει τη
λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και θα ενώνει
όλους του Κυπρίους πολίτες µε την έννοια του κοινού
συµφέροντος. Αυτή η σύγκλιση πρέπει να προβλέπεται
στην κοινή επιλογή των υπευθύνων που θα ηγούνται
στις τρεις βασικές εξουσίες. Ως παράδειγµα θα παρα-
θέσουµε την σκέψη για κάθοδο στις εκλογές κοινών
κοµµάτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (όπως
αυτό αναφέρεται στα συζητούµενα για την εκλογή
Προέδρου - Αντιπροέδρου που θα εκτίθενται µαζί στις
εκλογές και θα προέρχονται από διαφορετική κοινό-
τητα). Η υποχρεωτική εκλόγιµη ποσόστωση µεταξύ
των αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων σε κάθε κόµ-
µα τόσο στη Γερουσία όσο και στην Κάτω Βουλή, εκ-
τιµάται ότι θα βοηθούσε στην προσέγγιση όλου του
λαού αφού η κοινή ιδεολογία ή ακόµα και το κοινό
συµφέρον των εκλεγοµένων θα έφερνε πιο κοντά ό-
λους δηλαδή τόσο τους εκλεγόµενους όσο και τον λαό
που θα τους ψήφιζε. Η µίξη σε αυτό το επίπεδο, αλλά
και σε άλλα επίπεδα όπως για παράδειγµα στην τοπική
αυτοδιοίκηση, θα βοηθούσε τον λαό να έλθει πιο κον-
τά και προοδευτικά να βάλει σε δεύτερη µοίρα την
κοινοτική προέλευση κάθ' ενός.

Πάντως εάν δεν δηµοσιοποιηθεί το επίσηµο
τελικό κείµενο δεν είναι δυνατό κανείς να σχολιάσει
και να αξιολογήσει την προωθούµενη λύση και κατά
πόσον αυτή είναι επ΄ωφελεία της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας και κατοχυρώνει για όλους τους Κυπρίους τα
δύο βασικά συµφέροντα: Εθνική Κυριαρχία και Ευη-
µερία.

Στο επόµενο διάστηµα ασφαλώς θα συζητη-
θούν δύο επίµαχα θέµατα που η συµφωνία τους θα
είναι αποφασιστική για τη λύση του Κυπριακού : το
εδαφικό / περιουσιακό και η αποχώρηση των τουρκι-
κών κατοχικών στρατευµάτων.

Οι πρόνοιες του σχεδίου Ανάν σε ό,τι αφορά
και τα δύο θέµατα περιλαµβάνουν ορισµένα εποικοδο-
µητικά σηµεία που είναι δυνατόν να χρησιµεύσουν
στις συζητήσεις.

Σε ό,τι αφορά το εδαφικό / περιουσιακό, η
επιδίωξη ασφαλώς θα πρέπει να είναι, για τους πολίτες
και των δύο κοινοτήτων, η δυνατότης πλήρους αποκα-
ταστάσεως των ιδιοκτησιακών τους δικαιωµάτων, η
δυνατότης ελευθέρας εγκαταστάσεως ως και η επα-
ναφορά ορισµένων περιοχών (π.χ. Μόρφου, Αµµό-
χωστος) στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Θα είναι
αδιανόητο να λειτουργήσει οιαδήποτε λύση που δεν θα
προβλέπει βασικές αρχές δικαίου ως τα προνόµια της
ιδιοκτησίας και της ελεύθερης διακίνησης και εγκα-
τάστασης. Συγχρόνως η αποχώρηση των κατοχικών
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στρατευµάτων θα σηµάνει το νέο ξεκίνηµα για όλη την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία χωρίς άµεσες ή έµµεσες απει -
λές για τους πολίτες. Εγγυήσεις ασφαλείας είναι δυνα -
τόν να αναληφθούν σε πρώτη φάση από Νατοϊκές ή
Ευρωπαϊκές δυνάµεις, ενώ προοδευτικά η Κυπριακή
∆η µοκρατία θα πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει
τις δικές της Ένοπλες ∆υνάµεις που θα εξασφαλίζουν
την εθνική της κυριαρχία όπως αυτό πραγµατοποιείται
από όλες τις χώρες του κόσµου.

Η είσοδος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
ΕΕ αποτελεί ένα ισχυρό προνόµιο για όλους τους κα -
τοίκους σε πολλά επίπεδα και κυρίως,  επί του παρόν -
τος,  το οικονοµικό. Η αναπόφευκτη εµβάθυνση της
ΕΕ και στους άλλους πυλώνες (ως Κοινωνικούς και
Ασ φάλειας) αυτόµατα θα αναβαθµίζει και την ποιό -
τητα λειτουργίας της ΕΕ. Θα πρέπει να θεωρήσουµε
δεδοµένη την αρωγή της ΕΕ που, ως είναι ευνόητο,
µέσα στην προάσπιση των συµφερόντων της, να επι -
θυµεί την κατοχύρωση των δικαιωµάτων κάθε χώρας
και πολίτου, συµπεριλαµβανοµένων βεβαίως της Κύ -
πρου και των Κυπρίων.

Στην επιτάχυνση όµως για την εξεύρεση της
λύσεως αλλά και στο περιεχόµενο αυτής αποφασιστικό
ρόλο θα παίξουν οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Ελλάδα, χω -
ρίς βέβαια να παραβλέπεται η επιρροή της Ρωσίας που
παραµένει µέχρι σήµερα σταθερή στη θέση της για
βιώσιµη λύση στο Κυπριακό.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειληµµένα δηλώσει ότι
επιθυµούν µία λύση για το Κυπριακό επιδιώκοντας
συγ χρόνως κάποια εξοµάλυνση στις σχέσεις των
Νατοϊκών τους εταίρων Ελλάδος-Τουρκίας. Ανεξάρ -
τητα από αυτή τη στάση, οι ΗΠΑ έχουν άλλες υψηλές
προτεραιότητες για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, που επιγραµ -
µατικά είναι :
�Αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και προ σέγγιση µε
το Ισλάµ.
�Οµαλή αποχώρηση από το Ιράκ την προσεχή διετία.
�Επιτυχή κατάληξη των επιχειρήσεων στο Αφγα νι -
στάν (το σηµείο µάλιστα τούτο αποτελεί υψηλή
προτεραιότητα για τον πρόεδρο Οµπάµα).
�Επίλυση του Παλαιστινιακού.
�Οµαλοποίηση των σχέσεων µε Ιράν.
�Εξασφάλιση ασφαλών οδών διελεύσεως των ενερ -
γειακών αγωγών από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας
προς την Ανατολική Μεσόγειο, παρακάµπτοντας
Ρωσικά εδάφη.

Για την προώθηση των παραπάνω θεµάτων οι
ΗΠΑ επιθυµούν να έχουν προθύµους κατάλληλους
συµ µάχους που θα τους συνδράµουν αναλόγως και
έχουν στραφεί προς τούτο τόσο στην ΕΕ όσο και το
ΝΑΤΟ για πολιτική στήριξη αλλά και ειδικά για τις
επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν για ενίσχυση µε στρα -
τιωτικές δυνάµεις. Παράλληλα οι ΗΠΑ προσέγγισαν
µε την Τουρκία λαµβάνοντας υπόψιν ότι η Άγκυρα
είναι δυνατόν να παίξει σηµαντικό ρόλο για όλες τις
αµερικανικές επιδιώξεις στην περιοχή µε δεδοµένο
µάλιστα ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει πολυδιάστατη
πολιτική ώστε να αναβαθµισθεί ουσιαστικά στο
µέλλον σε περιφερειακή δύναµη. ∆εν ήταν τυχαίο που

ο Πρόεδρος Οµπάµα διάλεξε την Κωνσταντινούπολη
ως τον ιδανικό τόπο για να διακηρύξει την επιθυµία
του για πιο µετριοπαθή στάση έναντι του Ισλάµ.

Με αυτόν τον αναβαθµισµένο ρόλο η Τουρκία
αποτελεί Στρατηγικό εταίρο για τις ΗΠΑ, που ίσως
µάλιστα δεν θα διστάσουν να κάνουν υποχωρήσεις σε
άλλες εθνικές επιδιώξεις που έχει η Άγκυρα.

Η επίλυση του Κουρδικού και η µη δηµιουργία
ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους στο Βόρειο Ιράκ,
απο τελούν υψηλή προτεραιότητα για την Τουρκία και
βασική επιδίωξή της να τα επιλύσει. Η ένταξη της χώ -
ρας στην ΕΕ περιλαµβάνεται στις κύριες επιδιώξεις
της Άγκυρας αλλά όχι και µονόδροµο αφού ίσως µία
ει δική σχέση µε την Ευρώπη δυνατόν να εξασφαλίσει
στην Τουρκία όλα σχεδόν τα προνόµια που έχουν οι
ενταγµένες χώρες στην ΕΕ. 

Πάντως η Τουρκία πρέπει να λαµβάνει υπόψιν
ότι είτε πρόκειται να ενταχθεί είτε να αποκτήσει ειδική
σχέση µε την ΕΕ, ο δρόµος περνά και από την Ελλάδα
και την Κύπρο και κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να καλύψει όλες τις απαραίτητες προϋπο -
θέσεις που θα δείχνουν ότι δεν έχει διεκδικήσεις έναντι
των κυριαρχικών δικαιωµάτων των δύο χωρών. 

Παράλληλα µε την ανάδειξη της Τουρκίας σε
περιφερειακή δύναµη και προνοµιακό εταίρο των
ΗΠΑ και ΕΕ, η Άγκυρα προωθεί και τις λοιπές επι -
διώξεις της που για  την Ελλάδα αφορούν στις διεκ δι -
κήσεις στο Αιγαίο αλλά και την προώθηση των προϋ -
ποθέσεων για µελλοντικές διεκδικήσεις στην Θράκη.
Ενώ για το Κυπριακό εξακολουθεί να δείχνει αδιαλ -
λαξία τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επί -
πεδο.

Μέσα στο ανωτέρω σκηνικό η Ελλάδα έπρεπε
ήδη να έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα αναδει -
κνύουν τη σηµασία της λόγω της σηµαντικής θέσεώς
της στην περιοχή των Νοτίων Βαλκανίων και την Ανα -
τολική Μεσόγειο, ενώ η καλλιέργεια των παρα δο σια -
κών σχέσεων µε τις Αραβικές χώρες τής δίδει το δι -
καίωµα για ουσιαστική συµµετοχή σε θέµατα που τις
απασχολούν. Η Στρατηγική θέση της Ελλάδος, σε
οιεσδήποτε πρωτοβουλίες αναπτυχθούν στην περιοχή
από ΝΑΤΟ-ΕΕ, παραµένει ισχυρή, ενώ ο άξων Ελ -
λάδος-Κύπρου αποτελεί ουσιαστική οδό για επι -
χειρήσεις στην περιοχή όπως απεδείχθη στο παρελθόν
(πόλεµοι στο Ιράκ, επιχειρήσεις στο Λίβανο).

Παράλληλα η Αθήνα θα πρέπει να αντιλαµ -
βάνεται τις προτεραιότητες των συµµάχων και εταίρων
και να συµµετέχει ουσιαστικά σε αποστολές που απο -
φα σίζονται από ΝΑΤΟ - ΕΕ. Η συµµετοχή αυτή πρέπει
να είναι αξιόπιστη και χωρίς υπεκφυγές. Είναι γεγονός
ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις κάθε χώρας αποτελούν ου -
σιαστικό παράγοντα στην άσκηση της Εξωτερικής
Πολιτικής. Σήµερα υπό το πρίσµα της προτεραιότητος
του προέδρου των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, η Ελλάδα
θα έπρεπε να µελετήσει την εκεί αποστολή κάποιων
µαχίµων στρατιωτικών τµηµάτων και µέσων, προκει -
µένου να αναβαθµίσει την αξιοπιστία της ως εταίρος
στο ΝΑΤΟ, αλλά και να αποκτήσει πιο δυνατή φωνή
στην υπεράσπιση των δικαίων της αλλά και στην
προώθηση των εθνικών συµφερόντων της.
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πό τη Σύνοδο Ασφαλείας του Μονάχου το
πρώτο δεκαήµερο του περασµένου Φεβρουαρίου, την
πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες (ΝΑC) την πρώτη εβδοµάδα του
Μαρτίου 2009 και το τηλεοπτικό µήνυµα του Προέ-
δρου Obama προς το Ιράν (19 Μαρτίου 2009), φάνηκε
η γενική γραµµή της εξωτερικής πολιτικής που θα
ακολουθήσει η νέα διοίκηση των ΗΠΑ.

Η µελέτη των δηλώσεων του Αντιπροέδρου
των ΗΠΑ στη Σύνοδο του Μονάχου, της Υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ κατά τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ
ΝΑΤΟ και το µήνυµα προς το Ιράν, οδηγεί στο συµ-
πέρασµα ότι η πολιτική των ΗΠΑ δεν άλλαξε από τη
νέα διοίκηση, αλλά έχει άλλη ιεράρχηση και στοιχεία
ωραιοποιήσεώς της, ώστε να απορροφηθούν οι αρνη-
τικές εντυπώσεις από τον τρόπο που αυτή εφαρµό-
σθηκε από την προηγούµενη διοίκηση των ΗΠΑ.

Το βάρος και προτεραιότητα της νέας διοι-
κήσεως των ΗΠΑ τοποθετείται στην Μέση Ανατολή
και Αφγανιστάν, µε στόχους :
� Την επίλυση της Αραβο-Ισραηλινής διενέ-
ξεως.
� Την επίλυση του Παλαιστινιακού.
� Τη δηµιουργία σταθερών συνθηκών στο
"ενιαίο" Ιράκ µε σκοπό τη σταδιακή αποχώρηση των
αµερικανικών στρατευµάτων.
� Η αντιµετώπιση των δύσκολων και επικίν-
δυνων συνθηκών στο Αφγανιστάν που παρασύρει σε
σοβαρή κρίση και αστάθεια το πυρηνικό Πακιστάν.
� Τη συνεννόηση µε το Ιράν.

Πέρα από τους παραπάνω στόχους η πολιτική
των ΗΠΑ στα υπόλοιπα θέµατα όπως, επέκταση του
ΝΑΤΟ (Ουκρανία-Γεωργία), Καυκάσου, στα θέµατα
ενεργειακής ασφαλείας, κρίση στην Αφρική, παρα-
µένουν αναλλοίωτα. Εκείνο που φαίνεται ότι θα γίνει
είναι η εγκατάλειψη της αντιπαραγωγικής πολιτικής
των ΗΠΑ προς τη Ρωσία, µε έναρξη διµερών συνο-
µιλιών µεταξύ των δύο χωρών, πλέον της ενεργο-
ποιήσεως του συµβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, χωρίς όµως,
και σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Αµερικανίδας ΥΠΕΞ
κ. Clinton, να έχουν µεταβληθεί οι θέσεις των ΗΠΑ
στα κύρια θέµατα αντιπαραθέσεως µε τη Ρωσία,
καθόσον παραµένουν ως στόχοι των ΗΠΑ :
� Η ένταξη Ουκρανίας και Γεωργίας στο ΝΑΤΟ.
� Η ανατροπή των συνθηκών που δηµιουρ-
γήθηκαν στη Γεωργία τον περασµένο Αύγουστο.

� Η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από
τη Ρωσία.
� Η µη αναγνώριση στη Ρωσία σφαίρας επιρ-
ροής σε άλλα έθνη της Ανατολικής Ευρώπης-Καυ-
κάσου.

Στο µόνο θέµα στο οποίο υφίσταται σκεπτι-
κισµός της νέας διοικήσεως των ΗΠΑ, είναι το θέµα
της αντιπυραυλικής ασπίδος σε Πολωνία και Τσεχία,
το οποίο και έχει δηµιουργήσει την µήνιν της Μόσχας.
Ο σκεπτικισµός αυτός είναι ανάγλυφος στις δηλώσεις
του περιβάλλοντος του Προέδρου, του Αντιπροέδρου
και της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπου σε
πολλά σηµεία τους αυτές είναι αντικρουόµενες, αλλά
σε κάθε περίπτωση περιέχουν αναβλητικότητα σε ότι
αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού.

Στη νέα περίοδο συνεργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας σε
πρώτη φάση, αυτή θα εστιασθεί µε τα θέµατα της µη
διασποράς όπλων µαζικής καταστροφής, αντιτροµο-
κρατία, αντιπειρατία, ενεργειακοί αγωγοί και τροφο-
δοσία της Ευρώπης, η συµφωνία µειώσεως των συµ-
βατικών δυνάµεων στην Ευρώπη για την οποία η Ρω-
σία έχει κηρύξει Moratorium από το 2007, τα Μέτρα
Οικοδοµήσεως και Εµπιστοσύνης που έχουν συµφω-
νηθεί στον ΟΑΣΕ και η παροχή υποστηρίξεως (διευ-
κολύνσεις - άδειες διελεύσεως) από τη Ρωσία προς τις
δυνάµεις της ISAF και ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στο
Αφγανιστάν.

Καίτοι τα παραπάνω αποτελούν µία πρόγευση
της ακολουθητέας γεωστρατηγικής πολιτικής των
ΗΠΑ, µία πληρέστερη εικόνα θα γνωρίσουµε µετά την
επετειακή 60ή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου και
θα διαµορφωθεί το νέο δόγµα του και θα υπάρξει η
πλήρης ένταξη στο αµυντικό σκέλος του ΝΑΤΟ της
Γαλλίας. Παρά ταύτα εκείνο που φαίνεται είναι ότι
σηµαντικές αλλαγές δεν υφίστανται καθόσον στην
όποια πολιτική εφαρµόζεται από µία υπερδύναµη
όπως οι ΗΠΑ, η συνέπεια και η συνέχεια ή η εκλογή
του σκοπού και η εµµονή σ΄αυτόν αποτελούν θεµελιώ-
δεις αρχές.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και σ΄ότι
αφορά το εγγύς περιβάλλον της Ελλάδος, η αµερικα-
νική πολιτική της νέας διακυβερνήσεως των ΗΠΑ,
δηµιούργησε σοκ στους Έλληνες καθόσον διαφορε-
τικά πράγµατα περίµεναν (όχι για πρώτη φορά) και
διαφορετικά πράγµατα βλέπουν. Τούτο διότι δια πρώ-
τη φορά και κατά τον πλέον επίσηµο τρόπο (εκ µέρους
των ΗΠΑ), υπήρξε αναγνώριση της Τουρκίας ως

ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆ΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου
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ισχυράς περιφερειακής δυνάµεως.
Σύµφωνα µε το ανακοινωθέν του U.S.

Department of State της 9 Μαρτίου 2009, σχετικά µε
την επίσκεψη της κ. Clinton στην Άγκυρα της
Τουρκίας, κατά τις διµερείς συζητήσεις που είχε µε τον
Τούρκο οµόλογό της Ali Babacan, επιβεβαιώθηκαν :
� Οι ισχυροί δεσµοί µε τη συµµαχία του ΝΑΤΟ,
η στρατηγική συνεργασία και ενότητα µεταξύ ΗΠΑ
και Τουρκίας.
� Η συνέχιση της στενής συνεργασίας και
ανταλλαγής απόψεων και συµβουλών σε όλα τα κοινά
θέµατα και ανησυχίες.
� Η συνεργασία στην ειρήνευση της Μέσης
Ανατολής και η υποστήριξη µονίµου λύσεως στη
διαµάχη Αράβων και Ισραηλινών συµπεριλαµβανο µέ -
νης και της ανθρωπιστικής κρίσεως στη Γάζα, καθώς
επίσης επίλυση της διενέξεως Ισραήλ-Παλαιστινίων
µε βάση τη δηµιουργία δύο κρατών.
� Η ανάγκη στενής συνεργασίας στην ενερ -
γειακή ασφάλεια, η επέκταση του νοτίου διαδρόµου
µεταφοράς φυσικού αερίου που θα τροφοδοτείται από
τις παραγωγικές χώρες της Κασπίας και του Ιράκ µε
σκοπό την τροφοδότηση της Ευρώπης.
� Η συνεργασία στη διασφάλιση σταθερότητας,
ειρήνης και προόδου στο Νότιο Καύκασο, περιλαµ -
βανοµένης και της υποστηρίξεως των ΗΠΑ στην εξο -
µάλυνση των σχέσεων Τουρκίας-Αρµενίας, η επίλυση
του προβλήµατος του Ναργκόνο Καραµπάχ και η στε -
νή συνεργασία στα θέµατα των Βαλκανίων.
� Η επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος στα
πλαίσια του ΟΗΕ µε σκοπό τον τερµατισµό της "απο -
µονώσεως των Τουρκοκυπρίων" (Σχόλιο : Όχι
τερµατισµός της εισβολής και κατοχής, καθόσον αυτό
πλέον κατά τις ΗΠΑ δεν αποτελεί πρόβληµα).
� Η ενίσχυση της συνεργασίας κατά της τροµο -
κρατίας που προέρχεται από το ΡΚΚ και την Αλ
Κάϊντα (ΡΚΚ - Al Queda) και προς τούτο οι ΗΠΑ θα
συνεχίσουν να παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη
στην Τουρκία.
� Η συνεργασία των δύο χωρών στα πλαίσια της
G-20 στην οποία συµµετέχουν. (Η Τουρκία θεωρείται
ως η 17η οικονοµική δύναµη παγκοσµίως) θα συνε -
χισθεί σ΄ότι αφορά την παγκόσµια οικονοµία καθώς
και στις διµερείς σχέσεις σ΄ότι αφορά το εµπόριο,
έρευνα, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία.
� Η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ένταξη της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνέχιση της
συµµετοχής της Τουρκίας, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ,
στον πόλεµο του Αφγανιστάν µε µάχιµες δυνάµεις και
διευκολύνσεις.
� Η κοινή θέση των δύο κρατών (ΗΠΑ-Τουρ -
κίας) σ΄ότι αφορά την ενότητα, εδαφική ακεραιότητα
και κυριαρχία του Ιράκ.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι ΗΠΑ
αναγνωρίζουν πλήρως την στρατηγικότητα της Τουρ -
κίας για τα συµφέροντά τους, όχι µόνο λόγω της
φυσικής θέσεως της χώρας αυτής, αλλά και λόγω της
ανεξάρτητης, αξιόπιστης και δυναµικής εξωτερικής
πολιτικής της, που στηρίζεται επιπλέον σε ισχυρή
οικο νοµική βάση (λόγω της παραγωγικότητάς της) και
σε ισχυρές Ένοπλες ∆υνάµεις.

Ήδη ανακοινώθηκε και η επίσκεψη του νέου
Προέδρου των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ώστε να επιβε -
βαιωθεί πλήρως η αναγνώριση της Τουρκίας ως περι -
φερειακής δυνάµεως. 

Το ερώτηµα είναι γιατί επιλέχθηκε, µετά την
επίσκεψη της κ. Clinton στην Τουρκία και η επίσκεψη
του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ θα µπορούσε να
κλιθεί στις ΗΠΑ ο Τούρκος Πρωθυπουργός;

Η απάντηση είναι ότι οι ΗΠΑ µεσούσης της
οικονοµικής κρίσεως θέλουν να εµπιέζουν στη δια -
µόρφωση των παγκόσµιων και περιφερειακών συνθη -
κών, παίκτες που έχουν τέτοιες δυνατότητες και µε
τους οποίους έχουν παραλληλήσει κοινές πολιτικές
στα κοινά τους συµφέροντα (προς τούτο και η δια -
βεβαίωση για την ενότητα του Ιράκ και η µη διάσπασή
του) δίδοντας έµφαση σ΄αυτό.

Τα αναφερθέντα περί της Σχολής της Χάλκης
από την κ. Clinton και η σχεδιαζόµενη επίσκεψη του
νέου Προέδρου των ΗΠΑ στο Πατριαρχείο Κωνσταν -
τινουπόλεως στο προσεχές ταξείδι του στην Τουρκία,
είναι στάχτη στα µάτια της ελληνικής πλευράς για το
ενδιαφέρον της υπερδυνάµεως προς την Ελλάδα,
καθόσον πρόκειται για πολιτική κίνηση προς την
Ρωσία, για να δείξει ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο
είναι αυτό που εκφράζει το σύνολο των ορθοδόξων
χριστιανών και όχι το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Σε κάθε περίπτωση η νέα κατάσταση είναι
δυσµενής για την Ελλάδα, καθόσον ο "φιλέλλην"
Obama υιοθετεί πλήρως την τουρκική στρατηγική,
σ΄ότι αφορά το Κυπριακό, την ένταξη της Τουρκίας
στην ΕΕ, την πολιτική επί των αγωγών µεταφοράς
ενέργειας και το ρόλο της στα Βαλκάνια, διεµβολί -
ζοντας έτσι την ελληνική στρατηγική.

Όλα αυτά συµβαίνουν διότι, δεν υφίσταται
συνέχεια και συνέπεια στην στρατηγική µας, δεν έχου -
µε πολυδιάστατη, σταθερή και ξεκάθαρη γραµµή
πλεύ σεως, αφήσαµε χώρο, και µάλιστα εκεί που είχαµε
παρακαταθήκες όπως στον Αραβικό κόσµο, στην
Τουρκία να κινηθεί, δεν αντιµετωπίζουµε µε αποφα -
σιστικότητα τις προκλήσεις που αναφύονται, αλλά
στρεφόµεθα προς διαφόρους ισχυρούς για βοήθεια και
τέλος, διότι όλα τα σηµαντικά θέµατα των κυριαρ -
χικών µας δικαιωµάτων δεν προωθούνται µε βάση τα
εθνικά συµφέροντα και αντικειµενικούς σκοπούς,
αλλά µε έντονα στοιχεία ευκαιριακής επικοινωνιακής
εκµεταλ λεύσεως για αυτοπροβολή και ψηφοθηρία
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Ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2009 η 60ή
Επετειακή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που έλαβε
χώρα στο Στρασβούργο της Γαλλίας και στο Κίελ
Γερµανίας.

Η Σύνοδος αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον κα-
θόσον αρκετοί ανέµεναν να δουν τις αλλαγές της νέας
διοικήσεως υπό τον πρόεδρο Οµπάµα, σ΄ότι αφορά το
µέρος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που εκ-
φράζεται µέσω του ΝΑΤΟ, πλην όµως διαψεύσθηκαν
καθόσον η στρατηγική µιας υπερδυνάµεως έχει συνέ-
χεια και συνέπεια και δεν διαφοροποιείται από αλ-
λαγές των διοικήσεών της, αλλά από τις αναγκαίες
προσαρµογές στους γεωστρατηγικούς στόχους.

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε
την αλλαγή κατευθύνσεως που έχει συµβεί στο ΝΑΤΟ,
ώστε ένας αµυντικός οργανισµός να παρουσιάζεται
σήµερα ως οργανισµός ασφαλείας όχι µόνο στην Ευ-
ρωατλαντική περιοχή, αλλά και παγκοσµίως. Σύµ-
φωνα µε τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής (Summit
Declaration) οι ηγέτες των κρατών µελών του ΝΑΤΟ
συµφώνησαν στα παρακάτω :
�Στην υποδοχή της Αλβανίας και Κροατίας, ως
πλήρων µελών στη συµµαχία.
�Στην επανένταξη στο στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ της Γαλλίας.
�Στην κοινή προσέγγιση να αντιµετωπίζουν τις
προκλήσεις ειρήνης και ασφάλειας στην Ευρωατλαν-
τική περιοχή µέσω του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Οργα-
νισµού για την Ασφάλεια.
�Η προώθηση της Ευρωατλαντικής Ασφαλείας για το
ΝΑΤΟ και τους συµµάχους της, είναι δυνατόν να
επιτευχθεί µόνο δια του ΟΑΣΕ µέσω ενός ευρέως και
εποικοδοµητικού διαλόγου.
�Στο ότι η ασφάλεια του ΝΑΤΟ είναι συνδεδεµένη
στενά µε την αντίστοιχη ασφάλεια και σταθερότητα
στο Αφγανιστάν. Προς τούτο απαιτείται στενή συνερ-
γασία της ISAF (που την συγκροτούν 42 έθνη) µε τον
ΟΗΕ, κυβέρνηση και λαό του Αφγανιστάν, µε στόχο,
παράλληλα, µε τη δηµιουργία ασφάλειας στην περιοχή
να εξασφαλισθεί η σταθερότητα, η δηµοκρατία, ο σε-
βασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Προς τούτο θα
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η Αλ Κάϊντα και οι Τα-
λιµπάν, δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν το Αφγα-
νιστάν και το Πακιστάν για εκτόξευση τροµοκρατικών
επιθέσεων.
�Η παραµονή του ΝΑΤΟ µέσω της KFOR στο Κόσο-
βο θα συνεχισθεί για τη διασφάλιση ασφαλούς περι-
βάλλοντος και ελευθερίας κινήσεων και όσο η από-
φαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/
ΟΗΕ)1244 ισχύει. Η συµµαχία παραµένει υποχρεω-

µένη να εξασφαλίσει τη δηµιουργία πολυεθνικών δο-
µών στο Κόσοβο όπως η ∆ύναµη Ασφαλείας του Κο-
σόβου (Kosovo Security Force) που αντικαθιστά το
Σώµα Προστασίας Κοσόβου. Η υποστήριξη προς Κό-
σοβο ως ανεξαρτήτου κράτους είναι δεδοµένη εκ µέ-
ρους του ΝΑΤΟ.
�Να συνεχισθεί η παροχή εκπαιδεύσεως στις δυνά-
µεις ασφαλείας του Κοσόβου εκ µέρους του ΝΑΤΟ.
�Να συνεχιστεί εκ µέρους του ΝΑΤΟ και σύµφωνα
µε απόφαση του ΣΑ/ΟΗΕ, η προσπάθεια κατά της πει-
ρατείας και των ληστειών στη θάλασσα και προς τούτο
η επιχείρηση Allied Protector στο κέρας της Αφρικής
θα συνεχισθεί σε συνεργασία µε την αντίστοιχη
επιχείρηση της ΕΕ "ATALANTA".
�Να συνεχισθεί η υποστήριξη της Αφρικανικής Ενώ-
σεως (AU) στην αντιµετώπιση των βιαιοτήτων στο
Darfur και την αποβολή των ανθρωπιστικών οργανι-
σµών από το Σουδάν.
�Η συµµαχία να συνεχίσει να συµµετέχει στον αγώνα
κατά της τροµοκρατίας, σύµφωνα και µε την 1373
απόφαση του ΣΑ/ΟΗΕ. Στα πλαίσια αυτά του αγώνος
κατά της τροµοκρατίας συµπεριλαµβάνονται η απα-
γόρευση πρόσβασης των τροµοκρατών στα µέσα µαζι-
κής καταστροφής και των συστηµάτων εκτοξεύσεώς
τους, η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα βοηθούν στην
άµυνα κατά των τροµοκρατών, η παροχή εκπαιδεύ-
σεως στα θέµατα αυτά και η συµµετοχή στην προ-
σπάθεια αυτή και των χωρών που ανήκουν στο πρό-
γραµµα Partnership for Peace.
�Με δεδοµένο ότι οι Στρατηγικές Επικοινωνίες απο-
τελούν αναπόσπαστο τµήµα των δυνατοτήτων της
συµµαχίας να επιτύχει τους στρατιωτικούς και πολι-
τικούς της στόχους, η περαιτέρω βελτίωση αυτών απο-
τελεί διαρκή στόχο. Έτσι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ HQ
Media Operations και του ΝΑΤΟ TV Chappel µέσω
του Internet θα συνεχισθεί.
�Η εµπειρία από τα Βαλκάνια και το Αφγανιστάν έ-
δειξε ότι η συνεργασία µεταξύ ΝΑΤΟ και ΟΗΕ είναι
απολύτως απαραίτητη στην επίτευξη των στόχων.
Προς τούτο η στενή αυτή συνεργασία θα συνεχισθεί,
καθώς επίσης και µε τους περιφερειακούς και υπο-πε-
ριφερειακούς οργανισµούς, µε σκοπό έγκαιρα να αντι-
µετωπίζονται οι προκλήσεις ασφαλείας και οι απειλές
που προβάλλονται κατά της διεθνούς κοινότητος.
�Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τη σηµασία µιας ισχυρότε-
ρης και περισσότερο ικανής αµυντικής εκφράσεως της
ΕΕ (ΚΕΕΠΑΑ) και συµφωνεί µε τις προσπάθειες που
γίνονται εκ µέρους της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή,
τις οποίες θα υποστηρίξει. Πρέπει όµως οι χώρες µέλη
του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην ΕΕ (βλέπε Τουρκία)

60ή Επετειακή Σύνοδος του ΝΑΤΟ60ή Επετειακή Σύνοδος του ΝΑΤΟ
Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου
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να συµµετάσχουν την προσπάθεια αυτή, καθώς επίσης
στο σχεδιασµό και υλοποίηση των επιχειρήσεων υπό
την ΕΕ.
�Ότι η ένταξη της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ θα είναι δυνατή
εφόσον επιλυθεί το θέµα της ονοµασίας της στα πλαί -
σια της διαπραγµατεύσεως υπό τον ΟΗΕ.
�Στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων (Βσνία, Μαυ -
ροβούνιο) έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, ώστε
σύντοµα θα ενταχθούν στο πρόγραµµα PFP, ως πλήρη
µέλη. Η συνδροµή της Βοσνίας στο Αφγανιστάν µε
δύναµη είναι καλοδεχούµεη.
�Ότι το πρώτο πρόγραµµα συνεργασίας µε τη Σερβία
είναι γεγονός και η υποστήριξη εκ µέρους του ΝΑΤΟ
στην ένταξη της Σερβίας στους Ευρωατλαν τικούς θεσ -
µούς είναι δεδοµένη. Περαιτέρω η πρόοδος είναι συ -
νάρ τηση της υποστηρίξεως εκ µέρους της Σερβίας της
επιτεύξεως περαιτέρω σταθερότητας και ειρήνης στο
Κόσοβο, παράλληλα µε τη συνεργασίας της Σερβίας
µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (International
Criminal Tribunal).
�Το θέµα της προκλήσεως για ένταξη στο ΝΑΤΟ των
Ουκρανίας και Γεωργίας παραµένει ανοι κτό και θα
ακολουθήσει τη διαδικασία που καθόρισαν οι Υπουρ -
γοί Εξωτερικών της Συµµαχίας (διµερή συµ βούλια
όπου θα εξετάζεται το Action Plan) τον ∆εκέµ βριο του
2008.
�Οι ΟΗΕ, ΟΑΣΕ και ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για επίλυση του προβλήµατος της
Γεωργίας.
�Η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι σηµαντική ως
στρατηγική επιλογή σ΄ότι αφορά την ασφάλεια στην
Ευρώπη. Έτσι παρά τα όποια προβλήµατα έχουν δη -
µιουρ γηθεί κατά καιρούς η συνεργασία αυτή θα συ -
νεχισθεί. Σε κάθε περίπτωση η Ρωσία θα πρέπει να
ικα νοποιήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε µε τη δια -
µεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008. σχετικά
µε την Γεωργία. Η αναγνώριση εκ µέρους της Ρωσίας
της ανεξαρτησίας των Οσετίας και Αµπχαζίας είναι
αντίθετη µε τις αρχές της συµµαχίας και προς τούτο
καλείται η Ρωσία να ανακαλέσει αυτήν και να µην
δηµιουργήσει στρατιωτικές βάσεις στις δύο αυτές ε -
παρ χίες της Γεωργίας. Παρά τις προαναφερόµενες
διαφορές η Ρωσία καλείται ως συνέταιρος και γείτονας
να συνεργασθεί µε το ΝΑΤΟ για τη σταθεροποίηση
του Αφγανιστάν, στον έλεγχο όπλων-αφοπλισµό, µη
διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής, διαχείριση
κρί σεων, αντιµετώπιση τροµοκρατίας, ναρκωτικών
και πειρατείας.
�Είκοσι χρόνια µετά την εφαρµογή του Euroatlantic
Partnership Council (EAPC)  και Partnership for Peace
(PFC) ενός σηµαντικού συστήµατος πολιτικού διαλό -
γου πρακτικής συνεργασίας και δηµιουργίας στρατιω -
τικής διαλειτουργικότητας µε το οποίο δόθηκε η ευ -
καιρία να συµµετάσχουν χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης µε στόχο την στερέωση της ασ -
φά λειας, σταθερότητας και δηµοκρατικής µετεξέλιξης,
το πρόγραµµα αυτό µέσω του EAPC θα συνεχισθεί.

Στα πλαίσια αυτά το ΝΑΤΟ χαιρετίζει την προσφορά
του Καζακστάν να φιλοξενήσει τη Σύνοδο του EAPC
Security Forum, διάλογος.
�Με δεδοµένο ότι η σταθερότητα στη Μεσό γειο είναι
σηµαντική, ο Μεσογειακός διάλογος που έχει ζωή 15
ετών θα συνεχισθεί µέσω των ιδιαιτέρων προγραµ -
µάτων συνεργασίας (Individual Cooperation
Programme - ICF) όπως µε το Ισραήλ, Αίγυπτο, Μα -
ρόκο και Τυνισία, ενώ αναµένεται η έναρξη του προ -
γράµ µατος µε την Μαυριτανία.
�Η ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή του
Περσικού Κόλπου είναι απολύτως αναγκαία για τη
συµµαχία, και προς τούτο στα πλαίσια της πρωτο βου -
λίας Κωνσταντινουπόλεως (2004) θα συνεχισθεί.
�Η συνεργασία µε άλλους συνεταίρους παγ κοσµίως
θα συνεχισθεί, ιδιαίτερα σ΄ότι αφορά θέµατα ασφα -
λείας περιφερειακής ή παγκοσµίας. Έτσι είµεθα ευ -
γνώ µονες στην προσφορά των Αυστραλίας, Ιαπω νίας,
Νέας Ζηλανδίας και Κορέας στις επιχειρήσεις στο
Αφγανιστάν υπό το ΝΑΤΟ.
�Η µετεξέλιξη των δυνάµεων του ΝΑΤΟ έχει προ -
χωρήσει αρκετά σ΄ότι αφορά δυνατότητες, ικα νότητες
και δοµές και θα ολοκληρωθεί ώστε η συµ µαχία να
έχει ικανότητα να διεξάγει το πλήρες φάσµα των απο -
στολών της συµµαχίας περιλαµβανοµένης της συλ -
λογικής άµυνας, επιχειρήσεις αντιµετωπίσεως κρίσεων
επί και πέραν των συνόρων της συµµαχίας. Σκοπός εί -
ναι οι δυνάµεις να είναι περισσότερο ανα πτυσσόµενες,
µε δυνατότητα παραµονής επί µακρόν στο πεδίο της
µά χης των επιχειρήσεων και περισ σότερο χρηστικές.
Η δύναµη ταχείας αντίδρασης στο ΝΑΤΟ (ΝATO Res -
pon se Force - NRF) έχει κυρίαρχο ρόλο παρέχοντας
ταχεία ανάπτυξη ισχυρών δυνάµεων και καθορίζοντας
τη συνέχεια της µετεξελίξεως των δυνάµεων του
ΝΑΤΟ.
�Η άµυνα κατά επιθέσεων στο δίκτυο του ΝΑ ΤΟ
επιβάλλει την εφαρµογή πολιτικής κυβερνο αµύνης. Η
συµφωνηθείσα στο ΝΑΤΟ σχετική πολιτική (Policy
Cyber attacts of Defence) επέβαλε τη δηµιουρ γία του
NATO Cyber Defence Management.
�Η αντιβαλλιστική προστασία των κρατών µελών
του ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Βουκου -
ρεστίου (Απρίλιος 2008) θα προωθεί και σχε τικές
µελέτες ήδη προωθούνται. Η συνδροµή των ΗΠΑ στον
τοµέα αυτό, ώστε να ενισχύσει τις δυνα τότητες του
ΝΑΤΟ (προφανώς αναφέρονται στην ανά πτυξη
αντιβαλλιστικής οµπρέλας σε Πολωνία και Τσεχία)
είναι απαραίτητη.
�Να υποστηριχθεί η συνεργασία στην άµυνα κατά
βαλ λιστικών βληµάτων µεταξύ ΝΑΤΟ και Ρω σίας διό -
τι θα µεγιστοποιηθεί η αµυντική αυτή ικα νότητα. Στο
πλαίσιο αυτό συµβουλεύουµε τη Ρωσία να λάβει υπό -
ψη της και τις σχετικές προτάσεις των ΗΠΑ για το
θέµα.
�Η συµφωνία για τη µη διασπορά ατοµικών όπλων
(NPΤ) παραµένει σηµαντική για τη συµµαχία καθώς
επίσης και η αντίστοιχη για τα όπλα µαζικής κατα -
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στροφής. Προς τούτο καλείται το Ιράν να εφαρ µόσει
τα ψηφίσµατα του ΣΑ/ΟΗΕ.
�Η συµφωνία µειώσεως των συµβατικών δυ νάµεων
στην Ευρώπη (CFE) έχει στρατηγική σηµασία για την
Ευρωατλαντική περιοχή, συµπεριλαµβανο µέ νου και
του καθεστώτος των πλευρών (Flanks Re gime). Προς
τούτο καλείται η Ρωσία να άρει το moratorium που
έχει επιβάλει για την συµφωνία, να ικα νοποιήσει τις
δεσµεύσεις της ως προς την Μολδαβία και Γεωργία
(πλήρη απόσυρση των δυνάµεών της), ώστε η εκσυγ -
χρονισµένη (Adapted) συµφωνία να εφαρ µοσθεί µε
επικύρωσή της απ΄όλους τους εµπλε κοµένους.
�Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αποστολή της
συµµαχίας, ιδιαίτερα µετά τη διακοπή της ροής φυ -
σικού αερίου στην Ευρώπη τον Ιανουάριο 2009. Προς
τούτο το θέµα της ενεργειακής ασφάλειας θα προω -
θηθεί µε µέτρα στα οποία περιλαµβάνεται και η
αναβάθµιση των υποδοµών.

Στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής εξελέγη
και ο νέος Γεν. Γραµµατέας του ΝΑΤΟ, ο ∆ανός
πρώην πρωθυπουργός Ρασµούσεν, µετά από ένα έν -
τονο παζάρι µε την Τουρκία η οποία για να άρει τις
αντιρρήσεις της δέχθηκε υποσχέσεις ότι θα λάβει µελ -
λοντικά τρεις σηµαντικές πολιτικές θέσεις στο ΝΑΤΟ,
ήτοι του Αναπληρωτού Γεν. Γραµµατέα του Οργα -
νισµού, του εκπροσώπου του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
και Αναλυτού για τα µη συµβατικά όπλα.
ΣΧΟΛΙΑ

Η συµµαχία από αµυντικός οργανισµός µετε -
ξελίσσεται σε οργανισµό παγκόσµιας ασφάλειας. Το
νέο δόγµα του ΝΑΤΟ αναµένεται να παρουσιασθεί κα -
τά την επόµενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον
Απρίλιο του 2010.

Η ένταξη της Αλβανίας και Κροατίας στο ΝΑ -
ΤΟ ήταν το επόµενο βήµα µετά την πρόσκληση που
έλαβαν οι δύο χώρες πέρισυ.

Η επάνοδος της Γαλλίας στο στρατιωτικό σκέ -
λος του ΝΑΤΟ ήταν αναµενόµενη, ενώ η σχετική δια -
δικασία ξεκίνησε το 1998. Εάν ολοκληρώθηκε αυ τή τη
φορά, αυτό οφείλεται στο ότι η Γαλλία θα κατα λάβει
τρεις σηµαντικές θέσεις σε νατοϊκά στρατηγεία. Τη
διοίκηση στα Στρατηγεία Λισσαβώνος, Μετε ξελίξεως
και του D-SACEUR σε εναλλαγή διετή µε το Ην.
Βασίλειο. Το θέµα των θέσεων αυτών θα απο φασισθεί
συνολικά στα πλαίσια ανακατανοµής θέσεων στη νέα
δοµή του ΝΑΤΟ (Flank to Post) εντός του έτους.

Η απαίτηση του ΝΑΤΟ όπως χώρες µέλη της,
µη µέλη όµως της ΕΕ, έχουν πρόσβαση στα δρώµενα
στον αµυντικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
απο τελεί δώρο προς την Τουρκία, αλλά για να µην
είµεθα άδικοι προϋπήρξε απόφαση σχετική της ΕΕ επί
Γαλλικής προεδρίας, στην οποία απόφαση η Ελλάδα
και Κύπρος δεν αντέδρασαν. Υπόψιν ότι η Κύπρος
στις περιπτώσεις σχεδιάσεως και υλοποιήσεως επιχει -
ρήσεων της ΕΕ µε µέσα του ΝΑΤΟ, δεν έχει πρό -
σβαση.

Το θέµα του Αφγανιστάν, όπου η αποτυχία της

πολιτικής και στρατηγικής που εφαρµόσθηκε οδήγησε
την περιοχή σε κατάσταση αστάθειας που κινδυνεύει
να εµπλέξει το πυρηνικό Πακιστάν είναι πρώτης προ -
τε ραιότητος για τις ΗΠΑ, οι οποίες πιέζουν τις λοιπές
χώρες του ΝΑΤΟ για µεγαλύτερη συµµετοχή οικονο -
µική και στρατιωτική. Το θέµα αυτό είναι ζωτικό για
την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και απαιτεί
τη συνδροµή και άλλων χωρών όπως η Ρωσία, ακόµη
και το Ιράν, εάν αυτό γίνει εφικτό.

Στο θέµα του Κοσόβου η θέση των ΗΠΑ και
ΝΑΤΟ παραµένει αναλλοίωτη σ΄ότι αφορά την ανε -
ξαρ τησία του. Ήδη δηµιουργήθηκε υπό το ΝΑΤΟ ο
Κοσοβαρικός στρατός  µε την ονοµασία Kosovo
Security Force. Τρεις χώρες του ΝΑΤΟ (Ελλάδα,
Ισπανία, Ρουµανία) δεν το έχουν αναγνωρίσει ενώ η
Ισπανία δήλωσε ότι θα αποσύρει  τις δυνάµεις της από
αυτό. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παραµένει στο
Κόσοβο έως ότου η Σερ βία δεχθεί την de facto
ανεξαρτησία που επεβλήθη στην επαρχία της. Η
ένταξη της Σερβίας στους Ευρω ατλαντικούς θεσµούς
έχει προαπαιτού µενα την ανα γνώριση του Κοσόβου
και τη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο.

Παρά τις αντιρρήσεις Γαλλίας και Γερµανίας
σ΄ότι αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ των Ουκρανίας και
Γεωργίας, µετά από πίεση των ΗΠΑ το θέµα παρα -
µένει ανοικτό για το µέλλον, ενώ σ΄ότι αφορά την ΠΓ -
∆Μ (Μακεδονία είπε ο Οµπάµα), αυτό θα επιτευχθεί
εφόσον επιλυθεί το θέµα της ονοµασίας του κράτους
αυτού.

Στο θέµα των σχέσεων µε τη Ρωσία, δεν υφί -
σταται καµία αλλαγή σ΄ότι γνωρίζουµε ως αποτέλεσµα
της λεγόµενης αντιπαραγωγικής "προληπτικής ανα -
σχέσεως" της Ρωσίας από τις ΗΠΑ. Καίτοι η κατά -
σταση ωραιοποιείται, η εικόνα της αντιθέσεως είναι η
αυτή σ΄ότι αφορά (εκτός Ουκρανίας και Γεωργίας) την
αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ (που προσπαθεί να
εµπλέξει και το ΝΑΤΟ), τους αγωγούς µεταφοράς
ενέρ  γειας, τον Καύκασο, τις Γεωργία και Μολδαβία
και τη συµφωνία µειώσεως των συµβατικών δυνάµεων
στην Ευρώπη και η προσπάθεια συνεννοήσεως στρέ -
φεται σε θέµατα ήσσονος βαρύτητος ή σε εκείνα που
εκ των πραγµάτων υφίσταται κοινή θέση.

Ιδιαιτέρας προσοχής είναι η πολιτική των δύο
µέτρων και δύο σταθµών σ΄ότι αφορά από τη µία
πλευρά το Κόσοβο και από την άλλη την Οσετία και
Αµπχαζία καθόσον αµφότερα ή είναι παράνοµα µε
βάση το διεθνές δίκαιο (και είναι κατά την ταπεινή µου
γνώµη), ή δεν είναι. ∆ιαχωρισµός µεταξύ τους δεν
επιτρέπεται.

Η 60ή Επετειακή Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ δεν προσέφερε κάτι νέο ουσιαστικά, µε βάση
όσα γνωρίζαµε από τις δύο προηγούµενες (58η και
59η) πλη της πρώτης παρουσίας του νέου προέδρου
των ΗΠΑ κ. Οµπάµα, ο οποίος για να υποστηρίξει τον
στρατηγικό του εταίρο (Τουρκία) εξενέβρισε όχι µόνο
τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους σ΄αυτό το
ταξείδι στην Ευρώπη.
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Οι Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας µας ήταν, εί-
ναι και πρέπει να είναι η ασπίδα επάνω στην οποία
πρέπει να θρυµµατίζεται, να κοµµατιάζεται και να
διαλύεται κάθε επίθεση εξωτερική οργανωµένη ή λη-
στρική εχθρών και επιβουλέων της πατρίδος.

Η Παρούσα κατάθεση σκέψεων - διαµαρ-
τυρίας, γίνεται µε αφορµή τις πρόσφατες δηλώσεις του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εισέτι
µείωση της θητείας των κληρωτών οπλιτών.

∆υστυχώς και αυτή η Κυβέρνηση, όπως και οι
προηγούµενες Κυβερνήσεις, χρησιµοποιούν το σοβα-
ρό αυτό πρόβληµα της ουσιαστικής και µε εµπιστο-
σύνη του Ελληνικού λαού υπάρξεως ενόπλων ∆υνά-
µεων, στο άθλιο παιχνίδι του κοµµατικού Ανταγω-
νισµού και των δηµοσκοπήσεων, προκαλώντας πανικό
στο κοινό αίσθηµα των σκεπτόµενων Ελλήνων.

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις ανήκουν αποκλειστικά
στον Ελληνικοί λαό, από αυτόν συγκροτείται, (έµψυχο
και άψυχο υλικό), αφ' ενός για την ασφάλειά του και
αφετέρου για την ακεραιότητα της πατρίδος, δεν ανή-
κουν σε κανένα κόµµα και δεν είναι όργανο εκµετάλ-
λευσης κανενός κόµµατος είτε για να παραµείνει στην
κυβέρνηση είτε για να αναρριχηθεί σε αυτή.

Θα έπρεπε οι αποφάσεις για την αύξηση ή
µείωση της θητείας, να πραγµατοποιούνται µε πρό-
ταση αποκλειστικά από την Στρατιωτική Ιεραρχία.
∆ιότι αυτή γνωρίζει τις ανάγκες και είναι υπεύθυνη
έναντι του Ελληνικού λαού, εάν µπορούν ή δεν µπο-
ρούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή των.

∆υστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια, σχεδόν
µετά την µεταπολίτευση, όλες οι Κυβερνήσεις, χωρίς
να λαµβάνουν σοβαρά υπ' όψιν το µέγεθος της ανάγ-
κης για την Ελλάδα υπάρξεως ισχυρών ενόπλων
δυνάµεων, ενέταξαν τις Ένοπλες ∆υνάµεις, στο κοµ-
µατικό παιχνίδι παροχών, προς εξυπηρέτηση απο-
κλειστικά των κοµµατικών των ποιµνιοστασίων.

Για την εκτέλεση της αποστολής των οι
Ένοπλες ∆υνάµεις στηρίζονται στο τρίπτυχο - τρίποδο:
ΥΛΙΚΟ, ΗΘΙΚΟ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. Εάν ένας από τους
τρεις πόδες, δεν υπάρχει, ο τρίπους δεν µπορεί να
σταθεί όρθιος. Εδώ, µε την πολιτική νοοτροπία που
επικρατεί στις Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, δεν
υπάρχει πόδας στο τρίποδα λειτουργίας των ενόπλων
δυνάµεων, που να µην έχει πρόβληµα. Αναλυτικότερα:
1 -
ΥΛΙΚΟ: Η προµήθεια του απαιτούµενου πολεµικού

υλικού ενεργοποιείται, ως φαίνεται, χωρίς να
λαµβάνονται υπ' όψιν οι προτάσεις της Στρατιωτικής

Ηγεσίας ή αυτή εκβιαζόµενη παντοιοτρόπως συναινεί
δια της υπογραφής της. Τεράστιο ατόπηµα. Πως άραγε
να διαξιολογείται; Η προµήθεια στις ένοπλες δυνάµεις
έχει ενταχθεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις σε άλλη
φιλοσοφία, άσχετη µε τις ανάγκες των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων και της απαιτούµενης οικονοµίας. Βέβαια η
ανάλυση αυτών δεν είναι θέµα της παρούσης.
2 - ΗΘΙΚΟ: Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η
Στρατιωτική θητεία εθεωρείτο µεγάλη τιµή, αλλοίµονο
στο νέο που εκρίνετο ακατάλληλος να υπηρετήσει στις
Ένοπλες ∆υνάµεις ή το χειρότερο µε δόλιο τρόπο να
αποφεύγει την στράτευση. Να σκεφτείτε, ο Ελευθέριος
Βενιζέλος κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση το
1914 ότι έκρυβε τους δύο υιούς του, την στιγµή που οι
µη προνοµιούχοι νέοι της Ελλάδος µάτωναν στα
διάφορα µέτωπα. Βέβαια, η σοβαρή αυτή καταγγελία
για την εποχή εκείνη ήταν αναληθής, διότι και οι δύο
υιοί του Βενιζέλου είχαν υπηρετήσει και µάλιστα στην
πρώτη γραµµή.

Μετά την µεταπολίτευση και µέχρι σήµερα
φθάσαµε σε τραγικά αντίθετη νοοτροπία, µε την κοµ-
µατική εκµετάλλευση των Κυβερνήσεων, στην αδι-
καιολόγητη και άδικη εκτεταµένη αλλαγή νοοτροπίας
σε βάρος των Ενόπλων ∆υνάµεων. Ήτοι:
- Είναι πάντοτε µετρηµένοι στα δάκτυλα του
ενός χεριού, τέκνα, συγγενείς κ.λ.π. των πολιτικών που
υπηρετούν κανονικά τις Ένοπλες ∆υνάµεις και όσοι
υποτίθεται ότι υπηρετούν, σχεδόν δεν υπηρετούν.
- Ψηφίστηκαν νόµοι δίδοντας διάφορα προνό-
µια σε κοινωνικές οµάδες και οι οποίοι στην συνέχεια
επεξετάθησαν έτσι ώστε τελικά πολλοί να µην
υπηρετούν.
- Η αναβολή λόγω σπουδών από την ηλικία των
27 ετών σ’ αυτή των 29 και στην συνέχεια στην των 32
. Πολλοί που ήσαν υπόχρεοι θητείας εκµεταλλευό-
µενοι τις νέες διατάξεις προσκόµισαν πλαστά µετα-
πτυχιακά και διδακτορικά προκειµένου να εξασφα-
λίσουν αναβολή στράτευσης.
- Έχουµε επίσης νέο φρούτο της εποχής µας τα
λεγόµενα ψυχολογικά προβλήµατα ή αντιρρησίες
συνειδήσεως, λες και τα άλλα παιδιά τα γέννησε κατ-
σίκα. Αιτιολογία την οποία χρησιµοποίησαν για ν'
αποφύγουν την στράτευση πλείστοι όσοι καλλιτέχνες,
προβεβληµένοι δηµοσιογράφοι, αστέρες και πλούσιοι.
- Έφθασε περίοδος που το Τάγµα στην Θράκη
διέθετε 30 - 50 άνδρες και τα Γραφεία των Γενικών
Επιτελείων και άλλοι χώροι λούφας του Λεκανοπεδίου
Αττικής διέθεταν 8000 - 9000 άνδρες. Βλέπεται τα

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Του Αντιστρατήγου ε.α. Ιωάννου Μ. Ασλανίδου
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κοµµατικά ποιµνιοστάσια αυτό απαίτησαν.
- Το ηθικό στις Ένοπλες ∆υνάµεις, µεταλαµ -
παδεύεται µόνο µε την συναίνεση όλων των κοµ -
µάτων, την δικαιοσύνη και τα ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις όλων των πολιτών προς την πατρίδα.
Χωρίς ηθικό δεν υπάρχουν ουσιαστικά Ένοπλες
∆υνάµεις.
- Η αδικαιολόγητη µείωση της θητείας, έχει
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην λειτουργία,
την εκπαίδευση και προ πάντος στην αποστολή των
Ενόπλων ∆υνάµεων. Το έχουµε πει χιλιάδες φορές, το
τονίζω ακόµη µια φορά η Ελλάς δεν είναι Σουηδία,
∆ανία, Ολλανδία κ.λ.π. Η γεωγραφική µας  θέση και η
Ιστορία µας και οι συµπεριφορές των οµόρων καρτών,
απαιτούν τον ισχυρό εκείνο Στρατό που είχαµε πάντα.
Η εξασφάλιση της ακεραιότητας της Πατρίδος µας και
ο σεβασµός αυτής από εχθρούς και φίλους, καταλά -
βετέ το, απαιτεί ισχυρές Ένοπλες ∆υνάµεις.
- Η Άµυνα και η ακεραιότητα της Πατρίδος δεν
µπορεί να γίνει µε τους επαγγελµατίες στρατιώτες,
αυτοί χρειάζονται µόνο για τα οπλικά και µηχανικά
µέσα που χρησιµοποιεί ο Στρατός µιας τεχνολογίας
που συνεχώς εξελίσσεται.
3 - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: Το τρίτο βασικό στοιχείο επι -
χειρησιακής ετοιµότητας των ενόπλων ∆υνάµεων είναι
η συνεχής και πραγµατική εκπαίδευση. Και όταν
µιλάµε για εκπαιδευµένο προσωπικό Ενόπλων ∆υ -
νάµεων εννοούµε και την εφεδρεία, όπου ουσιαστικά
βασίζεται η άµυνα της χώρας.

- Εάν, λοιπόν περιορίζεται η θητεία, αυξάνεται ο
αριθµός που µε τον ένα ή άλλο τρόπο αποφεύγουν την
Στράτευση και προβαίνουµε στην πρόσληψη επαγγελ -
µατιών οπλιτών, θα συµβούν τρία βασικά και µοιραία
για την χώρα µας λάθη:
Πρώτον: Όταν µια µονάδα Στρατού δεν είναι επαρκώς
επανδρωµένη δεν µπορεί να κάµει εκπαίδευση, άρα
είναι εκτός αποστολής.
∆εύτερον: Όταν οι κληρωτοί κατά την διάρκεια της

θητείας των δεν εκπαιδεύονται, δεν υπάρχει εκπαι -
δευµένη εφεδρεία και 
Τρίτον:Πρόσληψη επαγγελµατιών οπλιτών, χωρίς
ουσιαστικό προγραµµατισµό, δηµιουργεί τεράστια
οικονοµικά έξοδα στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στο κρά -
τος γενικότερα, χωρίς(!) βέβαια να λύνει τα προβλή -
µατα των Ένοπλων ∆υνάµεων, ως και τα κοινωνικά
και οικονοµικά προβλήµατα του τόπου, που η ανάγκη
απαιτεί οι νέοι να προσανατολίζονται προς παρα -
γωγικές εργασίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- Προσλήψεις περιορισµένου αριθµού
επαγγελµατιών οπλιτών. Θα παραµένουν στις Ένοπλες
δυνάµεις µέχρι το 35 έτος της ηλικίας των και στην συ -
νέ χεια θα απολύονται, χωρίς βέβαια να δηµιουργηθεί
κοινωνικό πρόβληµα.
- Θα υπηρετούν άπαντες τουλάχιστον 18 µηνών
θητεία (2 µήνες ΚΕΝ, 14 µήνες στην µονάδα γενικής
και ειδικής εκπαίδευσης και 4 µήνες σε µονάδες εσω -
τερικού).
- Να ενηµερωθούν οι νέοι και οι ελληνικές
οικογένειες, για τα ευεργετικά κ.λ.π. στοιχεία που
αποκτούν αυτοί οι νέοι από την θητεία των στις
Ένοπλές ∆υνάµεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εάν δεν αποκτήσει ουσιαστική Σάρκα και

Οστά, το τρίπτυχο του Τρίποδα ΥΛΙΚΑ, ΕΚΠΑΙ -
∆ΕΥΣΗ, ΗΘΙΚΟ δεν υπάρχουν Ένοπλες ∆υνάµεις µε
επιχειρησιακή ετοιµότητα. Και! τότε ακέραια την
ευθύνη φέρουν η Στρατιωτική κατά βάση και η
πολιτική Ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων.
" Ποτέ µια ∆ηµοκρατία δεν σταθεροποιήθηκε όταν
εναντιώθηκε στους πόθους του λαού. Οι ∆ηµοκρατίες
που διατηρήθηκαν και ακµάσανε είχαν πάντοτε δύο
κύρια βάθρα, την δικαιοσύνη και τον ισχυρό Στρατό"
(Νικολό Μακιαβέλι)
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Σχετικά κατά καιρούς λεχθέντα...
Παραδέξου, ότι για να είσαι ευτυχής, σηµαίνει να είσαι ελεύθερος και για να είσαι ελεύθερος σηµαίνει να είσαι έτοιµος

να αµυνθείς της ελευθερίας σου, αλλοιώς µη διακινδυνεύεις να εισέλθεις στην δοκιµασία ενός πολέµου αλλά υποτάξου στην
βούληση του ισχυρωτέρου µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ελεύθερη µετάφραση Θουκιδιδείου ρήσεως
Καταλήγουµε σε πόλεµο µε τον σκοπό να ζήσουµε εν ειρήνη

Αριστοτέλης
Never give in - never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions

of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy." 
Winston Churchill

"The nation which forgets its defenders will be itself forgotten."
Calvin Coolidge

That is not to say that we can relax our readiness to defend ourselves. Our armament must be adequate to the needs,
but our faith is not primarily in these machines of defense but in ourselves. 

Chester Nimitz
When dealing with a dispute - always remember that you are your own best advocate. No one will care as much about

the case as you do. Use the UN, NATO, EU etc but remember - you must take primary responsibility for a successful outcome.
Uknown



Με κίνδυνο να χαρακτηρισθώ "µανιακός" επα-
νέρχοµαι στο θέµα και δεν υπόσχοµαι πως "είναι η τελευ-
ταία φορά". Αν οι "Προβληµατισµοί" και η "ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ"
µε βαρεθούν κάπου αλλού θα συνεχίσω.

Στα τεύχη των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 30 (Οκτ
2005), 36 (Οκτ 2006), 45 (Απρ 2008) και την Ιστοσελίδα
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ (13-1-2009) εξέθεσα τις απόψεις µου,
σοβαρά στοιχεία και ισχυρές υποστηρικτικές των από-
ψεών µου ενδείξεις, για να µην πω και αποδείξεις.

Σ΄αυτές τις "ΘΕΣΕΙΣ" ανακεφαλαιώνω τις δια-
τυπωθείσες απόψεις µου (πεποιθήσεις µου).
� Η Τροµοκρατία στην Ελλάδα είναι προϊόν
Ελληνικό, διεστραµµένων, νοσηρών εγκεφάλων.
� Χρησιµοποιείται για να παρεµβαίνουν στην
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας
σκοτεινοί και ύπουλοι ενδιαφερόµενοι.
� ∆ιατίθεται και δραστηριοποιείται σε εντολές
ξένων ανθελληνικών συµφερόντων.
� Για τη συντήρηση της ληστεύει σε συνεργασία µε
το κοινό έγκληµα.
� Εκτός από τις τροµοκρατικές ενέργειες δολοφονεί
για να ελέγχει και φρονηµατίζει.
� Αναλαµβάνει "παραγγελιές" και "συµβόλαια" µε
το αζηµίωτο.
� Πίσω και γύρω από αυτήν δραστηριοποιούνται,
παράξενα, διάφοροι "πολιτικοί", "νοµικοί", δήθεν "προο-
δευτικοί πνευµατικοί" άνθρωποι, είτε ως άτοµα, είτε ως
εκφραστές δικτύων, οργανώσεων και κινήσεων, είτε ως
διαµορφωτές κοινής γνώµης και διακινητές ιδεών,
απόψεων, διαρροών, εκτιµήσεων, ειδήσεων και ερµη-
νειών. Όλοι αυτοί µας εξαπατούν καθοδηγούµενοι και
ελεγχόµενοι. Πως και γιατί ελέγχονται; Είναι το µεγάλο
ερώτηµα.
� Η Αστυνοµία (έχει αποδειχθεί στο παρελθόν) έχει
εκτεθεί µε επιπολαιότητες, αδράνεια λόγω αδυναµίας ή
εντολής και διάβρωση.
� Και οι Ένοπλες ∆υνάµεις έχουν βρεθεί στις
παρυφές της τροµοκρατικής διαβρώσεως.

� ∆υστυχώς και η ∆ικαιοσύνη έχει επηρεασθεί (;)
άλλοτε µε αδράνεια, άλλοτε µε ανοχή συγκαλυπτικών
ενεργειών.

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να µην
εξολοθρεύεται η τροµοκρατία στην Ελλάδα.
Άνευ επιφυλάξεως λοιπών καταγγέλω :

� Ο τροµοκρατικός µηχανισµός µέχρι το 2002
προστατεύθηκε από όσους προανέφερα.
� Από το 2000 (Μάρτιος) µέχρι το 2002 (29 Ιου-
νίου) εν όψει και των Ολυµπιακών Αγώνων (2004), έγιναν
διαπραγµατεύσεις µε τους τροµοκράτες για να σιγάσουν,
σε σύµπραξη µε τους, εκτός Ελλάδος, ενδιαφεροµένους
για την "ασφαλή" διεξαγωγή και τις "εµπορικές πράξεις"
των Ολυµπιακών Αγώνων. (Η δολοφονία Σώντερς ήταν
διαπραγµατευτική φάσις).
� Για την 29 Ιουνίου 2002 είχε επιλεγεί, "ως µαύρο
πρόβατο", ο Σάββας Ξηρός, ώστε µε την παγίδευσή του
(θάνατο), υπό το βλέµµα Κουφοντίνα και Σωτηροπού-
λου, ίσως και της Ισπανίδας Αλίσια, να δώσει αφορµή
στους "διώκτες" και τους εποπτεύοντες "συντονιστές" να
κλείσουν το κεφάλαιο "17 Νοέµβρη" και σκληρή τρο-
µοκρατία µε τη διάγνωση. Η "17 Ν" έχει αυτοαδρανο-
ποιηθεί (να αυτοαποστρατευτεί τιµητικά την είχαν κα-
λέσει διαπρεπής καθηγητής και διάσηµη τροµοκρατο-
λόγος τον Μάρτιο του 2000) και κάποιοι αδέσποτοι
"αναρχοαυτόνοµοι" είχαν "απαλλοτριώσει" την αποθήκη
της Πάτµου (εκεί οδηγούσε το κλειδί της τσάντας του
Σάββα). Ο Σάββας αν πέθαινε, ίσως ήταν ακόµα "άγνω-
στος", αφού κανένα στοιχείο ταυτότητας, σηµάνσεως ή
δράσης του δεν διέθετε η Αστυνοµία.
� Επειδή όµως ο Σάββας έζησε και κάποιος κατώ-
τερος και µη ενήµερος του σχεδιασµού, τον έσωσε από
τους φίλους του, στο "Τζάνειο" και τον “επέζησε” στον
"Ευαγγελισµό", το ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΑΛΑΣΕ και στήθηκε έκ-
τοτε αυτή η "φαρσοκωµωδία" της εξαρθρώσεως.
� Έγιναν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, ενεπλάκη στην
εξέλιξη της "φαρσοκωµωδίας" και η "νέα διακυβέρνηση"

3 Απριλίου 2009
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΥΛΑ ΚΑΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΕΩΣΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΕΩΣ



(άλλωστε ο Υ∆Τ είχε προχρισθεί µε µία βόµβα τον Νοέµ -
βριο του 2003) και πήγαµε στις δίκες πρωτόδικη και κατ΄
έφεση.
� Μέσα από τα δικαστήρια και όλα τα ΜΜΕ, όλοι
αυτοί που ανέφερα εισαγωγικά, αγωνίστηκαν "φιλότιµα"
και όπως φαίνεται, στις ηµέρες µας και αποδοτικά, να µας
πείσουν και να επιβάλουν να δεχθούµε ότι :

� Η τροµοκρατία είχε πολιτικό, κοινωνικό
λόγο και αιτίες και εξέφραζε µεγάλη πληθυσµιακή µάζα.

� Μετά τη δικασθείσα "εξαρθρωµένη", θα
έλθει άλλη, νέα, σύγχρονη και διηυρηµένη, κατά τις απαι -
τήσεις και τις ανάγκες της εποχής.
� Πράγµατι ήλθε η "Νέα Τροµοκρατία", πιο κοντά
στο κοινό έγκληµα, σε πράξεις και αναµείξεις προσώπων
και µεθόδων και µε διάχυση της διαβρωτικής συγχύσεως
σε όλους τους χώρους της ∆ηµόσιας, Πολιτικής και
Κοινωνικής ζωής του τόπου.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΙΣ ; ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑΙ !

Αυτή που ανιδιοτελώς, απροσωπολύπτως και
ανυ στεροβούλως υποδείχθηκε στους "ΕΠΑΝΙ∆ΡΥΤΕΣ"
του Κράτους, αλλά δεν έκαναν τον κόπο να την ακούσουν
και σήµερα θα είναι, η όποια προσπάθεια, δυσκολότερη,
γιατί στο µεταξύ χάθηκε πολύτιµος χρόνος προλήψεως
των εξελίξεων και αναβαθµίσεως της αποτελεσµα τι κό -
τητας. Έστω και τώρα ας ακούσουν και πράξουν :
� Πλήρης αποδέσµευση του Υ∆Τ από πολιτικές
σκοπιµότητες.
� Υ∆Τ χωρίς πολιτικό γραφείο, χωρίς "συµµορία"
υστερόβουλων, κακόβουλων, ψηφοσυλλεκτών και απο -
ταµιευόντων Συµβούλων. Ούτε ένας µετακλητός,
αποσπασµένος ή πλαγίως διορισµένος στο Υ∆Τ.
� Αποβολή των συνδικαλιστάδων από τις παρακά -
µερες, που έχουν στήσει σε όλες τις υπηρεσίες του Υ∆Τ.
Ένταξή τους στις οργανικές υπηρεσιακές τους θέσεις και
πλήρης εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στα "συνδικα -
λιστικά" να περιορισθούν σε όσα τα "Καταστατικά" τους
περιγράφουν. Κανένας τους δεν νοµιµοποιείται, σε όσα
µας δείχνουν, µε τις συµπεριφορές τους.
� Στολή από όλους, παντού εν υπηρεσία και µόνον
για ειδικές δραστηριότητες και αποστολές να φέρουν
άλλη περιβολή, µε εντολή. 
� Ανάληψη της ευθύνης φρουρήσεως και ασφα -
λείας επισήµων και προστατευοµένων, από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, χωρίς "επιλεκτικές" διαθέσεις οδηγών, οικο -

νόµων, παιδονόµων, καφετζήδων και εξυπηρετούντων, µε
ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις και απολαβές. Υπάρχουν
αστυνοµικοί "διατεθέντες" για προστασία, οι οποίοι
επικοινωνούν µε την Υπηρεσία τους, µόνο κατά την ανά -
ληψη του µισθού τους από κάποια Τράπεζα. Χρόνια ολό -
κληρα ή και δεκαετία ακόµη δεν τους έχει δει υπηρε -
σιακός προϊστάµενος.
� Αναδιοργάνωση όλων των Υπηρεσιών µε βάση
και πυρήνα το Αστυνοµικό Τµήµα και περιορισµό των
ειδικών δραστηριοτήτων στο ελάχιστο αναγκαίο.
� Πραγµατική απασχόληση των αστυνοµικών στο
έργο τους σε όλο το χρόνο υπηρεσίας τους (βάρδιας).
Στοι χηµατίζω (µε 100% βεβαιότητα), ότι ο µέσος χρόνος
απασχολήσεως δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες ανά εξάωρη
βάρδια. Είναι τραγικό να έχουµε τη µεγαλύτερη αναλογία
(1/200) αστυνοµικών στον κόσµο, υπερ-πενταπλάσια
όλων των ελευθέρων χωρών και τα υπάρχοντα αποτελέ -
σµατα.
� Εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση, καθηµερινή
επί τω έργω εκπαίδευση.
� ΕΛΕΓΧΟΣ, όχι αποκεφαλισµοί, ΕΛΕΓΧΟΣ
συνεχής και υπεύθυνη ∆ΙΟΙΚΗΣΗ σε όλη την κλίµακα
Ιεραρχίας και δραστηριότητας, αλλά και αµείλικτος
πέλεκυς όπου υποψία διαβρώσεως και διαφθοράς.
� Εφαρµογή πάντοτε του νόµου, όχι για τους αστυ -
νοµευοµένους µόνο, αλλά και για τους αστυνο µικούς,
ΝΟΜΟΣ ορίζει και νοµοθετικά κατοχυρωµένοι Οργα -
νισµοί και Κανονισµοί περιγράφουν (και αν δεν το
κάνουν, ας αναθεωρηθούν νοµίµως) ποίος, πως, πότε και
γιατί ενεργεί. Αυτό να µην το ξεχνάει κανείς.

Αν όλα αυτά αρχίσουν τώρα, σύντοµα θα τα
αισθανθούµε όλοι. ΑΜΠΟΤΕ!!!

ΥΓ 1: Το κείµενο αυτό το έγραψα σε κατάσταση οργής για
την κατ' ατυχίαν επιβεβαίωση, των δυσοιώνων προβλέ -
ψεών µου.
ΥΓ 2: Παρακαλώ την ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, αυτές τις ΘΕΣΕΙΣ και
τις προαναφερθείσες, να τις περιλάβει σ΄ένα φάκελλο και
να τον απευθύνει, όπου κρίνει ότι ενδιαφέρουν.
YΓ 3: 9 Απριλίου 2009 :Η νέα µορφή της διανυ θεί σας
πλέον τροµοκρατίας εκφράζεται και µε εµπρησµούς
Μητροπόλεων (Εκκλησιών). Ας καταλάβουν οι διώκτες της
τροµοκρατίας ότι µόνο η διαλεύκανση της "δικασθείσης"
µερίδας της παλιάς τροµοκρατίας θα τους επιτρέψει να
αντιµετωπίσουν την καινούργια.
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Ε π ί   σ χ ε τ ι κο ύ  ρ η θ έ ν τ α  . . .

Terrorism has become the systematic weapon of a war that knows no borders or seldom has a face.
JACQUES CHIRAC, speech, Sep. 24, 1986

Terrorism, like viruses, is everywhere. There is a global perfusion of terrorism, which accompanies any system of domination
as though it were its shadow, ready to activate itself anywhere, like a double agent.
JEAN BAUDRILLARD, The Spirit of Terrorism and Other Essays

Terrorism is not an expression of rage. Terrorism is a political weapon. Remove a government's facade of infallibility, and you
remove its people's faith.
DAN BROWN, Angels & Demons

Terrorism isn't James Bond or Tom Clancy. Even al-Quaeda is looking old school these days--now it's just some guy with a bomb.
He walks the same roads as us. He thinks the same thoughts. But he's got a bomb.
MICHAEL MARSHALL, Blood of Angels

The terrible thing about terrorism is that ultimately it destroys those who practise it. Slowly but surely, as they try to extinguish
life in others, the light within them dies.
TERRY WAITE, London Guardian, Feb. 20, 1992



Γενικά περί υφαλοκρηπίδας
Μέχρι τα µέσα του αιώνα µας κυριαρχούσαν

δύο θεωρίες για το νοµικό καθεστώς της υφαλοκρη-
πίδας. Με τη µία θεωρία υποστηριζόταν η άποψη ότι η
επιφάνεια του βυθού έξω από τη χωρική θάλασσα έχει
το ίδιο ακριβώς νοµικό καθεστώς µε την ανοικτή
θάλασσα (1). H άλλη θεωρία υποστήριζε την άποψη ότι
ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος του είναι res nul-
lious(2). Οι οπαδοί της πρώτης θεωρίας ισχυρίσθηκαν
ότι ο βυθός της ανοικτής θάλασσας είναι res commu-
nis usus(3) και γι' αυτό, όλα τα κράτη έχουν τα ίδια ακ-
ριβώς δικαιώµατα, ενώ οι οπαδοί της δεύτερης θεωρίας
υποστήριζαν ότι ο βυθός αυτός είναι ένα αντικείµενο
που µπορεί να καταληφθεί χωρίς να απαιτείται η συγ-
κατάθεση άλλων κρατών, αρκεί η κατάληψη αυτή να
µην παρεµποδίζει µε κανένα τρόπο τις παραδοσιακές
ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας.

Η πρώτη εµφάνιση της ιδέας των κυριαρχικών
δικαιωµάτων του παρακτίου κράτους στην υφαλοκρη-
πίδα του εδάφους του ήταν στις 26 Φεβρουαρίου 1942
όταν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Βενεζουέλα εσύνα-
ψαν τη Συνθήκη για τις υποθαλάσσιες περιοχές του
κόλπου Παρία(4). Η Συνθήκη αυτή στην πράξη µοί-
ρασε σε δύο κράτη τον πλούσιο σε κοιτάσµατα βυθό
του κόλπου Παρία, χωρίς να µπορέσει όµως να συµ-
βάλει στην ενίσχυση της απόψεως πως ο διακανονι-
σµός ήταν έγκυρος erga omnes(5) σύµφωνα µε το συµ-
βατικό δίκαιο. Ο Sir Gerald Fitzmaurice, που ήταν τό-
τε νοµικός σύµβουλος του Foreign Office, το σηµείωσε
αυτό σε υπόµνηµα του όπου παρατήρησε προφητικά
ότι µε το πέρασµα του χρόνου, τα επιχειρήµατα της
Μεγάλης Βρετανίας θα αποκτήσουν διεθνές κύρος και
θα θεωρηθούν κεκτηµένα και κατευθυντήρια για το
διεθνές δίκαιο, δικαιώµατα(6). Το κρίσιµο και αποφα-
σιστικό γεγονός για τη διαµόρφωση της θεωρίας της
υφαλοκρηπίδας ήταν η ∆ιακήρυξη του Τρούµαν στις
28 Σεπτεµβρίου 1945(7), η οποία χωρίς να θίγει τις πα-
ραδοσιακές ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας, αφο-
ρούσε µόνο "jurisdiction and control", δηλαδή δικαιο-
δοσία και έλεγχο, για τις πηγές της Αµερικανικής υφα-
λοκρηπίδας, και όχι κυριαρχία πάνω σ' αυτή. Η διακή-
ρυξη αυτή ήταν µεγάλης πολιτικής σπουδαιότητας
γιατί προερχόταν από τον Πρόεδρο ενός σηµαντικού
παρακτίου κράτους. Για το λόγο αυτό έθεσε το περί-
γραµµα της µεταγενέστερης θεωρίας και πρακτικής
σχετικά µε την εκµετάλλευση των πηγών της ηπειρω-
τικής και της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. Πράγµατι,
αργότερα στην υπόθεση οριοθέτησης της Υφαλοκρη-
πίδας της Βόρειας Θάλασσας, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
σηµείωσε ότι η ∆ιακήρυξη του Προέδρου Τρούµαν
αποτελεί αφετηρία του θετικού δικαίου(8). Η ∆ια-
κήρυξη του Τρούµαν ακολουθήθηκε από παρόµοιες
δηλώσεις ή νοµοθεσίες µε µονοµερείς διεκδικήσεις(9),
και λειτούργησε σαν καταλύτης για περισσότερο
επεκτατικές διεκδικήσεις των Λατινοαµερικανικών
κρατών (10).

Τον Απρίλιο του 1949 στο πέµπτο meeting της,
η Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ικαίου συµπεριέλαβε στην ατ-
ζέντα της το ζήτηµα του καθεστώτος της ανοικτής
θάλασσας(11). Μεταξύ των κυριοτέρων θεµάτων που
ελήφθησαν υπόψη ήταν και η νοµική κατάσταση της
υφαλοκρηπίδας και της θάλασσας που βρίσκεται πάνω
από αυτή. Η δηµόσια συζήτηση της Επιτροπής έδειξε
ότι υπήρχαν αποκλίνουσες τάσεις σχετικά µε το τι
µπορεί να θεωρηθεί υφαλοκρηπίδα, µε το ποιο µπορεί
να είναι το εξωτερικό της όριο, για τη φύση και το
σκοπό των δικαιωµάτων των παρακτίων κρατών σε
αυτή την περιοχή. Γενικά, αυτή η δηµόσια συζήτηση
αντικατόπτρισε την αοριστία που περιέβαλε στις αρ-
χικές της φάσεις η θεωρία της υφαλοκρηπίδας. Παρά
τις αποκλίνουσες τάσεις όµως η Επιτροπή µπόρεσε να
υποβάλλει ένα draft articles για την υφαλοκρηπίδα στη
Γενική Συνέλευση(12). Αυτό ήταν η βάση των διαπραγ-
µατεύσεων στην πρώτη ∆ιάσκεψη για το δίκαιο της
θάλασσας που έγινε στη Γενεύη(13). Το Σχέδιο της Επι-
τροπής ∆ιεθνούς ∆ικαίου υποστήριζε "κυριαρχικά δι-
καιώµατα" για τα παράκτια κράτη και εισήγαγε για το
εξωτερικό όριο δύο κριτήρια: ένα σταθερό το βάθος
των 200 µέτρων και ένα µη σταθερό, το κριτήριο της
δυνατότητας για εκµετάλλευση.

Το αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν να ενσω-
µατωθεί στη Σύµβαση της Γενεύης του 1958 για την
υφαλοκρηπίδα ένα σηµαντικό µέρος από την εισήγηση
της Επιτροπής. Στη συνέχεια το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
αναγνώρισε την εθιµική υπόσταση των άρθρων 1, 2 και
3 της Σύµβασης της Γενεύης του 1958, αφού σε από-
φαση του για την περίπτωση της υφαλοκρηπίδας της
Βόρειας Θάλασσας θεωρεί ότι αυτά "αντικατοπτρίζουν
ή αποκρυσταλλώνουν αποδεκτούς ή τουλάχιστον
αναφαινόµενους κανόνες διεθνούς δικαίου(14)".

Από τη γέννησή του το καθεστώς της υφαλο-
κρηπίδας ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε αποκλειστικά
δικαιώµατα του παράκτιου κράτους. Στη Σύµβαση για
τον κόλπο Πάρια συναντάµε τη φράση "κεκτηµένα
νόµιµα δικαιώµατα όσον αφορά τον έλεγχο και την
κυριαρχία" που αναφέρεται στο παράκτιο κράτος, και
στη διακήρυξη του Τρούµαν συναντάµε στην τέταρτη
παράγραφο την επισήµανση: "Η υφαλοκρηπίδα πρέ-
πει να θεωρείται σαν προέκταση της χερσαίας µάζας
του παράκτιου έθνους και γι' αυτό ανήκει σε αυτό εκ
φύσεως". Επίσης, η πρακτική των κρατών σε όλη της
την έκταση στον τοµέα αυτό ήταν αρνητική όσον
αφορά δικαιώµατα άλλων κρατών(15). Με την υπόθεση
της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας εξαφανί-
στηκε κάθε αµφιβολία για την αποκλειστικότητα των
παρακτίων κρατών σε δικαιώµατα στην υφαλοκρηπίδα.
Αν και η διαφορά στην υπόθεση αυτή αφορούσε οριο-
θέτηση το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο έδωσε έµφαση στη
σπουδαιότητα του δεσµού µεταξύ των παρακτίων πε-
ριοχών και της υφαλοκρηπίδας. Σύµφωνα µε την κρίση
της πλειοψηφίας ο βασικότερος θεµελιώδης κανόνας
για την υφαλοκρηπίδα είναι ότι τα δικαιώµατα του

ΤΤΤΤ οοοο     ΘΘΘΘ έέέέ µµµµ αααα     ττττ ηηηη ςςςς     ΥΥΥΥφφφφ αααα λλλλ οοοο κκκκ ρρρρ ηηηη ππππ ίίίί δδδδ αααα ςςςς
Αντιναυάρχου ε.α. ∆ρ. Στυλιανού Χαρ. Πολίτου
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παρακτίου κράτους: 
"Υπάρχουν ipso facto(16) και ab initio, απ' αυτό

τούτο το γεγονός της κυριαρχίας του στην ξηρά, και
σαν µία προέκταση αυτής για να κάνει χρήση κυριαρ -
χικών δικαιωµάτων µε σκοπό την εξερεύνηση του
βυθού και την εκµετάλλευση των φυσικών πηγών
του(17)".

Το ∆ικαστήριο υπογράµµισε πως τα δικαιώ -
µατα αυτά είναι "συµφυή" και "αποκλειστικά" και αυτό
σηµαίνει πως:

"Αν το παράκτιο κράτος δεν αποφασίζει να
εξερευνήσει ή να εκµεταλλευτεί τις περιοχές της υφα -
λοκρηπίδας που του ανήκουν … κανείς άλλος δεν µπο -
ρεί να κάνει αυτό το πράγµα χωρίς τη ρητά
εκφρασµένη συναίνεσή του"(18).

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Σύµβασης της
Γενεύης του 1958 για την υφαλοκρηπίδα  χρησιµο -
ποιεί ται ο όρος υφαλοκρηπίδα για να δηλώσει:

α.Το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος των
θαλασσίων περιοχών των παρακειµένων στις ακτές,
αλλά ευρισκοµένων εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης, µέχρι το
βάθος 200 µέτρων, ή και πέρα απ' αυτό το όριο µέχρι
το σηµείο όπου το βάθος των υπερκειµένων υδάτων
επιτρέπει την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων των
εν λόγω περιοχών.

β.Το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος των
αντιστοίχων υποθαλάσσιων περιοχών οι οποίες συνέ -
χονται προς τις ακτές των νήσων.

Τον ορισµό του νησιού µας τον έδωσε αρχικά
η Σύµβαση της Γενεύης του 1958 για τη χωρική θά -
λασσα και τη συνορεύουσα ζώνη. Σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 αυτής της Σύµβασης: 

"Νήσος είναι µία φυσικά διαµορφωµένη πε -
ριοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και ευρί -
σκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη
µεγίστη πληµµυρίδα ."

Το άρθρο 2 της Σύµβασης για την υφαλο -
κρηπίδα καθορίζει inter alia ότι "τα δικαιώµατα του
παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα είναι ανεξάρ -
τητα της πραγµατικής ή πλασµατικής κατοχής καθώς
επίσης και κάθε ρητής διακήρυξης" και υπογραµµίζει
ότι "τα κυριαρχικά δικαιώµατα" του παράκτιου κρά -
τους "είναι αποκλειστικά υπό την έννοια ότι, εάν το
παράκτιο κράτος δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή
δεν εκµεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, κανέ -
νας δεν µπορεί να αναλάβει τέτοιες δραστηριότητες,
ούτε να αξιώσει δικαιώµατα στην υφαλοκρηπίδα χωρίς
τη ρητή συναίνεση του παράκτιου κράτους". 

Με τη νέα Σύµβαση για το δίκαιο της θάλασ -
σας εισάγονται δύο νέα κριτήρια που παραµερίζουν τα
παλιά. Το ένα είναι το κριτήριο της αποστάσεως και όχι
του βάθους, ενώ το άλλο είναι το γεωλογικό που παρα -
µερίζει το κριτήριο της δυνατότητας για εκµετάλ -
λευση. Το άρθρο 76 δίνει τον παρακάτω ορισµό µε τις
ακόλουθες επεξηγήσεις:

"1. Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κρά -
τους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέ -
δαφός του που εκτείνεται πέρα της χωρικής του θά -
λασσας καθ' όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης
του χερσαίου του εδάφους µέχρι του εξωτερικού ορίου
του υφαλοπλαισίου ή σε µία απόσταση 200 ναυτικών
µιλίων από τις γραµµές βάσεις από τις οποίες µετράται

το πλάτος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό
όριο του υφαλοπλαισίου δεν εκτείνεται µέχρι αυτή την
απόσταση".

Η νέα Σύµβαση αναφέρεται και στα νησιά στο
άρθρο 121 όπου: 

α. Επαναλαµβάνει για τα νησιά τον παλιό
ορισµό του άρθρου 10 της Σύµβασης της Γενεύης µε τα
ίδια ακριβώς λόγια, 

β. Εξοµοιώνει τα νησιά µε την ηπειρωτική
ξηρά σε ό,τι αφορά τη χωρική θάλασσα, τη συνο -
ρεύουσα ζώνη, την αποκλειστική οικονοµική ζώνη και
την υφαλοκρηπίδα, 

γ. Θέτει ένα περιορισµό  ο οποίος αναφέρεται
µόνο σε βράχους που δεν µπορούν να συντηρήσουν
ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονοµική ζωή. Οι
βράχοι αυτοί δεν µπορούν να έχουν αποκλειστική
οικονοµική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. 

Όσον αφορά τέλος την οριοθέτηση της υφα -
λοκρηπίδας το άρθρο 6 της Σύµβασης της Γενεύης
ακολουθεί τον κανόνα της ίσης απόστασης. Η νέα Σύµ -
βαση για το δίκαιο της θάλασσας όµως δεν δέχεται
αυτόν τον κανόνα και ορίζει ότι: 

Άρθρο 83
Οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ κρατών µε
έναντι ή προσκείµενες ακτές

1.Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ
κρατών µε έναντι ή προσκείµενες ακτές θα πραγ -
µατοποιείται κατόπιν συµφωνίας µε βάση το διεθνές
δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Κατασ τα -
τικού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου προκειµένου να επι -
τευχθεί µία δίκαιη λύση.

2. Αν η συµφωνία δεν µπορεί να επι τευ -
χθεί, µέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, τα ενδιαφε -
ρόµενα κράτη θα προσφεύγουν στις διαδικασίες που
προβλέπονται στο Μέρος ΧV.

3. ….
4. …
Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος

XV είναι για επίλυση των διαφορών µε ειρηνικά µέσα.

Η Ελληνοτουρκική "διαφορά"(19) για
την υφαλοκρηπίδα

Τον Νοέµβριο του 1973 η Τουρκία "παρεχώ -
ρησε" σε κρατική της εταιρία πετρελαιοειδών το δι -
καίωµα εξερεύνησης του βυθού στο βορειοδυτικό Αι -
γαίο. Η Ελλάδα διαµαρτυρήθηκε. Η διαµαρτυρία της
όµως δεν ελήφθη υπόψη και η Τουρκία συνέχισε στις
18 Ιουλίου 1974, δύο µέρες πριν την εισβολή στην
Κύπρο µε µια νέα "παραχώρηση" στην ίδια εταιρία. Η
νέα περιοχή ήταν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο(20).

Η Ελληνική Κυβέρνηση διαµαρτυρήθηκε και
πάλι ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή διαπραγ -
µατεύσεων µε σκοπό τη σύναψη συνυποσχετικού για
την παραποµπή της υπόθεσης στο ∆ιεθνές ∆ικα -
στήριο(21). Στις 31 Μαΐου του 1975 συναντήθηκαν στις
Βρυξέλλες οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας
κ.κ. Καραµανλής και Ντεµιρέλ. Την συνάντηση αυτή
ακολούθησε κοινό ανακοινωθέν για παραποµπή της
υπόθεσης σε ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. ∆υστυχώς όµως η
Τουρκία µε διακοίνωση της στις 18 Νοεµβρίου 1975
πρότεινε διαπραγµατεύσεις για να επιτευχθεί µια
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συµφωνία διακανονισµού της "διαφοράς". Ταυτόχρονα
άρχισαν προκλητικές δηλώσεις από την Τουρκική
πλευ ρά για εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας σε όλες τις
περιοχές του Αιγαίου.

Κατά την Τουρκική "άποψη" τα  Ελληνικά νη -
σιά που βρίσκονται κοντά στα Μικρασιατικά παράλια
δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Για αυτό το λόγο η
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να γίνει µε
βάση τις ηπειρωτικές ακτές χωρίς να ληφθούν υπόψη
τα νησιά. Τον παράλογο ισχυρισµό της η Τουρκία
προσπάθησε να τον στηρίξει στο γεγονός ότι αυτή δεν
είναι µέρος στην Σύµβαση της Γενεύης του 1958 για
την υφαλοκρηπίδα και γι' αυτό το λόγο δεν δεσµεύεται
από τις διατάξεις της, σύµφωνα µε την οποία τα νησιά
έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα(22). Ο ισχυρισµός της
Τουρκίας είναι αβάσιµος. Αναµφισβήτητα κανένα
κράτος δεν µπορεί να δεσµευθεί από διατάξεις διεθ -
νούς σύµβασης χωρίς τη θέληση του. Οι κανόνες όµως
για την νησιωτική υφαλοκρηπίδα ισχύουν ανεξάρτητα
από την σύµβαση αφού είναι εθιµικοί. Κατά συνέπεια
δεσµεύουν και την Τουρκία και οποιοδήποτε άλλο
κράτος είτε είναι µέρος στη Σύµβαση είτε όχι. Την
εθιµική υπόσταση του κανόνα, σύµφωνα µε τον οποίο
τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, υπογράµµισε χαρακτη -
ριστικά το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο στην απόφαση του για
την υφαλοκρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας(23).

Τον Αύγουστο του 1976 εξήλθε στο Αιγαίο το
Τουρκικό ερευνητικό πλοίο "Σισµίκ Ι" και άρχισε έρευ -
νες. Στις 10 του ίδιου µήνα Η Ελλάδα προσέφυγε στο
Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών αιτώντας
τη λήψη µέτρων γιατί η Τουρκική στάση οδηγούσε σε
πόλεµο. Ταυτόχρονα προσέφυγε και στο ∆ιεθνές ∆ικα -
στήριο. Στις 25 Αυγούστου το Συµβούλιο Ασφαλείας
εξέδωσε µε consensus την απόφαση του µε αριθµό 395
µε την οποία συνιστούσε και στα δύο µέρη να πράξουν
ότι είναι δυνατόν για να µειωθεί η ένταση στην περιοχή
για να διευκολυνθεί η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων
για εξεύρεση λύσεων που να είναι παραδεκτές και από
τα δύο µέρη.

Η προσφυγή της Ελλάδος για την ουσία της
διαφοράς στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο ήταν µονοµερής. Η
αίτηση της Χώρας µας κατά πρώτο λόγο βασίσθηκε
στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου, στην Γενική Πρά -
ξη της Γενεύης του 1928 για ειρηνικό διακανονισµό
των διεθνών διαφορών και ειδικότερα στο 17ο άρθρο
της σε συσχετισµό µε τα άρθρα 36 και 37 του Κατα -
στατικού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου(24). Κατά δεύτερο
λόγο η αίτηση µας βασίσθηκε στο κοινό ανακοινωθέν
της 31ης Μαΐου του 1975 των Πρωθυπουργών Ελ -
λάδας και Τουρκίας κ.κ. Καραµανλή και Ντεµιρέλ για
παραποµπή της υπόθεσης σε ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Πέρα
απ' αυτά η Ελλάδα βασιζόµενη στο άρθρο 41 του
Καταστατικού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου και στο άρ -
θρο 33 της Γενικής Πράξης ζήτησε την επιβολή προ -
σω ρινών µέτρων µέχρι να αποφανθεί επί της ουσίας
της διαφοράς.

Στις 11 Σεπτεµβρίου 1976 το ∆ικαστήριο εξέ -
δωσε ∆ιάταξη (Ordonnance). Σύµφωνα µ' αυτή δεν
συνέτρεχε λόγος για λήψη προσωρινών µέτρων. Το
∆ικαστήριο θεώρησε ότι η προσβολή των δικαιωµάτων
της Ελλάδας από τις πράξεις της Τουρκίας δεν αποτελεί
κίνδυνο ανεπανόρθωτης ζηµίας, διότι αν διαπι -

στωνόταν η ύπαρξη αποκλειστικού δικαιώµατος υπέρ
της Ελλάδας το οποίο είχε παραβιασθεί από την Τουρ -
κία, η παραβίαση αυτή θα µπορούσε να έχει σαν συ -
νέπεια την απόδοση µιας πρόσφορης αποζηµίωσης.
Επιπλέον το ∆ικαστήριο συνέστησε συνέχιση των δια -
πραγµατεύσεων. Οι διαπραγµατεύσεις συνεχίσθηκαν
µε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις 1
Οκτωβρίου 1976 στη Νέα Υόρκη. Άλλη µια συνάντηση
σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων έγινε στη Βέρνη από 2
έως 11 Νοεµβρίου 1976. Η συνάντηση αυτή κατέληξε
στο Πρακτικό της Βέρνης. Σε αυτό αναφέρεται ότι και
τα δύο µέρη θα απόσχουν από κάθε πρωτοβουλία ή
πράξη σε σχέση µε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου,
που θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα στις δια -
πραγµατεύσεις. Επίσης ανακοινώθηκε και η ίδρυση
µίας Μεικτής Επιτροπής από εθνικούς αντιπροσώπους
για διερεύνηση της διεθνούς πρακτικής στην οριο θέ -
τηση υφαλοκρηπίδας µε σκοπό τον εντοπισµό αρχών
και κριτηρίων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
στην συγκεκριµένη περίπτωση.  

Στις 19 ∆εκεµβρίου 1978 το ∆ιεθνές ∆ικα στή -
ριο εξέδωσε προδικαστική απόφαση σχετικά µε το
προκαταρτικό ζήτηµα της αρµοδιότητας του(25). Σύµ -
φωνα µε αυτή το ∆ικαστήριο δεν µπορεί να στηρίξει
την αρµοδιότητα του, διότι το κοινό ανακοινωθέν των
Πρωθυπουργών στις 31 Μαΐου 1975 δεν αντιστοιχεί µε
συνυποσχετικό µε το οποίο θα µπορούσε µε κοινή
συµφωνία των µερών να παραπεµφθεί η υπόθεση σε
∆ίκη. Το ∆ικαστήριο επίσης ασχολήθηκε και µε την
απόκρουση µιας άλλης Ελληνικής θέσης. Όταν το
1931(26), η Ελλάδα προσχώρησε στην Γενική Πράξη
είχε διατυπώσει επιφυλάξεις µε τις οποίες εξαιρούντο
µερικές διαφορές µεταξύ των οποίων ήσαν και οι δια -
φορές για ζητήµατα που το διεθνές δίκαιο τα αφήνει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών και ειδι -
κότερα για διαφορές σχετικές µε το εδαφικό καθεστώς
της Ελλάδας. Η Τουρκία στηρίχθηκε πάνω σ' αυτή την
εξαίρεση. Επικαλέσθηκε την αρχή της αµοιβαιότητας
και ισχυρίσθηκε ότι αφού η Ελλάδα είχε αποκλείσει
την δικαιοδοσία του δικαστηρίου για τέτοιες διαφορές,
η Τουρκία δεν είναι αναγκασµένη να δεχθεί την υπο -
χρεωτική αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου για την δια -
φορά αυτή. Το ∆ικαστήριο θεώρησε ότι οι διαφορές
σχετικά µε το εδαφικό καθεστώς της Ελλάδας καλύ -
πτουν και τις σχετικές µε την υφαλοκρηπίδα διαφορές
και κατά συνέπεια η σχετική µ' αυτή διαφορά έχει εξαι -
ρεθεί από την δικαιοδοσία του. Το δικαστήριο επίσης
απέρριψε και τα επιχειρήµατα της Ελλάδας ότι το κοινό
ανακοινωθέν των δύο Πρωθυπουργών στις Βρυξέλλες
είχε δεσµευτικό χαρακτήρα και ότι αυτό µόνο του δεν
µπορούσε να θεµελιώσει την αρµοδιότητα του ∆ικα -
στηρίου. (27)

Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές συναν -
τήσεις εµπειρογνωµόνων και Κυβερνητικών παραγόν -
των. Έγινε και µια συνάντηση Πρωθυπουργών στο
Μοντρέ στις 10 και 11 Μαρτίου 1978. Οι επαφές στα -
µά τησαν το 1981 αφού δεν έφερναν κανένα αποτέ -
λεσµα. Η αναγνώριση του ψευδοκράτους της κατεχό -
µενης Κύπρου τον Νοέµβριο του 1983 αποµάκρυνε
ακόµα περισσότερο τα δύο µέρη. 

Στο µεταξύ υπήρξαν περιπτώσεις που το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο αποφάσισε για την οριοθέτηση
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υφαλοκρηπίδας σε άλλες περιοχές. Η εξέταση αυτών
των περιπτώσεων δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε
ασφαλείς προβλέψεις για το τι µπορεί να συµβεί αν η
Ελλάδα και η Τουρκία βρεθούν ενώπιον του ∆ικα -
στηρίου. Στην υπόθεση Μπαχρέιν - Κατάρ το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο εφαρµόζοντας το Εθιµικό ∆ίκαιο, χάραξε
µια µέση γραµµή και στη συνέχεια εξέτασε τις περι -
πτώσεις που αυτή θα µπορούσε να µετατοπισθεί υπέρ ή
σε βάρος της µίας ή της άλλης πλευράς. Πρόσφατα
εξετάσθηκε και η περίπτωση µεταξύ Ρουµανίας και
Ουκρανίας στην περιοχή που είναι το Φιδονήσι.(28) Το
∆ικαστήριο οριοθέτησε τα θαλάσσια σύνορα των δύο
χωρών, κυρίως, µε τη µέθοδο της µέσης γραµµής αλλά
δεν έδωσε στο νησί της Ουκρανίας τα αναµενόµενα
δικαιώµατα.

Θετική εξέλιξη ήταν η οριοθέτηση µε συµ -
φωνία της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
όπου εφαρµόσθηκε η µέση γραµµή αναγνωρίζοντας
όµως και τα δικαιώµατα των νησιών στην υφαλο -
κρηπίδα. Παρόµοια φαίνεται να είναι και η εξέλιξη µε
την Αλβανία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Αλβανία
αποδέχθηκε τις προβλέψεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου για
επήρεια των νησιών στη χάραξη θαλάσσιων ζωνών και
την εφαρµογή της µέσης γραµµής.

Το θέµα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο
παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες και είναι πολύ
δύσκολο να κάνουµε προβλέψεις. Εκείνο όµως που
είναι απόλυτα σίγουρο είναι ότι: Η οριοθέτηση της
Ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα σηµεία που έρχεται σε
επαφή µε την αντίστοιχη Τουρκική πρέπει να οριο -
θετηθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο χωρίς παρά -
νοµες πιέσεις και παράνοµα τετελεσµένα γεγονότα.
Πριν από την έναρξη µιας τέτοιας διαδικασίας πρέπει
απαραίτητα να προηγηθεί η επέκταση της χωρικής
θάλασσας µέχρι εξαντλήσεως του νοµίµου ορίου των
δώδεκα µιλίων, για να µπορέσει αυτό να αποτελέσει τη
βάση για τον προσδιορισµό της προς οριοθέτηση
περιοχής.
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The independent expert on minority issues vis-
ited Greece from 8 to 16 September 2008, inter alia, to
promote implementation of the Declaration on the
Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities. She travelled to
different regions and conducted extensive consultations
with senior government representatives and public offi-
cials at the national and regional levels. She consulted
civil society organizations, religious leaders, academics
and community leaders.

Greece recognizes only one minority, the
Muslim religious minority in Western Thrace, which is
protected by the terms of the Treaty of Lausanne of
1923. Greece does not recognize the minority status of
other communities. The government is convinced that
the claims of the existence of other minorities are
unsubstantiated and politically motivated. However,
whether a State officially recognizes a minority is not
conclusive with respect to its obligations toward minor-
ity populations.

The independent expert is concerned with mat-
ters solely within the domestic jurisdiction of the gov-
ernment of Greece relating to its treatment of minorities
and disadvantaged groups inside the country. Her con-
cerns focus on the degree to which legislation, policy
and practice fulfil obligations under international human
rights law, including minority rights, which have prece-
dence over bilateral treaties and agreements. The deci-
sion that a certain group should receive the protections
due to minorities does not have implications for inter-
State relations. Minorities are constituent groups of
Greek society, not a foreign element.

The independent expert urges the government
of Greece to withdraw from the dispute over whether
there is a Macedonian or a Turkish minority in Greece
and focus on protecting the rights to self-identification,
freedom of expression and freedom of association of
those communities. Their rights to minority protections
must be honoured in accordance with the Declaration on
Minorities and the core international human rights
treaties. Greece should comply fully with the judge-
ments of the European Court of Human Rights, specifi-
cally those decisions that associations should be allowed
to use the words “Macedonian” and “Turkish” in their
names and to express their ethnic identities freely.

Discrimination against Roma exists in Greece
as in other European countries. The independent expert
visited Roma communities which lacked basic facilities
and faced the constant threat of eviction. Many Roma
children are either in segregated schools or do not have
access to education owing to their identity. The inde-
pendent expert commends government efforts to devel-
op positive policies coordinated at the inter-ministerial
level by the Minister for the Interior through the
Integrated Action Programme on Roma. However, there
are serious problems of implementation at the local
level, particularly regarding living conditions and the
segregation of Roma in certain public schools. The gov-
ernment should continue its efforts to ensure that nation-
al policies are not subverted or defied by local authori-
ties that are responsive to local prejudices. It should
comply with European Court judgements with respect to
the segregation of Roma children.

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΗΕΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΗΕ
Η ανεξάρτητη εµπειρογνώµων για θέµατα µειονοτήτων κ. Gay Mc Dougall πραγµατοποίησε επίσηµη

επίσκεψη στη χώρα µας την περίοδο 8-18 Σεπτεµβρίου 2008 και είχε συναντήσεις τόσο µε εκπροσώπους της
Ελληνικής πολιτείας όσο και µε εκπροσώπους των δήθεν µειονοτήτων στην Ελλάδα.

Η ανεξάρτητη εµπειρογνώµων εστίασε την προσοχή της στην ∆υτική Θράκη και στη ∆υτική Μακεδονία
για ευνόητους λόγους και στους Αθίγγανους ( Ροµά )των περιοχών των Σπάτων και Ασπροπύργου.

Αποτέλεσµα της επισκέψεως αυτής υπήρξε η σύνταξη µιας εκθέσεως η οποία αναρτήθηκε στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ΟΗΕ την 27 Φεβρουαρίου 2009.(www2.ohcr.org/English/bodies/hrcouncil/docs/ 10session/ A.
HRC.1)

Η Ελληνική Κυβέρνηση σχολίασε την έκθεση την 6 Μαρτίου 2009 ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του
ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η ΕΛΕΣΜΕ κρίνει σκόπιµο να δηµοσιεύσει τα κείµενα (Αγγλικά και Ελληνικά) της περίληψης της
έκθεσης της κ. Mc Dougall καθώς και των επισήµων σχολίων της χώρας µας προκειµένου οι αναγνώστες µας να
εξάγουν τα δικά τους συµπεράσµατα. Η ευθύνη για τη µετάφραση ανήκει στην ΕΛΕΣΜΕ.

Περίληψη Εκθέσεως κυρίας Gay Mc DougallΠερίληψη Εκθέσεως κυρίας Gay Mc Dougall
PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC,

SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT

Summary of the Report of the independent expert on minority issues, Gay McDougall
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The Permanent Mission of Greece to the United
Nations Office at Geneva and other International
Organizations in Switzerland presents its compliments
to the Secretariat of the Human Rights Council and has
the honour to forward, attached herewith, the
Comments* of the Government of Greece with regard to
the Report of the Independent Expert on Minority Issues
following the Independent Expert's visit to Greece, from
8-16 September 2008 (document A/HRC/10/11/Add.3),
which is to be presented to the Human Rights Council
during its 10th session.

The Permanent Mission of Greece kindly
requests the Secretariat of the Human Rights Council to
circulate the attached as an official document of the 10th
session of the Human Rights Council.

The Permanent Mission of Greece to the United
Nations Office and other International Organizations in
Geneva avails itself of the opportunity to renew to the
Secretariat of the Human Rights Council the assurances
of its highest consideration.

* Reproduced in the annex, as received and in
the language of submission only.

COMMENTS OF THE GREEK GOVERNMENT
ON THE REPORTOF THE INDEPENDENT
EXPERT ON MINORITY ISSUES FOLLOWING
HER VISIT TO GREECE

The Greek Government thanks the Independent
Expert on minority issues for her visit to Greece which
opened the way to a frank and constructive dialogue
with the competent authorities on a number of issues
concerning the implementation of human rights stan-
dards towards minorities.

The Government of Greece would like to take
the opportunity to submit certain comments on the
Independent Expert's Report to the Human Rights
Council regarding Greece's position on a number of
issues raised in that Report.

1. Greece fully subscribes to the basic principle
that the protection of minorities and the rights and free-
doms of persons belonging to them forms an integral
part of the international protection of human rights. For
this reason Greek legislation, policy and practice on
minority issues are oriented towards the strict imple-
mentation of human rights standards towards the mem-

bers of such groups. This being so Greece firmly
believes that the treatment of persons belonging to
minorities should be based on international human
rights and minority treaties and not on mere policy
choices linked to inter-state relations.

Greece agrees with the recommendation made
in paragraph 87 of the report that minorities should not
be seen as tied to or implicating specific inter-state rela-
tions that may threaten the principle of territorial integ-
rity. Modern minority treaties, however, such as the Eu-
ropean Framework Convention for the Protection of
National Minorities, aware of the European realities wi-
th respect to cases of state interference in the affairs of
third state under the pretext of minority protection, stip-
ulates in article 21 the following: "nothing in that
Convention shall be interpreted as implying any right to
engage in any activity or perform any act contrary to the
fundamental principles of international law and in par-
ticular of the sovereign equality, territorial integrity and
political independence of States". Greece fully subscri-
bes to the above principles and this notwithstanding the
fact that minorities living in Greece are fully within the
Greek society and are not considered a foreign element.

2. This does not mean, however, that special
bilateral treaties recognizing minority status to certain
groups as well as minority protection to its members, to
the extent that they contain provisions which are com-
patible with human rights standards, cannot be applied.
This is the case of the Lausanne Peace Treaty of 1923,
which contains minority provisions applicable to the
Greek minority in Turkey and to the Muslim minority in
Thrace respectively. It should be stressed however that
the implementation of this Treaty by Greece does not
mean that treatment of the identified minority is a mat-
ter of inter-state treaty relations. Greece has unequivo-
cally fulfilled all of its obligations under the said Treaty.
Furthermore, in the past few years, and in order to ensu-
re the smooth integration of the Muslim minority, Gree-
ce went to great lengths to adapt the protection of the
Muslim minority to modern human rights standards and
to provide them with better living conditions. Thus, in
accordance with the provisions of the contemporary uni-
versal and regional human rights treaties and taking into
account the specificities of Thrace as well as its current
social and economic realities, Greece adopted the fol-

Η Ελληνική Θέση (Σχολιασµός) επί της ΑναφοράςΗ Ελληνική Θέση (Σχολιασµός) επί της Αναφοράς
της Κας Gay McDougall

HUMAN RIGHTS COUNCIL
Tenth session
Agenda item 3

PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECO-
NOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT

Comments of the Greek Government on the report of the Independent Expert on Minority Issues
following her visit to Greece, Gay McDougall Geneva, 6 March 2009
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lowing indicative measures in favour of the Muslim
minority: 
-the adoption of positive measures (preferential treat-
ment) such as the two quotas (0,5%) for admission of
minority students to Universities and for employment in
the public sector, in accordance with modern standards
in the field of minority protection, 
-enabling members of the Muslim minority, especially
women and young persons, to be beneficiaries of
Greece's nation-wide programmes co-financed by the
European Union, designed for vulnerable social groups. 

3. On the other hand we totally disagree with
the remarks made in the report and its recommendations
that Greece promotes a singular national identity and
citizens who wish to freely express their ethnic identi-
ties face government blockages and in some instances,
intimidation from other individuals or groups. These
remarks are based on information emanating from a
handful of Slav-oriented individuals living in Greece
who in the past few years, particularly after the dissolu-
tion of the former Yugoslavia, have embarked on an
unprecedented political propaganda to discredit Greece
for denying to recognize a ''Macedonian" national (or
linguistic) minority in the region of Greek Macedonia.
Their real intention is to promote the existence of a
''Macedonian'' identity in Greece, to foster irredentism
stemming from the former Yugoslav Republic of
Macedonia, which through the exclusive use of the
''Macedonian'' name as a state appellation, tries to
appropriate for itself everything and anything derived
from or pertaining to the entire geographic region of
Macedonia, including Greek Macedonia. 

It is regrettable however that the present report
by trying to identify, despite the absence of objective
criteria, a ''Macedonian'' identity in Greece, not only
fails to respect the Hellenic cultural heritage and the
identity of the 2,5 million Greek Macedonians living in
this region, but also threatens to create a serious confu-
sion or even a potential clash over identities in the
region as a whole. 

Greece reiterates its well known position that it
fully respects the right of each person to self-identify as
he/she wishes and no disadvantage results from such an
expression of wish. However, Greece does not recognise
that a distinct ethnic or linguistic minority exists in its
territory by the name ''Macedonian'', since this name is
used since Antiquity in the cultural/regional sense by
2,5 million Greek Macedonians living in the same
region. 

4. The report, in para. 82, generalises the opin-
ion expressed by ''some'' people in this respect, thus giv-
ing a totally deceptive impression on how self -identifi-
cation is perceived within the Greek society. We are also
concerned that a report of the United Nations uses exp -
ressions such as ''foreign'' or ''conspirators'' or ''intimi da -
tion'' to describe how persons who self-identify them-
selves as minorities are being considered or treated by

others. Such expressions are certainly not helpful in bri -
n ging together members of the local population and
generating a climate of mutual trust. 
Moreover, contrary to what the report states, those who
claim to belong to a ''Macedonian ethnic minority''
enjoy full respect for their individual rights. As for their
freedom of association, it should be stressed that the rea-
son for the non-registration by the Greek Courts of an
association entitled ''Home of Macedonian Civilization''
is that the use of the name ''Macedonian'', without a qua -
li fier denoting that its founders are Slav oriented, creates
confusion with hundreds of other associations formed
by Greek Macedonians and using the same name,
Macedonian. 

We also wonder why the report failed to men-
tion the number of votes and the percentage that the
political party (''Rainbow''), which claims to represent
the so-called "Macedonian minority", obtained in the
parliamentary elections it participated only a small num-
ber of votes (3, 476 votes in the parliamentary elections
of 1996 , a number that was decreased to 1139 votes in
the parliamentary elections of 2000) and although in
both these elections it formed a coalition with OAKKE
(Organization for the Reconstruction of the Communist
Party of Greece). 

We would have expected the report to place
more emphasis to the fact that these individuals are free
to manifest their traditions and culture. A proof of this
are the festivities and cultural events that are regularly
held in the region of Florina, as integral part of the local
population's culture, attributed to its border-character, as
well as to the cultural and historical heritage of Greek
Macedonia. In fact, at the recent cultural events that
took place in Meliti-Florina (July 2008), participation of
nationals and officials from neighboring countries was
free and unimpeded. 

Greece rejects the inclusion in paragraph 84 of
the report of a personal judgment as regards the exis-
tence of a ''Macedonian ethnic minority'' as well as of a
"Macedonian language". References in the report to the
name ''Macedonian'' to denote an ethnic "minority" liv-
ing in the Greek region of Macedonia or a "language"
spoken in this region should have been avoided. These
references should not be interpreted as implying the
existence of such a minority or language in Greece but
only as claims emanating from the individuals con-
cerned. 

In this respect, Greece firmly believes that any
recommendation by UN bodies or mechanisms on the
protection of rights of persons claiming to belong to a
"minority" cannot by itself determine the existence of a
minority group or impose on States an obligation to offi-
cially recognize a group as "minority". The above view
of the Greek Government is fully in line with the case-
law of the Grand Chamber of the European Court of
Human Rights stated in the Gorzelik v. Poland case, "a
definition [of "national minority"] would be very diffi-
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cult to formulate. In particular, the notion is not defined
in any international treaty, including the Council of
Europe Framework 

Convention (see … for example, Article 27 of
the United Nations International Covenant on Civil and
Political Rights, Article 39 of the United Nations
Convention on the Rights of the Child and the 1992
United Nations Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities). Likewise, practice regarding
official recognition by States of national, ethnic or other
minorities within their population varies from country to
country or even within countries."; " … it cannot be said
that the Contracting States are obliged by international
law to adopt a particular concept of "national minority"
in their legislation…". 

5. The remarks made above in relation to para-
graph 84 of the report are also relevant with respect to
the alleged limitations on the Muslim minority to have
their ''Turkish identity'' recognized. Greece has repeat-
edly stressed, that the Muslim minority in Thrace con-
sists of three distinct groups, whose members are of
Turkish, Pomak or Roma origin. Each of these groups
has its own distinct spoken language and cultural tradi-
tions. The cultural heritage of all segments of the minor-
ity is fully respected. However, any attempt to identify
the entire Muslim community in Thrace as Turkish is
unacceptable not only for political reasons, but also
because it does not reflect the actual composition of the
Muslim minority, in accordance with objective criteria.
Likewise, any effort by members of the Turkish-origin
component of the Muslim minority in Thrace to impose
their own ethnic or cultural characteristics and traditions
on the other two components of the minority (Pomaks
and Roma) is against the contemporary human rights
standards in the field of minority protection. 

As regards the issue of respect for freedom of
association, it should be stressed that in Thrace a large
number of minority associations and NGOs have
already been registered by the competent courts and
operate unimpeded, thus preserving, highlighting and
promoting all aspects of the cultural, educational and
economic life of the minority. A number of Muslim
minority cultural associations have been registered by
the competent courts in 2008. Only three judgments of
the European Court of Human Rights on an equal num-
ber of associations have been rendered. At present, the
three cases are pending before the competent Greek
courts. The government is considering ways and means
to implement the above judgments. 

With regard to the issue of the appointment of
Muftis, it is to be noted that the latter are high ranking
Muslim officials. By means of a selection procedure,
whereby prominent Muslim personalities and theology
professors are consulted, the three Muftis are subse-
quently chosen and appointed by the Greek state, as is
the case in most Muslim countries. The abovementioned

procedure is necessary given the judicial authority in
applying the Sharia Law in matters of family and inher-
itance law. It should be stressed that while Muftis in
Greece were always appointed according to the above
procedure and have never been elected by the minority,
this issue has become a problem only in the past few
years since certain individuals within the minority have
organized "elections" in violation of the relevant Greek
law. It is important to note that in these "elections", only
a part of the minority participated, while women were
excluded, in defiance of modern human rights stan-
dards. 

Concerning the application of the Sharia law, it
is worth mentioning that members of the Muslim minor-
ity in Thrace have already the option to address them-
selves either to the Muftis or to the civil courts, where-
as the latter have the power to review the decisions
taken by the Muftis. 

Greece takes seriously into account the need to
strengthen the substantive review and control by domes-
tic Courts of the conformity of Muftis' decisions with
the Greek Constitution and international human rights
treaties. Bearing in mind the expressed preferences and
visible tendencies [emerging trends] within the majority
of the Muslim minority on religious, social and legal
matters, Greece will study possible readjustments with
regard to the application of the Sharia Law in Thrace,
taking hereby into account its legal obligations and the
potential changes of the wishes of the Muslim minority
itself. 

In the framework of a law, adopted in early
2007, the Ministry of Education and Religion has pro-
vided for the appointment of 240 religious faith teach-
ers, and their remuneration, to the three Mufti Offices. 
In implementing the letter and spirit of the Lausanne
Treaty, Greece fosters the proper functioning of the
existing minority schools in Thrace. In parallel, the
minority is, more than ever before, determined to bring
their children to the public educational system. The
Greek State needs to respond to this request. 

Children at kindergartens do not have Greek
textbooks -actually they do not have any textbook- and
do not follow any curriculum. In keeping with interna-
tional and EU educational standards, the various activi-
ties and games at Greek kindergartens serve as a smooth
introduction to primary education. Kindergarten teach-
ers, members of the Muslim minority in Thrace, are
encouraged to work at kindergartens in areas where
there are many Muslims. The number of university-edu-
cated kindergarten teachers from the Muslim minority is
still low, but the situation is expected to improve in the
following years. It is also to be noted that the Special
Pedagogic Academy of Thessaloniki is to be converted
into a postgraduate Higher Education Training Centre
for Intercultural Education, which will contribute to the
improvement of the training and the qualifications of the
teaching staff in the minority schools. 
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In general, over the last fifteen years, the
Muslim minority has reaped all the benefits of Greece's
long membership in the European Union, as have all
other Greek citizens. This has been, and continues to be,
a tangible proof of Greece's commitment to ensure the
smooth integration of the minority in the social, eco-
nomic and educational fabric of the country. 
6. The situation of Roma in Greece poses a number of
challenges to Greek authorities and to society in gener-
al. The integration of Roma into the society is a complex
social issue, which all European countries with a Roma
population face. It is a problem which can be solved
only through the application of consistent efforts, finan-
cial support, and a constructive attitude from all sides
involved, including local societies and the Roma them-
selves. Greek authorities are fully aware of the urgency
of this problem and have repeatedly expressed, and
shown in practice, their political will to find appropriate
and effective solutions. 
The Integrated Action Plan for the social integration of
Greek Roma focuses on the improvement of their living
conditions, which is fundamental to their empowerment
as well as to combating social exclusion. The aim is the
achievement of permanent housing rehabilitation for all
Greek Roma, as far as possible, and the improvement of
living conditions in existing settlements 
The housing loans program cannot be considered "divi-
sive" for the Roma community. The above loans are
allocated on the basis of social assessment criteria estab-
lished by law, taking into consideration the existing liv-
ing conditions of the Roma population, such as the num-
ber of the applicants' family members, the applicants'
low income, the existence of single families or even of

health disabilities, which in general put practical obsta-
cles to the access to social benefits and to participation
in the public life. 
The above program is considered to be highly benefi-
cial, given that it provides its beneficiaries with an
advanced type of settlement (permanent buildings) of
adequate standard and secure ownership. 
On the contrary, major settlement rehabilitation models,
instead of integrating families into the existing urban
scheme, would not necessarily provide a successful
integration model, since, as acknowledged by civil soci-
ety actors, "mass" rehabilitation schemes may lead to
social exclusion. Moreover, the particular scheme
implemented by the authorities allows for the beneficia-
ries' personal participation as well as free choice of the
place and type of settlement according to their family
bonds, professional needs etc. 
7. Greece emphasizes that fact that the big majority of
the Greek population identify themselves as Greek
Orthodox does not affect the religious freedom of other
groups. Positive measures have been adopted currently
to further strengthen tolerance and understanding
among different religious creeds. Measures to improve
the legal status of the Roman Catholic Church in Greece
are under consideration. In addition, projects for the
construction of a central Mosque in Athens are under-
way. 
The Greek Government once more assures the
Independent Expert of their willingness to continue this
constructive dialogue with her which in their views rein-
forces a mutual understanding of the issues under con-
sideration and the sensitivities involved.
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The Hellenic Institute for Strategic Studies (HEL.I.S.S.), a non-profit organization, was founded in October 1994.
The Institute came into being by a number of Flag/General retired Officers of the Hellenic Armed Forces and has

been aggrandized after the participation of personalities coming from communities such as Academic, Diplomatic,
Business, Journalism and from those specialized on international affairs.

The aim of  HEL.I.S.S. is to be employed with questions that bring up issues of strategic importance in a geopo-
litical-geostrategic environment. More specifically:
-To  study, research and analyse  issues of military strategy significance, of economic aspect, of  the human actions that
impact negatively against nature and further subjects concerning problems rising in the Hellenic sovereignty, the
Balkan peninsula, the existing territorial extent of the European Union , its foreseen enlargement of tomorrow, the gen-
eral area of the Mediterranean and the Black Seas and/or any other area that may be deemed as necessary. 
-To examine Security issues of the above regions.
-To hand in proposals  to either government bodies or privates, that are based on studies-analyses  on  all the above.

Objectives are achieved by:
-Carrying out research  
-Presenting issues and their analyses in the form of lectures, seminars or press releases, publishing special notes or bul-
letins and journals and organizing presentations at home and abroad.
-Cooperation with government bodies, organizations and other respective domestic or foreign foundations/institutions
in order to analyze matters of common interest and exchange information on all relative fields.

During the last years, HEL.I.S.S. has carried out studies for the Ministries of Foreign Affairs and National Defence,
has organized congresses under the auspices of the Ministries of Aegean, Culture and Development as well as studies
and conferences concerning subjects of National interest and Defence programs. Special International congresses for
Defence programs of the Hellenic Armed Forces and strategic evaluations on the European future defense and eventu-
alities took place in 1999,  2001, 2003, 2005, 2007. The next is for Nov.2009.

HEL.I.S.S. Issues the bi-monthly magazine “Problimatismoi”.

A BRIEF INFORMATION ON THE ESTABLISHMENT,OPERATION 
AND OBJECTIVES OF THE HELLENIC INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES  



Είµεθα όλοι συγκλονισµένοι από τα
συµβαίνοντα στη χώρα µας που µαρτυρούν κατά
πολλούς παραφροσύνη. Την κατάσταση συνοψίζουν
δύο συνθήµατα που προβάλλονται εντυπωσιακά στην
είσοδο του Πολυτεχνείου. Είναι ένα "κάτω" και ένα
"ζήτω": Κάτω η ∆ηµοκρατία και Ζήτω η Αναρχία.
Από την σκοπιά µου θα εχαρακτήριζα την σύγχρονη
πολιτειακή κατάσταση ( στο βιβλίο µου "Παθολογία
πολιτευµάτων" έχει το αρχέτυπό της µεταξύ πολλών
άλλων ) ως χειροκρατία (όχι χηρο- ή χοιροκρατία).
Χειροκρατία (γερµανικά Faustrecht) είναι το κράτος ή
το δίκαιο της πυγµής, κάνω ό,τι περνά από το χέρι
µου. ∆εν ελαύνοµαι από νόµους ή κάποιες εντολές
άλλων, µε το χέρι µου (ή την σφιγµένη γροθιά
οµοφρόνων) λύνω όλα τα προβλήµατα. Μη βιασθείτε
να χαρακτηρίσετε την κατάσταση αυτή ως ζούγκλα
και να την απαξιώσετε, διότι και οι προηγµένες ή
ευνοούµενες κοινωνίες το ίδιο δίκαιο µάλλον
πρεσβεύουν µε την διαφορά ότι το χέρι εδώ έχει
µεγάλη προέκταση. Τί; Την όλη τεχνολογία (ιδίως την
πολεµική) που θεωρείται ότι επεκτείνει το ανθρώπινο
χέρι. Η απαξίωση της σηµερινής καταστάσεως
στηρίζεται στο ότι δεν υπάρχει καθόλου το στοιχείο
του λόγου. ∆εν προβάλλεται ένα αίτηµα, ένας σκοπός,

ένα όραµα. Γίνεται απλώς καταστροφή.
Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι

µειρακίσκοι, οι µικροί µαθητές, µπήκαν στο χορό. Το
φαινόµενο δεν είναι άγνωστο στην ιστορία. Ο
Πλάτων το βλέπει ως στοιχείο µεγάλης καταπτώσεως
στην κοινωνία. Είναι µία νοσηρή κατάσταση, ένα
βήµα προ του "εσχάτου νοσήµατος" που φέρει το
θάνατο.

Στην κατάσταση αυτή δεν υπάρχει σταθερό
ήθος. Καθένας είναι παντοδαπός και µεστός πλείστων
ηθών. Μπορεί µε άλλα λόγια να φορέσει όποια µάσκα
ή κουκούλα θέλει. Η υβριστική διάθεση θεωρείται
ευπαιδευσία και η αναρχία ελευθερία. Οι εύτακτοι
προπηλακίζονται ως εθελόδουλοι. Ο πατέρας εθίζεται
στο να ευθυγραµµίζεται µε το παιδί. Ο δάσκαλος
φοβείται τους µαθητές του και τους θωπεύει. Οι
φοιτηταί διδασκάλων ολιγωρούσι (δεν τους δίνουν
σηµασία). Οι µεγαλύτεροι στα χρόνια το ρίχνουν στα
χαριτολογήµατα, ίνα µη δοκώσιν είναι δεσποτικο.

Ο Επιτάφιος του Περικλέους διδάσκεται
παντού, και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Όλοι
διαισθάνονται µάλλον παρά είναι πεπεισµένοι ότι εδώ
έχοµε υψηλό πολιτικό λόγο. Όταν ερωτηθούν ποιος
είναι αυτός αδυνατούν να απαντήσουν. Μπορεί να

∆ηµοκρατία ή Αριστοκρατία (αξιοκρατία):∆ηµοκρατία ή Αριστοκρατία (αξιοκρατία):
Ολέθρια διάζευξηΟλέθρια διάζευξη

∆ηµοκρατία και Αριστοκρατία:∆ηµοκρατία και Αριστοκρατία:
Σωτήρια σύζευξηΣωτήρια σύζευξη

Του Εµµ. Μικρογιαννάκη, καθηγητού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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παραθέσουν ή να πετάξουν φρασίδια: Χρώµεθα
πολιτεία….δηµοκρατία κέκληται… φιλοσοφούµεν
µετ'ευτελείας εύδαιµον το ελεύθερον το δ'ελεύθερον
το εύψυχον, αλλά κάτι το οριστικό δεν αποκοµίζοµε.
Και δεν µας δίδεται καθαρή απάντηση στο
θεµελειώδες πολιτειακό ερώτηµα και δίληµµα:
δηµοκρατία ή ολιγαρχία (που είναι αποδεκτή προς
συζήτηση, όταν λογίζεται όχι ως πλουτοκρατία αλλά
ως αριστοκρατία). Ως απάντηση στο δίληµµα αυτό θα
ακούσετε άλλους να επιχειρηµατολογούν για τον
Περικλή ως τον κορυφαίο δηµοκρατικό ηγέτη που
προβάλλει δηµοκρατία και άλλους που τον θεωρούν
ως αριστοκρατικό. Ποια είναι η αλήθεια;

Το ερώτηµα έκαιγε και εµένα. Την απάντηση
πιστεύω ότι την πήρα το 2004: έτος Ολυµπιακό ή
Ολυµπιάς της Ολυµπίας και των Αθηνών. Μεγάλη
έξαρση στην Ελλάδα. Η µικρή Ελλαδίτσα εσελάγισε
στον κόσµο. Το ίδιο έτος και το προηγούµενο είχα µία
ανείπωτη εµπειρία στην Ολυµπία. Κάθε καλοκαίρι
έρχονται εκεί στην Ολυµπιακή Ακαδηµία (µε την
υποστήριξη του Ζαγκ Ρογκ και της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής) φοιτητές από όλα τα κράτη
(τα 200) της γης, ένα φοιτητής από το κάθε κράτος.
Εκεί διδάσκονται από δύο καθηγητές, συνήθως
ξένους, το ολυµπιακό ιδεώδες. Με ένα ξένο
συνάδελφο κάθε χρόνο είχα αποδεχθεί την ευθύνη της
διδασκαλίας. Ετονίσθη εκεί ότι η Ολυµπία (σε στενή
πνευµατική συσχέτιση µε τον Όλυµπο)
αντιπροσωπεύει το αριστοκρατικό ιδεώδες του
Ελληνικού πολιτισµού. ∆ιδάσκει πώς παράγεται η
αρετή, τί είναι ρυθµός, τί κανών βίου, τί ιδεώδης ζωή,
ποιό το νόηµα της νίκης. Στην Αθήνα, σε ένα άλλο
σπουδαίο πόλο του πολιτισµού, καλλιεργείται η ιδέα
της ισότητας και προάγεται η δηµοκρατία. Ποιο από
τα δύο ιδεώδη, όπως τα δίδοµε ανάγλυφα, είναι
υπέρτερο; Αφήνονται οι φοιτητές να επιλέξουν. Οι
συζητήσεις δίδουν και παίρνουν, ιδίως στα
διαλείµµατα και στις εσπερινές ώρες. Κάθε απόγευµα
είχαµε πρακτική άσκηση, δρόµους, πάλη,
ακόντιο…Παιδιά και παιδεία. Για να δούµε ένα
δρόµο, την σταδιοδροµία. Σταδιοδρόµοι προσέλθετε.
Είναι κλητοί, όπως και στα άλλα αγωνίσµατα,
αθλητές από όλες τις πόλεις-κράτη, από την Αθήνα,
την Μίλητο, την Κόρινθο, τις Συρακούσες, την
Κυρήνη, την Μασσαλία. Όλοι είναι κλητοί. ∆εν είναι
ίσοι αλλά δεν έχει κριθεί η διαφορά. Στην Ολυµπία µε
κανόνες κοινά αποδεκτούς και σε θρησκευτικό
πλαίσιο, µε ιεροπρέπεια και κοσµιότητα, θα
αναδειχθεί ο πρώτος. Και η διάκριση δεν θεωρείται
µόνο ως αποτέλεσµα ρώµης αλλά και αρετής, του
προσώπου, της οικογενείας του, της πόλεώς του και
ευνοίας θεϊκής.

Στην σταδιοδροµία υπάρχουν δύο παράλληλες
γραµµές, µία στην αφετηρία και µία στο τέλος. Όσοι
παρατάσσονται στην αφετηρία, επί της αυτής ευθείας,
θεωρούνται ίσοι. Εδώ κυριαρχεί η ισότητα. Όλοι

εξάλλου αποδέχονται τους όρους του αγώνα.
Εγγυητές είναι οι Ελλανοδίκες. Στην γραµµή αυτή η
δηµοκρατία θριαµβεύει. Για πόσο όµως; για λίγο,
µηδαµινό χρόνο. Και είναι στιγµιαίος ο χρόνος αυτός,
διότι δεν θέλοµε να µείνοµε σ'αυτόν. Η αφετηρία
είναι µόνο ένα πέρασµα. Είναι όµως πέρασµα
αναγκαίο, διότι χωρίς αυτό δεν θα επιτύχοµε αυτό που
αποτελεί αυτοσκοπό, δηλ. την διάκριση. Γίνεται η
εκκίνηση µε άκουσµα ενός συνθήµατος. Ακουγότανε
ένα άπιτε. Μπορούσε να είναι και άλλη λέξη ως
αποχωρείτε. Κάτι που να εγγυάται το οµού άλλεσθαι
(την άµιλλα).

Μετά την εκκίνηση η ισότητα εξαφανίζεται.
Γίνεται καπνός. Όλοι είναι άνισοι και κατά τη
διαδροµή. ∆εν θα είναι άνισοι µόνο στο τέρµα. ∆εν
εννοείται κάποιος µηχανισµός εξισωτικός που να
επαναφέρει διαρκώς την ισότητα στην διαδροµή. Στην
γραµµή του τέλους η ανισότητα είναι εµφανής (και
επακριβώς σήµερα µετρητή και αναµφισβήτητη).
Είναι γνωστός στο τέλος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο
έσχατος. Εδώ στην γραµµή του τέλους θριαµβεύει η
αριστοκρατία. Έχει όµως σηµασία η αριστοκρατία,
αυτό το ξεκαθάρισµα του αρίστου, αν δεν προϋπάρξει
η πρώτη γραµµή; Καµµία. Με απλά λόγια, η µία
γραµµή συνεπάγεται την άλλη. Η αριστοκρατία θα
λέγαµε βασίζεται στην δηµοκρατία και η δηµοκρατία
αποβλέπει στην αριστοκρατία. Ο ένας πόλος ζητεί τον
άλλο. Τα αντίθετα έλκονται. Το αντίξουν συµφέρον,
τά εναντιώτατα εν.

Βιασθήκαµε να βγάλοµε πολιτικά
στµπεράσµατα; Καθόλου. Βγήκαν µόνα τους. Στην
Ολυµπία µε τους φοιτητές (τους µεταπτυχιακούς του
πλανήτη µας) ως Ελλανοδίκες (µαζί και αφέτες και
κριτές) δίδαµε το σύνθηµα της εκκινήσεως: άπιτε
(ξεκινήσετε). Πες µια φορά, δύο, άπειρες. Μία στιγµή
µου ήλθε εξαίφνης ως έλλαµψη ότι ο Επιτάφιος του
Περικλέους τελειώνει µε την λέξη άπιτε. Πήγα στο
Σπουδαστήριο για να ελέγξω  τί σηµασία έχουν δώσει
άπειροι µελετητές και σχολιαστές (και όχι µόνο ένας
όπως θα επέβαλε ένας κοµµατικός παράγοντας µε
παρωπίδες). Τί είδα; ότι όλοι εξηγούσαν το άπιτε ως:
και τώρα διαλυθείτε ήσυχα, κάτι σαν: ώρα για ύπνο.
Ακούσατε ένα λόγο, ευχαριστηθήκατε, κλάψατε τους
νεκρούς, τώρα πηγαίνετε. Τί βγαίνει τώρα µε την νέα
ερµηνεία του άπιτε. Ο Περικλής µε όλο τον λόγο του
(και πάντοτε στο νού του να δώσει στο τέλος ένα
σύνθηµα για αγώνα)άναψε τις ψυχές των ακροατών
του, τους έδωσε ένα θελκτικό όραµα, εξήγησε το
µεγαλείο της θυσίας για την κοινότητα, την σηµασία
να ζούµε για τους άλλους και να γινόµεθα εραστές
της πόλεως σε όλη την διαχρονία της πόλεως που έχει
παρελθόν, νύν και µέλλον. Και στο τέλος έδωσε το
σύνθηµα που τους ρίχνει στον αγώνα εκείνο που
µεγαλώνει τους ίδιους και την πόλη. Το άπιτε είναι η
αρχή και έχει υψηλό στόχο, το θρίαµβο.

***
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Ο Τούρκος πρωθυ-
πουργός Ερντογάν κατά τη
διάρκεια της ανεπίσηµης επί-
σκεψής του στην ελληνική
Θράκη στις 9 Μαΐου 2004,
ενεργώντας µε ιδιαίτερη
προσοχή αποκάλεσε τους
Μουσουλµάνους "αδελφούς
της Θράκης" και όχι "Τούρ-
κοι µας", όπως συνήθιζαν να
τους αποκαλούν πεισµατικά
οι προκάτοχοί του πολιτικοί,
πυροδοτώντας συχνά ένα

κλίµα εθνικισµού και έντασης µεταξύ των δυο χωρών.
Ο κ. Ερντογάν τόνισε µάλιστα µε έµφαση ότι "είστε
πολίτες της Ελλάδας και ταυτόχρονα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης" και τους παρότρυνε να εργαστούν για την
πρόοδο της Ελλάδας αφού το µόνο που θα κάνουν είναι
να επωφεληθούν και οι ίδιοι, χωρίς βεβαίως να χάσουν
τις αξίες τους, αλλά ούτε και αποφύγουν να ενσωµα-
τωθούν στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία [2].

Οι δηλώσεις αυτές λειτούργησαν κατευνασ-
τικά, ξεπερνώνοντας τους µακροχρόνιους σκοπέλους
που δηλητηρίαζαν το ταραγµένο τοπίο των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων.

Η Τουρκική πλευρά κατηγορούσε την ελληνική
για καταπίεση της µουσουλµανικής µειονότητας της
Θράκης και η ελληνική πλευρά για εξόντωση της ελλη-
νικής ορθόδοξης µειονότητας της Κωνσταντινουπό-
λεως, Ίµβρου και Τενέδου.

Άλλωστε ο Τούρκος πρωθυπουργός αναγνώ-
ρισε ότι και οι µειονότητες στη χώρα του αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα. Και γνωρίζει πολύ καλά ότι όσο τα
προβλήµατα τα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων στην Τουρκία παραµένουν άλυτα, τόσο η πόρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι αυτήν θα παραµένει ερµη-
τικά κλειστή.

Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη µια
σύντοµη ιστορική αναφορά στη µουσουλµανική θρη-
σκευτική µειονότητα της Θράκης που προέκυψε αναγ-
καστικά σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λοζάνης του

1923. Η µουσουλµανική αυτή θρησκευτική µειονότητα
[3] έχει τις ίδιες ιστορικές καταβολές µε τις υπόλοιπες
µουσουλµανικές και τουρκικές µειονότητες που
δηµιουργήθηκαν στα Βαλκάνια µε την κατάληψη της
Θράκης, αρχικά [4] το 1352 και της Κωνσταντινουπό-
λεως τελικά το 1453, από τους Οθωµανούς Τούρκους
που παρέµειναν στη περιοχή για 6 περίπου αιώνες µέχρι
την οριστική κατάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατο-
ρίας το 1920.

Όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση του
1821 που οδήγησε στην αναγνώριση της Ελληνικής
ανεξαρτησίας το 1830 από την Οθωµανική Αυτοκρα-
τορία, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δεσµευτεί για την
προστασία όλων των µειονοτήτων της επικράτειάς της
και µεταξύ αυτών και της µουσουλµανικής, δεδοµένου
ότι στη χώρα κυριάρχησε ένα πνεύµα εθνικής κάθαρ-
σης, εξαιτίας της µακροχρόνιας καταπιεστικής οθωµα-
νικής διακυβέρνησης.

Έτσι τόσο µε το πρωτόκολλο του Λονδίνου του
1830 που κατοχύρωσε την ελληνική ανεξαρτησία, όσο
επίσης και µε τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως του
1881, τη Συνθήκη Ειρήνης των Αθηνών του 1913, τη
Συνθήκη των Σεβρών του 1920 και τη Συνθήκη της
Λοζάνης του 1923, καθώς και τους εσωτερικούς
ελληνικούς νόµους 2345/1920 και 1920/1991 η χώρα
κατοχύρωσε ρητά και ανεπιφύλακτα τη θρησκευτική
ελευθερία των µουσουλµάνων στην ελληνική έννοµη
τάξη [5].

Πάντως η µουσουλµανική µειονότητα ήταν και
παρέµεινε µια µικρή σχετικά µε τον συνολικό πληθυσµό
της χώρας θρησκευτική πληθυσµιακή οµάδα, που
αποτελεί µόλις και µετά βίας το 1% περίπου του συνο-
λικού πληθυσµού της χώρας. Το γεγονός αυτό σηµαίνει
ότι η Ελλάδα είναι από τις πλέον οµογενείς πληθυ-
σµιακά χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η µειονότητα
ανέρχεται σήµερα σε 105.000 περίπου άτοµα [6]
τουρκογενούς, ποµακικής και αθιγγανικής προέλευσης
[7], που κατοικούν σχεδόν αποκλειστικά στους τρεις
νοµούς της Ελληνικής Θράκης δηλαδή Έβρου, Ροδόπης
και Ξάνθης ως εξής:
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Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Οµιλητής ∆ρ Σταµάτης Γεωργούλης (1)

(1) Ο ∆ρ Σταµάτης Γεωργούλης είναι καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου του Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.



Η µειονότητα αυτή ανήκει στη συντριπτική της
πλειοψηφία στο σουννιτικό χανεφιτικό δόγµα που
θεωρείται ως το ορθόδοξο δόγµα στους κόλπους του
Ισλάµ. Αρκετοί είναι όµως οι µουσουλµάνοι στα ορεινά
των Νοµών Ροδόπης και Έβρου που ανήκουν στη
θρησκευτική τάση των µπεκτασήδων [8] κιζιλµπάζηδων
του αλεβητικού δόγµατος. Το θρησκευτικό αυτό δόγµα
θεωρείται σύµφωνα µε τη γνώµη της ισλαµικής
πλειοψηφίας ως αιρετικό.  Είναι πάντως γεγονός ότι το
σύνολο των µουσουλµάνων της Θράκης υπάγεται στη
δικαιοδοσία των τριών µουφτήδων, Ξάνθης, Κοµοτηνής
και ∆ιδυµοτείχου.  

Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας εξαιρέθηκαν της
ανταλλαγής των πληθυσµών της Συνθήκης της Λοζάνης
του 1923, σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας που
επέτρεπε παράλληλα την παραµονή στην Κωνσταν -
τινούπολη, Ίµβρο και Τένεδο των Ελλήνων ορθοδόξων
υπηκόων της Τουρκίας. 

Η συντριπτική πλειοψηφία της µειονότητας
διαµένει στους τρεις Νοµούς της Ελληνικής Θράκης
την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Έβρο, ενώ ανεξακρί -
βωτος αριθµός έχει µεταναστεύσει στην Τουρκία, τη
∆υτική Ευρώπη καθώς και στα µεγάλα αστικά κέντρα
της Ελλάδας όπως τη Θεσσαλονίκη και κατά κύριο λό -
γο την Αθήνα. 

Η µειονότητα είναι οργανωµένη σε τρεις
Μουφτείες της Ξάνθης, της Κοµοτηνής και του ∆ιδυ -
µοτείχου µε επικεφαλής το Μουφτή [9], που αποτελεί
τον ανώτατο θρησκευτικό, πνευµατικό, δικαστικό και
διοικητικό λειτουργό στους κόλπους της µειονότητας µε
ευρύτατες θρησκευτικές, διοικητικές, δικαστικές και
διαχειριστικές αρµοδιότητες. Ο Μουφτής σύµφωνα µε
το νόµο "ασκεί δικαιοδοσία µεταξύ µουσουλµάνων Ελ -
λή νων πολιτών της περιφερείας του επί γάµων, δια -
ζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεµονιών, χειρα -
φεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών και της εξ αδια -
θέτου διαδοχής εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από
τον Ιερό Μουσουλµανικό Νόµο [10]". 

Κατά συνέπεια αποτελεί τον ανώτατο δικαστικό
λειτουργό της µουσουλµανικής µειονότητας, που δικά -
ζει µε την ιδιότητα του Ιεροδίκη επί τη βάσει της "Σαρία
[11]", δηλαδή του Μουσουλµανικού Ιερού ∆ικαίου.
Παράλληλα ασκεί και καθήκοντα θρησκευτικής φύσεως
που πηγάζουν από το ίδιο δίκαιο, όπως σχετικές γνω -
µοδοτήσεις, διορισµούς και παύσεις µουσουλµάνων
θρησκευτικών λειτουργών και τέλεση ή επικύρωση
θρη σκευτικών γάµων µεταξύ µουσουλµάνων. 

Με άλλα λόγια ο Μουφτής στην Ελλάδα έχει
περιβληθεί θεσµικά µε πλήθος αρµοδιοτήτων και εξου -
σιών τις οποίες δεν διέθετε ασφαλώς επί οθωµανικής
περιόδου, αφού ήταν απλά και µόνο θεολόγος και όχι
ιερωµένος εντεταλµένος µε την σύνταξη και έκδοση
ιερονοµικών γνωµοδοτήσεων τους "φετβάδες [12]",
σύµ φωνα µε το ιερό δίκαιο, χωρίς αυτές πάντως να εί -
χαν υποχρεωτική ισχύ για το φυσικό φορέα της ισλα -
µικής δικαιοσύνης τον καδή [13]. 

Το γεγονός αυτό καθιστά το θεσµό του Μουφτή
ιδιότυπο (ιδιόµορφο) θεσµό της εσωτερικής έννοµης
τάξης µε παγκόσµια ίσως µοναδικότητα, αφού κανένας
άλλος οµόλογός του Μουφτής δεν διαθέτει ανάλογες ή

αναλογικές µε το Μουφτή της
Ελλάδας αρµοδιότητες [14].          
Η µειονότητα αυτή διέπεται από
ένα εξαιρετικά ισχυρό προστα -
τευτικό νοµικό πλαίσιο και βρί -
σκεται σε άµεση συνάρτηση µε
την ελληνική µειονότητα της
Τουρκίας λόγω του καθεστώτος

της αµοιβαιότητας που έχει επιβάλλει η Συνθήκη της
Λοζάνης του 1923 και η οποία έχει σχεδόν εξοντωθεί
ολοκληρωτικά σήµερα. 

Πάντως αναφορικά µε το γεγονός της εκλογής
µουφτή στις µουφτείες της Θράκης την οποία σκόπιµα
επιχειρούν να επιβάλλουν από το 1990 και µετέπειτα
ορισµένοι κύκλοι που ελέγχονται από το Τουρκικό Προ -
ξενείο της Κοµοτηνής, σε καµιά νοµική διάταξη δεν
προβλέπεται "εκλογή" των µουσουλµάνων θρησκευ -
τικών λειτουργών. Αλλά και οι δυο προγενέστερες
διεθνείς συνθήκες (Αθηνών 1913 και Σεβρών 1920),
παρόλο που αναφερόταν στη λέξη εκλογή, ουδέποτε
στην πράξη εφαρµόστηκε αυτή η διαδικασία στα 70
χρόνια ισχύος του Νόµου 2345/1920. Κάτι τέτοιο δεν
χρειάστηκε ούτε ζητήθηκε ποτέ από τους ίδιους τους
µουσουλµάνους, λόγω αδυναµίας εφαρµογής ακόµη και
στην ίδια την Τουρκία, αλλά και τις υπόλοιπες ισλα -
µικές χώρες, µε αποτέλεσµα αυτός να περιπέσει σε
αχρησία. Άλλωστε όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη
Ειρήνης των Αθηνών του 1913 η Θράκη δεν αποτε -
λούσε ακόµη τµήµα της Ελληνικής επικράτειας και κα -
τά συνέπεια οι διατάξεις της κατέστησαν άνευ αντι -
κειµένου µετά την υποχρεωτική ανταλλαγή των
πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923. 

Τη διαδικασία της µη εκλογής άλλωστε δι -
καιολογεί και η παγκόσµια σχεδόν πρακτική, αφού
κανένας άλλος µουφτής σε όλο σχεδόν τον κόσµο δεν
εκλέγεται, αλλά διορίζεται από την Κυβέρνηση, όπως
για παράδειγµα ο Μουφτής στην Τουρκία καθώς και
στο σύνολο των υπολοίπων ισλαµικών χωρών [15].    

Από την παγκόσµια αυτή πρακτική δεν θα
µπορούσε ασφαλώς να εξαιρεθεί και ο µουσουλµάνος
θεολόγος Έλληνας πολίτης και κάτοικος της Κοµοτηνής
κ. Ιµπραήµ Σερίφ, ο οποίος διεκδίκησε το αξίωµα του
Μουφτή µε την υποστήριξη των δυο ανεξάρτητων
Βουλευτών Ροδόπης και Ξάνθης. Κατάφερε µάλιστα µε
πρωτότυπο και "αντικανονικό" κατά την άποψη των
ελληνικών Αρχών τρόπο την εκλογή του από πιστούς
της Μουφτείας Ροδόπης, µέσα στα Τεµένη δια ανα -
τάσεως της χειρός στις 28 ∆εκεµβρίου 1990. Άγνωστη
στην ελληνική εσωτερική έννοµη τάξη η πρακτική
αυτή, ουδέποτε αναγνωρίστηκε από την επίσηµη
Πολιτεία και ο "αυτοεκλεγµένος" µε τον ιδιάζοντα αυτό
τρόπο "µουφτής" χαρακτηρίστηκε ως "νόθος ή ψευ -
δοµουφτής [16]" από την επίσηµη Πολιτεία. 

Το κράτος διόριζε πάντα τους µουφτήδες κατά
πάγια πρακτική που υποστηρίχτηκε και από τους
µουσουλµάνους πιστούς τους. Αυτό συνέβη πέντε
συνεχόµενες φορές στη Μουφτεία Ροδόπης κατά τα έτη
1920, 1935, 1944, 1949 και 1985. Οι µουσουλµάνοι
πιστοί  της µουφτείας αυτής αποδέχτηκαν ανεπι φύ -
λακτα και µε σεβασµό τους διορισµένους θρησκευ τι -
κούς λειτουργούς τους, όπως απαιτεί η ισλαµική
παράδοση και πίστη. 

Κατά συνέπεια ο κ. Σερίφ βρέθηκε ευθύς εξ
αρχής σε ευθεία αντιπαράθεση µε τον επίσηµα τοπο -
θετηµένο από τις Αρχές Μουφτή της Ροδόπης και επο -
µένως και µε την επίσηµη Πολιτεία. Το ίδιο συνέβη
άλλωστε και µε το Τοποτηρητή της Μουφτείας της
Ξάνθης κ. Αγγά, ο οποίος αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον
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Τουρκογενείς      Ποµάκοι        Αθίγγανοι      Σύνολο 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ     1800               1700                  5000           8500          
ΝΟΜ.  ΞΑΝΘΗΣ     7000             35000                  5000         47000
ΝΟΜ. ΡΟ∆ΟΠΗΣ  41000               5500                  4000         49500
ΣΥΝΟΛΟ               49800             42200                14000       105.000



νόµιµα διορισµένο Μουφτή Ξάνθης Εµίν Σινίκογλου.
Αποτέλεσµα αυτή της κατάστασης είναι να υπάρχουν
σήµερα δυο νόµιµα τοποθετηµένοι µουφτήδες ο Μέτσο
Τζεµαλή στη Ροδόπη και ο Εµίν Σινίκογλου στην
Ξάνθη, οι οποίοι αναγνωρίζονται µεν από την Ελλάδα
όχι όµως από την Τουρκία. Αντίθετα οι µη νόµιµα διο -
ρισµένοι κκ. Αγγά στη Ξάνθη και Σερίφ στη Κοµοτηνή
αναγνωρίζονται µεν από την Τουρκία, όχι όµως και από
την Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή συχνά δηµιουργεί συ -
χνά εντάσεις και προστριβές.

Στο πεδίο τώρα της προστασίας των ανθρω -
πίνων δικαιωµάτων, ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ρητά
όλες τις διεθνείς συµβάσεις και εφαρµόζει τους κανόνες
προστασίας των δικαιωµάτων της µουσουλµανικής
µειονότητας, αντίθετα η Τουρκία τους παραβιάζει συσ -
τηµατικά και κατ' εξακολούθηση από το 1923, άλλοτε
µε πράξεις του ιδίου του κράτους και άλλοτε µε παρα -
λήψεις και σκόπιµες ανοχές.

Τα άρθρα 14 και 37 µέχρι και 44 της Συνθήκης
της Λοζάνης προστατεύουν ολοσχερώς όλα των δι -
καιώµατα της ελληνικής ορθόδοξης µειονότητας στην
Τουρκία, όπως και της µουσουλµανικής µειονότητας
στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη βασική αρχή της αµοι -
βαιότητας που είναι βασική αρχή του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
και αναφέρεται ρητά στο άρθρο 45 της ιδίας συνθήκης. 

Ωστόσο όµως η Τουρκία στα 80 περίπου χρόνια
εφαρµογής της συνθήκης αυτής παραβίασε συστη -

µατικά όλα τα άρθρα της, προκαλώντας άλλοτε σκόπιµα
και άλλοτε µε τη συστηµατική ανοχή της τα γεγονότα
του Σεπτεµβρίου του 1955 στα οποία 5000 ελληνικές
κατοικίες και καταστήµατα στην Κωνσταντινούπολη
κάηκαν και 16 Έλληνες δολοφονήθηκαν, περιορίζοντας
την εκλογή του Πατριάρχη µόνο µεταξύ Τούρκων
υπηκόων ορθοδόξων κληρικών, αφαιρώντας τεράστια
τµήµατα των ακινήτων περιουσιών των Ελλήνων της
Τουρκίας και κλείνοντας οριστικά τις πόρτες της
Θεολογική Σχολής της Χάλκης για την οποία όµως
πρόσφατα ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν
"δέχτηκε να δεσµευτεί για πρώτη φορά δηµοσίως για
την επαναλειτουργία της… [17]".   

Αποτέλεσµα αυτής της κατάφορης παραβίασης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ελλήνων ορθο -
δόξων της Τουρκίας είναι η ριζική συρρίκνωσή τους σε
2000 περίπου υπερήλικες, ενώ αντίστροφα η µου σουλ -
µανική µειονότητα της Ελλάδας απολαµβάνει όλων των
δικαιωµάτων της ελληνικής πολιτείας χώρας µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνεται αριθµητικά υπερ -
βαίνοντας σήµερα τις 100 και πλέον χιλιάδες.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Ελλάδα πρέ -
πει να απαιτήσει της εφαρµογή των διεθνών συνθηκών
και η Τουρκία να τις σεβαστεί εάν βεβαίως επιθυµεί να
διατηρήσει ελπίδες για να καταστεί τελικά ένα κράτος
δικαίου και να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας.        

[2] Εφηµερίδα το Βήµα, Κυριακή 9/5/2004, σελίδα Α6.
[3] Στο ίδιο σελ. 107-183. 
[4] Γεώργιος Βογιατζής "Η Πρώιµη Οθωµανοκρατία στη Θράκη. Άµεσες δηµογραφικές συνέπειες" Ηρόδοτος 1998, σελ. 85.
[5] Βλ. σχ. Σταµάτη Γεωργούλη <<Ο θεσµός του Μουφτή στην ελληνική και αλλοδαπή έννοµη τάξη>>,

Α.Ν.Σάκκουλα,1993, σελ. 23-26. 
[6] Ανεπίσηµες κατά προσέγγιση εκτιµήσεις µελετητών της περιοχής της Θράκης, διότι η Ελλάδα έχει παύσει από το έτος

1951 να καταγράφει τον πληθυσµό της στις επίσηµες απογραφές µε βάση το θρήσκευµα, γεγονός που επιτρέπει άλλοτε την υπέρµετρη
και σκόπιµη αριθµητική διόγκωση των µελών της µειονότητας και άλλοτε την σηµαντική αριθµητική συρρίκνωση του πληθυσµού της
ανάλογα µε τις επιδιωκόµενες σκοπιµότητες της κάθε πλευράς που τις επιχειρεί.   

[7] Για τη <<φυλετική πανσπερµία>> της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης που εκτός από τον κλασσικό επίσηµο
διαχωρισµό σε Τουρκογενείς, Ποµάκους και Αθιγγάνους περιλαµβάνει επίσης σε µικρούς αριθµούς µουσουλµάνους Γιουρούκους,
Ταταροµογγόλους, Κιρκάσιους, Κούρδους, Νέγρους και Αραπάδες, βλ.σχ. στο Στ. Γεωργούλη, όπ.π σελ. 42.  

[8] Ο αριθµός των πιστών αυτών  υπολογίζεται σε 1.500 περίπου οπαδούς και διαµένει στα χωριά Χλόη, Άνω και Κάτω
Καµπή, Μυρτίσκη και Χαµηλό του Νοµού Ροδόπης καθώς και στα χωριά Μικρό ∆έρειο, Πετρόλοφος, Σιδηρώ, Ρούσσα, Γονικό, Άνω
και Κάτω Μικράκιο, Κισσός και Ουράνια του Νοµού Έβρου. Οι µυηµένοι πιστοί λατρεύουν το γαµπρό του Μωάµεθ τον Αλή και
πολλούς χριστιανούς Αγίους όπως τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο ∆ηµήτριο, τον Προφήτη Ηλία, ενώ αποδίδουν τιµές και στην Παναγία.
Οι ποµάκοι αυτοί επιτρέπουν µεταξύ τους την οινοποσία και επιδίδονται σε µυστηριακές τελετές µέσα στα ιερά µοναστηριακά τους
συγκροτήµατα τους τεκέδες. Ονοµαστότερος τεκές στην περιοχή είναι ο τεκές το Κιζίλ Ντελή στο χωριό Ρούσσα του Σουφλίου.
Βλ.σχ. Ζεγκίνης Ευτράτιος <<Ο Μπεκτασισµός στη ∆υτική Θράκη. Συµβολή στη διάδοση του µουσουλµανισµού στην Ελλάδα>>,
ΙΜΧΑ, 1989.    

[9] Περισσότερα για το θεσµό του Μουφτή στην Ελλάδα βλ. στο Σ. Μηναϊδη <<Η θρησκευτική ελευθερία των
µουσουλµάνων στην ελληνική έννοµη τάξη>>, Α. Ν. Σάκκουλας, 1990,  Ζ. Μέκο <<Οι αρµοδιότητες του µουφτή και η ελληνική
νοµοθεσία>>, Α.Ν.Σάκκολας, 1991, Ζ. Μέκο <<Ο µουφτής και η ελληνική νοµοθεσία>>, Α.Ν.Σάκκουλας, , Γ. Μπεκιαρίδης <<Οι
Μουφτήδες ως θρησκευτικοί ηγέται των µουσουλµάνων της περιφερείας των και ως δηµόσιαι αρχαί>>.    

[10] Άρθρο 5 του Νόµου 1920/1991 ΦΕΚ 182/Α 24/12/1990.  
[11] Sharia=Σαρία=Σερή=Μουσουλµανικό Ιερό ∆ίκαιο.
[12] Fetva=Φετβά=Ιερονοµική ρήτρα, γνώµη νοµοδιδασκάλου του Ιερού Μουσουλµανικού ∆ικαίου.
[13] Cadi=καδή= φυσικός µουσουλµάνος δικαστής βλ. σχ. στο Στ. Γεωργούλης, όπ.π. σελ. 20. 

[14] Σταµάτη Γεωργούλη "Ο θεσµός του µουφτή…", όπ.π. σελ. 145. 
[15] ∆ιορισµός Μουφτή ισχύει εκτός από την Τουρκία και στην Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ιορδανία, την

Αλγερία, το Λίβανο, τη Ρουµανία, το Ισραήλ για τα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη και τη Γαλλία από τις Αραβικές χώρες για τα
4.000.000 περίπου των µουσουλµάνων που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από Αραβικές χώρες., στο Στ. Γεωργούλη, ό.π., σελ.
110-111.    

[16] Ανεπίσηµος χαρακτηρισµός που βρήκε µεγάλη απήχηση σε σηµαντική µερίδα της ελληνικής κοινής γνώµης και του
τύπου.
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Η ξαφνική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα,
εκείνο το πρωινό της 27ης ∆εκ. 2008, ξάφνιασε τον πο-
λύ κόσµο, όχι όµως τους γνωρίζοντας τα τεκταινόµενα
της περιοχής, οι οποίοι περίµεναν την αντίδραση του
Ισραήλ. Αλλά γιατί την περίµεναν και τι έκαναν οι
Παλαιστίνιοι της Γάζας θα διερωτηθούν άλλοι; Τι
έπαθαν ξαφνικά οι Ισραηλινοί και γιατί επιτέθηκαν µό-
νο στην Γάζα και όχι και στην ∆. Όχθη, όπου κατοικεί η
πλειοψηφία των Παλαιστινίων; Γιατί δεν υπήρξαν
αντιδράσεις από την ηγεσία των Παλαιστινίων , αλλά
και των Αραβικών κρατών, µαζικές διαδηλώσεις και
ταραχές στον Αραβικό κόσµο γενικότερα; ∆εν υπάρχει
ενιαία ηγεσία των Παλαιστινίων και αν ναι γιατί
συµβαίνει αυτό; Και τέλος πάντων ποια είναι αυτή η
ΧΑΜΑΣ, τι πιστεύουν, τι επιδιώκουν, τι δυνατότητες
έχουν; Τι πρόκειται να γίνει στο µέλλον;

Πολλά είναι τα ερωτηµατικά που γεννώνται
ακόµη και σήµερα από εκείνη την ¨Χριστουγεννιάτικη¨
σύρραξη στη Γάζα, η οποία µετά από 22 ηµέρες τρόµου,
φρίκης, αίµατος και πόνου, στα οποία θα προσπαθή-
σουµε να απαντήσουµε όσο µπορούµε πιο αντικειµενι-
κά, χωρίς να παρασυρθούµε από συναισθήµατα, ώστε
να µπορέσουµε να δώσουµε την πραγµατική διάσταση
του θέµατος και να καταλάβουµε τι συµβαίνει στην
περιοχή. Θα ξεκινήσουµε από την αρχή, µε περιγραφή
της ΧΑΜΑΣ, καθόσον αποτελεί το κλειδί των εξε-
λίξεων στην περιοχή .

"Vox populi - vox Dei" , "η φωνή του λαού
είναι η φωνή του Θεού" έλεγαν οι Ρωµαίοι, αλλά όπως
κάθε χρησµός, µπορεί να ερµηνευτεί µε πολλούς τρό-
π ο υ ς .
Αναφερόµαστε στα αποτελέσµατα των βουλευτικών

εκλογών που έγιναν στην Παλαιστίνη τον Ιανουάριο
2006, µε την νίκη της Χαµάς, που σχηµάτισε την νέα
κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) και
προκάλεσαν σοκ στην Ευρώπη, στην Αµερική και φυ-
σικά στο άµεσα ενδιαφερόµενο, το κράτος του Ισραήλ.
Φονιάδες, τροµοκράτες, προπαγανδιστές του µίσους,
δολοφόνοι, φονταµενταλιστές, βοµβιστές αυτοκτονίας
κλπ είναι µερικοί µόνον από τους χαρακτηρισµούς που
έχουν αποδοθεί στο κίνηµα της Χαµάς. Έχουν γραφτεί
πολλά για τις εξελίξεις στην περιοχή, στο παρόν όµως
θα αναφερθούµε στο άγνωστο αυτό Παλαιστινιακό Ισ-
λαµικό κίνηµα(παρά τις πρόσφατες αναφορές των

ΜΜΕ κατά την διάρκεια των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων), για να γνωρίσουµε ποια είναι η Χαµάς, τι
πιστεύει, τι επιδιώκει και πως εµφανίσθηκε στο πολι-
τικό προσκήνιο της Μέσης Ανατολής και φυσικά στις
εξελίξεις που ακολούθησαν την ανάληψη της εξουσίας
στη Γάζα από τη Χαµάς και τελικά πως φθάσαµε στα
τελευταία γεγονότα µε τις αεροπορικές επιδροµές και
τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF (Israel Defense
Forces) , την εισβολή στην Γάζα και την τελική
αποχώρηση, µετά την µονοµερή ανακωχή που
αποφάσισε το Ισραήλ στις 19 Ιαν. 2009.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι µία στενή λωρίδα γης
στο Ν∆ άκρο της Παλαιστίνης ή του κράτους του
Ισραήλ, που συνορεύει προς Βορρά και Ανατολάς µε το
Ισραήλ, προς Νότο µε την Αίγυπτο, µήκους 41 ΚΜ και
πλάτους από 6-12ΚΜ περίπου, συνολικά 360 τετρ. ΚΜ.
Οι κάτοικοί της ανέρχονται σε 1,4 εκατοµµύρια και
πλέον µε την οριστική αποχώρηση των Ισραηλινών το

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑΟ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Υπό Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννου Μπαλτζώη
Πρώην ΑΚΑΜ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
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2005 είναι µόνο Παλαιστίνιοι.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Χαµάς στα αραβικά σηµαίνει ζήλος  ή
θάρρος και είναι το ακρωνύµιο για το Harakat Al
Muqawima Al Islamiyya, δηλαδή Κίνηµα Ισλαµικής
Αντίστασης.  Η Χαµάς ιδρύθηκε στις 15 ∆εκ. 1987, στη
Γάζα,   αµέσως µετά την έναρξη της πρώτης Ιντιφάντα
(1987-1992). Η δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα
άρχισε τον Σεπ. 2000 και ουσιαστικά τελείωσε το 2005.
Ιδρύθηκε ως ένοπλη πτέρυγα του Ισλαµικού
Φονταµενταλιστικού  Κινήµατος των Αδελφών
Μουσουλµάνων (Ikhwan al-Muslimin) , το οποίο είχε
ιδρυθεί στη Γάζα το 1946. Οι ιδρυτές της Χαµάς ήσαν :
Ο Σείχης Ahmad Yassin ιστορικός πνευµατικός της
ηγέτης , ο οποίος σκοτώθηκε το 2004 από Ισραηλινή
αεροπορική επιχείρηση στη Γάζα, ο  Abd al-Fattah
Dukhan, Muhammed Shama, ο Ibrahim al-Yazuri, ο Issa
al-Najjar, ο Salah Shehadeh και ο  'Abd al-Aziz Rantisi. 

Το σύνθηµα της Χαµάς είναι ότι " ο Θεός είναι
ο στόχος της , ο Προφήτης είναι το πρότυπό της, το
Κοράνι είναι το Σύνταγµά της, η Τζιχάντ (Ιερός
Πόλεµος) είναι η οδός της και ο θάνατος εις το όνοµα

του Θεού είναι η υψηλότερη επιθυµία της".
Η Χαµάς απορρίπτει "κάθε επαφή µε το

Ισραήλ, τις αποκαλούµενες ειρηνευτικές διαδικασίες
και τις διεθνείς συνδιασκέψεις, ως ανίκανες να
αποδώσουν δικαιοσύνη ή να αποκαταστήσουν τα
δικαιώµατα των καταπιεσµένων και πιστεύει ότι η
λύση για το παλαιστινιακό ζήτηµα υπάρχει µόνο
µέσα από την συνεχή και αδιάλλακτη ένοπλη
αντίσταση και αντιπαράθεση  (Τζιχάντ)  µε τους
¨σιωνιστές¨, οι οποίοι θα πρέπει να εκδιωχθούν από
την ιερή γη της Παλαιστίνης". Η Χαµάς θεωρεί ότι η
γη της Παλαιστίνης, στην οποία συµπεριλαµβάνεται
όλο το σηµερινό Ισραήλ, χωρίς τα υψώµατα του Γκολάν
(που ανήκουν στην  Συρία και κατελήφθησαν από το

Ισραήλ το 1973) είναι η Ισλαµική πατρίδα, Ιερή γη
για τις επερχόµενες γενιές των Μουσουλµάνων µέχρι
την Ηµέρα της Κρίσεως, που δεν µπορεί να πα -
ραδοθεί ποτέ σε µη µουσουλµάνους. Υποστηρίζει ότι
ο Τζιχάντ για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης
από το Ισραήλ, που είναι κατακτητής αυτής της γης
είναι θρησκευτικό καθήκον για κάθε µουσουλµάνο
(και όχι µόνο για τους Παλαιστίνιους) και να εξαφα -
νίσει το κράτος του Ισραήλ. Μάλιστα η Χαµάς όχι
µόνο δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κρά -
τος, αλλά  αναφέρεται σε αυτό στην ∆ιακήρυξη της,
του 1988, ως "σιωνιστική οντότητα". 

`Η Χαµάς είναι µια µαχητική οργάνωση αλλά
συγχρόνως και ένα µαζικό κοινωνικό, πολιτικό και θρη -
σκευτικό κίνηµα   δοµηµένο σε  τρεις Πτέρυγες. Η πρώ -
τη πτέρυγα είναι το πολιτικό σκέλος µε επικεφαλής µέ -
χρι το 2005 τον εκτελεσθέντα  Σεΐχη Αχµάντ Γιασίν(ο
πολιτικός της ηγέτης σήµερα  είναι ο Μεσσάλα, που
ευρίσκεται στην Συρία, για λόγους ασφαλείας), που
ασχολείται µε την πολιτική γραµµή του κινήµατος, την
παραγωγή ενηµερωτικών φυλλαδίων, την ανεύρεση οι -
κο νοµικών πόρων (µεγάλος χρηµατοδότης η Σαουδική
Αραβία και τώρα το Ιράν), την οργάνωση και λειτουρ -

γία φιλανθρωπικών οργανώσεων, το κτίσιµο Σχολείων,
Τζαµιών, Νοσοκοµείων και γενικά µε φιλανθρωπίες
και κοινωνικά προγράµµατα.  Η δεύτερη πτέρυγα είναι
η υπηρεσία πληροφοριών, γνωστή ως Al - Majd (∆ό -
ξα), η οποία εκτός από καθήκοντα εσωτερικής αστυ -
νόµευσης στην Γάζα προέβαινε (και προβαίνει) σε εξου -
δετερώσεις (εκτελέσεις) παλαιστινίων ¨συνεργατών¨ µε
το Ισραήλ, καθώς και µια άλλη υπηρεσία "ηθικής" ασ -
φά λειας,  που καταδιώκει όσους παραβιάζουν τον Ισλα -
µικό νόµο. Η Τρίτη πτέρυγα είναι η επιχειρησιακή
τοιαύ τη,µε τις γνωστές Ταξιαρχίες Ιζ Αλ Ντιµ Αλ Κα -
σάµ (Izz al-Dim al-Qassam brigades), στη µνήµη του εν
λόγω Σεΐχη, του πατέρα της σύγχρονης αραβικής αντί -
στασης που σκοτώθηκε από τους Βρετανούς το 1935.
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Οι Ταξιαρχίες είναι  υπεύθυνες για πολλές επιθέσεις
αυτοκτονίας µε τους Shahid της (µάρτυρες)  εντός του
Ισραήλ, τη ∆. Όχθη και τη Γάζα και για  πολλές άλλες
ενέργειες, που άλλοι ονοµάζουν τροµοκρατικές και άλ -
λοι πράξεις αντίστασης, εξαρτάται από ποια γωνία βλέ -
πει κανείς τα γεγονότα, καθώς και ποιοι είναι οι στόχοι.
Π.χ. αν ο στόχος είναι άµαχοι πολίτες, αθώα γυναικό -
παιδα κλπ τότε θεωρούµε ότι είναι τροµοκρατική
ενέργεια, ενώ αν είναι στρατιωτικά ένοπλα τµήµατα
τότε είναι πράξη αντίστασης. 

Μέχρι το 2004 η δύναµη της Χαµάς περιο -
ριζόταν σχεδόν µόνο στη λωρίδα της Γάζας, όπου είχε
τον απόλυτο έλεγχο σε θέµατα τάξης και ασφάλειας.
Τον Μάιο 2005 η Χαµάς κέρδισε πάνω από το 1/3 των
δηµοτικών συµβούλων στη Γάζα και στη ∆. Όχθη παίρ -
νοντας ουσιαστικά τον έλεγχο από τη Φατάχ, στέλ -
νοντας το µήνυµα για τις µελλοντικές πολιτικές εξε -
λίξεις. Εξελίξεις που άλλαξαν το σκηνικό στην περιοχή,
όταν όπως προαναφέραµε τον Ιανουάριο 2006 κέρδισαν
τις εκλογές και ανέλαβαν την διακυβέρνηση της Πα -
λαιστινιακής Αρχής.  

Η Χαµάς  λαµβάνει  δωρεές από πολλά αραβικά
κράτη και ιδιαίτερα από τα κράτη του κόλπου, από
ιδιώτες χορηγούς και από µουσουλµανικά φιλανθρω -
πικά ιδρύµατα της Σαουδικής Αραβίας, από παλαι στι -
νίους εξόριστους, ακόµη και από αµερικανούς δωρητές.
Μόνο από το Ιράν, λαµβάνει  κατά ορισµένες πηγές
περί τα 28 εκατοµ. ∆ολάρια. Τα χρήµατα αυτά χρησι -
µοποιούνται  για το φιλανθρωπικό και όχι µόνο έργο
της, δηλαδή εκτός από τις διάφορες ανάγκες της και την
εκτέλεση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της και  για
αγορά όπλων, εκρηκτικών και πυροµαχικών.  Η Συρία
παραµένει το κέντρο - κλειδί των επιχειρήσεων της Χα -
µάς και το καθεστώς Άσσαντ συνεχίζει να παρέχει
υποστήριξη και προστασία στην ηγεσία της Χαµάς, που
εδρεύει στη ∆αµασκό και όχι στη Γάζα ή στη ∆. Όχθη,
για λόγους ασφαλείας. Να σηµειωθεί ότι οι σχέσεις του
Αραφάτ και της Φατάχ µε το Συριακό καθεστώς ήταν
σχέσεις µίσους, ο δε Αραφάτ δεν πήγαινε στη ∆αµασκό,
ούτε επί Χαφέζ Άσσαντ, ούτε επί του υιού του,
Μπασάαρ Άσσαντ, Προέδρου της Συρίας.    

Η Χαµάς είχε διαφοροποιηθεί σε πολλά πράγ -
µατα σε σχέση µε την PLO  και µετέπειτα ΦΑΤΑΧ,  του
Γιάσερ Αραφάτ. Σε αντίθεση µε τον Αραφάτ δεν υπο -
στήριξε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και φυσικά
δεν συµφώνησε µε την Συνθήκη του Όσλο και ήταν από
τους κύριες εκφραστές της άρνησης προς κάθε επαφή
µε το Ισραήλ. Στόχος της Οργάνωσης  είναι "να ση -
κώσει το λάβαρο του Θεού σε κάθε γωνιά της Πα -
λαιστίνης και να εξαφανίσει το σιωνιστικό µόρφωµα
(δηλαδή το Ισραήλ) και κάθε άλλο λαϊκό παλαι -
στινιακό κράτος που µπορεί να ιδρυθεί και να το
αντικαταστήσει µε µια Ισλαµική ∆ηµοκρατία", όπως
ξεκάθαρα  αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη του 1988. Η
πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ έγινε
το 1993 στο Τελ Αβίβ, ως έµπρακτη ενέργεια αντίθεσης
µε την συνθήκη του Όσλο. Με την έναρξη της δεύτερης

Ιντιφάντα, της επονοµαζόµενης και Ιντιφάντα του Αλ
Ακτσά,  η Χαµάς, στην πράξη οι Ταξιαρχίες της, συµ -
µετείχε ενεργά µόνη της, αλλά και συνεργαζόµενη µε
τις Ταξιαρχίες του Αλ Ακτσά της Φατάχ, σε πλείστες
βοµβιστικές επιθέσεις και επιθέσεις αυτοκτονίας  κατά
του Ισραήλ µε δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυ -
µατίες.  Το Ισραήλ καταδίκασε τα ηγετικά στελέχη της
Χαµάς σε θάνατο και άρχισε έναν αγώνα επιλεκτικών
εκτελέσεων των ηγετικών στελεχών των Παλαισ τι -
νιακών οργανώσεων που εµπλέκονταν σε βοµβιστικές
επιθέσεις και άλλες µορφές βίας εναντίον του Ισραήλ.
λόγους ασφαλείας. Η δηµοτικότητα της Χαµάς αυ -
ξήθηκε ραγδαία και ιδιαίτερα στη Γάζα µετά την
εκτέλεση  στις 22 Μαρτίου 2004 από την Ισραηλινή αε -
ρο  πορία του πνευµατικού της ηγέτη και εκ των ιδρυτών
της Χαµάς,  Σεΐχη Αχµάντ Γιασίν. Ο νέος ηγέ της της
Χαµάς ο Αµπντέλ Ραντίσι εκτελέστηκε και αυτός  από
την Ισραηλινή αεροπορία µετά από ένα µήνα από την
ανάληψη της ηγεσίας. Κατόπιν στην ηγεσία της Χαµάς
επελέγη   ο Μαχµούτ Ζαχάρ, πλην όµως η επιλογή αυτή

δεν ανακοινώθηκε ποτέ, για λόγους ασφαλείας. 
Μετά τον θάνατο του Γιάσερ Αραφάτ, Πρόε δ -

ρος της Παλαιστινιακής Αρχής εξελέγη αρχές του  2005
ο Μαχµούτ Αµπάς (Αµπού Μάζεν) αναλαµ βά νοντας
την ηγεσία της Φατάχ και της PLO. Τότε όλες οι Πα -
λαιστινιακές οργανώσεις και της Χαµάς συµπε ριλαµ -
βανοµένης συµµετείχαν τον Μάρτιο του 2005 στην ∆ιά -
σκεψη του Καΐρου, όπου αποφασίστηκε η ¨Ταχαντίγιε¨,
δηλαδή η αναστολή των επιθέσεων εναντίον του Ισ -
ραήλ, καθόσον διέβλεπαν το αδιέξοδο του αγώνα. Όν -
τως µετά την διάσκεψη αυτή οι βοµβιστικές επιθέσεις
αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ µειώθηκαν δραστικά
(σχεδόν µηδενίστηκαν) και οι ελπίδες  για την επα νέ -
ναρ ξη των ειρηνευτικών διαδικασιών αναθερµάνθηκαν.
Η απόφαση του τότε πρωθυπουργού του Ισραήλ Αριέλ
Σαρόν για µονοµερή και οριστική αποχώρηση από την
λωρίδα της Γάζας και η λεπτή, πρωτοφανής  και παρά -
δοξη επιχείρηση της αποµάκρυνσης 7.500 Ισραηλινών
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εποίκων, ακόµη και µε τη βία  από τη Γάζα από τον
Ισραηλινό Στρατό τον Αύγουστο του 2005, δηµιούρ -
γησε περαιτέρω ελπίδες για καλύτερες προοπτικές στο
παλαιστινιακό.   Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Χαµάς
αποφάσισε να συµµετάσχει στις επικείµενες βουλευ -
τικές εκλογές της Π.Α. του Ιανουαρίου 2006, όπου κά -
νοντας την µεγάλη έκπληξη και πετώντας στο καλάθι
των αχρήστων όλες τις δηµοσκοπήσεις κέρδισε τις εκ -
λογές. Έτσι ο Πρόεδρος της Π.Α. Μαχµούτ Αµπάς
ανέθεσε τον σχηµατισµό της κυβέρνησης στην Χαµάς,
η οποία ορκίστηκε περί τα τέλη Μαρτίου 2006,  µε
πρωθυπουργό τον Ισµαήλ Κανίγιε. Η συνεργασία των
δύο ανδρών, του Προέδρου Αµπάς και του πρωθυ -
πουργού Χανίγιε ξεκίνησε µε καλές προοπτικές, πλην
όµως την πορεία εµφανίστηκαν οι µεγάλες διαφορές
απόψεων για τα εθνικά θέµατα και τη ακολουθούµενη

πολιτική. 
Ο µετριοπαθής Πρόεδρος Αµπάς ήταν ο µόνος

αποδεκτός εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πλευράς
και µόνιµος συνοµιλητής µε το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την
Ε.Ε. και γενικά την διεθνή κοινότητα, ενώ η Χαµάς δεν
αναγνωριζόταν και παρέµεινε στο περιθώριο, αποκλει -
σµένη και αποµονωµένη, µη κάνοντας ούτε βήµα πίσω
στις αδιάλλακτες θέσεις και απόψεις της, η δε ιδεολογία
της παραµένει αµετακίνητη στην ∆ιακήρυξη του 1988.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Εγκλωβισµένη η Χαµάς στις αδιάλλακτες δια -
κηρύξεις της και µη θέλοντας καµία επαφή µε το
"Σιωνιστικό µόρφωµα", όπως αποκαλεί το Ισραήλ άρ -
χισε τότε ένα πόλεµο χαµηλής έντασης µε το Ισραήλ,
εκτοξεύοντας πυραύλους τύπου ΚΑΣΑΜ εναντίον του
Ισραήλ και προβαίνοντας και σε άλλες τροµοκρατικές
ενέργειες, όπως επιθέσεις βοµβιστών αυτοκτονίας,
παγιδεύσεις δρόµων κλπ.  Με τους πυραύλους ΚΑΣΑΜ
και ΚΑΣΑΜ 2 (αυτοσχέδιοι πύραυλοι ουχί µεγάλης ακ -
ρίβειας και µικρής σχετικά εκρηκτικής ύλης ) έπληττε
τις κοντινές στη Γάζα Ισραηλινές πόλεις, ιδιαίτερα δε
την πόλη Σντερότ, που ήταν δίπλα στα σύνορα της

Γάζας. 
Βέβαια οι επιθέσεις αυτές δεν προκαλούσαν

τόσο θύµατα ή ζηµίες µεγάλης έκτασης, πλην όµως
δηµιούργησαν ένα κλίµα ανασφάλειας και φόβου στους
Ισραηλινούς κατοίκους  των περιοχών αυτών. Το ψυχο -
λογικό αποτέλεσµα ήταν φοβερό και η πίεση προς την
Ισραηλινή κυβέρνηση ήταν τεράστια και συνεχής.
Μάλιστα µε την έναρξη δε της Ισραηλινής επίθεσης στη
Γάζα, η Χαµάς έκανε και επίδειξη των αυξηµένων πυ -
ραυ λικών δυνατοτήτων της, αφού έπληξε και άλλες πό -
λεις, όπως η Ασκελόν, το δεύτερο λιµάνι του Ισραήλ το
Ασντότ,  καθώς και την πόλη της ερήµου την Μπεερ Σέ -
βα, περίπου 45 ΚΜ απόσταση από τα σύνορα της Γάζας
και µάλιστα µε πυραύλους Κατιούσα, που µέχρι τότε
δεν είχαν εµφανιστεί στο προσκήνιο (προφανώς δώρο
από το Ιράν ή την Χεζµπολά του Λιβάνου). 
Το Ισραήλ στην αρχή ανέστειλε την διάθεση των κον -

δυλίων που αντιστοιχούν στους φόρους (ΦΠΑ) των
προϊόντων που διατίθενται στα παλαιστινιακά εδάφη
και προέβη σε αποκλεισµό της Γάζας, ανοίγοντας και
κλείνοντας τις διαβάσεις που συνέδεαν την Γάζα µε το
Ισραήλ κατά βούληση. Ακόµη τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η
Ε.Ε. σταµάτησαν την διάθεση οικονοµικής βοήθειας
προς την Π.Α. για την αδιάλλακτη στάση της Χαµάς και
την µη αναγνώριση του Ισραήλ. Στην ουσία σταµάτησε
η χρηµατοδότηση προς τη Χαµάς και τους κατοίκους
της Γάζας και τα χρήµατα πήγαιναν στην διοίκηση της
∆. Όχθης,   στον Πρόεδρο της Π.Α. Μαχµούτ Αµπάς και
την ΦΑΤΑΧ.  Στην ουσία η µόνη δίοδος ανεφοδιασµού
της Γάζας ήταν ο διάδροµος Φιλαδέλφεια µεταξύ Γάζας
και Αιγύπτου και φυσικά τα υπόγεια τούνελ κάτω από
το αµµώδες έδαφος του διαδρόµου. Η κατάσταση οδη -
γή θηκε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια χειροτέρεψε. Το
πρώτο γεγονός ήταν η απαγωγή ενός Ισραηλινού στρα -
τιώτη τον Ιούλιο του  2006, που ακόµα κρατείται αιχµά -
λωτος από τη Χαµάς και κατόπιν η σύλληψη τριών Ισ -
ραηλινών στρατιωτών από την "αδελφή" οργάνωση των
Χεζµπολά του Λιβάνου, που οδήγησε το Ισραήλ στον
δεύτερο πόλεµο του Λιβάνου τον Ιούλιο 2006, όπου το
Ισραήλ επί 33 ηµέρες σφυροκοπούσε τον Λίβανο (βα -
σικά µε τα αεροπορικά της µέσα και µε χερσαίες επι χει -
ρήσεις περιορισµένου βάθους), όπου κατόρθωσε στην
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ουσία να ηρωοποιήσει την Χεζµπολά και να µην
επιτύχει τίποτα το ουσιαστικό σε στρατιωτικό επίπεδο,
µε αποτέλεσµα στο Ισραήλ να συγκροτηθεί επιτροπή µε
πρόεδρο τον δικαστή Βίνογκραντ, η οποία στο πόρισµά
της επέρριψε τις ευθύνες στην τότε ηγεσία , δηλαδή τον
πρωθυπουργό κ. Εχούντ Όλµερτ,  τον Υπουργό Άµυ -
νας κ Πέρετζ και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Αντι πτέραρχο Ντάνι Χαλούτζ, για ελλειπή  πληρο φό -
ρηση, ατελή προετοιµασία και έλλειψη στρατηγικών
στόχων και µη επίτευξη των στρατιωτικών ΑΝΣΚ. Το
δεύτερο γεγονός που αξίζει να αναφερθεί είναι τα γεγο -
νότα του καλοκαιριού του 2007, όπου στην Γάζα είχαµε
την απαρχή του εµφυλίου σπαραγµού και το τέλος της
παρουσίας της ΦΑΤΑΧ και του µετριοπαθή Προέδρου
της Π.Α. Μαχµούντ Αµπάς στη Γάζα. Οι µάχες µεταξύ
των µαχητών της Χαµάς και των ανδρών της Φρουράς
της Παλαιστινιακής Αρχής κατέληξαν συντριπτικά υπέρ
της Χαµάς, οι δε συλληφθέντες άνδρες της Π.Α., πιστοί
στον Πρόεδρο Αµπάς σφαγιάσθηκαν δηµόσια, ως προ -
δό τες του παλαιστινιακού αγώνα. Στιγµές θλιβερές και
απαράδεκτες για τον παλαιστινιακό αγώνα µε Παλαισ -
τίνιους να εκτελούν Παλαιστίνιους αιχµαλώτους και
µαύρη σελίδα  στο Παλαιστινιακό!!!! Από τότε η διαί -
ρεση της Παλαιστίνης έλαβε την µορφή δύο κυβερ νή -
σεων σε δύο περιοχές, τη ∆. Όχθη µε την Φατάχ και τον
Πρόεδρο Αµπάς και τη Γάζα µε τη Χαµάς και τον
πρωθυπουργό Χανίγιε!

Μετά τα προαναφερθέντα αυτά γεγονότα και µε
τις ρουκέτες από τη Γάζα να πλήττουν συνεχώς τα
συνο ρεύοντα εδάφη του Ισραήλ και τους Ισραηλινούς
κατοίκους να είναι σε κατάσταση παραφροσύνης και να
πλέουν µένεα για την ανικανότητα της κυβέρνησής των
να τους προστατέψει, το Ισραήλ αφού έκανε κάποιες κι -
νήσεις πανικού, όπως κόβοντας το ρεύµα και κλείνον -
τας όλες τις εισόδους προς τη Γάζα, αποκόπτοντας την
Γάζα από κάθε µορφής τροφοδοσία, χωρίς να επιτύχει
απολύτως τίποτα, τότε όποιος γνωρίζει την κατάσταση
στην Μ. Ανατολή και την νοοτροπία του Ισραήλ ήταν
σίγουρος  για την  αντίδρασή του αργά ή γρήγορα. Και
η αντίδραση του Ισραήλ είναι δυστυχώς µία και µονα -
δική,  Πόλεµος . 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

Μετά την µονοµερή αποχώρηση των Ισραη -
λινών από την Γάζα το καλοκαίρι του 2005, η Χαµάς
δηµιούργησε Στρατό µε Ιεραρχική δοµή και οργά -
νωση, µε επικεφαλής τον  Ahmed Ja'abri, που θεωρείται
ότι είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντικαθι -
στώντας τον  Muhammad Deif. Η Χαµάς έχει διαιρέσει
την Γάζα σε πέντε τοµείς, στο Βορρά, στο κέντρο, στην
πόλη της Γάζας και δύο στον Νότο.  

Η στρατιωτική δοµή και διάταξη της Χαµάς
στη λωρίδα της Γάζας είναι όπως παρακάτω: 

Σύµφωνα µε αξιόπιστες δυτικές πηγές, καθώς
και στοιχεία του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, υπο -
λο γίζεται ότι η ένοπλη δύναµη της Χαµάς ανέρχεται

του λάχιστον σε 16.000 άνδρες , συνολικά δε ανέρχεται
σε 20.000, αν συνυπολογιστούν και οι µαχητές των
λοιπών Παλαιστινιακών Οργανώσεων όπως ο Islamic
Jihad, η  Popular Front for the Liberation of Palestine,
και η  Popular Resistance Committees,  οργανωµένη σε
8 Ταξιαρχίες. ∆ύο Ταξιαρχίες είναι αναπτυγµένες κατά
µήκος των συνόρων και  άλλες έξη εντός της Γάζας,  µε
αποστολή την κατασκευή και τοποθέτηση βοµβών, ναρ -
κών, αντιαρµατικών και αντιαεροπορικών πυρών και
την προστασία των τούνελ σύνδεσης Γάζας - Αιγύπτου.
Υπολογίζεται ότι το οπλοστάσιό των διαθέτει 32.000
τυφέκια Καλάσνικοφ ΑΚ-47, 2.000 ρουκέτες, 4.000
RPGs, 120 τόνους εκρηκτικών, 200-300 παγιδευµένα
τούνελ (που εκρήγνυνται όταν παραβιαστούν), 15
ΤΟΜΠ και άλλα ΤΘ οχήµατα διαφόρων τύπων, δεκάδες
οχήµατα τύπου τζιπ µε πολυβόλα και εκατοντάδες βλή -
µατα όλµων 120 χιλ. Οι περιοχές που δραστηριοποιείται
στρατιωτικά η Χαµάς και οι κύριες Παλαιστινιακές
πόλεις  και καταυλισµοί  στην λωρίδα της  Γάζας είναι
οι παρακάτω: 
� Μπέιτ Χανούν (50.000 κάτοικοι): Περιοχή
εκτόξευσης ρουκετών προς την πόλη Ασκελόν. 
� Μπέιτ Λαχίγια (25.000 κάτοικοι) Περιοχή
εκτόξευσης ρουκετών προς την πόλη Σντερότ.
� Προσφυγικός καταυλισµός Τζαµπαλίγια (150.
000 κάτοικοι): Περιοχή εκτόξευσης ρουκετών προς τις
πόλεις Ναχάλ Όζ  και Σντερότ. Υπάρχουν δε πολλές
αποθήκες πυροµαχικών και όπλων. Η Τζαµπαλίγια είναι
εξαιρετικά πυκνοκατοικηµένη πόλη, µε αποτέλεσµα
στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της πόλης να περι -
κλείουν  υψηλότατο  ρίσκο.  
� Προσφυγικός καταυλισµός Σιάτι. Κατοικία του
πρωθυπουργού Ισµαήλ Χανίγιε.
� Πόλη της Γάζας (500.000): Η πρωτεύουσα της
Γάζας µε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες  και στρατηγικό
κέντρο της Χαµάς .
� Σαλαγίεχ (60.000 κάτοικοι) : Το κυριότερο
κέντρο εκπαίδευσης των Ταξιαρχιών της Χαµάς. 
� Προσφυγικός καταυλισµός Νουζιράτ (65.000
κάτοικοι) : Βάση εκτόξευσης πυραύλων ΚΑΣΑΜ  και η
Βάση ∆ιοικητικής Μέριµνας της Χαµάς. 
� Ντιρ Ελ Μπαλάχ (24.000 κάτοικοι) : Κέντρο
εκπαίδευσης της Χαµάς. 
� Προσφυγικός καταυλισµός Μπουρέιζ (35.000
κάτοικοι) : Βάση εκτόξευσης πυραύλων ΚΑΣΑΜ.
� Κουράρα (15.000 κάτοικοι) : Περιοχή
εκτόξευσης ρουκετών.
� Κάν Γιουνίς (70.000 κάτοικοι): Στρατιωτικές
εγκαταστάσεις της Χαµάς. Χώρος εκτόξευσης ρουκε -
τών εναντίον της περιοχής Κιφουσίµ.
� Προσφυγικός καταυλισµός Ράφα (100.000
κάτοικοι): Κύριες και κεντρικές αποθήκες οπλισµού της
Χαµάς. Σηµείο σύνδεσης των υπογείων τούνελ της Γά -
ζας προς το Σινά. 
� ∆ιάδροµος της Φιλαδέλφειας: Ειδικός διά -
δροµος από Γάζα προς Σινά Αιγύπτου, όπου παραµένει
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υπό τον έλεγχο της Χαµάς και η περιοχή αυτή είναι τα
µόνα σύνορα της Γάζας µε την Αίγυπτο. Είναι η περιοχή
που τα πλείστα τούνελ συνδέονται και υπάρχει πρό -
σβαση προς την Αίγυπτο ή σε υπόγεια τούνελ ενα πο -
θήκευσης οπλισµού και πυροµαχικών. 

Εδώ να διευκρινίσουµε τα εξής: Ο διάδροµος
της Φιλαδέλφειας είναι ζωτικής  σηµασίας για την Γάζα.
Ενώ τα υπόλοιπα σύνορα της Γάζας, καθώς και αυτά µε
την Αίγυπτο είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του Ισραη -
λινού Στρατού, ο διάδροµος αυτός απολαµβάνει ειδικού
καθεστώτος και οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά της
Γάζας έχουν την αποκλειστική ευθύνη και ασκούν πλή -
ρη έλεγχο, χωρίς οι Ισραηλινοί να µπορούν να επεµ -
βαίνουν. Στην περιοχή αυτή καταλήγουν σχεδόν όλα τα
υπόγεια τούνελ που έχουν κατασκευάσει οι Παλαι -
στίνιοι από την Γάζα προς το Σινά και έτσι έχουν στην
ουσία σπάσει τον ασφυκτικό αποκλεισµό των Ισραη -
λινών από στεριά , θάλασσα και αέρα. Έτσι µπορούν να
περνούν ανενόχλητα από τη Γάζα στην Αίγυπτο και
αντίστροφα και να µεταφέρουν τρόφιµα  και εφόδια (αν
υπάρχει αποκλεισµός από Ισραήλ), καθώς επίσης και
οτιδήποτε άλλο θελήσουν και συνήθως χρησιµοποιούν -
ται και για εισαγωγή όπλων και πυροµαχικών, καθώς
και κάθε µορφής λαθρεµπόριο. Ακόµη να διευκρι νί -
σουµε ότι οι προσφυγικοί καταυλισµοί , που στην ουσία
είναι πλήρεις πόλεις, διατηρούν αυτό το καθεστώς, καθ -
ό σον έτσι παραµένουν υπό την φροντίδα της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ (µε βοήθεια σε τρόφιµα, φάρ -
µακα κλπ), οπότε συµφέρει να ισχύει το καθεστώς του
προσφυγικού καταυλισµού .

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Όπως προαναφέραµε το Ισραήλ επιτέθηκε
ξαφνικά στην Γάζα την 27η ∆εκ. 2008, µε ανηλεείς βοµ -
βαρδισµούς επί επταήµερο. Κατόπιν έγινε η εισβολή
των χερσαίων δυνάµεων στην λωρίδα της Γάζας µε

Μονάδες µηχανοκινήτου Πεζικού και Αρµάτων. 

Οι Ισραηλινές δυνάµεις προήλασαν µέχρι τις
παρυφές των κυριοτέρων πόλεων και εκεί έγινε η πε -
ρίσφιξη και η αποκοπή αυτών. Όπου ήταν δυνατόν ει -
σήλ θαν στα περίχωρα των πόλεων, σε όση απόσταση
τους εξασφάλιζε ασφάλεια και από εκεί προσπάθησαν
να καταστρέψουν στρατιωτικές βάσεις, αποθήκες όπ -
λων και πυροµαχικών και γενικά να προκαλέσουν τη
µεγαλύτερη φθορά στους µαχητές της Χαµάς. ∆εν προ -
σπάθησαν βέβαια να εισέλθουν εντός των πόλεων και
των προσφυγικών καταυλισµών στη Γάζα, καθόσον οι
επιχειρήσεις και η εκκαθάριση κατοικηµένων τόπων
είναι από τις πλέον δύσκολες επιχειρήσεις και οι Ισραη -
λινοί το πλήρωσαν στο Τζενίν το 2002. ∆ηλαδή επιχει -
ρησιακά οι χερσαίες δυνάµεις έκαναν επίδειξη της πα -
ρουσίας των στα περίχωρα των πόλεων και απέκοψαν
τις οδούς επικοινωνιών µεταξύ των πόλεων, κάτι που το
επιτυγχάνουν και οι Έλληνες αγρότες, όταν καταλαµ -
βάνουν τους εθνικούς δρόµους.

Και όταν πέρασαν 22 ηµέρες και αφού βοµ -
βάρδισαν στρατιωτικούς  στόχους, σχολεία και ¨ΟΗΕ -
δες¨ και πλησίαζε η ώρα για την ορκωµοσία  του νέου
Αµερικανού Προέδρου, η Ισραηλινή ηγεσία έκρινε ότι
επετεύχθησαν οι στόχοι και αποφάσισαν µονοµερώς
την κατάπαυση του πυρός, το πέρας των εχθροπραξιών
και σε λίγες ηµέρες αποσύρθηκαν από την Γάζα. Τις
επι χειρήσεις στην Γάζα διεξήγαγε η Southern
Command, µεγάλος Σχηµατισµός µεγέθους Σώµατος
Στρατού. 

Η Southern Command ενισχυµένη µε την
Ταξιαρχία Golani, µε εµπειρία από τον πόλεµο του Λι -
βάνου διαθέτει δύο ΤΘ Μεραρχίες ( στην Εφεδρεία) και
δύο Μεραρχίες ΠΖ, την Μεραρχία GAZA (Southern
Foxes), µε δύο Ταξιαρχίες ΠΖ την Ταξιαρχία  ¨Ka tif¨
και την Ταξιαρχία  ¨Gefen¨, καθώς και την 80 Μεραρχία
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EDOM, µε δύο Ταξιαρχίες ΠΖ, την Ταξιαρχία  ¨ Arava¨
και την Ταξιαρχία  ¨Sagi¨. Φυσικά µε όλες τις προ -
βλεπόµενες Μονάδες Υποστήριξης και ∆ιοικητικής
Μέριµνας.  Οι απώλειες  από τον πόλεµο στην Γάζα
είναι για µεν τους Παλαιστινίους επισήµως ΝΕΚΡΟΙ:
1.315, ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ: 5.340, µεταξύ αυτών πολλά
παιδιά και γυναίκες,  των δε  Ισραηλινών  είναι πολύ
µικρές, λίγο πάνω από δέκα νεκρούς.  

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα ερωτήµατα που αναφύονται µετά από όλα
αυτά είναι πολλά µε κυρίαρχο γιατί οι Παλαιστίνιοι
ψήφισαν Χαµάς, διότι οι εξελίξεις ήταν προβλέψιµες.
Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις επ΄ αυτού. Όπως ανα φέρ -
θηκε η Χαµάς είναι  ένα κίνηµα που εκφράζει  θρη -
σκευτικά όλους τους Μουσουλµάνους µε τις καθαρές
θρησκευτικές της θέσεις, ιδιαίτερα δε τους µουσουλ -
µάνους φονταµενταλιστές . Η φιλανθρωπική της δράση
και το κοινωνικό της έργο την καθιστούσαν εξαιρετικά
δηµοφιλή, ιδιαίτερα στην λωρίδα της Γάζας, όπου στην
κυριολεξία κυριαρχούσε και κυβερνούσε µε δικά της
ένοπλα τµήµατα που ήλεγχαν την κατάσταση και επέ -
βαλλαν την τάξη και όχι µόνο. Ο αλυτρωτισµός που
εξέφραζε και διακήρυττε µε λόγια και µε έργα αντιπρο -
σώπευε την συντριπτική πλειοψηφία του παλαιστι νια -
κού λαού. Οι ¨Σαχίντ¨ (µάρτυρες ) µε τις επιθέσεις αυ -
το κτονίας, γίνονταν ήρωες στα µάτια του απλού πα -
λαιστίνιου, που ζούσε ανεκπαίδευτος και αµαθής στην
ανέχεια και σε µια ζωή µε µέλλον το τίποτα. Ο Γιάσερ
Αραφάτ µε το κόµµα του τη Φατάχ, από ιστορικός ηγέ -
της  και µπροστάρης του παλαιστινιακού αγώνα µετα -
τράπηκε (όταν έγινε Πρόεδρος της Π.Α. µετά την συν -
θήκη του Όσλο) σε έναν διεφθαρµένο σατραπίσκο, χω -
ρίς ρεαλιστικά οράµατα και προοπτικές για το µέλλον
του λαού του. Η κυβέρνησή του διοριζόµενη και παυό -
µε νη κατά το δοκούν από τον ίδιο, µε συγγενείς και
ευνοουµένους του, ήταν βουτηγµένη στον βούρκο της
δια πλοκής και της διαφθοράς σε τέτοιο βαθµό που
ακόµη και οι υποστηρικτές του να την καταδικάζουν. Οι
αποκαλύψεις  για την προσωπική περιουσία του Γιάσερ
Αραφάτ, µετά τον ανεξήγητο και µε πολλά ερωτηµα -
τικά θάνατό του, προξένησε θλίψη (αν είναι αληθές) για
το ιλιγγιώδες ποσό που αποκαλύφτηκε.  Οι καθαρές,
υγιείς και ρεαλιστικές  παλαιστινιακές φωνές, όπως του
σηµερινού µετριοπαθή ηγέτη και προέδρου της Π.Α.
Μαχ µούτ Αµπάς (που είχε τεθεί τότε στο περιθώριο)
πνίγονταν από το καθεστώς  µε απειλές ή  ακόµη και µε
χρήση βίας. 

Όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση του παλαι -
στινιακού λαού και συσσωρευόταν συνεχώς µέσα του.
Έτσι οι παλαιστίνιοι που έχουν δηµοκρατική συνείδηση
ζώντας επί πολλές δεκαετίες µε τους Ισραηλινούς ψή -
φισαν ελεύθερα και συνειδητά το άλλο, το διαφορετικό,
το επαναστατικό, το βίαιο από το στάσιµο, το βρώµικο,
το διεφθαρµένο κατεστηµένο, που δεν εδικαίωσε τις

προ σδοκίες των για την δηµιουργία παλαιστινιακού
κράτους, έστω και αν ρίσκαραν µε την επιλογή τους.
Πίστευαν  ότι η σκληροπυρηνική Χαµάς θα διαπραγ -
µατευτεί (όποτε θα διαπραγµατευόταν)  καλύτερα από
τη Φατάχ, τα δικαιώµατά των,  τα δίκαιά των. Γνωρί -
ζουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερα µε την
σκληρή και µέχρι τώρα αδιάλλακτη στάση της Χαµάς,
από την µετριοπαθή και σώφρωνα  πολιτική   του Προέ -
δρου Μαχµούντ Αµπάς , αλλά προτίµησαν το ρίσκο από
την τελµάτωση. Το ρίσκο που επαληθεύτηκε µε τον πό -
λεµο της Γάζας, που ναι µεν δεν κέρδισαν (και πως θα
µπορούσε να γίνει αυτό) πλην όµως  δεν είναι ηττηµέ -
νοι. Αισθάνονται και είναι δικαιωµένοι ηθικά, έχουν
κερδίσει την γενική συµπάθεια και συµπαράσταση και
τσαλαπάτησαν το προφίλ του Ισραήλ γενικά και τώρα
περιµένουν µε τον νέο πλανητάρχη Μπαράκ Οµπάµα να
αποκοµίσουν τα οφέλη. Οι ανθρώπινες απώλειες δεν
τροµάζουν τον Παλαιστινιακό λαό, ουδέποτε τις έλαβαν
υπόψη. Η γενναία αντιµετώπιση του θανάτου είναι εκ -
τός των άλλων και απόρροια της θρησκευτικής των
αντίληψης περί θανάτου, οπότε δεν στέκονται στον
αριθ µό των απωλειών. Έτσι στο ερώτηµα που θέσαµε
γιατί η Χαµάς έκανε όλα αυτά προκαλώντας το Ισραήλ,
νοµίζουµε ότι η απάντηση έρχεται αβίαστα. Είναι θέµα
ιδεολογίας,  θρησκευτικής αντίληψης και ¨φιλοσο φι -
κής αντίληψης¨ περί ζωής, περί έννοιας δικαίου, περί
εθνικού αγώνα, περί εχθρού κλπ. Έτσι ο νεαρός Πα -
λαιστίνιος που ζει µέσα στην ανέχεια και στην εξαθ -
λίωση (και σε αυτό εκτός από το Ισραήλ ευθύνεται και
ολόκληρη η διεθνής κοινότητα) το µόνο που έχει να χά -
σει είναι οι αλυσίδες του και για αυτό γίνεται καµικάζι ,
για να βρει και τον παράδεισο που του υποσχέθηκαν οι
Μουλάδες. Όταν η ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ του Αλ ΑΚΤΣΑ βρι -
σκόταν σε πλήρη εξέλιξη µε πολλές απώλειες από την
Παλαιστινιακή πλευρά, ο Γιάσερ Αραφάτ είχε δηλώσει
µια αλήθεια που εµείς στον ∆υτικό κόσµο δεν
αντιλαµ βανόµαστε και έτσι δεν µπορούµε να εξη -
γήσουµε την συµπεριφορά των λαών στην Μ. Ανα -
τολή. Είπε ο Αραφάτ "εµείς µπορούµε να αντέξουµε
πολλές ανθρώπινες απώλειες , πολλές χιλιάδες , αυτοί
(δηλαδή οι Ισραηλινοί) µπορούν";  Έτσι το θέµα για
αυτούς δεν είναι πόσες απώλειες είχαν, αλλά τι πέτυχαν
ή έστω τι δεν έχασαν. Και σίγουρα δεν έχασαν την µα -
χητική τους ισχύ και ικανότητα, η Χαµάς δεν επλήγη σε
µεγάλο βαθµό, δεν καταστράφηκε ή δεν µειώθηκε η δύ -
ναµή της στην Γάζα (αντιθέτως συσπείρωσαν τον Πα -
λαιστινιακό λαό).  Ακόµη η Χαµάς έγινε γνωστή σε όλο
τον κόσµο και όχι µόνο αυτό. Οι ¨τροµοκράτες¨ πλέον
έγιναν συµπαθείς, ο αγώνας των δίκαιος και εθνικο -
απελευθερωτικός!! Και ακόµη ακόµη από την διεθνή
αποµόνωση  που ήταν,  βρέθηκαν να συνοµιλούν πλέον
µε ισχυρά κράτη και να ακούγεται ο λόγος των και οι
απόψεις των. Η διεθνής κοινότητα ¨ανακάλυψε¨ πλέον
την Χαµάς και την τοποθέτησε στο τραπέζι των συνο -
µιλιών για το Παλαιστινιακό, κάτι που γίνεται για πρώ -
τη φορά. Τώρα δεν υπάρχει µόνο µία Παλαιστινιακή
εκπροσώπηση για το Παλαιστινιακό ο Πρόεδρος Μαχ -
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µούτ Αµπάς , αλλά λόγο και θέση στις συνοµιλίες για το
Παλαιστινιακό και το µέλλον του Παλαιστινιακού λαού
έχουν και οι ¨αιρετικοί¨ της Γάζας, οι ηγέτες της Χαµάς.
Αν αυτό δεν είναι νίκη , τότε τι είναι για την Χαµάς και
την πολιτική της πορεία και εξέλιξη.  Μα, θα πει κά -
ποιος για τις ανθρώπινες απώλειες. Εξηγήσαµε πιο πά -
νω ότι αυτές δεν υπολογίζονται και είναι εκτός Πα -
λαιστινιακής ¨κουλτούρας¨ και είναι µέρος του στρα -
τηγικού των σχεδιασµού, όσο και αν ακούγεται περίερ -
γο ή και µακάβριο. Σε ότι αφορά  τις υλικές ζηµίες εκεί
είναι που η Χαµάς πέτυχε  ολοκληρωτική νίκη. Η διε -
θνής κοινότητα ζήτησε από το καθεστώς της Χαµάς να
κάνει µια αποτίµηση των ζηµιών για να δοθεί οικονο -
µική βοήθεια για την ανοικοδόµηση της Γάζας. Η Χα -
µάς αποτίµησε τις ζηµίες σε 3,5 δις ∆ολάρια και η ∆ιε -
θνής κοινότητα αποφάσισε και ενέκρινε τελικά ποσό 4,5
δις δολαρίων!!!

Σε ό,τι αφορά την Ισραηλινή πλευρά και παρά
τους πανηγυρισµούς και τις µεγαλοστοµίες των ηγετών
των, περί επίτευξης των στόχων και ότι είναι οι νικητές,
θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα
οφέλη του πολέµου. Οι Ισραηλινοί επικαλέστηκαν την
ασφάλεια των περιοχών και απεφάσισαν τις αεροπο -
ρικές προσβολές και την εισβολή στην Γάζα. Βοµ βάρ -
δισαν πόλεις και χωριά, έριξαν βόµβες επί δικαίων και
αδίκων, µε µεγάλο αριθµό θυµάτων σε αµάχους, προκα -
λώντας την  διεθνή κατακραυγή  και µήνη.  Η απάν θρω -
πη πλευρά των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα έχει
πια αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη µνήµη όλων. Οι εικόνες
φρίκης έχουν εξουδετερώσει το βασικό  επιχείρηµα των
Ισραηλινών ότι οι κάτοικοι στο νότιο Ισραήλ ζουν υπό
καθεστώς τρόµου στις περιοχές όπου η Χαµάς ρίχνει τις
ρουκέτες της. Άλλο όµως να οµιλείς περί τρόµου και
άλλο να βλέπεις κάθε βράδυ στο σπίτι σου  τη φρίκη και
το θάνατο που σπέρνουν αδιάκριτα οι δικές σου βόµβες.
Στον τοµέα της προπαγάνδας το Ισραήλ έχει υποστεί
στρατηγική ήττα, παρά την τεράστια επιρροή που ασκεί
στα διεθνή ΜΜΕ

Είναι η δεύτερη ήττα του Ισραήλ στον τοµέα
της προπαγάνδας, µετά την καταστροφική στρα -
τιωτική επιχείρηση στο Λίβανο και την αδυναµία του
να νικήσει οριστικά και κατά κράτος την Χεζµπολά.
Ούτε καν τους τρεις στρατιώτες του δεν απελευθέρωσε,
οι οποίοι παραδόθηκαν στο Ισραήλ µετά δύο χρόνια
µέσ α σε φέρετρα. Και τότε, προ τριών περίπου  ετών, το
ίδιο σκηνικό φρίκης από τους βοµβαρδισµούς, που
προ κάλεσε την αντίδραση της (δυτικής) κοινής γνώµης,
έτσι ώστε όχι µόνο να αποκαλυφθεί η αδυναµία του
Ισραήλ στο στρατιωτικό πεδίο αλλά να εµφανιστεί και
ως ανάλγητος θύτης. Και τώρα ξανά το ίδιο λάθος, το
ίδιο αποτυχηµένο στρατιωτικό σενάριο, λες και την
ηγεσία του Ισραήλ το διακατέχει διαχρονικά µια κατάρα
να διαπράττει τα ίδια λάθη και αυτό φανερώνει πολλά,
αν και τώρα φαίνεται να του έκλεισαν πονηρά το µάτι
για επιχειρήσεις προς εξάλειψη της Χαµάς, οι ΗΠΑ

(ακυβέρνητες στην ουσία µέχρι αναλήψεως των καθη -
κόντων του Μπαράκ Οµπάµα), η Ε.Ε. η Παλαιστινιακή
Αρχή και τα Αραβικά κράτη, που όλοι ήθελαν την εξου -
δετέρωση της Χαµάς. Φανερώνει αδυναµία επιλογής
στρατηγικών στόχων, δίκαιης αντίληψης των εθνικών
θεµάτων,  αδυναµία λήψης γενναίων αποφάσεων έστω
και κόντρα στις ακραίες εθνικιστικές φωνές και αντι -
λήψεις, µε όραµα και προοπτική, πίστη και θέληση για
ειρήνη στην περιοχή. Αργά, ίσως, αλλά σταθερά το
Ισραήλ καταφέρνει το φαινοµενικά αδύνατον. Να
αντιστρέψει την εικόνα του θύµατος που µε κόπο
είχε χτίσει πάνω στο υπαρκτό όσο και τραγικό
γεγονός του Ολοκαυτώµατος. Ακόµη και αν έχει δί -
καιο, όπως στην συγκεκριµένη περίπτωση µε την
Χαµάς, το έχασε στο τέλος µε την υπέρµετρη βία που
επέδειξαν στις επιχειρήσεις.  Η αποστροφή της κοινής
γνώµης υποχρέωσε  τις δυτικές κυβερνήσεις να παρέµ -
βουν µε αποτέλεσµα η ισραηλινή επιχείρηση, ακόµα και
στο στρατιωτικό σκέλος της, να µείνει ηµιτελής. Το
Ισραήλ βοµβαρδίζοντας σωρηδόν αµάχους, εξοµοιώ νε -
ται µε όσους αποκαλεί τροµοκράτες, τους απελπισµέ -
νους, αδαείς και θρησκόληπτους καµικάζι, που ζω σµέ -
νοι εκρηκτικά σκορπούν το θάνατο για την επουράνια
απόλαυση και τον παράδεισο µε τις 72 παρθένες για τον
καθένα. Αν το Ισραήλ "επιτύχει" (και µάλλον φθάνει
στον τελικό του στόχο) να µεταστρέψει την εύνοια της
ευρωπαϊκής κοινής γνώµης σε αδιαφορία (αν όχι σε
αντιπάθεια) τότε τη στιγµή της τελικής λύσης θα
πληρώσει υψηλό τίµηµα. Θα υποχρεωθεί στη χειρότερη
λύση. 

Το Ισραήλ, λένε, ήθελε  µια ολοκληρωτική νίκη
πριν να αναλάβει ο Οµπάµα, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ,
ώστε να επιβάλλει τους όρους της ειρήνης, εξοβε λί -
ζοντας τη Χαµάς ως παράγοντα διαπραγµατεύσεων.
Ολοκληρωτική νίκη σηµαίνει, όµως, κατοχή της Γάζας
και ακολούθως ταχύτατη κατάρρευση της Χαµάς, κατα -
στρέφοντας ολοκληρωτικά την στρατιωτική της δοµή,
επειδή το αντάρτικο δεν εξαφανίζεται µε την κατάληψη
του εδάφους. Ήδη, όµως, η αποτυχία στο Λίβανο απέ -
ναν τι στη Χεζµπολά προδιέγραφε ότι η ολοκληρωτική
νίκη ήταν εξωπραγµατικός στόχος. Και όµως το Ισ -
ραήλ το διέπραξε ξανά επαναλαµβάνοντας τα λάθη του.
Λύση, λοιπόν, χωρίς συµφωνία πλέον της Χαµάς,  τώρα
φαίνεται αδύνατη και ως εκ τούτου το Ιράν που τη στη -
ρίζει παραµένει ισχυρός (αφανής) παίκτης. Ούτε νίκη ,
ούτε Κατοχή, ούτε καταστροφή ή κατάρρευση της Χα -
µάς σηµαίνει αποτυχία του Ισραηλινού σχεδιασµού.
∆εν κέρδισαν οι Ισραηλινοί, δεν έχασαν οι Παλαι -
στίνιοι, ούτε η Χαµάς, που παραµένει ισχυρότατος
πλέον   παίκτης στην περιοχή και αργά η γρήγορα θα
κλη θεί να καθίσει και αυτή στο τραπέζι των διαπραγ -
µατεύσεων, κάτι που δεν ήθελε το Ισραήλ , ούτε η Π.Α.
µε τον Πρόεδρο Μαχµούτ Αµπάς, ούτε τα περισσότερα
Αραβικά κράτη. H Χαµάς εκτιµάται ότι έχει χάσει περί
τους 500-700 µαχητές της, ενώ έχουν τραυµατιστεί µε -
ρικές χιλιάδες, οι οποίοι σύντοµα οι περισσότεροι θα
ξαναπιάσουν το όπλο τους. Είχε και κάποιες απώλειες
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σε ηγετικά στρατιωτικά στελέχη, πλην όµως οι νεότεροι
ηγέτες είναι ήδη έτοιµοι. Μικρό το κακό για τη Χαµάς.

Στο Ισραήλ µετά τις θριαµβολογίες έρχεται ο
σκεπτικισµός για το µετά. Λοιπόν τι έχουµε µετά; Η
Χαµάς είναι ακόµα εκεί, θριαµβολογεί και αυτή και
ανασυντάσσεται, ξαναφτιάχνει τα βοµβαρδισµένα τού -
νελ και τα Αραβικά κράτη και η ∆ιεθνής κοινότητα
(Ε.Ε., ΗΠΑ , Ρωσία)  τους διαθέτουν 4,5  δις $ για την
ανοι κοδόµηση της Γάζας. Στο Ισραήλ,  η νέα κυβέρ -
νηση µε πρωθυπουργό τον Βενιαµίν Νετανιάχου, του
δεξιού κόµµατος Λικούντ που συγκρότησε τελικά κυ -
βέρ νηση πρόσφατα, καλείται πλέον να αντιµετωπίσει
και να λύσει  τα δύο κυριότερα προβλήµατα του Ισ -
ραήλ, το Παλαιστινιακό και το θέµα των πυρηνικών του
Ιράν, που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουµε. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο γράφων προσπάθησε να παρουσιάσει τα
γεγονότα και τις εξελίξεις στην περιοχή, αντλώντας
στοιχεία από την εµπειρία του επί τρία έτη, κατά την
διάρκεια της δεύτερης ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ (2000-2003).
Προσπάθησε να απαριθµήσει γεγονότα και να εξηγήσει
συµπεριφορές, αφήνοντας στην άκρη συναισθηµα τι -
σµούς και ενδεχοµένως προκαταλήψεις, προσπαθώντας
να βρεθεί στη µέση και να προσπαθήσει να εξηγήσει τα
τεκταινόµενα στην Μ. Ανατολή και δη στο Παλαι στι -
νιακό, µε ψυχραιµία και νηφαλιότητα, όσο µπορεί να
έχεις σε περιπτώσεις πολέµου. Είναι εύκολο να δαι -
µονοποιήσουµε τους Ισραηλινούς και να αγιοποιή -
σουµε τους Παλαιστινίους, ιδιαίτερα  µε την συναι σθη -
µατική φόρτιση των πρόσφατων  γεγονότων και των
φρικτών εικόνων, που αντικρίσαµε από τους Ισραη -
λινούς βοµβαρδισµούς. Όπως προαναφέραµε οι Ισ -
ραηλινοί δεν κέρδισαν, ούτε οι Παλαιστίνιοι έχασαν. Το
µόνο που χάθηκε είναι η ανθρωπιά και η αίσθηση του
µέτρου. Και φυσικά πολλές αθώες ψυχές. Και τότε γιατί
έγινε αυτός ο πόλεµος; Καλό το ερώτηµα, η απάντηση
πρέπει να δοθεί από αυτούς (και από τις δύο πλευρές)
που προκάλεσαν, έσπειραν θύελλες, θέρισαν ανέµους,
πήραν λάθος αποφάσεις, δεν είχαν όραµα, δεν είχαν
προο πτική, άγονται και φέρονται από ιδεολογίες,
ιδεοληψίες, θρησκευτικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις,
φανατισµό, εχθρότητα προς τον αντίπαλο, υπεροψία,
υποτίµηση της άλλης πλευράς, έλλειψη στρατηγικής
και τακτικής.        

Κατά την άποψή µας οι ευθύνες ανήκουν σε
όλες τις πλευρές, φυσικά όχι στον ίδιο βαθµό. 

Ευθύνες ακόµη έχει η διεθνής κοινότητα, που
δεν µπόρεσε να βοηθήσει τα δύο έθνη να βρουν µια
λύση και να ζήσουν πλάι πλάι µε ειρήνη. 

Ευθύνες έχει και  ο Αραβικός κόσµος, που
µόνο µεγαλοστοµίες και κραυγές άνευ ουσίας εκστο -
µίζει, που όχι µόνο δεν βοήθησε τον Παλαιστινιακό λαό
να κάνει επιτέλους κράτος, αλλά αντιθέτως σε πολλές
περιπτώσεις τορπίλισε την ειρηνευτική διαδικασία και

απέτρεψε την σύναψη συµφωνίας για την δηµιουργία
Παλαιστινιακού κράτους, όπως τον Ιούλιο του 2000,
στις συνοµιλίες του  Καµπ Ντέιβιντ. Ευθύνες φυσικά
έχουν και οι ακραίες φωνές και αντιλήψεις, που πα -
ρασύρουν τον λαό και από τις δύο πλευρές όχι προς   το
εφικτό και δίκαιον, αλλά προς το ανέφικτο,   το µη ρεα -
λιστικό,  το απραγµατοποίητο, την ουτοπία. Και τέλος
ευθύνες έχουν οι ηγεσίες και των δύο λαών, που δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά υποτά -
χθηκαν στις ακραίες φωνές, στις ακραίες εθνικιστικές
αντιλήψεις, στον εύκολο  δρόµο της συναίνεσης και δεν

έλαβαν τις γενναίες, δίκαιες και εφικτές  αποφάσεις. 
Τελειώνοντας θα προσπαθήσω να δώσω µια

εξήγηση, όπως εγώ την αντιλαµβάνοµαι, για την
αντίδραση των Ισραηλινών µε υπέρµετρη βία και σφο -
δρότητα, αν και τα βιώµατα από το Ολοκαύτωµα θα
έπρεπε, κατά ορισµένους, να τους είχε κάνει πιο ήπιους
κατά τις πολεµικές επιχειρήσεις. Κατά την άποψή µου,
που δεν διεκδικεί την απόλυτη αλήθεια, πλην της εµ -
πειρία τριών ετών στην περιοχή, οι Ισραηλινοί, λαός
ταλαιπωρηµένος, επί χιλιετίες στην διασπορά και συ -
νεχώς διωκόµενος, ζούσαν µε το όραµα και το όνειρο
της δηµιουργίας Ισραηλινού κράτους. Κινδύνεψαν
πολλές φορές να αφανιστούν, ιδιαίτερα µε το Ολο -
καύτωµα, το οποίο ήταν και η Λυδία λίθος,  για την
δηµιουργία Ισραηλινού κράτους. Έτσι οι Ισραηλινοί
αισθάνονται µεγάλη ανασφάλεια και θέλοντας να
διατηρήσουν το µονάκριβό τους όνειρο, σε συνδυασµό
µε την στρατιωτική υπεροχή τους και την εθνική υπε -
ροψία που τους διακατέχει(ακόµη πιστεύουν ότι είναι ο
εκλεκτός λαός) εκδηλώνουν αυτή την ανασφάλεια  µε
υπέρµετρη βία. Είναι κρίµα όµως, διότι έτσι δεν
λύνονται τα προβλήµατα, αλλά τα διατηρούν και τα
αυξάνουν. Σε ότι αφορά τον Παλαιστινιακό λαό (κατά
την άποψή µου από τα πιο έξυπνα και ικανά έθνη στην
περιοχή και όχι µόνο), που τόσο έχει υποφέρει και τόσο
αίµα έχει χύσει θα πρέπει η διεθνής κοινότητα και ο
Αραβικός κόσµος να τον βοηθήσει  να κάνει  επιτέλους
Παλαιστινιακό κράτος, γιατί πρέπει και του το
χρωστάνε από καιρό και να µην τον αφήσουνε ξανά να
επηρεάζεται και να ποδηγετείται  από φανατικές,
¨θρησκοληπτικές¨ και ακραίες εθνικιστικές  αντιλήψεις,
µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
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Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που
άρχισε να συζητείται στο αµερικανικό Κογκρέσο η
αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων, κυρίως το
1915 στην ευρύτερη περιοχή της σηµερινής Ανατο-
λικής Τουρκίας. Το θέµα µέχρι σήµερα συζητείται και
ξανασυζητείται ετησίως και πάντα αναβάλλεται η από-
φαση. Άλλα "λόµπυ" στις ΗΠΑ επιµένουν στην επα-
ναφορά της συζήτησης. Ενώ, άλλα θέλουν να καθυσ-
τερήσουν να ληφθεί απόφαση.

Αυτό αναµένεται να γίνει και πάλι, µάλιστα
τώρα, που, ίσως φαινοµενικά, προβάλλεται ως αιτιολο-
γικό η αναµονή πιθανού συµβιβασµού πράγµατι,
πρόσφατα παρατηρούνται σηµάδια προσέγγισης. Ο
Τούρκος Πρόε-
δρος παρακολού-
θησε διεξαγωγή
ποδοσφαιρ ικού
αγώνα Αρµενίας-
Τουρκίας, στο
Ερεβάν, το Σεπ-
τέµβριο 2008, µε-
τά από πρόσκληση
του Προέδρου της
Αρµενίας. Επίσης,
έγιναν και εκατέ-
ρωθεν συναντή-
σεις Πρωθυπουρ-
γών και Υπουργών
Εξωτερικών, χω-
ρίς ποτέ να αγγίζεται η ουσία.

Η ιστορία έχει διδάξει ότι η απλούστευση τέ-
τοιων σοβαρών εθνικών θεµάτων δεν αποδίδει πάντα.
Ο αρµενικός λαός της διασποράς διατηρεί άσβεστη τη
µνήµη και έχει στήσει µνηµεία γενοκτονίας σε όλο τον
κόσµο. Αλλά και το ουσιαστικότερο, στο Σύνταγµα της
Αρµενίας αναφέρεται ως εθνικός στόχος η αναγνώριση
της γενοκτονίας. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία δεν
αποδέχεται τον όρο της γενοκτονίας και ισχυρίζεται ότι
υπήρξαν αναµενόµενες γι΄αυτές τις περιπτώσεις
εκατέρωθεν απώλειες Αρµενίων και Τούρκων (300.000
- 500.000 Αρµενίων) στον εµφύλιο, όταν οι Αρµένιοι
πήραν πήραν τα όπλα για ανεξαρτησία της Ανατολικής
Ανατολίας και συµπορεύθηκαν µε τα ρωσικά στρα-
τεύµατα κατοχής.

Σήµερα, θα βρεθεί κοινό έδαφος συνεννόησης;

Η Τουρκία είναι διατιθεµένη να αµαυρώσει την εικόνα
των δήθεν "οθωµανικών ηρώων" αυτής της πράξης,
όπου διδάσκεται στα σχολεία; Είναι έτοιµη να ανα-
λάβει την ιστορική ευθύνη και τις συνέπειες όπως έκα-
νε η Γερµανία µε το ολοκαύτωµα των Εβραίων; Αυτό
δίδει αξιοπρέπεια στους Αρµενίους, βασικό ηθικό
στοιχείο για τυχόν υποχωρήσεις.

Αλλά, γιατί σήµερα προβάλλονται θετικά
σηµεία προσέγγισης; Η Αρµενία βλέπει να διευκο-
λύνεται καλύτερα το εξωτερικό εµπόριο µε ανοικτά, τα
κλειστά σήµερα, σύνορα µε την Τουρκία. Εξάλλου,
ίσως κάτι τέτοιο θα µπορούσε να αποτελέσει το αρχικό
βήµα για προσέγγιση και των σοβαρών θεµάτων. Η, δε,

Τουρκία βλέπει να
έχει παντού και
πάντα µπροστά
της το πρόβληµα
της γενοκτονίας.

Εξίσου ση-
µαντικό, οι ΗΠΑ
πιέζουν για συµ-
φιλίωση για δι-
κούς της λόγους.
Η Αρµενία απο-
τελεί συµφερό-
τερο διάδροµο υδ-
ρογονανθράκων
µέσω Καυκάσου
προς τη ∆ύση από

την περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Αλλά, και η πι-
θανή ευόδωση αµερικανικής προσπάθειας ενισχύει την
αµερικανο-τουρκική συµµαχία. Η αµερικανική βάση
στο Ιντσιρλίκ στην Ανατολική Τουρκία, εξυπηρετεί την
άσκηση της αµερικανικής επιρροής στην ευρύτερη
περιοχή της Μ.Ανατολής την οποία προσέγγιση έχουν
ανάγκη οι ΗΠΑ περισσότερο σήµερα.

Εάν οι προσπάθειες συµφιλίωσης αποτύχουν,
πράγµα πιθανόν, τότε το αµερικανικό Κογκρέσο δεν
φαίνεται να έχει άλλη επιλογή από το να πάρει τελικά
απόφαση για την γενοκτονία των Αρµενίων, απόφαση
που δεν µπορεί να απέχει από τη µόνιµη πραγµατι-
κότητα. ∆ιαφορετικά, οι ιστορικές ερινύες θα κατα-
τρέχουν πάντα αυτούς που τώρα αποφασίζουν και δεν
θα τους απολυτρώνει όποια άλλη αναγνώρισή τους,
όπως αυτή του Darfur του Σουδάν σήµερα.

H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ :
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ;

Του Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση
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Οι συγγράφοντες Ιστορία πλεονεκτούν ακόµη και έναντι των θεών, διότι µπορούν και αλλοιώνουν αυτά που έχουν συµβεί.
Οι πολιτικοί έχουν ένα ακόµη µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, διότι διαγράφουν τα γεγονότα εφ’όσον κρίνουν, ότι αυτό είναι προς

το “εθνικό (;) συµφέρον”.
Κ.Α.



1. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

α. Κύπρος

Στις 5 Μαρτίου
2009 πραγµατοποιήθηκε η 21η
συνάντηση µεταξύ των κ.κ. Χριστό-
φια και Ταλάτ, που ήταν η τελευταία
του πρώτου κύκλου και στις 11
Μαρτίου 2009 η 22α, κατά την
οποία άρχισε η συζήτηση µε θέµα
"Οι σχέσεις µε την ΕΕ". Μέχρι τώρα
έχουν συζητηθεί τα θέµατα της
διακυβερνήσεως, της νοµοθετικής
εξουσίας και το περιουσιακό, για τα
οποία υπάρχουν σοβαρές διαφορές,
που θα συζητηθούν αργότερα, σύµ-
φωνα µε έκθεση του κ. Χριστόφια
προς το Εθνικό Συµβούλιο, που
διέρρευσε στον τύπο.

Τα ΗΕ και η ΕΕ
µελετούν, σύµφωνα µε πληροφορίες
διπλωµατικών κύκλων, την εφαρ-
µογή ενός "οδικού χάρτη" που θα
προβλέπει την επιτάχυνση των συ-
νοµιλιών, µετά τις βουλευτικές εκ-
λογές στο ψευδοκράτος στις 19
Απριλίου 2009, µε στόχο τη µονο-
γραφή µιας, κατ΄αρχήν, συµφωνίας
µέχρι το Νοέµβριο και την παρα-
ποµπή της οριστικής λύσης προς το
τέλος της ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας.

Ο κ. Κριστόφ Φιλο-
ρί, στενός συνεργάτης του Επι-
τρόπου της ΕΕ για τη διεύρυνση κ.
Ολί Ρεν, αξίωσε από την Επιτροπή
Εξωτερικών της Ευρωβουλής να
απαλείψει, από την έκθεσή της, την
αναφορά στις τέσσερες ελευθερίες
(διακινήσεως, εγκαταστάσεως, ερ-
γασίας και αποκτήσεως περιουσίας)
ως βάσης για τη λύση του Κυ-

πριακού.
Η κ. Χίλαρι Κλίντον

κατά την επίσκεψή της στην Τουρ-
κία (8-9 Μαρτίου 2009) δήλωσε ότι
οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ της επι-
λύσεως του Κυπριακού στο πλαίσιο
του ΟΗΕ

Κατόπιν παρεµβά-
σεως της ελληνοκυπριακής πλευράς
ακυρώθηκε η πρόσκληση της κ.
Κλίντον προς τον κ. Ταλάτ για να
την επισκεφθεί στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Οµπάµα στην
οµιλία του ενώπιον της Τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης ανέφερε ότι υπο-
στηρίζει τη διαδικασία µέσω του
ΟΗΕ για µια βιώσιµη διακοινοτική
και διζωνική οµοσπονδία.

Η αναβάθµιση της Τουρ-
κίας αποτελεί κακό οιωνό για το
Κυπριακό. Οι Τ/Κ µε την καθο-
δήγησή της θα σκληραίνουν διαρ-
κώς τη στάση τους και η διεθνής
κοινότητα θα ασκεί πιέσεις στην
Κύπρο και την Ελλάδα για πε-
ραιτέρω υποχωρήσεις, παρόλο που
ο κ. Χριστόφιας κατηγορείται, από
κυπριακούς κύκλους, ότι έχει
υπερβεί τις κόκκινες γραµµές. Τα
πράγµατα θα γίνουν ακόµη χειρό-
τερα, αν τις εκλογές στο "ψευδο-
κράτος" κερδίσει ο εθνικιστής κ.
Ντερβίς Ερόγλου. Σε κάθε όµως
περίπτωση Ελλάς και Κύπρος πρέ-
πει να καταστήσουν σαφές στους
πάντες ότι δεν θα δεχθούν την κατ΄
αρχήν συµφωνία και την παρα-
ποµπή της οριστικής λύσεως προς
το τέλος της ενταξιακής πορείας,
γιατί η Τουρκία θα καταστεί
εντελώς αδιάλλακτη, αφού θα έχει
εξασφαλίσει τα οφέλη από την
πρόοδο της ενταξιακής της πορείας

και κυρίως τις µεγάλες χρηµα-
τοδοτήσεις, που προγραµµατίζονται
µέχρι το 2012.

β. Ε/Τ Σχέσεις

Από 15-29 Μαρτίου
2008 διεξήχθη στο Αιγαίο η τουρ-
κική αεροναυτική άσκηση "Ηγεµών"
µε τη συµµετοχή πολεµικών µόνο
πλοίων της Βρετανίας, ΗΠΑ,
Ολλανδίας και Βελγίου, χωρίς να
σηµειωθούν ενέργειες σε βάρος της
χώρας µας.

Σκοπός της Τουρκίας ήταν
η ντε φάκτο επιβολή των αξιώ-
σεών της σε βάρος της χώρας µας
αλλά τελικά δεν πέτυχε το στόχο
της, λόγω των παραστάσεών µας
στις κυβερνήσεις των συµµετεχου-
σών χωρών.

Η κ. Μπακογιάννη
συναντήθηκε µε τον οµόλογό της
τής Τουρκίας κ. Μπαµπατζάν στις 7
Απριλίου 2009 στην Κωνσταντινού-
πολη στο πλαίσιο των εργασιών της
"Συνόδου για τον ∆ιάλογο των
Πολιτισµών" και συζήτησαν για την
πορεία των Ελληνοτουρκικών σχ-
έσεων.

γ. Σκόπια

Ο κ. Οµπάµα ανα-
κοίνωσε, κατά την Σύνοδο του ΝΑ-
ΤΟ στο Στρασβούργο (3-4 Απρι-
λίου), ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την
ένταξη της "Μακεδονίας" στον Ορ-
γανισµό χωρίς να αναφερθεί στην
ονοµασία. Η κ. Κλίντον όµως στην
παράλληλη σύσκεψη των ΥΠΕΞ,
έστειλε µήνυµα προς τα Σκόπια ότι

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 11 Φεβρουαρίου 2009 - 10 Απριλίου 2009

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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για να γίνει αυτό θα πρέπει να
συνεργαστούν στο θέµα της ονοµα -
σίας.

Από τις εκλογές
στις 22 Μαρτίου και τις επαναλη -
πτικές στις 5 Απριλίου ανεδείχθη
Πρόεδρος της FYROM ο κ. Γκιόρ -
γκι Ιβανόφ, εκλεκτός του κ.
Γκρουέφσκι, του οποίου το κόµµα
κέρδισε και τους περισσότερους
δήµους και έτσι κατέστη παντο -
δύναµος.

Συνεχίζεται η εθνι -
κή υστερία στα Σκόπια µε προ -
κλητικές ενέργειες, που κορυφώ -
θηκαν µε τον προπηλακισµό Ελ -
λήνων τουριστών στην Αχρίδα την
1η Μαρτίου από µέλη της οργα -
νώσεως "Ενωµένη Μακεδονία". 

Στις 9 Απριλίου 2009 ο κ.
Γκρουέφσκι ανακοίνωσε την κατα -
σκευή ενός Μεγάρου στα Σκόπια,
που θα έχει χαρακτήρα µεγαλο -
πρεπούς αρχαιοελληνικού ναού και
κοντά του ένα γιγαντιαίο άγαλµα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ενορχιστρωτής όλης αυ -
τής της καταστάσεως είναι ο κ.
Γκρουέφσκι, ο οποίος αποσκοπεί
στην άνοδο της δηµοφιλίας του,
ώστε να καταστεί παντοδύναµος
στο εσωτερικό, θυσιάζοντας τα
συµφέ ροντα της χώρας του.

Στις 6 Μαρτίου
2009 δηµοσιοποιήθηκε η έκθεση για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην
Ελλάδα, που συντάχθηκε από την
εµπειρογνώµονα του ΟΗΕ κ. Γκέϊ
Μακ Ντούγκαλ. Αναφέρεται στην
ύπαρξη "τουρκικής" και "µακε δο -
νικής" µειονότητος και καλεί την
Ελλάδα να αναγνωρίσει τα δικαιώ -
µατά τους.

Στις 12 Μαρτίου
2009 η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου υιοθέτησε, µε 478
ψήφους υπέρ, 92 κατά και 42
αποχές, την έκθεση προόδου για την
ΠΓ∆Μ, µε την οποία καλείται το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ορίσει
εντός του έτους ηµεροµηνία για την
έναρξη των ενταξιακών διαπραγ µα -
τεύσεων, τονίζοντας ότι η διένεξη
για την ονοµασία δεν πρέπει να
παρακωλύει την ευρωπαϊκή ενο -
ποίηση.

Οι εξελίξεις αυτές, παρόλο
που είναι αρνητικές για την
Ελλάδα, δεν δηµιουργούν ανη -
συχία, γιατί η έκθεση δεν δεσµεύει
την Κοµισιόν και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, που παραµένουν στη
θέση ότι τα Σκόπια δεν πληρούν
ακόµη τις προϋπο θέσεις για να
πάρουν ηµεροµηνία ενάρξεως των

ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
και ότι η µη επί λυ ση της ονοµα -
σίας συνιστά κώλυµα.

Στις 18 Μαρτίου
2009, ο ΥΠΕΞ κ. Μιλόσοσκι επα -
νέφερε τις προτάσεις που είχε κάνει
τον Ιανουάριο 2008, για υπογραφή
διακηρύξεως φιλίας, καλής γειτονίας
και συνεργασίας µεταξύ των δύο
χωρών, τη σύσταση κοινής επιτρο -
πής που θα εξετάσει τα βιβλία της
ιστορίας και τη διαµόρφωση πλαι -
σίου συµφωνίας για τις διµερείς
σχέσεις, πριν από την επίλυση του
προβλήµατος της ονοµασίας. Στις 24
Μαρτίου 2009 παραδόθηκε στα
Σκόπια, ρηµατική, απορριπτική δια -
κοίνωση της κ. Μπακογιάννη, η
οποία τονίζει ότι το µόνο ζήτηµα
που υπάρχει είναι η ονοµασία και ότι
η ιστορία είναι γνωστή και δεν
µπορεί να αποτελέσει θέµα διαπραγ -
µατεύσεων.

Με την ενέργεια αυτή τα
Σκόπια προσπαθούν να κρατήσουν
στην επικαιρότητα ένα θέµα που
βρίσκεται σε τέλµα, µε δική τους
υπαιτιότητα και να δείξουν, ταυ -
τόχρονα, προς τη διεθνή κοινότητα
την δήθεν καλή τους θέληση, ενώ
είναι βέβαιον ότι ο κ. Γκρουέφσκι,
απαλλαγµένος από το συνετό κ.
Τσερβενκόφσκι, θα παραπέµψει
την όποια λύση προτείνει ο κ.
Νίµιτς σε δηµοψήφισµα µε τη βε -
βαιότητα ότι θα απορριφθεί από
το λαό, τον οποίο προετοιµάζει
γι΄αυτό καλλιεργώντας του κλίµα
ακραίου εθνικισµού.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να
αποδεχθεί λύση υπό την αίρεση
του δηµοψηφίσµατος, γιατί σε
περίπτωση της απορρίψεως, που
είναι βεβαία, η ΠΓ∆Μ θα έχει κα -
τοχυρώσει ως κεκτηµένο τις υπο -
χωρήσεις µας, που θα αποτελούν
πλέον τη βάση για τις µελλοντικές
διαπραγµατεύσεις.

δ.
Ελληνοαµερικανικές Σχέσεις

Στις 4 Απριλίου
2009, στο περιθώριο της Συνόδου
του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο, ο κ.
Οµπάµα συνάντησε τον κ. Καρα -
µανλή, πρώτον απ΄όλους τους άλ -
λους πρωθυπουργούς. Ο κ. Οµπάµα
του υπεσχέθη ότι θα θέσει στην
Τουρκία το θέµα των προκλήσεων
στο Αιγαίο και το Κυπριακό και ότι
θα πιέσει τα Σκόπια να προσέλθουν
στον διάλογο.

Κατόπιν διαβηµά -
των της Ελλάδος και του Οικου -
µενικού Πατριαρχείου ο κ. Οµπάµα

τροποποίησε το αρχικό του πρό -
γραµµα, που προέβλεπε συνάντησή
του µε τον Πατριάρχη µαζί µε όλους
τους θρησκευτικούς ηγέτες και τον
συνάντησε κατ΄ιδίαν κατά την
επίσκεψή του στην Κωνσταντι νού -
πολη στις 7 Απριλίου. Τα τουρκικά
ΜΜΕ απεσιώπησαν πλήρως τη
συνάντηση. 

Μέχρι στιγµής ο κ.
Οµπάµα δεν έχει αποκαλύψει τις
θέσεις του έναντι των προβληµάτων
της Ελλάδος και γι΄αυτό 32 Αµε -
ρικανοί βουλευτές µε επιστολή τους,
του υπενθύµισαν τις παλαιότερες
θέσεις του στα θέµατα της Τουρκίας
και των Σκοπίων και τον κάλεσαν να
εκδηλώσει τις απαιτούµενες ενέρ -
γειες. Το ίδιο έπραξε και ο αρχιε -
πίσκοπος κ. Ιάκωβος κατά τη συ -
νάντηση που είχαν στην Ελληνική
Πρεσβεία επί παρουσία και του
αντιπροέδρου κ. Μπάϊντεν, µε την
ευκαιρία της εθνικής µας εορτής.

Η επίσκεψη του κ.
Οµπάµα στην Τουρκία χωρίς να
περάσει και από την Ελλάδα, όπως
γινόταν µε τους προηγούµενους
προέ δρους, προκάλεσε σοβαρό προ -
βληµατισµό και δυσαρέσκεια στους
Έλληνες.

Το γεγονός αυτό δεν συ -
νιστά από µόνο του ούτε ανα -
βάθµιση της Τουρκίας ούτε υπο -
βάθµιση της Ελλάδος, παρόλο που
ύστερα από δεκαετίες εγκατα -
λείπεται η αρχή της αµοιβαιό -
τητος που ήθελε Αθήνα και Άγ -
κυρα  να αντιµετωπίζονται ισό τι -
µα. Υποδεικνύει απλώς τις προ -
τεραιότητες του κ. Οµπάµα προς
τη Μ. Ανατολή και το Αφγανιστάν,
που γειτνιάζει η Τουρκία και ο κ.
Ερντογάν διατηρεί καλές σχέσεις
µε τους ηγέτες των χωρών της πε -
ριοχής. Τα Βαλκάνια, στα οποία
έχει σοβαρό λόγο η χώρα µας, δεν
τον απασχολούν αυτή τη στιγµή.
Υποχρέωσή µας όµως είναι να
δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις
για να αρπάξουµε την ευκαιρία
µόλις παρουσιαστεί.

Η κ. Κλίντον και η
κ. Μπακογιάννη, που επισκέφθηκε
τις ΗΠΑ µε την ιδιότητα της προε -
δρευούσης του ΟΑΣΕ, συνεφώ -
νησαν στη διεύρυνση της συνερ -
γασίας Ελλάδος και ΗΠΑ και απο -
φάσισαν τη σύσταση τριών οµάδων
εργασίας που θα ασχοληθούν µε τα
Βαλκάνια, τη Μ. Ανατολή και τα
θέµατα του ΟΑΣΕ. Η κ. Κλίντον της
υπεσχέθη ότι θα παρέµβει στην
Τουρκία για να σταµατήσει τις
προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο
και ότι θα προωθήσει την κατάρ -
γηση της βίζας, ώστε το ζήτηµα να
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επιλυθεί σύντοµα.
Το θέµα της βίζας δεν

πρόκειται να διευθετηθεί, αν δεν
επικυρωθεί το πρωτόκολλο διµε -
ρούς συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ
για την αντιµετώπιση της τροµο -
κρατίας, παρόλο που δεν αποτελεί
προαπαιτούµενο για την κατάρ -
γησή της.

ε.Σχέσεις µε Αλβανία

Στις 19 Μαρτίου
2009 Ελλάς και Αλβανία κατέληξαν
σε συµφωνία για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας, η οποία ενσωµα -
τώνει τις διατάξεις της Συµβάσεως
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο
της Θαλάσσης (Σύµβαση Μοντέγκο
Μπέϊ), η οποία οριοθετεί την υφα -
λοκρηπίδα στα 12 ν.µ.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Σερβία

Το ∆.∆. της Χάγης
αθώωσε τον τέως Πρόεδρο της
Σερβίας και στενό συνεργάτη του
Μιλόσεβιτς, που κατηγορείτο για
εγκλήµατα πολέµου στο Κοσυ -
φοπέδιο το 1999, αλλά καταδίκασε
σε ποινές 15-22 ετών τους άλλους
πέντε κατηγορουµένους, ανάµεσα
στους οποίους τον τέως αντιπρόεδρο
κ. Νίκολα Σαίνοβιτς και τον Αρχηγό
του Στρατού κ. Οϊντάνιτς.

β. Κόσσοβο

Στις 17 Φεβρουα -
ρίου 2009 γιορτάστηκε η πρώτη
επέτειος της µονοµερούς ανακη -
ρύξεως της ανεξαρτησίας της χώρας,
η οποία είναι η φτωχότερη της
Ευρώπης χωρίς εργοστάσια και
παραγωγική βάση. Μέχρι σήµερα
την έχουν αναγνωρίσει 54 χώρες.
Από τις χώρες της ΕΕ δεν την έχουν
αναγνωρίσει η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ισπανία, η Σλοβακία και η Ρου -
µανία. Την ίδια στάση τηρούν
Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία,
Ν.Αφρική, Ινδονησία και Αίγυπτος,
ενώ άλλες 80 δεν έχουν αποφασίσει
ακόµη.

Η Ισπανία αποφά -
σισε, παρά την αντίδραση των ΗΠΑ,
να αποσύρει τους στρατιώτες της
από το Κόσοβο.

Συνεχίζονται τα
επεισόδια µεταξύ Σέρβων και
Αλβανών στο Β.Κόσοβο, παρά την
παρουσία της ∆ιεθνούς ∆υνάµεως
(UNMIC) του ΟΗΕ, της KFOR και
της Ευρωπαϊκής Αποστολής
(EULEX). 

Παρά τους ισχυρισµούς
της κυβερνήσεως, το Β.Κόσοβο
είναι ντε φάκτο διχοτοµηµένο, µε
τις παράλληλες δοµές της Σερβίας
να λειτουργούν χωρίς καµία
παρενόχληση από τις πιο πάνω
∆ιεθνείς ∆υνάµεις και δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί το ενδε -
χόµενο µιας οριστικής διχοτό -
µησης στο µέλλον, παρόλο που την
απορρίπτει η Σερβία η οποία
αναµένει να δικαιωθεί από το ∆.∆.
της Χάγης στο οποίο έχει προ -
σφύγει και να αρχίσουν νέες δια -
πραγµατεύσεις.

γ. Αλβανία

Ο Πρωθυπουργός κ.
Μπερίσα ανακοίνωσε ότι η χώρα του
θα υποβάλει αίτηση εντάξεως στην
ΕΕ, πριν από τις ευρωεκλογές.

Η Αλβανία υπέγρα -
ψε µε την FYROM συµφωνία µε την
οποία απελευθερώνεται το εµπόριο
µεταξύ τους και δεν θα ισχύουν
δασµοί.

δ.Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Οι Πρόεδροι των
µεγαλυτέρων πολιτικών κοµµάτων
που εκπροσωπούν τους Κροάτες,
τους Βοσνίους, τους µουσουλ µά -
νους και τους Σερβοβοσνίους κα -
τέληξαν σε συµφωνία, µε την οποία
προβλέπεται ότι το µελλοντικό
κράτος της Βοσνίας θα χωριστεί σε
τέσσερες εδαφικές ενότητες µε
ξεχωριστή διοίκηση : την Ερζεγο -
βίνη µε επίκεντρο το Μόσταρ, τη
∆υτική Βοσνία µε επίκεντρο τη
Μπάνια Λούκα, την Ανατολική
Βοσνία µε επίκεντρο την Τουζλα και
το Κέντρο µε επίκεντρο το Σερά -
γεβο. Η συµφωνία, επί του παρόν -
τος, παραµένει σε εκκρεµότητα
µέχρις ότου οριστεί νέος αρµοστής,
που θα έχει και τον τελευταίο λόγο.

ε.Σλοβενία - Κροατία

Η Σλοβενία µπλό -
κα ρε το άνοιγµα 8 κεφαλαίων της
ενταξιακής διαπραγµατεύσεως της
Κροατίας και απειλεί µε βέτο στην
ένταξή της στην ΕΕ, εξαιτίας µιας
συνοριακής διαµάχης, που προέ -
κυψε µεταξύ τους.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α.Εσωτερική Κατάσταση

Συνεχίζεται η δίκη
των µελών της παρακρατικής οργα -
νώσεως "Εργκένεκον" καθώς και οι
συλλήψεις και οι έρευνες για την

πλήρη εξάρθρωσή της.
Τις εκλογές για την

τοπική αυτοδιοίκηση, κέρδισε το
ΑΚΡ του κ. Ερντογάν, αλλά µε µόλις
38,9% έναντι 46,58% των εθνικών
εκλογών του 2007. Ιδιαίτερα χαµηλά
ήταν τα ποσοστά του στις κουρδικές
περιοχές, παρά τα ανοίγµατα και τις
παροχές που τους έκανε.

β. Κουρδικό

Ο Κούρδος Πρόε -
δρος του Ιράκ κ. Ταλαµπανί, στην
κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε
µαζί µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ.
Γκιουλ κατά την επίσκεψή του στο
Ιράκ, κάλεσε τους µαχητές του ΡΚΚ
να καταθέσουν τα όπλα ή να
αποχωρήσουν από το Ιράκ.

Η συνεργασία των Ε.∆. της
Τουρκίας και του Ιράκ για την
καταστροφή των βάσεων του ΡΚΚ
στο Β.Ιράκ, έχει αποδώσει καρ -
πούς, όπως προκύπτει από τον
περιορισµό της δραστηριότητος
του ΡΚΚ.

γ.Ευρωπαϊκή Πορεία

Στις 12 Μαρτίου το
Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε, µε
µεγάλη πλειοψηφία, την έκθεση
προόδου της ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας, η οποία είναι αρνητική,
γιατί δεν έχουν προχωρήσει αρκετά
οι µεταρρυθµίσεις. Για το Κυπριακό
υποστηρίζει "τη συνολική διευθέ -
τηση µε βάση τα ψηφίσµατα του
ΟΗΕ" και καλεί την Τουρκία να
αποσύρει τα στρατεύµατά της από
την Κύπρο, να εφαρµόσει πλήρως τη
Συµφωνία Σύνδεσης και να βελ -
τιώσει τις σχέσεις της µε την Ελ -
λάδα.

Κρίσιµος χρόνος για την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας θα
είναι το 2ο εξάµηνο του 2009, που
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει
όλα τα στοιχεία στα θέµατα της
τελωνειακής ενώσεως και αν κάτι
δεν πάει καλά, θα παγώσει και
άλλα κεφάλαια, πέραν των 8 από
τα 35, που έχει παγώσει από το
2006 λόγω της αρνήσεώς της να
ανοίξει τα λιµάνια και τα αερο -
δρόµιά της στα κυπριακά πλοία
και αεροσκάφη.

δ. Σχέσεις µε ΗΠΑ

Ο κ. Οµπάµα επισ -
κέφθηκε την Τουρκία από 5-7
Απριλίου 2009. Με την οµιλία του
ενώπιον της Εθνοσυνελεύσεως :

(1) Έστειλε µήνυµα στο
44440000



Ισλάµ, διακηρύσσοντας ότι "Οι
ΗΠΑ δεν βρίσκονται και δεν
πρόκειται να βρεθούν σε πόλεµο µε
το Ισλάµ".

(2) Χαρακτήρισε την
Τουρκία σηµαντικό στρατηγικό
εταίρο όχι µόνο για την περιοχή,
αλλά και για άλλες περιοχές στον
κόσµο.

(3) Εξέφρασε την υπο -
στή ριξή του για την ένταξη της
Τουρκίας στην ΕΕ.

(4) Υποσχέθηκε υπο -
στήριξη στον αγώνα της εναντίον
της τροµοκρατίας και για την
εξουδετέρωση του ΡΚΚ στο Β. Ιράκ.

(5) Συνέστησε σεβασµό
στις θρησκευτικές ελευθερίες και
ζήτησε το άνοιγµα της Σχολής της
Χάλκης 

(6) Ανέφερε ότι για την
Κύπρο υποστηρίζει τη διαδικασία
δια του ΟΗΕ για µια "δικαία και
διαρκή διευθέτηση η οποία θα
επανενώσει την Κύπρο σε µια
διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία".

(7) ∆εν ανεφέρθη στην
γενοκτονία των Αρµενίων αλλά στις
κατ΄ιδίαν συνοµιλίες µε τους κ.κ.
Γιουλ και Ερντογάν τους τόνισε ότι
δεν έχει αλλάξει τις απόψεις του και
τους συνέστησε να ανοίξουν το
ταχύτερο τα σύνορα µε την Αρµενία.

∆εν εκπλήσσει το άνοιγµα
του κ. Οµπάµα και η προσπάθειά
του για αποκατάσταση των σχέ -
σεων των δύο χωρών γιατί οι ΗΠΑ
έχουν την ανάγκη της Τουρκίας
περισσότερο απ΄ότι η Τουρκία τις
ΗΠΑ τη συγκεκριµένη περίοδο.
Είναι η µόνη µουσουλµανική χώρα
που µπορεί να βοηθήσει τον κ.
Οµπάµα να περάσει τα ανοίγµατά
του στον ισλαµικό κόσµο και τη
νέα στρατηγική του στη Μέση
Ανατολή, λόγω των καλών σχέ -
σεων µε όλους τους γείτονές της,
αλλά και της εµπιστοσύνης που
έχουν οι κυβερνήσεις τους προς
τον κ. Ερντογάν, ο οποίος µπορεί
να βοηθήσει στην αποκατάσταση
των σχέσεων µε το Ιράν, στην ευό -
δωση των ειρηνευτικών συνοµι -
λιών Συρίας-Ισραήλ και την προ -
σέγγιση των οργανώσεων Χαµάς
και Χεζµπολάχ. Επίσης είναι αναγ -
καία και η βοήθειά της για την
απαγκίστρωση των στρατευµάτων
τους από το Ιράκ.

Όσον αφορά στο θέµα της
γενοκτονίας των Αρµενίων, ο κ.
Οµπάµα θα κληθεί να πάρει θέση
µε το καθιερωµένο, για τους Προέ -
δρους των ΗΠΑ, µήνυµα που θα
απευθύνει στις 24 Απριλίου 2009,
που είναι η επέτειός της. Είναι
όµως βέβαιο ότι θα το παρακάµψει

µε τη δικαιολογία ότι δεν πρέπει
να διαταραχθεί ο διάλογος µεταξύ
Τουρκίας και Αρµενίας που βρί -
σκεται σε καλό δρόµο. Με την ίδια
δικαιολογία θα προσπαθήσει και
τελικά θα επιτύχει την µη έγκριση
του ψηφίσµατος που κατετέθη στο
Κογκρέσο για την αναγνώριση της
γενοκτονίας στις 24 Απριλίου.

Η αποκατάσταση
των σχέσεων µε την Αρµενία απο -
τελεί προτεραιότητα για Τουρκία και
ΗΠΑ, προκειµένου το αρµενικό
έδαφος να αποτελέσει την εναλ λα -
κτική διαδροµή του αγωγού πε -
τρελαίου από το Αζερµπαϊτζάν γιατί
αυτή που διέρχεται από την Γεωργία
είναι επισφαλής.

ε. Σχέσεις µε Ρωσία

Οι σχέσεις των δύο
χωρών βρίσκονται σε πολύ καλό
επίπεδο, όπως προέκυψε από την
τετραήµερη επίσκεψη στη Μόσχα
του κ. Γκιουλ που κάλεσε ΗΠΑ και
ΕΕ να µην υιοθετούν πολιτική αντι -
παραθέσεως µε τη Ρωσία. Η ρωσική
κυβέρνηση στηρίζει την Τουρκία
τόσο στην προσπάθειά της για την
εξοµάλυνση των σχέσεών της µε την
Αρµενία, όσο και στη διαµεσο λά -
βησή της µεταξύ Αρµενίας και
Αζερµπαϊτζάν για τη διευθέτηση της
διαµάχης για το θύλακα Ναγκόρνο
Καραµπάχ, που ανήκει στο Αζερ µ -
παϊτζάν, αλλά κατέχεται από τον
αρµενικό στρατό.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α. Σύνοδος Κορυφής
- Συνθήκη Λισαβώνος

Στις 19 και 20 Μαρ -
τίου πραγµατοποιήθηκε στις Βρυ -
ξέλλες η σύνοδος κορυφής, η οποία
ασχολήθηκε µε την οικονοµική κρί -
ση και την προετοιµασία της ατ -
ζέντας της συνόδου της G-20 που
συνήλθε στις 2 Απριλίου. Επίσης
αποφάσισε την παράταση της θη -
τείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν
αναµονή της εγκρίσεως της συν -
θήκης της Λισαβώνος από την Ισ -
λανδία, µε το δεύτερο δηµο ψή φι -
σµα, το οποίο θα είναι θετικό σύµ -
φωνα µε τα γκάλοπ (51% υπέρ και
33% κατά).

Στις 26 Μαρτίου ξέ -
σπασε κυβερνητική κρίση στην
Τσεχία µε την παραίτηση του πρω -
θυπουργού κ. Τοπολάνεκ, µεσούσης
της τσέχικης προεδρίας στην ΕΕ. Η
κατάσταση αυτή αναµένεται να έχει
και νέα καθυστέρηση στην επικύ -
ρωση της συνθήκης της Λισαβώνος,

λόγω της καθυστερήσεως από τον
ευρωσκεπτικιστή προέδρο κ.
Κλάους να την υπογράψει, παρόλο
που η Βουλή την έχει εγκρίνει από
τις 19 Φεβρουαρίου 2009.

Τόσο το πρόβληµα αυτό,
όσο και η κατά γενική οµολογία
αποτυχηµένη προεδρία της Τσε -
χίας ανέδειξαν την ανάγκη της
Συνθήκης της Λισαβώνος, ώστε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απο -
κτήσει δικό της πρόεδρο και να
σταµατήσει η εξαµηνιαία εναλ -
λαγή στην προεδρία των χωρών
µελών.

β. Σύνοδος ΕΕ-ΗΠΑ

Στις 4 Απριλίου
2009 πραγµατοποιήθηκε στην
Πράγα η Σύνοδος ΕΕ-ΗΠΑ µε τη
συµµετοχή του κ. Οµπάµα και όλων
των ευρωπαίων ηγετών. Ο κ.
Οµπάµα τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της
εντάξεως της Τουρκίας, αλλά εισέ -
πραξε την άρνηση του κ. Σαρκοζί
και της κ. Μέρκελ.

Η στάση του κ. Σαρκοζί
και της κ. Μέρκελ δείχνει ότι οι
ευρωπαίοι δεν είναι διατεθηµένοι
να δεχθούν την Τουρκία µε τα
τόσα προβλήµατα µόνο και µόνο
για να εξυπηρετήσουν τις ΗΠΑ.
Κατόπιν αυτού το πιθανότερο
σενάριο είναι η ειδική σχέση.

Ο κ. Οµπάµα µίλη -
σε σε ανοιχτή συγκέντρωση 30.000
ατόµων στην Πράγα. ∆εσµεύθηκε
για την µείωση των πυρηνικών
όπλων και τη συνεργασία για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής.

γ. Γαλλία - Ιταλία

Ο Ιταλός πρωθυ -
πουρ γός κ. Μπερλουσκόνι και ο
Γάλλος πρόεδρος κ. Σαρκοζί υπέ -
γραψαν συµφωνία συνεργασίας
στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας,
από την έρευνα ως τη διαχείριση των
πυρηνικών αποβλήτων και την
κατασκευή γαλλικών πυρηνικών
αντιδραστήρων στην Ιταλία, που
έχει εγκαταλείψει την πυρηνική
ενέργεια εδώ και 12 χρόνια.

δ. Ιρλανδία

Η βία επέστρεψε
στη χώρα µε επιθέσεις από οµάδες,
που προέρχονται από τον "προ -
σωρινό IRA" και τον κατηγορούν
ότι εγκατέλειψε το όραµα της
Ενωµένης Ιρλανδίας το 2005, όταν
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παρέδωσε τα όπλα και προσχώρησε
στην κυβέρνηση συνασπισµού.

Οι ενέργειες αυτές δεν θα
καταφέρουν να σταµατήσουν την
ειρηνευτική διαδικασία, γιατί η
πλειοψηφία των κατοίκων έχει
κουραστεί από τον τριακονταετή
πόλεµο και προτιµά την ειρήνη.

5. G-20

Στις 2 Απριλίου συνήλθαν
στο Λονδίνο οι ηγέτες των 20 πιο
ανεπτυγµένων χωρών του κόσµου
και αποφάσισαν την ενίσχυση της
παγκόσµιας οικονοµίας, δια του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, µε
1 τρισεκατοµµύριο δολάρια και τη
λήψη διαφόρων µέτρων για την
αντιµετώπιση της κρίσεως.

6. ΗΠΑ

α. Με την οµιλία του
ενώπιον του Κογκρέσου στις 25
Φεβρουαρίου 2008 ο κ. Οµπάµα
ανέφερε : Ότι παραµένει υπέρµαχος
της ταχείας αποχωρήσεως από το
Ιράκ. Ότι αναµένει έκθεση για την
αναθεώρηση της συνολικής πολι -
τικής στο Αφγανιστάν και Πακιστάν.
Ότι θα ενισχύσει τις παλιές συµ -
µαχίες και θα δηµιουργήσει νέες για
να αντιµετωπίσει το Μεσανατολικό,
την τροµοκρατία, τη διασπορά των
όπλων µαζικής καταστροφής, τις
πανδηµίες και τη φτώχια. Υπερα -
σπίστηκε την απόφασή του για το
κλείσιµο των φυλακών στο Γκουαν -
τάναµο, λέγοντας ότι πρέπει εµείς να
εφαρµόζουµε πρώτοι απ΄όλους τις
αξίες που υπερασπίζονται τα στρα -
τεύµατά µας στο µέτωπο. Τέλος,
αναφέρθηκε στην κλιµατική αλλαγή,
λέγοντας ότι στόχος του είναι ο
διπλασιασµός της ενέργειας από τις
ανανεώσιµες πηγές την προσεχή
τριετία και ότι θα υπογράψει άµεσα
το νοµοσχέδιο για τον περιορισµό
των ρύπων. 

Σε δηµοσκόπηση
του CNN, το 68% των Αµερικανών
δήλωσαν ικανοποιηµένοι από την
οµιλία του, ενώ άλλες δύο δηµοσ -
κοπήσεις κατέδειξαν ότι η δηµοφιλία
του φτάνει στο 70%.

β. Το πρώτο δείγµα
της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο
κ. Οµπάµα στο θέµα της ασφάλειας
σε διεθνές επίπεδο έδωσε ο αντι -
πρόεδρος κ Μπάϊντεν µε την οµιλία
του στο Συνέδριο για την Ασφάλεια
στο Μόναχο στις 8 Μαρτίου 2009.
Οι πιο βασικές δηλώσεις του είναι οι
εξής :

(1) Στον κοινό αγώνα

µας κατά του εξτρεµισµού χρεια -
ζόµαστε τη συνεργασία όλων των
εθνών και γι΄αυτό αναγνωρίζουµε
ότι υπάρχει ανάγκη αναθεωρήσεως
των διεθνών µας θέσεων, µε µια νέα
προσέγγιση.

(2)Θεωρούµε ότι η συνερ -
γασία µας µε διεθνείς οργανισµούς
και συµµαχικές δυνάµεις δεν απο -
δυναµώνει την Αµερική. Θα
προωθήσουµε τη δηµοκρατία όχι
µέσω της βίας, αλλά συνεργαζόµενοι
για τη δηµιουργία θεσµών που θα
διαφυλάττουν την ελευθερία.

(3) Η κυβέρνησή µας
εξετάζει προσεκτικά τη στάση µας
απέναντι στο Ιράν και είµαστε δια -
τεθειµένοι για διάλογο. Όσον αφορά
στο Ισραήλ είµαστε υπέρ των δύο
κρατών και θα δουλέψουµε σκληρά
γι΄αυτό. Με τη Ρωσία δεν θα συµ -
φωνήσουµε σε όλα, αλλά θα συνερ -
γαζόµαστε όπου τα συµφέροντά µας
συµπίπτουν και συµπίπτουν σε
πολλούς τοµείς.

Σύµφωνα µε δηµο -
σκόπηση που πραγµατοποιήθηκε
στις 10 Μαρτίου 2009, το 61% των
Αµερικανών υποστηρίζει τις πρω -
τοβουλίες του κ. Οµπάµα, ενώ στο
ίδιο διάστηµα για τον κ. Μπους ήταν
58%, τον κ. Κλίντον 53%, τον πα -
τέρα Μπους 56% και τον κ. Ρήγκαν
60%. Μεγαλύτερης όµως αποδοχής
τυγχάνει σε όλο τον κόσµο, γεγονός
που δίνει τη δυνατότητα να εφαρ -
µόζει µια πιο τολµηρή τακτική
έναντι των προκατόχων του.

γ. Η κ. Κλίντον, που
πραγµατοποίησε την πρώτη της
επίσηµη περιοδεία στην Ασία από
18-24 Φεβρουαρίου 2009, επισκέ -
φθηκε την Ιαπωνία, τη Ν.Κορέα και
την Κίνα και συζήτησε µε τους
ηγέτες τους για το πυρηνικό πρό -
γραµµα της Β. Κορέας, την τρο -
µοκρατία, το Αφγανιστάν και την
οικονοµική κρίση.

Επισκέφθηκε επί -
σης και την Ινδονησία, ως µία
συµβολική χειρονοµία προς τον κ.
Οµπάµα, που έχει περάσει µεγάλο
µέρος της ζωής του σ΄αυτή τη χώρα.

Η περιοδεία αυτή της κ.
Κλίντον σηµατοδοτεί την µετα -
τόπιση του ενδιαφέροντος των
ΗΠΑ από τον Ατλαντικό στον
Ειρηνικό.

δ. Ο κ. Οµπάµα πραγ -
µατοποίησε επταήµερη περιοδεία σε
Ευρώπη-Τουρκία-Ιράκ από 1-7
Απριλίου 2009 και συµµετέσχε στη
Σύνοδο G-20 στο Λονδίνο (2 Α π -
ριλίου), στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο

Στρασβούργο (3-4 Απριλίου) και
στη Σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ στην Πράγα (5
Απριλίου). Στο περιθώριο της G-20
συναντήθηκε µε τους προέδρους της
Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ και Κίνας κ.
Χου Ζιντάο καθώς και άλλων χω -
ρών. Τέλος, επισκέφθηκε στις 6-7
Απριλίου 2009 την Τουρκία και
συµµετείχε στη "Σύνοδο για την
Πρόοδο των Πολιτισµών" στην
Κωνσταντινούπολη και πέρασε από
το Ιράκ, καθ΄οδόν προς ΗΠΑ.

Οι πρώτες εντυ -
πώσεις που προκάλεσε στους ευρω -
παίους, αλλά και στον υπόλοιπο
κόσµο κρίνονται ως πολύ ικα νο -
ποιητικές.

7. ΝΑΤΟ

Οι ΥΠΕΞ της Συµµαχίας,
αφού ξεπέρασαν την αντίδραση της
Λιθουανίας, συµφώνησαν στην επα -
νέναρξη των εργασιών του Συµ -
βουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας που είχαν
διακοπεί λόγω του πολέµου στη
Γεωργία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε
µε τις ευλογίες των ΗΠΑ που
χρειάζονται τη συνεργασία της
Ρωσίας στο Αφγανιστάν, στη
Μ.Ανατολή, στην καταπολέµηση
της τροµοκρατίας, στη µη διά -
δοση των όπλων µαζικής κατα -
στροφής, στην αναστολή του πυ -
ρηνικού προγράµµατος του Ιράν,
αλλά και αλλού.

Η Γαλλική Βουλή υπερ -
ψήφισε την πρόταση του κ. Σαρκοζί
για την επιστροφή της χώρας στο
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ,
ύστερα από 43 χρόνια. (Η απο -
χώρηση έγινε από τον Στρατηγό Ντε
Γκωλ το 1966).

Η κίνηση αυτή αναµένεται
να ενισχύσει τη συνολική αµυν -
τική εικόνα της Ευρώπης, εν όψει
και της επιστροφής της Ρωσίας
στη διεθνή σκηνή.

Κατά τη Σύνοδο της Συµ -
µαχίας στην Πράγα από 2-3
Απριλίου :

α.Αποφασίστηκε η το  πο -
θέτηση στη θέση του Γενικού Γραµ -
µατέα του Πρωθυπουργού της ∆α -
νίας κ. Άντερς Φογκ Ράσµουνσεν,
αφού πρώτα κάµφθηκαν, κάτω από
σκληρές πιέσεις και παζάρια, οι
αντιρρήσεις της Τουρκίας που του
καταλογίζει ότι δεν διέταξε την
απόσυρση της εφηµερίδας που
δηµοσίευσε τα σκίτσα του Μωάµεθ.

β.Ανακοινώθηκε η επα νέν -
ταξη της Γαλλίας στο στρα τιωτικό
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σκέλος.
γ.Ενεκρίθη η ένταξη της

Αλβανίας και της Κροατίας.
δ.Αποφασίστηκε η ενίσχυση

των δυνάµεων στο Αφγανιστάν µε
5.000 στρατιώτες, παρόλο που ο κ.
Οµπάµα ζητούσε περισσότερους. Η
Βρετανία θα διαθέσει 500, η Γερ -
µανία 600 και οι άλλες χώρες θα
συµπληρώσουν τις δυνάµεις τους
και θα διαθέσουν εκπαιδευτές. 

Η Ελλάδα όπως ανακοίνωσε
ο Α/ΓΕΕΘΑ στις 9 Απριλίου 2009
Στρατηγός κ. Γράψας θα διαθέσει
δύο οµάδες Υγειονοµικού 17-20
ατόµων και µία οµάδα 18 ατόµων
που θα αναλάβει την εκπαίδευση
των Επιτελών του Στρατού στο Αφ -
γανιστάν. Επίσης θα σταλούν και 40
άτοµα τον Απρίλιο 2010 που η
Ελλάδα θα αναλάβει τη ∆ιοίκηση
του αεροδροµίου της Καµπούλ. 

8. ΡΩΣΙΑ

α. Σχέσεις µε ΗΠΑ

Στις 3 Φεβρουαρίου
2009 ο Πρόεδρος του Κιργιστάν κ.
Μπακίγιεφ ανακοίνωσε από τη
Μόσχα, όπου συνήψε δάνειο 2,15
εκατ. δολαρίων από το Κρεµλίνο,
την απόφαση της χώρας του για τη
διακοπή της αµερικανικής βάσεως
στο Μανάς, που ήταν η µόνη στην
Κεντρική Ασία µετά την κατάργηση
της βάσεως στο Ουζµπεκιστάν το
2005.

Στόχος αυτής της κινή -
σεως, που τελικά επετεύχθη, ήταν
να αναγκαστούν οι ΗΠΑ να ζη -
τήσουν τη συνεργασία της Ρωσίας,
µε κάποια ανταλλάγµατα που δεν
έγι ναν µέχρι τώρα γνωστά, για τον
ανεφοδιασµό των νατοϊκών δυνά -
µεων στο Αφγανιστάν, οι οποίες
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, λό -
γω των επιθέσεων των Ταλιµπάν
εναντίον των εφοδιοποµπών τους
που διασχίζουν το Πακιστάν, σε
µια στιγµή µάλιστα που ο κ.
Οµπάµα επείγεται για την απο -
στολή 30.000 στρατιωτών ακόµη.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2009 ο
ΥΠΕΞ της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η
χώρα του συµφώνησε µε τις ΗΠΑ
για διευρυµένη συνεργασία των δύο
χωρών στο Αφγανιστάν, δια της
οποίας προβλέπεται διάθεση ρωσι -
κών Ε/Π για τον ανεφοδιασµό των
νατοϊκών δυνάµεων και πραγµα -
τοποίηση χερσαίων µεταφορών, µέ -
σω της χώρας του.

Στις 3 Μαρτίου 2009, δηµο -
σιεύθηκε επιστολή του κ. Οµπάµα
προς τον κ. Μεντβέντεφ, µε την
οποία παρουσιάζεται διατεθειµένος

να εγκαταλείψη την αντιπυραυλική
ασπίδα, αν το Ιράν αναστείλει το
πυρηνικό του πρόγραµµα.

Στόχος του κ. Οµπάµα, που
γνωρίζει καλά ότι το Ιράν µπορεί
να κατασκευάσει Πυρηνικά Όπλα
και χωρίς τη βοήθεια της Ρωσίας
µε κάποια ίσως καθυστέρηση,
ήταν να αναγκάσει τη Ρωσία να
συνεργαστεί µε τη ∆ιεθνή Επι -
τροπή Ατοµικής Ενέργειας (∆Ε -
ΑΕ) για το θέµα του Ιράν τον
οποίο και τελικά πέτυχε. Η Ρωσία
για πρώτη φορά ύστερα από καιρό
προσυπέγραψε, µαζί µε τις ΗΠΑ,
τη Βρετανία, την Γαλλία, τη
Γερµανία και την Κίνα, το ανα -
κοινωθέν της ∆ΕΑΕ µε το οποίο
καλείται το Ιράν να εκµεταλλευτεί
την ευκαιρία του διαλόγου, που
του προσφέρει ο κ. Οµπάµα.

Στις 7 Μαρτίου 2009 οι ΥΠ -
ΕΞ των ΗΠΑ κ. Χίλαρι Κλίντον και
της Ρωσίας κ. Λαβρόφ, είχαν την
πρώτη τους συνάντηση στην Ελ -
βετία και συζήτησαν όλα τα θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος σε πολύ καλό
κλίµα, όπως ανακοίνωσαν.

Στις 10 Μαρτίου 2009 ο κ.
Μεντβέντεφ σε συνάντηση που είχε
µε Αµερικανούς Γερουσιαστές,
χαρακτήρισε ως απολύτως θετικά τα
µηνύµατα που λαµβάνει από τον κ.
Οµπάµα. ∆ήλωσε επίσης, σχολιά -
ζοντας τη θέση των ΗΠΑ πως η
συµφωνία START-1 που λήγει στις 5
∆εκεµβρίου 2009, µπορεί να µην
ανανεωθεί, εφόσον και οι δύο χώρες
διαθέτουν λιγότερα πυρηνικά όπλα
απ΄όσα επιτρέπεται, ότι η Ρωσία
υποστηρίζει την ανάγκη ανανεώ -
σεώς της, αλλά και την προσθήκη
των βαλλιστικών πυραύλων.

Την 1η Απριλίου ο πρόεδρος
κ. Οµπάµα είχε την πρώτη του
συνάντηση µε τον οµόλογό του της
Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ στην κατοι -
κία του Αµερικανού Πρέσβυ στο
Λονδίνο, κατά την οποία αναγ -
νώρισαν ότι οι διαφορές τους είναι
µεγάλες, αλλά συµφώνησαν ότι ο
αµοιβαίος περιορισµός των πυρη -
νικών κεφαλών θα µπορούσε να
είναι ένα πρώτο βήµα για τη βελ -
τίωση των διµερών σχέσεων. Πα -
ράλ ληλα ανακοινώθηκε ότι ο κ.Οµ -
πάµα θα επισκεφθεί τη Μόσχα τον
Ιούνιο.

Εκτιµάται ότι η Αµερι -
κανορωσική προσέγγιση βρίσ -
κεται σε πολύ καλό δρόµο, γιατί
και οι δύο ηγέτες αναγνωρίζουν
ότι ο ένας έχει την ανάγκη του
άλλου για να προχωρήσουν στα
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η

επιτυχία αυτή πιστώνεται φυσικά
στον κ. Οµπάµα που άλλαξε την
πολιτική του κ. Μπους, η οποία
οδηγούσε στη σύγκρουση.

β.Στις 8 Μαρτίου 2008 ο κ.
Μεντβέντεφ υποσχέθηκε στην ανω -
τάτη στρατιωτική ηγεσία, τον ταχύ
εκσυγχρονισµό των Ενόπλων ∆υ -
νάµεων µέχρι το 2011 και την ανα -
βάθµιση του πυρηνικού οπλο στα -
σίου τα επόµενα χρόνια, επικα λού -
µενος την απειλή της τροµοκρατίας,
τον κίνδυνο των περιφερειακών
συγκρούσεων, αλλά και τις τοπικές
συγκρούσεις που προκαλούνται από
τις ενεργειακές κρίσεις. 

9. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Ισραήλ - Παλαιστινιακό

Παρόλο που τις εκλογές που
διεξήχθησαν στις 10 Φεβρουαρίου
2009, κέρδισε το κόµµα "Καντίµα"
της κ. Λίβνι, µε 28 έδρες έναντι 27
του "Λικούντ" του κ. Νετανιάχου, ο
πρόεδρος κ. Σιµόν Πέρες, έδωσε την
εντολή σχηµατισµού κυβερνήσεως
στον δεύτερο µε το σκεπτικό ότι
αυτός θα µπορούσε να σχηµατίσει
βιώσιµη κυβέρνηση, λόγω της
πλειοψηφίας της δεξιάς πτέρυγος
στη Βουλή.

Τελικά ο κ. Νετανιάχου
κατάφερε να σχηµατίσει κυβέρνηση
συνασπισµού, που ορκίστηκε στις
31 Μαρτίου, µε τη συµµετοχή του
ακροδεξιού κόµµατος "Ίσραελ
Μπεϊ τένου" του κ. Λίµπερµαν που
ανέλαβε το ΥΠΕΞ, των δεξιών
κοµµάτων "Σας" και "Ισραηλινή
Πατρίδα" και του συντηρητικού
κόµµατος των "Εργατικών" του κ.
Μπάρακ που θα διατηρήσει το ΥΕ -
ΘΑ, που είχε και στην απελθούσα
κυβέρνηση.

Ο κ. Νετανιάχου, µε τις
πρώτες δηλώσεις του, δεσµεύτηκε
ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
για ειρήνη µε τους Άραβες, αλλά
απέφυγε να αναφερθεί στην λύση
των δύο κρατών. Αντιθέτως υπο -
σχέθηκε στους Παλαιστινίους ότι θα
τους επιτρέψει να αυτοδιοικούνται,
επιστρέφοντας ουσιαστικά στην προ
δεκαετιών αντίληψη περί περιο -
ρισµένης αυτονοµίας στη ∆.Όχθη.

Ο κ. Λίµπερµαν επίσης,
επιβεβαιώνοντας τη φήµη του ακρο -
δεξιού, δήλωσε ότι η συµφωνία της
Ανάπολης δεν δεσµεύει τη χώρα του
κα τάχθηκε αντοιχτά κατά του δια -
λόγου µε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Οι τοποθετήσεις των κ.κ.
Νετανιάχου και Λίµπερµαν προκά -
λεσαν έντονο προβληµατισµό στην
κοινή γνώµη και την αντίδραση των

44443333



Παλαιστινίων, αλλά και του ειδικού
απεσταλµένου του κουαρτέτου για
τη Μ. Ανατολή (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία,
ΟΗΕ) κ. Τόνι Μπλερ που κάλεσε τη
νέα κυβέρνηση να λάβει τις "προ -
φανείς" αποφάσεις. Επίσης και ο
µετριοπαθής πρόεδρος κ. Σιµόν
Πέρες ανάφερε κατά την ορκοµωσία
του κ. Νετανιάχου ότι η νέα κυ -
βέρνηση οφείλει να λάβει σοβαρά
υπόψη, ότι οι ΗΠΑ και τα περισ -
σότερα κράτη του κόσµου έχουν
ταχθεί µε τη λύση των δύο κρατών.

Οι εξελίξεις αυτές δεν
προοιωνίζουν τίποτα καλό για την
επίλυση του Παλαιστινιακού. Εί -
ναι δε βέβαον ότι η νέα κυβέρνηση
έχει εισέλθει σε τροχιά σύγκρου -
σης µε τις ΗΠΑ, των οποίων η
θέση για το Παλαιστινιακό είναι η
ίδρυση δύο βιώσιµων κρατών,
σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κ.
Κλίντο, κατά την επίσκεψή της
στο Ισραήλ από 3-4 Μαρτίου. 

β. Ιράν
Στις 12 Μαρτίου ο κ. Οµ -

πάµα παρέτεινε για ένα ακόµη χρόνο
τις κυρώσεις στο Ιράν, λόγω του
πυρηνικού του προγράµµατος.

Με επιφυλακτικότητα και
δυσπιστία αντιµετωπίζει το Ιράν τα
ανοίγµατα του κ. Οµπάµα για την
επίλυση των διαφορών µε διάλογο.
Στο τελευταίο του µάλιστα µήνυµα,
στο τέλος Μαρτίου, µε το οποίο
εκφράζει τη θέληση των ΗΠΑ να
γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στις
δύο χώρες και καλεί την Τεχεράνη
να κάνει δύσκολες επιλογές, οι κ.κ.
Αχµεντινεζάντ και Χαµενεί του
απάντησαν ότι θα πρέπει πρώτα να
συνειδητοποιήσει τα λάθη του
παρελθόντος και να προσπαθήσει να
τα διορθώσει.

Αναµένεται ότι η στάση
του Ιράν θα ξεκαθαρίσει µετά τις
προεδρικές εκλογές που θα γίνουν
στις 12 Ιουνίου 2009 και τις οποίες
ενδέχεται να χάσει ο κ. Αχµεν τνε -
ζάντ. Εκτιµάται όµως ότι όποιος
και αν εκλεγεί πρόεδρος θα θελή -
σει να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία
που του παρέχεται για να αποκα -
ταστήσει τις σχέσεις της χώρας
του µε τη διεθνή κοινότητα. Κατα -
λυτικό ρόλο θα έχει και η στάση
της Ρωσίας η οποία αναµένεται να
συνεργαστεί µε τις ΗΠΑ.

Πραγµατοποιήθηκε η δοκι -
µαστική λειτουργία του πυρηνικού
εργοστασίου του Μπουσέρ, µε πυ -
ρη νικά καύσιµα που δάνεισε στο
Ιράν η Ρωσία και τα οποία θα
επιστραφούν αµέσως µετά την κα -

νονική λειτουργία του εργοσ τασίου,
που έχει προγραµµατιστεί για τις 22
Αυγούστου 2009, ώστε να µην τα
εκµεταλλευτεί για την παραγωγή
πλουτωνίου. Ο δανεισµός έγινε µε
τη σύµφωνη γνώµη των ΗΠΑ.

Στις 9 Απριλίου 2009 ο κ.
Αχµεντινεζάντ εγκαινίασε το πρώτο
εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών
καυσίµων στην πόλη Νατάνζ, τα
οποία θα χρησιµοποιούνται στους
αντιδραστήρες των εργοστασίων του
Αράκ και Μπουσέρ.

Αντιφατικές είναι οι εκτι -
µήσεις µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ
για τις πυρηνικές δυνατότητες του
Ιράν. Ενώ οι ισραηλινοί εκτιµούν
ότι "ξεπέρασε το κατώφλι της
πυρηνικής τεχνολογίας" και πιέ -
ζουν τις ΗΠΑ για άµεση κατα -
στροφή των εγκαταστάσεών τους,
ο ΥΕΘΑ των ΗΠΑ κ. Γκέϊτζ
απαντά ότι το Ιράν "δεν είναι
έτοιµο για τη βόµβα και ότι θα
χρειαστεί κάµποσα χρόνια ακό -
µη".

Ο Ιρανός Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Μωχάµαντ Μεχντί
Ακουζαντέχ, συναντήθηκε µε τον κ.
Χόλµπρουγκ στα περιθώρια της
διασκέψεως του ΟΗΕ για το Αφγα -
νιστάν, που πραγµατοποιήθηκε στη
Χάγη, στις 30 Μαρτίου 2009. Σύµ -
φωνα µε το ανακοινωθέν δεν υπήρξε
κανένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα
πέραν από το λιώσιµο του πάγου.

Το Ιράν στην πρόσκληση
του Συµβουλίου Ασφαλείας για
συνεργασία απάντησε ότι θα προ -
σέλθει στο διάλογο χωρίς όµως
προα παιτούµενα και απειλές.

Η αποδοχή από το Ιράν
των προσκλήσεων για συµµετοχή
σε ∆ιεθνείς Συνόδους και η συνάν -
τηση του
Υφυπουργού Εξωτερι κών µε τον

κ. Χόλµπρουκ σηµα τοδοτεί την
επιθυµία του για αποκατάσταση
των σχέσεών του και συνεργασία
µε τη διεθνή κοινότητα.

γ. Συρία
∆ιπλωµατικός διάλογος έχει

αρχίσει µεταξύ ΗΠΑ και Συρίας, µε
την αποστολή δύο εκπροσώπων του
κ. Οµπάµα στη Βηρυτό, προκει -
µένου να διερευνήσουν τις προθέ -
σεις του κ. Άσαντ και να τον πείσουν
να σταµατήσει την ενίσχυση της
Χαµάς και της Χεζµπολάχ.

Στις 11 Μαρτίου ο κ. Άσαντ
δήλωσε ότι είναι θετικός στο
ενδεχόµενο απ΄ευθείας διαπραγ -
µατεύσεων µε το Ισραήλ, υπό την
προϋπόθεση ότι διαµεσολαβητής θα
είναι οι ΗΠΑ.

Ο διάλογος µεταξύ Ισ -
ραήλ-Συρίας, που διεξήγετο µε τη
µεσολάβηση της Τουρκίας, ανα -
µένεται να παγώσει, γιατί ο νέος
πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου
είναι αντίθετος µε την επιστροφή
των υψωµάτων του Γκολάν, που
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
για ειρηνευτική συµφωνία. 

δ. Ιράκ
Η ασφάλεια στο Ιράκ βαίνει

βελτιούµενη, µε τις επιθέσεις να
έχουν µειωθεί κατά 70%.

Ο κ. Οµπάµα δήλωσε ότι
µέχρι το τέλος του 2010 θα αποσύρει
τις δυνάµεις, αλλά θα αφήσει
αρκετές, πιθανολογείται µεταξύ 30-
50.000, µέχρι το τέλος του 2011,
ώστε να µπορούν να υπερασπιστούν
τα αµερικανικά συµφέροντα στην
περιοχή.

Η διαµάχη για την τύχη του
Κιρκούκ µεταξύ της κυβερνήσεως
του Ιράκ και της περιφερειακής
κυβερνήσεως του Β.Ιράκ συνεχί -
ζεται, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η
θέση του Αµερικανού προέδρου
µέχρι σήµερα.

Το ενδεχόµενο αποχω -
ρήσεως των Αµερικανών, χωρίς να
έχει επιλυθεί το θέµα του Κιρκούκ,
προκαλεί ανησυχίες στην Τουρκία,
το Ιράν και τη Συρία, γιατί η τυχόν
υπαγωγή του στην περιφερειακή
κυβέρνηση του Β. Ιράκ (Κουρ -
διστάν), θα αποτελέσει την απαρ -
χή της ιδρύσεως του Μεγάλου
Κουρδιστάν και θα αλλάξουν τα
γεωπολιτικά δεδοµένα της περιο -
χής σε βάρος τους. 

10.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν
Η νέα πολιτική του κ.

Οµπάµα στο Αφγανιστάν συνίσταται
στον συνδυασµό της στρατιωτικής
δυνάµεως µε γενναία οικονοµική
ενίσχυση και συνεργασία µε τους
µετριοπαθείς Ταλιµπάν. Επίσης η
εφαρµογή ενιαίας πολιτικής στο
Αφγανιστάν και το Πακιστάν και όχι
αποσπασµατική όπως µέχρι σήµερα.

Στα πλαίσια της νέας αυτής
πολιτικής, σύµφωνα µε δηλώσεις
του Αφγανού Γερουσιαστή κ. Ραχ -
µανί, ο συζητήσεις µε τους µετριο -
παθείς Ταλιµπάν έχουν προχωρήσει
και ότι αυτοί δέχθηκαν το αίτηµα της
κυβερνήσεως του κ. Καρζάϊ να
αποκηρύξουν την Αλ Κάϊντα, µε
αντάλλαγµα την παύση των διώξεών
τους και την απελευθέρωση των
κρατουµένων στο Αφγανιστάν και
το Γκουαντάναµο.

Συναντήθηκαν στην Τουρ -
κία στις 29 Μαρτίου οι πρόεδροι του
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Αφγανιστάν και του Πακιστάν συνο -
δευόµενοι από τους Αρχηγούς των
Ενόπλων ∆υνάµεων και συζήτησαν,
µε επιδιαιτητή τον κ. Γκιουλ, θέµατα
ασφαλείας και στρατιωτικής συνερ -
γασίας και κυρίως τους τρόπους για
την εξουδετέρωση της δράσεως των
Ταλιµπάν και της Αλ Κάϊντα στις
αυτόνοµες περιοχές των φυλών κατά
µήκος της µεθορίου των δύο χωρών.

Στις 30 Μαρτίου 2009 πραγ -
µατοποιήθηκε από τον ΟΗΕ στη
Χάγη, κατόπιν πρωτοβουλίας της κ.
Χίλαρι Κλίντον, διάσκεψη για το
Αφγανιστάν στην οποία συµµε -
τείχαν 90 χώρες, συµπεριλαµβανο -
µένου και του Ιράν, το οποίο προ -
σφέρθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ
στην καταπολέµηση της διακι -
νήσεως των ναρκωτικών και στην
ανοικοδόµηση της χώρας.

Η Ιταλία, ως προεδρεύουσα
της οµάδος των οκτώ πιο ανε πτυγ -
µένων χωρών, κάλεσε το Ιράν να
συµµετάσχει στη Σύνοδο της G-8
που θα πραγµατοποιηθεί στην Τριέ -
στη τον Ιούνιο και θα συζητήσει για
το Αφγανιστάν.

β. Πακιστάν
Οξεία αντιπαράθεση έχει

ξεσπάσει ανάµεσα στον πρόεδρο κ.
Ζαρνταρί και τον αρχηγό της αξιω -
µατικής αντιπολίτευσης κ. Σαρίφ,
που τον κατηγορεί για ανικανότητα
και διαφθορά.

Υπό την πίεση της αντιπολι -
τεύσεως και των καθηµερινών δια -
δηλώσεων, ο κ. Ζαρνταρί αποκα -
τέστησε τους δικαστές που είχε
αποπέµψει ο κ. Μουσάραφ.

Την αγανάκτηση των πο -
λιτών έχουν προκαλέσει οι απώλειες
αµάχων από τις συνεχιζόµενες
προσβολές µε µη επανδρωµένα
αεροσκάφη των ΗΠΑ, παρά τις
διαµαρτυρίες του κ. Καρζάϊ.

Η πολιτική αστάθεια στη
χώρα και οι συνεχιζόµενες επι -
θέσεις από τους Ταλιµπάν έχουν
προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή
κοινότητα, γιατί σε περίπτωση
καταρρεύσεως του Πακιστάν, θα
υπάρξει κίνδυνος να πέσουν τα
πυρηνικά του όπλα στα χέρια της
Αλ Κάϊντα ή άλλων εξτρεµιστικών
οργανώσεων.

γ. Βόρεια Κορέα
Στις 5 Απριλίου 2009 η

Β.Κορέα, παρά τις αντιδράσεις της
∆ιεθνούς Κοινότητος, εκτόξευσε
πύραυλο µεγάλου βεληνεκούς και
έθεσε, όπως ανακοίνωσε, επικοινω -
νιακό δορυφόρο σε τροχιά.

Το γεγονός προκάλεσε ανη -
συχία, γιατί εκτιµάται ότι η εκτό -
ξευση δορυφόρου ήταν προσχη -

µατική και αποσκοπούσε στη δοκιµή
του νέου πυραύλου ΤΑΕPODONE-2
βεληνεκούς 6.700 µ. που µπορεί να
πλήξει ακόµη και την Αλάσκα.
Μάλιστα οι ΗΠΑ, η Ν.Κορέα και η
Ιαπωνία, που παρακολούθησαν από
κοντά την εκτόξευση, ανακοίνωσαν
ότι ο πύραυλος έπεσε στον Ειρηνικό.

Το ΣΑ του ΟΗΕ, που συνήλ -
θε εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως της
Ιαπωνίας, δεν κατέληξε σε απόφαση
λόγω της αρνητικής στάσεως της
Ρωσίας και της Κίνας. Συνεφώνησαν
µόνο, στο να κληθεί η Β. Κορέα να
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις.

δ. Κίνα
Η κ. Κλίντον επισκέφθηκε

την Κίνα και ζήτησε από την
κυβέρνηση να συνεχίσει να επενδύει
σε οµόλογα των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
την αύξηση των αµυντικών δαπανών
κατά 15% παρά την οικονοµική
κρίση.

Ενώ η Κίνα εµφανίζεται
χωρίς καµιά διάθεση συµβιβασµού
µε το Θιβέτ, ο κ. ∆αλάϊ Λάµα, µε
οµιλία του στις 10 Μαρτίου στην
Νταραµσάλα, έδρα της εξορίας του,
την κάλεσε σε συµβιβασµό. 

11.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

α. Βενεζουέλα
Με 54% κέρδισε το δηµο -

ψήφισµα για την τροποποίηση του
Συντάγµατος ο κ. Τσάβες, ο οποίος
µπορεί πλέον να επανεκλέγεται για
όσο χρόνο κερδίζει τις εκλογές.
Φυσικά στις προθέσεις του είναι να
καταστεί ισόβιος πρόεδρος

β. Βολιβία 
Ο πρόεδρος κ. Μοράλες,

κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα,
εξασφάλισε Ε/Π που θα χρησιµο -
ποιηθούν κατά των ναρκωτικών και
βοήθεια στον ενεργειακό τοµέα.

γ. Ελ Σαλβαδόρ
Νέος πρόεδρος εξελέγη ο κ.

Μαουρίτσιο Φούνες, ηγέτης του
αριστερού πρώην αντάρτικου µετώ -
που "Φαραµπούτο Μαρτί", ο οποίος
δήλωσε ότι θα είναι ενωτικός και θα
ακολουθήσει το µοντέλο διακυ -
βερνήσεως του προέδρου Λούα της
Βραζιλίας.

δ. Κούβα
Ο κ. Ραούλ Κάστρο απάν -

τησε θετικά στη δήλωση του κ.
Οµπάµα ότι θα ήταν πρόθυµος να
συναντηθεί µε τον ηγέτη της Κούβας
σε χρόνο και τόπο που θα επέλεγε ο

ίδιος (κ. Οµπάµα).

12.ΑΦΡΙΚΗ

α. Σοµαλία
Συνεχίζονται οι πειρατείες

στα χωρικά ύδατα της Σοµαλίας,
παρά την παρουσία της διεθνούς
δυνάµεως και τη σύλληψη πολλών
πειρατών.

β. Ζιµπάµπουε
Ορκίστηκε επιτέλους ο κ.

Τσανβιγκράϊ πρωθυπουργός, στις 11
Φεβρουαρίου 2009, δέκα µήνες µετά
την εκλογική του νίκη και καλείται
να αντιµετωπίσει τη χολέρα και τον
πληθωρισµό που φτάνει το 4000%.

γ. Σουδάν
Ο πρόεδρος κ. Οµάρ Μπα -

σίρ κατήγγειλε συνοµωσία για το εις
βάρος του ένταλµα συλλήψεως του
∆ικαστηρίου της Χάγης και απέλασε
από τη χώρα τα µέλη 10 τουλάχιστον
ΜΚΟ, που βρίσκονταν στη χώρα και
προσπαθούσαν να βοηθήσουν.

δ. Μαδαγασκάρη
Ταραχές έχουν ξεσπάσει στη

χώρα, λόγω της διαφωνίας των
κατοίκων στην παραχώρηση από τον
πρόεδρο Ραβαλοµανάνα της µισής
γης σε εταιρεία της Ν.Κορέας.

13.ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Αλ Κάϊντα, σύµφωνα µε

τον κ. Μπλερ και Πακιστανούς
αξιωµατούχους, έχει αυξήσει τη
χρηµατοδότηση και την τεχνική
υποστήριξη των Ταλιµπάν για να
µπορέσουν να διατηρήσουν τα εδά -
φη στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν
που βρίσκονται τα κρησφύγετά τους.

Οι ΗΠΑ, µε τη χρησιµο -
ποίηση των µη επανδρωµένων αερο -
σκαφών κατά της Αλ Κάϊντα, παγκο -
σµίως, κατάφεραν να εξουδε τερώ -
σουν πολλά στελέχη της και να ρί -
ξουν το ηθικό των µαχητών της, που
ζουν πλέον κάτω από το φόβο της
διαρκούς απειλής.

Ο πρωθυπουργός της Βρε -
τανίας κ. Μπράουν ανακοίνωσε ότι
η χώρα του αναµένει τροµοκρατική
επίθεση και ότι οι αρχές υλοποιούν
νέα στρατηγική για την αντιµε -
τώπισή της. Αυτή περιλαµβάνει την
εκπαίδευση και τον εξοπλισµό επαγ -
γελµατιών, την αποτροπή του προ -
σηλυτισµού µουσουλµάνων στην
τροµοκρατία και την ενηµέρωση του
κοινού, ώστε όλοι να επαγρυπνούν.
Σύµφωνα, µάλιστα, µε δηµοσίευµα
της Gardian, 60.000 εργάτες έχουν
ήδη εκπαιδευτεί στην αντιµετώπιση
των συνθηκών που θα δηµιουρ γη -
θούν από µία τροµοκρατική επίθεση.
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ΟΟΟΟΡΡΡΡΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΦΦΦΦΙΙΙΙΛΛΛΛΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙΡΡΡΡΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ    
(Ένας Όρκος Ξεχασµένος) 

"Ορκίζοµαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είµαι επί ζωής µου πιστός εις την
Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραµικρόν από τα σηµεία και τους λόγους της, µήτε
να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορµή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί
τούτων, µήτε εις συγγενείς µου, µήτε εις πνευµατικόν ή φίλον µου. 

Ορκίζοµαι ότι εις το εξής δεν θέλω έµβει εις καµµίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, µήτε εις
κανέναν δεσµόν υποχρεωτικόν. Και µάλιστα, οποιονδήποτε δεσµόν αν είχα, και τον πλέον
αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νοµίζει ως ουδέν. 

Ορκίζοµαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν µου αδιάλλακτον µίσος εναντίον των τυράννων
της πατρίδος µου, των οπαδών και των οµοφρόνων µε τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα
τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει. 

Ορκίζοµαι να µη µεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ µε κανένα συνάδελφον,
προσέχων εξ εναντίας µε την µεγαλυτέραν επιµέλειαν να µην λανθασθώ κατά τούτο, γενόµενος
αίτιος ακολούθου τινός συµβάντος, µε κανένα συνάδελφον. 

Ορκίζοµαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, µε όλην την δύναµιν και την
κατάστασίν µου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι µεγαλύτερος εις τον
βαθµόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός µου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον
συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα µου ήθελεν είναι µεγαλυτέρα. 

Ορκίζοµαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχοµαι παροµοίως άλλον αδελφόν,
µεταχειριζόµενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζοµένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω
Έλληνα αληθή, θερµόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι µόνον να
φυλάττη το µυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήµατος. 

Ορκίζοµαι να µην ωφελώµαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήµατα της Εταιρείας, θεωρών
αυτά ως ιερό πράγµα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος µου. Να προφυλάττωµαι
παροµοίως και εις τα λαµβανόµενα εσφραγισµένα γράµµατα. 

Ορκίζοµαι να µην ερωτώ κανένα των Φιλικών µε περιέργειαν, δια να µάθω οποίος τον
εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε µήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορµήν εις
τούτον να καταλάβη, ποίος µε παρεδέχθη. Να αποκρίνοµαι µάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το
σηµείον εις το εφοδιαστικόν τινός. 

Ορκίζοµαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν µου, να είµαι ενάρετος. Να ευλαβώµαι την
θρησκείαν µου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγµα. Να
συµβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβοµαι την
διοίκησιν, τα έθιµα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ. 

Τέλος πάντων ορκίζοµαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !  Ορκίζοµαι εις τας
πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζοµαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν
και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια µου δάκρυα, χυνόµενα κατά ταύτην την
στιγµήν, και εις την µέλλουσαν ελευθερίαν των οµογενών µου ότι αφιερώνοµαι όλως εις Σε. Εις
το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισµών µου. Το όνοµά σου ο οδηγός των
πράξεών µου, και η ευτυχία Σου η ανταµοιβή των κόπων µου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει
επάνω εις την κεφαλήν µου όλους τους κεραυνούς της, το όνοµά µου να είναι εις αποστροφήν,
και το υποκείµενόν µου το αντικείµενον της κατάρας και του αναθέµατος των Οµογενών µου,
αν  ίσως λησµονήσω εις µίαν στιγµήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος µου.
Τέλος ο θάνατός µου ας είναι η άφευκτος τιµωρία του αµαρτήµατός µου, δια να µη λησµονώ
την αγνότητα της Εταιρείας µε την συµµετοχήν µου". 
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