


ύστοχη και επίκαιρη η ένθετη φωτογραφία της πρώτης
σελίδας από την εαρινή άσκηση των στρατιωτικών τουρκι-
κών δυνάµεων στα παράλια της πάλαι ποτέ ελληνικής Σµύρ-
νης, εκεί που κατά τους συγχρόνους, προοδευτικούς "ιστορι-
κούς", συγγραφείς συνωστίζοντο οι Έλληνες το 1922 υπό την
απειλή των αιµοσταγών Τσετών του Κεµάλ και τα χαιρέκακα
βλέµµατα και την εγκατάλειψη των συµµάχων, των προτρε-
ψάντων τους Έλληνες στη µεγαλεπήβολη αλλά ατυχή εκσ-
τρατεία, Άγγλων και Γάλλων.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις εκπαιδεύονται σ΄ένα
µελλοντικό θέατρο επιχειρήσεων και ειδικότερα ασκούνται
στις αποβάσεις, διαθέτουσες προς τούτο τα αναγκαία και
πλέον σύγχρονα µέσα, µε σκοπό ουχί να προβούν σε απόβα-
ση στα Πριγκηπόνησα, αλλά στα ελληνικά νησιά όποτε οι
συνθήκες το επιτρέψουν, αφού, είτε µας αρέσει είτε όχι, οι
προθέσεις της Τουρκίας παραµένουν αµετάβλητες και απο-
σκοπούν στο µοίρασµα του Αιγαίου µε κατάληψη ελληνικών
νήσων. Απειλή διαχρονική, δυνατή, σταθερή, πολλαπλώς
εκδηλουµένη και σε βάθος χρόνου και χώρου προετοιµαζο-
µένη.

Η Ελλάς, παραβλέπουσα την υπαρκτή απειλή, επιδί-
δεται σε απαξίωση του θεσµού της θητείας, της υποχρέωσης
κατάταξης και προσφοράς απάντων των Ελλήνων στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, δια της µειώσεως της ήδη ανεπαρκούς
διάρκειάς της και της ταυτόχρονης κατάργησής της δια το
Ναυτικό και την Αεροπορία. Ούτω οι Ένοπλες ∆υνάµεις θα
καταστούν µισθοφορικές, πολυδάπανες, στερούµενες εφεδρι-
κού δυναµικού, γηρασµένες και στερούµενες του νεανικού
σφρίγους, απαραιτήτου στοιχείου δια την επίπονη προε-
τοιµασία της εθελοθυσίας, του βασικού παράγοντος επίτευ-
ξης της ποθητής νίκης. Τοιαύτες Ένοπλες ∆υνάµεις αποβαί-
νουν ακατάλληλες δια εθνικούς αγώνες. Οι Ένοπλες ∆υ-
νάµεις είναι κυρίως κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. Η
άµυνα και η ασφάλεια της πατρίδος είναι υπέρτατο αγαθό,
συλλογικό συµφέρον, υπεράνω των οποιωνδήποτε σκοπιµο-
τήτων. ∆εν προετοιµάζονται και δεν οικοδοµούνται ευκαι-
ριακά. Πολιτικές ασκήσεις στο χώρο των Ενόπλων ∆υνά-
µεων δεν χωρούν.

Μη ψάχνεσθε! Η καθολική στράτευση, υπό τις
υφιστάµενες συνθήκες, απειλών και δηµογραφίας, στο 18ο ή
19ο έτος της ηλικίας ανδρών και γυναικών διαφορετικής
διάρκειας και ουχί κατωτέρας του ενός έτους δια τους
πρώτους και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων,
είναι η µοναδική εθνοπρεπής και από πάσης πλευράς συµ-
φέρουσα λύση. Είναι αδιανόητο η χώρα των χιλιάδων νήσων
και ακτών, της παγκόσµιας ναυσιπλοΐας να µην καλλιεργεί
στους πολίτες της τη ναυτοσύνη και τη ναυτική ιδέα,
κατατάσσοντας και εκπαιδεύοντάς τους, στο κατ΄ εξοχήν
ναυτικό σχολείο, στο Πολεµικό Ναυτικό. Είναι ακατανόητο
να µη συµβάλουν οι Έλληνες στη ναυτική ισχύ της πατρίδος
των. Λόγια, λοιπόν, και το "µέγα το της θαλάσσης κράτος"!.

∆ιανύοµεν τη δεύτερη εβδοµάδα µετά την προσέ-
λευση κατά την 7ην Ιουνίου στις κάλπες προς εκλογή των
ευρωβουλευτών. Εκλογή δεδοµένη κατά τη σειρά αναγραφής
των υποψηφίων στις κοµµατικές λίστες, καθιστώσα ούτω
την ψήφο των πολιτών δευτερεύουσα και επουσιώδη. Έτσι
επουσιώδης, ευστόχως ερµηνευθείσα και κυρίως υπό των
κοµµάτων προκληθείσα, υπήρξε και η συµµετοχή των πολι-
τών σε µια διαδικασία και ένα σκηνικό το οποίον ουδόλως
απείχε των εθνικών βουλευτικών εκλογών µε τις αρχηγικές
εµφανίσεις, τις τηλεµαχίες, τις συγκεντρώσεις, τις επαναλαµ-
βανόµενες δηµοσκοπήσεις - ποδηγετήσεις - τις αφίσες, τις

πολυδάπανες πολιτικές εκστρατείες µεσούσης της οικονο-
µικής κρίσης, αλλά µε τους αφανείς, αλάλους έως αγνοηµέ-
νους υποψηφίους.

Κυρίαρχος άξονας των ευρωεκλογών η σκανδαλο-
λογία, η διαφθορά, η παροχολογία και η εκλογολογία, κατά
το "φύγε εσύ να έλθω εγώ, αφού το παρελθόν µου εγγυάται
και την τέχνη της απόκρυψης". Τα προβλήµατα της ΕΕ, οι
επιπτώσεις στα ελληνικά πράγµατα, οι προτεινόµενες λύσεις
µέσα από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες ουδόλως εθίγησαν και
µάλλον παρεπέµφθησαν στο "χρονοντούλαπο της ιστορίας".
Τα κύρια συµπεράσµατα των εκλογών είναι η µοναδικότητα
του εκλογικού αγώνος στον ευρωπαϊκό χώρο, η αποχή, δια
πρώτη φορά, των Ελλήνων σε τόσο µεγάλο ποσοστό, 48%
στην ψηφοφορία, η αποτυχία του συστήµατος των δηµο-
σκόπων - οιωνοσκόπων - στις προβλέψεις των αποτε-
λεσµάτων της εκλογής και τέλος η ανάδειξη των εθνικών
θεµάτων µε κορυφαίο το της µετανάστευσης, συνεπεία των
"ανοικτών συνόρων" της πονοψυχίας, της ολιγωρίας, της
απερισκεψίας, της παθογενείας, της ηττοπαθείας, και ατολ-
µίας των συγχρόνων Ελλήνων. Οι ελληνοποιήσεις και οι
κατατάξεις µεταναστών στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώ-
µατα Ασφαλείας δεν αποτελούν εθνική λύση. ∆ηµιουργούν
εστίες µόλυνσης και αποστηµάτων, εθνικών - πολιτισµικών -
κοινωνικών - θρησκευτικών και επωάζουν µελλοντικές
επιδηµίες. Λύση µοναδική η αποδοχή και η υπεράσπιση του
εθνικού συµφέροντος, ο περιορισµός των υπαρχόντων µε-
ταναστών και η φρούρηση των συνόρων προς αποτροπή της
εισόδου των λαθροµεταναστών. Λύση εθνική η υποστήριξη
της τρίτεκνης ελληνογεννούς οικογενείας και η ένταξή της
στην κατηγορία των πολυτέκνων. Λύση που επιλύει κατά τον
καλύτερο τρόπο το εθνικό δηµογραφικό πρόβληµα και τις εξ
αυτού ποικίλες επιπτώσεις. Τα τζαµιά και οι µιναρέδες
ανοίγουν ορέξεις και φέρουν τρικυµίες. Απαιτείται απο-
φασιστικότητα, τόλµη και συνταύτιση προσπαθειών προς το
κοινό εθνικό συµφέρον.

Τέλος, ένας περίπατος εκεί που κατοικούν ή διη-
µερεύουν οι άρχοντες του τόπου, στις νότιες παρυφές του Λυ-
καβηττού, θα σας πείσει πως ευρίσκεσθε εκτός Ελλάδος. Από
τις επιγραφές και όχι µόνο των καταστηµάτων απουσιάζουν
παντελώς η ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά γράµµατα,
αφού το "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ" πρωτοπορεί ως "PROTOPORO".
Εάν τύχει και βρεθείτε, σας συνιστώ ηµέρα, στην περί την
πλατεία της Οµονοίας περιοχή µετά λύπης θα διαπιστώσετε
ότι εκεί δια να επικοινωνήσετε χρειάζεσθε πολύγλωσσο διερ-
µηνέα. Η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει να χαθεί. Ποίος όµως
είναι υπεύθυνος δια τον έλεγχο των επιγραφών; ∆ιατί δεν
επιβάλλει την τήρηση του νόµου; Αυτή η παράλειψη είναι και
η σύγχρονη κρατική αδυναµία.

Βαίνοµεν σε καλοκαιρινές διακοπές. Χαλαρά, λοι-
πόν, ας απολαύσουµε τα θαλάσσια µπάνια ώστε να ανακτή-
σουµε δυνάµεις δια τον επερχόµενο χειµώνα, που πέραν των
άλλων θα αντιµετωπίσουµε και την απειλή της επιδηµίας της
"νέας" γρίπης, σε δυσµενείς συνθήκες δια τους ζώντες στο
πολυπληθές, πολυπολιτισµικό και ευάλωτο ανθρώπινο
δυναµικό του "κλεινού" άστεως.

Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και από το Σεπ-
τέµβρη πάλι µαζί δια τον αγώνα της προσφοράς στην υπε-
ράσπιση του εθνικού συµφέροντος, από τις θέσεις της ΕΛ.Ε.
Σ.ΜΕ, εκφράζοντες και συνάδοντες προς την κοινή γνώµη.

Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.(18 Ιουνίου 2009)
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Tα συµβαίνοντα στην Τουρκία, ιδίως τα αφο-
ρώντα στην εξωτερική πολιτική και στα στρατιωτικά
πράγµατα, οφείλουµε να τα παρακολουθούµε και να τα
µελετούµε, κυρίως για τις επιπτώσεις που µπορεί να
έχουν στις σχέσεις µας µε την γειτονική χώρα. Πολύ
πρόσφατα είχαµε την αντικατάσταση του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Μπαµπατζάν από τον κ. Νταβούτογλου,
µέχρι τώρα πρώτου συµβούλου του Πρωθυπουργού κ.
Ερντογάν σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, µέσα στα
πλαίσια κάποιου κυβερνητικού ανασχηµατισµού.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι άσχετη µε την επί-
σκεψη του Προέδρου Οµπάµα στη χώρα. Από το στόµα
του ιδίου η Τουρκία προήχθη σε "στρατηγικό εταίρο"
των ΗΠΑ και γενικά της αναγνωρίσθηκε ρόλος δυνη-
τικού περιφερειακού παίκτου στην ευρύτερη περιοχή
της, ασφαλώς υπό τον όρο η στρατηγική της να µην αντι-
βαίνει στα ύψιστα συµφέροντα της υπερδύναµης.

Η ώρα για τον κ. Νταβούτογλου είχε σηµάνει.
Πανεπιστηµιακός καθηγητής στις διεθνείς σχέσεις, είχε
από τις αρχές της δεκαετίας επεξεργασθεί τη νέα εξω-
τερική πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα του,
διατυπώνοντάς την ως το "δόγµα της στρατηγικής βά-
θους" (2).

Ο Ψυχρός Πόλεµος έχει περάσει, µαζί του και η
αντιπαλότητα Ανατολής-∆ύσης, µε αποτέλεσµα ο πρω-
ταρχικός ρόλος της χώρας του, της ανάσχεσης του Σο-
βιετικού µπλοκ, να µην έχει νόηµα. Το ίδιο και η απο-
κλειστική ταύτιση µε τη ∆ύση, σε ρόλο υποτελούς.

Οι καιροί έχουν αλλάξει και µαζί τους άλλαξε
και το διεθνές σκηνικό, ευρέως γύρω από την Τουρκία.
Ανεξαρτητοποιήθηκαν πολλές χώρες της πρ. ΕΣΣ∆, διευ-
ρύνθηκε η ΕΕ και άρχισε η διαπραγµατευτική διαδικασία
ένταξης της χώρας, το Μεσανατολικό εξακολουθεί να
υπάρχει ως πρόβληµα και η αστάθεια και οι συγκρούσεις
στο Αφγανιστάν και Ιράκ δεν φαίνεται να έχουν τέλος. Η
11/9/2001 εκορύφωσε για τη ∆ύση τα θέµατα της διεθ-
νούς τροµοκρατίας και του ισλαµικού φονταµενταλι-
σµού. Η Τουρκία µε το γεωπολιτικό βάρος της, που στη-
ρίζεται στη γεωγραφική θέση της (3), στην εδαφική
έκτασή της, στο ανθρώπινο δυναµικό της, αλλά και µε
την Οθωµανική κληρονοµιά της, τη γλωσσική συγγένεια
µε χώρες της κεντρικής Ασίας, τη µουσουλµανική
ταυτότητά της και το πρότυπο "δηµοκρατίας" που
παρέχει για µουσουλµανικές χώρες, αξίζει, σύµφωνα µε
το δόγµα, µιας εξωτερικής πολιτικής "στρατηγικού
βάθους" προς Ευρώπη, Κεντρική Ασία και Καύκασο και
ασφαλώς Μέση Ανατολή, αυτόνοµης και
πρωταγωνιστικής, αντάξιας µιας περιφερειακής
δύναµης. Η πολιτική αυτή αποβλέπει σε επιρροές,

διαµεσολαβήσεις και διακανονισµούς, οικονοµικές
συναλλαγές, πολιτιστικές δραστηριότητες και απόκτηση
κύρους και γοήτρου στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα από
µια τέτοια πολιτική δηµιουργείται παράλληλα και η
δυνατότητα προώθησης των εθνικών συµφερόντων της
χώρας, κυρίως στους τοµείς της οικονοµίας και της
ασφάλειας και η επιβολή της ως καθοριστικού
περιφερειακού παίκτου.

Η προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή έχει
αρχίσει από καιρό, τώρα όµως µε τον εµπνευστή της
"στρατηγικής βάθους" σε θέση εκτελεστική (υπουργού)
και την "κατανόηση" αν όχι και προτροπή των ΗΠΑ, η
δραστηριότητα θα ενταθεί. Ήδη έχουν σηµειωθεί µετα-
βολές αδιανόητες έως τώρα, όπως η προσέγγιση µε τη
Συρία, που έφθασε στην πρόσφατη διεξαγωγή και κοι-
νών στρατιωτικών ασκήσεων. Γεγονός είναι επίσης η εν-
δυνάµωση των σχέσεων µε το Ιράν, µε υπογραφή συµ-
φωνίας συνεργασίας σε οικονοµικά θέµατα, αλλά και
τέτοια ασφάλειας, που περιλαµβάνουν και την ευνοϊκή
Ιρανική στάση στο υπ΄αριθµόν ένα ζήτηµα για την Τουρ-
κία, το Κουρδικό. Η φραστική επίθεση του Τούρκου
Πρωθυπουργού κατά του Ισραήλ στο Νταβός, εξισορ-
ρόπησε, ή και ανέτρεψε, τη δυσαρέσκεια του µουσουλ-
µανικού κόσµου της Μ.Α. έναντι ου προκλητικού γι΄ αυ-
τόν εβραιο-µουσουλµανικού (ισραηλοτουρκικού) δεσ-
µού, χωρίς βεβαίως τη διακοπή του δεσµού. Ακόµα και ο
επίσηµος εκπρόσωπος της Χαµάς, Καλέντ Μασσάλ, εκ-
λήθη στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις. Η θέση της νέας
στρατηγικής για το Ιράκ είναι το ένα και ενιαίο Ιρακινό
κράτος, προφανώς για τον φόβο δηµιουργίας ανεξάρτη-
του Κουρδιστάν, ενώ δεν αναγνωρίζει "εθνότητα" στους
Κούρδους της χώρας. Η απαρέσκεια των µεσανατολικών
χωρών, ιστορικής προέλευσης, λόγω του οθωµανικού
παρελθόντος της Τουρκίας στην περιοχή, έχει υπερ-
κερασθεί. Η νέα στρατηγική προβάλλει ένα τουρκικό
πρόσωπο συµφιλιωτικό και ειρηνικό, σε ένα γεωγραφικό
χώρο που έχει ανάγκη από συµφιλίωση και ειρήνη.

Προς την κατεύθυνση της Κεντρικής Ασίας και
του Καυκάσου, εκεί όπου πολλές πρώην "σοβιετικές
δηµοκρατίες" απέκτησαν την ανεξαρτησία τους µετά την
πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η νέα στρατηγική,
ερειδοµένη σε πολιτισµικούς όρους, όπως η γλωσσική
και θρησκευτική συγγένεια και κάποια κοινά στοιχεία
κουλτούρας, επιδιώκει την αναβάθµιση της τουρκικής
περιουσίας. Βεβαίως, µη αγνοούσα το ενδιαφέρον της
σηµερινής Ρωσίας για τον ίδιο χώρο και λαµβάνουσα
υπόψιν τις ιστορικές ρωσο-οθωµανικές αντιθέσεις και
συγκρούσεις, κινείται µε ήπιο τρόπο, ενώ παράλληλα
αναπτύσσει την ρωσοτουρκική προσέγγιση, η οποία µε
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πρωταγωνιστές τους Πούτιν και Ερντογάν, έχει κερδίσει
πολύ έδαφος. Η οικονοµική διάσταση της πολιτικής προς
τον χώρο έχει αντικείµενο τον ενεργειακό πλούτο της,
από τον οποίο θα µπορούσε η Τουρκία να ωφεληθεί ση -
µαν τικά ως διαµετακοµιστική χώρα. Η ήπια αντίδραση
στην περυσινή ρωσική επέµβαση στη Γεωργία, η προ -
σέγ γιση της Αρµενίας, παρά την ύπαρξη του θέµατος της
γενοκτονίας των Αρµενίων του 1915, η υπόδειξη του
τουρκικού µοντέλου διακυβέρνησης, ως του καταλλη -
λοτέρου για τις µουσουλµανικές χώρες της περιοχής,
µαζί µε την κοινή ταυτότητα και την κοινή µοίρα, προ -
βάλλονται σαν στοιχεία που συνηγορούν για εποικο -
δοµητική συνεργασία και από κοινού αντιµετώπιση των
παγκόσµιων προβληµάτων.

Τέλος, προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, η νέα
στρατηγική δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή προοπτική
της χώρας. Εντούτοις δεν βλέπει την ένταξη σαν
µονόδροµο και στα επίµαχα ζητούµενα από την ΕΕ, του
εκδηµοκρατισµού, των µειονοτήτων και του πολιτικού
ελέγχου του στρατού, αντιπαρατάσσει την αναγκαιότητα
της Ευρώπης για ένα ρόλο στην Ευρασία και στη Μ.Α.
που µόνο µε την σύµπραξη της Τουρκίας µπορεί να
διαδραµατίσει. Προβάλλει ακόµα την παρουσία της στην
ΕΕ µε τους µετανάστες τουρκικής προέλευσης, καθώς
και την παρουσία της και επιρροή της στη Βαλκανική δια
των µουσουλµανικών κρατών και µειονοτήτων.

Η "στρατηγική βάθους" εύκολα γίνεται αντι -
ληπτό ότι αποπνέει νέο-οθωµανισµό και παντουρκισµό
και οραµατίζεται την Τουρκία σαν µία δυναµική περι -
φερειακή οντότητα µε ρόλο όχι µόνο στην ευρύτερη
περιοχή της, αλλά και στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Ένα
ρόλο επαρκώς αυτονοµηµένο από την υψηλή στρατηγική
των ισχυρών παικτών του διεθνούς στίβου, κυρίως των
ΗΠΑ, που κύριο στόχο θα έχει την προώθηση πρωτίστως
των ιδικών της συµφερόντων.

Το ερώτηµα που αποµένει από αυτή την πα -
ρουσίαση του νέου τουρκικού δόγµατος εξωτερικής
πολιτικής, είναι τί σηµαίνει αυτό για τη χώρα µας;  ∆εν
φαίνεται να προοιωνίζει τίποτε το ευχάριστον. Μία
πολιτική όπως αυτή που σκιαγραφήθηκε, ακόµα και για
τον πλέον καλόπιστο, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι υπα -
γορεύει κάποια στροφή η αναθεώρηση των απαιτήσεων
της γείτονος στο χώρο του Αιγαίου, αλλά και αυτών στην
Κύπρο. 

Η δική µας επανάπαυση στην αίσια κατάληξη
της ενταξιακής πορείας της για την επίλυση των µεταξύ
µας θεµάτων, είναι µία πολιτική ληθάργου που ενδέχεται
να κρύβει εκπλήξεις. Πρέπει να επεξεργασθούµε εναλ -
λακτικές πολιτικές.

1.Πηγή του άρθρου αποτελούν διάφορα δηµοσιεύµατα, κυρίως αυτό
του Joshua Walker "Insight Turkey", 2007 και η οµιλία του Α.
Davutoglu at the Henry Jackson Society.
2.Το βιβλίο του, όπου επεξεργάζεται αυτή τη στρατηγική, κατά

πληροφορίες, θα κυκλοφορήσει σύντοµα σε ελληνική µετάφραση.
3.Στην οµιλία του Α. Davutoglu η Τουρκία αναφέρεται ως χώρα

Ασιατική και Ευρωπαϊκή, Μεσανατολική και χώρα του Κόλπου,
Βαλκανική, Μεσογειακή, Καυκασιανή και Κασπιανή.

Η βιωσιµότητα οποιασδήποτε λύσης του Κυ -
πριακού θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από το νέο σύ -
στηµα ασφάλειας που θα υιοθετηθεί.

Το υφιστάµενο σύστηµα ασφάλειας που βα -
σίστηκε στις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας 1960
απέβη καταστροφικό. Οι Εγγυήτριες ∆υνάµεις δεν εκ -
πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους που καθορίζονται ρητά
από το άρθρο ΙΙ της Συνθήκης Εγγυήσεως, ήτοι εγγύηση
της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας, ασφάλειας
και συνταγµατικής τάξης της Κ∆. Η Τουρκία εκµεταλ -
λεύθηκε τις Συνθήκες για προώθηση των στρατηγικών
στόχων της που έθεσε για την Κύπρο από τη δεκαετία
του ΄50, ήτοι τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού και τη
δηµογραφική αλλοίωσή του. Οι διατάξεις των συνθηκών
παραβιάζονται συνεχώς επί 35 χρόνια από την Τουρκία,
η οποία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 µε αφορµή το
πραξικόπηµα και έκτοτε διατηρεί στην Κύπρο κατοχικές
δυνάµεις. 

Η Τουρκία σύµφωνα µε τη δική της ερµηνεία
του άρθρου IV της Συνθήκης Εγγυήσεως ( the right to
take action) υποστηρίζει ότι το δικαίωµα που έχει να
αναλαµβάνει µονοµερώς δράση, περιλαµβάνει και τη
στρατιωτική ενέργεια.  

Αυτό αντίκειται προς τις διατάξεις του κατα -
στατικού χάρτη των ΗΕ (1). Βέβαια η Τουρκία παρα -
βλέπει σκοπίµως το υπόλοιπο σκέλος του ιδίου άρθρου,
ότι η ενέργεια θα έχει ως µοναδικό σκοπό την απο -
κατάσταση (reestablishing) της Συνταγµατικής τάξης. Η
Βρετανία δεν ασκεί οποιαδήποτε πίεση επί της Τουρκίας
για τις παραβιάσεις της, επειδή δεν επηρεάζονται τα δικά
της συµφέροντα και το καθεστώς των Βρετανικών Βά -
σεων. Η Ελλάδα παραµένει σε καθεστώς αδράνειας
λόγω της αδυναµίας της έναντι της Τουρκίας, η οποία
απέκτησε στρατιωτική και πολιτική υπεροχή µε απο -
τέλεσµα να ασκεί πίεση σε όλο το µέτωπο Θράκη -
Αιγαίο - Κύπρος. Η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική κατευ -
νασµού και υποχωρητικότητος µε την ψευδαίσθηση ότι
θα εξασφαλίσει ειρήνη στις σχέσεις της µε την Τουρκία.
Στο διπλωµατικό πεδίο η Κ∆ και η Ελλάδα απέτυχαν να
εφαρµόσουν αποτελεσµατική στρατηγική κινητοποίησης
του διεθνή παράγοντα και του Συµβουλίου Ασφαλείας
(ΣΑ) του ΟΗΕ, για να επιβάλουν συµµόρφωση της
Τουρ κίας προς τη διεθνή τάξη. Τόσο µεγάλη είναι η
αποτυχία µας στην εξωτερική πολιτική που η Τουρκία
σήµερα :
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- Συνεχίζει την κατάφορη παραβίαση των
Συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας 1960 και την µη
εκτέλεση των Ψηφισµάτων του ΣΑ/ΟΗΕ και των απο -
φάσεων του Ε∆Α∆ για την Κύπρο που αφορούν σωρεία
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµε -
λιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του 1950
και του διεθνούς δικαίου.

- Παραµένει ουσιαστικά εκτός των συνο -
µιλιών για λύση του Κυπριακού αφού πέτυχε όπως το
πρόβληµα από θέµα εισβολής, κατοχής, εποικισµού, µε -
τατραπεί σε δικοινοτική διαφορά µε αποτέλεσµα να µην
ασκείται η διεθνής πίεση προς την Τουρκία.

- Συνεχίζει τις συνοµιλίες µε την ΕΕ για
ένταξή της ως µέλος, χωρίς να αναγνωρίζει την Κ∆, και
χωρίς να αποσύρει τα στρατεύµατά της και τους παρά -
νοµους εποίκους από έδαφος της ΕΕ. Προβάλλει Βέτο σε
όλες τις απόπειρες της Κ∆ να ενταχθεί σε διεθνείς οργα -
νισµούς επειδή δεν αναγνωρίζει την κρατική οντότητά
της. Κατά τα άλλα χρειάζεται τις υπογραφές της Κ∆ για
να ανοίγουν κεφάλαια για ένταξή της στην ΕΕ.

- Πέτυχε να γίνει µέλος του ΣΑ/ΟΗΕ
επιφορτισµένο µε την τήρηση της διεθνούς τάξης. Στο
κεφάλαιο για την ασφάλεια, κατά τις συνοµιλίες, η
Τουρκία θα εµµείνει σθεναρά στη διατήρηση του συσ τή -
µατος των συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας του
1960 αφού της επιτρέπει τη διατήρηση στρατευµάτων
στο νησί και της παρέχει επεµβατικά δικαιώµατα, που
στερήθηκε το 1923 µε τη συνθήκη της Λωζάνης. Έχει
ρόλο κυρίαρχου κηδεµόνα, λόγω και της αδυναµίας της
Ελλάδος να εξισορροπήσει τη στρατιωτική ισχύ της
Τουρκίας.

Η πλευρά µας, πρέπει να υποστηρίξει
σθεναρά, την κατάργηση του συστήµατος ασφάλειας
1960, αφού είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου, όπως απε -
δείχθη στην πράξη από την εφαρµογή του. Να εµµεί -
νουµε σε αντικατάστασή του µε νέο σύστηµα ασφάλειας,
το οποίο να βασίζεται στο δικαίωµα της αυτοάµυνας
(άρθρο 51 καταστατικού χάρτη των ΗΕ) διατήρησης
ιδίων Ενόπλων ∆υνάµεων από το Κυπριακό Κράτος, την
πλήρη συµµετοχή µας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και συµ -
µετοχή σε οργανισµούς συλλογικής ασφάλειας.

Η θέση µας για κατάργηση του συ -
στήµατος ασφάλειας 1960, κατά τη γνώµη µου απο -
δυναµώνεται από :

* Το γεγονός ότι η Κυπριακή
∆ηµοκρατία και η Ελλάδα δεν κατήγγειλαν επίσηµα

µέχρι σήµερα τις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας
1960.

* Την αδρανή στάση µας και τη
µη συνεχή καταγγελία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και την
ΕΕ ότι επί 35 χρόνια παραβιάζει συνεχώς τις διατάξεις
των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας 1960 (π.χ.
προβλέπεται να έχει στην Κύπρο 60 στρατιώτες και έχει
43.000, προβλέπεται να εξασφαλίσει τη συνταγµατική
τάξη, και αντί τούτου προέβει σε εθνοκάθαρση, εποι -
κισµό και δηµιουργία παράνοµης κρατικής οντότητας).

* Το µνηµόνια συνεργασίας, που
υπέγραψαν ο πρόεδρος της Κ∆ και ο πρωθυπουργός του
ΗΒ στις 5 Ιουνίου 2008 στο οποίο περιλαµβάνεται η
δέσµευση ότι "The two countries reiterate their commit-
ment to their respective obligations under the Treaties
signed in 1960". Οι συνθήκες που υπεγράφησαν το 1960
είναι η Συνθήκη εγκαθίδρυσης και οι Συνθήκες Εγγυή -
σεως και Συµµαχίας.

* Τη θέση της πλευράς µας για
πλήρη αποστρατικοποίηση, που δηµιουργεί κενό ασφά -
λειας το οποίο θα εκµεταλλευθεί η Τουρκία για εµµονή
στη διατήρηση των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας
1960.

1. Επί του θέµατος της µονοµερούς επέµβασης ο ∆ρ
Κλέαρχος Κυριακίδης (Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Hertforshire
του ΗΒ) επισηµαίνει τα εξής στο βιβλίο του "The case against the
Annan plan", σελίδα 34 :

- Το άρθρο 2(4) του Χάρτη ΗΕ απαγορεύει τη
χρήση ή την απειλή χρήσης βίας από τις χώρες στις διεθνείς σχέσεις
τους, πλήν δύο περιπτώσεων (αυτοάµυνα - άρθρο 51 του χάρτη των
ΗΕ - εξουσιοδότηση από το Συµβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ υπό το
Κεφάλαιο VII του χάρτη των ΗΕ)

- Μερικές χώρες υποστηρίζουν ότι το διεθνές
δίκαιο αναγνωρίζει ή πρέπει να αναγνωρίζει, ότι βία µπορεί να

χρησιµοποιηθεί νόµιµα και σε άλλες
περιπτώσεις.

- Η Τουρκία υποστη -
ρίζει ότι η εισβολή στην Κύπρο και η
συνέχιση της στρατιωτικής κατοχής
πηγάζει από νόµιµο δικαίωµα και
υποχρέωσή της που προβλέπει η
Συνθήκη Εγγυήσεως 1960.

- Σε περίπτωση σύγ -
κρουσης υποχρεώσεων που απορ -
ρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη,
µε υποχρεώσεις άλλων διεθνών
συνθηκών επικρατούν οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από το χάρτη των ΗΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 103 του χάρτη
των ΗΕ.

Η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική 
κατευ νασµού και υποχωρητικότητος 

µε την ψευδαίσθηση 
ότι θα εξασφαλίσει ειρήνη 

στις σχέσεις της µε την Τουρκία. 
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Οι ταραχές και η αφορµή τους
Εικόνες έντονης βίας και εκτεταµένων φθορών και

λεηλασιών σε αυτοκίνητα, καταστήµατα και τράπεζες εκ-
τυλίχθηκαν και πάλι στο κέντρο της Αθήνας κατά την τε-
λευταία εβδοµάδα του µηνός Μαΐου 2009 από κραυγά-
ζοντες έξαλλους µουσουλµάνους που συµµετείχαν σε πολ-
λαπλές και ταραχώδεις διαδηλώσεις διαµαρτυρίας.

Αφορµή για τα βίαια επεισόδια αυτά, ήταν το
σκίσιµο, όπως οι ίδιοι οι διαδηλωτές καταγγέλλουν, µιας
σελίδας από το Κοράνι, που είχε µαζί τους ένας µετανά-
στης ιρακινός και έλεγξε αστυνοµικός το βράδυ της 20ής
Μαΐου στην περιοχή Αγίου Παντελεήµονος Αχαρνών κατά
διενεργούµενο προληπτικό αστυνοµικό έλεγχο.

Βεβαίως και το περιστατικό, αυτό καθ΄εαυτό, είναι
απαράδεκτο και καταδικαστέο, ως γενόµενο από όργανο
του κράτους υπό την µορφή βεβήλωσης ιερού βιβλίου
γνωστής θρησκείας, στην υποθετική περίπτωση αληθείας
του γεγονότος και ιδιαίτερα εάν ο αστυνοµικός εγνώριζε τι
ήταν, καθόσον επακολούθησε σχετική διάψευση από την
Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής. Η αντίδραση
όµως αυτή των εν Αθήναις µουσουλµάνων που κατά τρόπο
µαζικό και οργανωµένο προκάλεσαν αυτά τα βίαια επει-
σόδια στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι µόνο υπερβολική,
αλλά ακραία, εκτός ορίων και "ύποπτη".

Και τούτο, διότι οι ταραχές ξεκίνησαν αιφνι-
διαστικά από τους ίδιους τους διαδηλωτές µουσουλµάνους
χωρίς καν να προκληθούν από τους αστυνοµικούς, οι
οποίοι κράτησαν αµυντική τακτική οπισθοχώρησης, αλλά
πρωτίστως, παρακάµπτοντας κάθε άλλη λογική, ήπια και
νόµιµη διαδικασία εκτόνωσης της κατάστασης (διαµαρ-
τυρία δια των µουσουλµανικών συλλόγων ή της διπλωµα-
τικής οδού, καταγγελία του γεγονότος στις επίσηµες Αρ-
χές, δηµοσιοποίηση και στηλίτευση αυτού δια των ΜΜΕ ).

Εδώ επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το
γεγονός, ότι η ελληνική πολιτεία προστατεύει όλες τις
γνωστές θρησκείες του κόσµου και την ακώλυτη λατρεία
αυτών, ενώ στις µουσουλµανικές χώρες µία και µόνο
θρησκεία είναι αποδεκτή, η Μωαµεθανική, οι δε άλλες,
αντιµετωπίζονται σαν να µην υπάρχουν και οι οπαδοί τους
είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν τους νόµους του
Κορανίου (π.χ. οι γυναίκες να καλύπτουν τα µαλλιά τους,
µη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κ.λ.π.).

Εµφύλια αποδοκιµασία - "τζιχάντ"
Προς επίρρωση των ανωτέρω έρχονται και οι

δηµόσιες δηλώσεις του προέδρου µουσουλµάνων Ελλάδος
Μεµέτ Ιµάµ, ο οποίος κάνει λόγο … "για στηµένο παιχνίδι
και ξένο φονταµενταλιστικό δάκτυλο, που επιδιώκει να
φέρει κλίµα αναταραχής στην ελληνική επικράτεια"….µε
σκοπό… "να στοχοποιηθούν οι µουσουλµάνοι και να
έλθουν αντιµέτωποι µε Έλληνες και χριστιανούς σε ένα
χορό µε αβέβαιο τέλος". Και συνεχίζει "η πόλωση δεν θα
ωφελήσει κανένα. Ούτε τον τόπο, ούτε τους ίδιους που
επιθυµούν την πόλωση. Τι µπορεί να κερδίσει κάποιος
κλέβοντας και λεηλατώντας την περιουσία του διπλανού
του ;".

Μάλιστα, και ο ίδιος ο Μεχµέτ Ιµάτ (Ραµαντάν
Σαλίογλου το πλήρες όνοµά του), οικονοµολόγος-ερευ-
νητής το επάγγελµα, εµφανίζεται να αµφιβάλει ακόµη και
για το αν πραγµατικά έλαβε χώρα το γεγονός που οδήγησε
στις συγκρούσεις (σχίσιµο της σελίδα του Κορανίου) λέ-
γοντας : "Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά παρόµοια περι-
στατικά. Έρχονταν σ΄εµάς, γινόταν η καταγγελία και προ-
χωρούσαµε κανονικά. Αυτή τη φορά, αντί να έλθουν στον
Σύνδεσµο, κάποιοι επέλεξαν να ξεσηκώσουν τον κόσµο".

Επιπλέον, προκειµένου να αποµονωθούν τα ακ-
ραία στοιχεία που επιδίδονταν σε συγκρούσεις µε την ασ-
τυνοµία και σε καταστροφές, οι σύλλογοι των µουσουλ-
µάνων στην Ελλάδα ξεκίνησαν "τζιχάντ" (ιερό αγώνα) κα-
τά των ταραχοποιών οµοθρήσκων τους, των οποίων οι
πράξεις, όπως οι ίδιοι λένε, εκθέτουν και στοχοποιούν τη
µουσουλµανική κοινότητα στο σύνολό της. Με ανοικτή-
κοινή επιστολή, της οποίας το κείµενο απευθύνεται σε ό-
λους τους οµοθρήσκους τους και σε ιδιαίτερα σκληρό τό-
νο, που συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσµου Μου-
σουλµάνων Ελλάδος "ΦΙΛΟΤΗΤΑ" Μεχµέτ Ιµάµ Ραµαν-
τάν Σαλίογλου και ο πρόεδρος της κοινότητας Μπαγκλαν-
τές Γκολάµ Μόλα, καταδικάζουν τα επεισόδια και διαχω-
ρίζουν τη θέση τους από αυτά αναφέροντας, µεταξύ των
άλλων, ότι.. "η κοινότητα των µουσουλµάνων Ελλάδας δεν
συµµετέχει µε τους τραµπούκους, κλέφτες και εγκλη-
µατίες", που λεηλατούν τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες
των συµπολιτών τους, κλέβοντας ή δηµιουργώντας βαν-
δαλισµούς στον τόπο" καλώντας τους να σταµατήσουν την
κακοποιό δράση τους, σε µία οργανωµένη κοινωνία και
καταλήγουν… "το µόνο που µπορούµε να πούµε είναι ότι
είστε η ντροπή µας". Στη "τζιχάντ" αυτή, µάλιστα, συµµε-
τέχουν και οι θρησκευτικοί ηγέτες των µουσουλµάνων, οι
οποίο µε κηρύγµατά τους στους δεκάδες αυτοσχέδιους
χώρους λατρείας των µουσουλµάνων που υπάρχουν στην
Αθήνα (ελλείψει Τζαµιών), αναµετέδιδαν το περιεχόµενο
του κειµένου του συνδέσµου και καλούσαν τους πιστούς
να διαδηλώσουν ειρηνικά και κόσµια τα αιτήµατά τους
σεβόµενοι την έννοµη τάξη της χώρας που τους φιλοξενεί.

Η πραγµατική αιτία των επεισοδίων
Άρα, λοιπόν, οι γενικευµένες ταραχώδεις συγκεν-

τρώσεις και τα επεισόδια αυτά των µουσουλµάνων στην
Αθήνα, δεν είχαν το συµβάν του "ιερού βιβλίου" τους, ως
αιτία, αλλά ως αφορµή. Ούτε η καταγγελλοµένη "προ-
βοκάτσια" από "ξένο φονταµενταλιστικό δάκτυλο" από
τους εκπροσώπους των µαζικών φορέων των µουσουλ-
µάνων ήταν αποκλειστικά η µοναδική αιτία.

Κατά την άποψή µας η πραγµατική αιτία της ακ-
ραίας και εκτός ορίων αντίδρασης αυτής των µουσουλ-
µάνων, στην οποία µετείχαν και ορισµένοι Έλληνες του
αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά και πολλοί άλλοι µετα-
νάστες, (οι οποίοι έβριζαν χυδαία και τους αστυνοµικούς
και τους "κωλοέλληνες"), είναι τα εντυπωσιακά αποτε-
λέσµατα που είχε πρόσφατα η επιθετική τακτική της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας στη µάχη κατά της εγκληµατικότητας,
µε τις αλλεπάλληλες "επιχειρήσεις-σκούπα" στο κέντρο

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΟΧΙ ΑΛΛΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Οι ταραχές του Μαΐου 2009 στην Αθήνα και η αποκρυπτογράφηση αυτών

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη
Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ
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της Αθήνας και τις εκατοντάδες συλλήψεις αλλοδαπών και
Ελλήνων για σωρεία σοβαρών αδικηµάτων και µαζικές κα -
τασχέσεις προϊόντων του εγκλήµατος(ναρκωτικά-όπλα).

Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, µια "προειδοποίηση" µε
σκοπό να σταµατήσει κάθε είδους έλεγχος στους παρά νο -
µους µετανάστες, από µέρους των "κυκλωµάτων" που µε -
τέχουν και Έλληνες, τα οποία εξαρτούν τεράστια συµφέ -
ροντα και αντλούν αθέµιτα κέρδη δισεκατοµµυρίων δολα -
ρίων και ευρώ, γύρω από το όλο φαινόµενο της λαθροµε -
τανάστευσης. Οι εν λόγω ταραχώδεις διαδηλώσεις αποτε -
λούν ένα µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση από µέρους των
κυκλωµάτων αυτών, µήνυµα εκφοβισµού και τροµο -
κρατίας µε σκοπό να µη θιγούν … "τα κακώς κείµενα" περί
τα της λαθροµετανάστευσης "που θεωρούν κεκτηµένα
τους".

Η ολιγωρία της Πολιτείας
Τα βίαια επεισόδια των µουσουλµάνων και λοιπών

αλλοδαπών που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας,
δυστυχώς επιβεβαίωσαν για άλλη µια φορά, αυτά τα οποία
αρκετές φορές από αυτές τις στήλες είχαµε επισηµάνει (η
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ σε σχετικές µελέτες της στα Υπουργεία Εξω -
τερικών, Εθνικής Αµύνης, και, ο υποφαινόµενος, σε πολλά
σχετικά άρθρα στο περιοδικό "Προβληµατισµοί"). ∆ηλαδή,
τα τεράστια προβλήµατα για την ελληνική κοινωνία που
ήταν µαθηµατικά βέβαιο ότι θα µας προκαλέσει η ανέκα -
θεν χαλαρή και ήπια µεταναστευτική πολιτική που εφάρ -
µοζε η Ελλάδα, αναφορικά µε την είσοδο - παραµονή -
εγκατάσταση - νοµιµοποίηση - κοινωνική ένταξη και ελλη -
νοποίηση της πανσπερµίας αυτής των πάσης φύσεως αλλο -
δαπών στη χώρα µας. Τώρα η κατάσταση έχε πλέον ξεφύ -
γει από κάθε έλεγχο σε κεντρικά σηµεία των Αθηνών που
είναι ήδη "γκετοποιηµένα" και µε έξαρση εγκληµατικό τη -
τας (πλατεία Θεάτρου, οδοί Σωκράτους, Μενάνδρου, Μιχ.
Βόδα, Αγ. Παντελεήµονας Αχαρνών κ.λ.π.). Τα ίδια προ -
βλήµατα παρατηρούνται και σε άλλα µεγάλα αστικά κέν -
τρα της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο). Μάλιστα
κατά κόρον είχαν επισηµανθεί οι εθνικοί κίνδυνοι που
εγκυµονούντο, άµεσα και µακροπρόθεσµα, για την εθνική
ασφάλεια της χώρας µας, νοουµένη µε την ευρύτερη του
όρου έννοια, δηλαδή την εθνική µας ταυτότητα, την εθνική
συνοχή, τη δηµόσια υγεία, την εθνική οικονοµία, τη δηµό -
σια τάξη και ασφάλεια και την εθνική µας άµυνα.

Είχαµε µάλιστα ιδιαίτερα τονίσει το γεγονός, ότι
υπάρχει πρόβληµα απορρόφησης και αφοµοίωσης της συ -
νε χώς ογκούµενης πολυεθνικής κοινότητας των αλλοδα -
πών, γιατί οι ενυπάρχουσες κοινωνικές υποδοµές δεν αντέ -
χουν άλλο, µε συνέπεια να µη µπορεί να τους απορροφήσει
και η αγορά εργασίας, για νόµιµη απασχόληση και
εξασφάλιση των προς το ζην αναγκαίων.

Πολύ δε περισσότερο είναι δυσχερής, αν όχι αδύ -
να τη, η αφοµοίωση της πανσπερµίας αυτής των αλλο δα -
πών από απόψεως πολιτισµικής (εθνολογικής, θρησκευ -
τικής, ηθών και εθίµων, παραδόσεων κ.λ.π.). Μάλιστα δε,
είχαµε επισηµάνει έντονα ως ενδεχόµενο τον κίνδυνο αν -
θελ λη νικής δράσης των Σκοπιανών, Αλβανών, Τούρκων
και φίλα προσκείµενων προς αυτούς άλλων µουσουλµά -
νων και την έγερση αλυτρωτικών διεκδικήσεων και µειο -
νοτικών ζητηµάτων, µε τη δηµιουργία "θυλάκων" µειο -
νοτήτων, εθνικών ή θρησκευτικών.

Ληπτέα µέτρα άµεσα και διαρκή
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και δεν

πάει άλλο, όταν περιοχές στο κέντρο της Αθήνας έχουν µε -
τατραπεί σε "γκέτο", ένθα οι µόνιµοι κάτοικοι αυτών κατέ -
στησαν, αυτοί οι ίδιοι, πρόσφυγες στη χώρα τους και φο -
βούνται να κυκλοφορήσουν µε ασφάλεια. Επιπλέον δε,
σύµ φωνα µε τα πρόσφατα γεγονότα, η πολυπληθής λιµο -
κτονούσα και εγκληµατούσα ετερόκλητη µάζα των αλ -
λοδαπών λαθροµεταναστών να έχει µετατραπεί, οργα νού -
µενη και κατευθυνόµενη, σε επικίνδυνο παράγοντα κοι  -
νωνικής αναστάτωσης και πολιτικής αποσταθερο ποίησης.

Οφείλει λοιπόν η Ελληνική Αστυνοµία, να µην υ -
πο χωρήσει στα εκβιαστικά διλήµµατα εκφοβισµού των
κυκλωµάτων που δρουν γύρω από το όλο φάσµα της λαθ -
ροµετανάστευσης, αλλά να προχωρήσει αταλάντευτα στην
εντατικοποίηση των επιχειρήσεων "σκούπα" καταδει κ -
νύον τας προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι αποφασισµένη να
βάλει τάξη στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Προς
τούτο να δηµιουργηθεί µακράν του κέντρου της Αθήνας,
κάποιο κέντρο διαλογής-καταγραφής και εξουδετέρωσης
των παρανόµων (εγκλεισµός στις φυλακές µετά την κα -
ταδίκη τους από τη δικαιοσύνη, επαναπροώθηση, απέλα -
ση, συνεχής και αδιάλειπτη αστυνόµευση και έλεγχος των
σχετικών περιοχών κ.λ.π.).

Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται να ληφθούν ά -
µε σα δραστικά µέτρα, προληπτικά και κατασταλτικά, όπως
απαγόρευση της µαζικής εγκατάστασης των αλλοδαπών σε
αστικές περιοχές, ή στις παραµεθόριες περιοχές, αραιώσεις
των ήδη εγκατεστηµένων αλλοδαπών, επαναπροωθήσεις,
απελάσεις των παρανόµων και των πλεοναζόντων και ει -
δικότερα εφαρµογή µιας προσεκτικής πολιτικής έναντι των
αλλοδαπών µεταναστών "ειδικών κατηγοριών", όσο αφορά
στα θέµατα εισόδου -παραµονής-νοµιµοποίησης-µόνι µης
εγκατάστασης και κοινωνικής ένταξης. Ήτοι, κατά τρόπο
οργανωµένο, ελεγχόµενο, σταδιακά και λελογι σµέ να, µετά
φειδούς και όχι αδιακρίτως. Παράλληλα να θεσπι σθούν
εξουθενωτικές ποινικές και άλλες παρεπόµενες ποινές
στους δουλεµπόρους, διακινητές και τους καθ' οιονδήποτε
τρόπο διευκολύνοντες τη λαθροµετανάστευση.

Κα πάλι τονίζουµε µε έµφαση, ότι η χώρα µας, λό -
γω της αναπτύξεώς της, αποτελεί πλέον και χώρα υπο δοχής
και µόνιµης εγκατάστασης µεταναστών και λαθρο µετα να -
στών. Ως εκ τούτου, το όλο θέµα του µετανα στευ τικού, α -
πο τελεί µία δεδοµένη και αναπόφευκτη κατάσ ταση. Μια
κατάσταση που θα αποτελεί και µελλοντική ανάγκη, εάν
ληφθεί υπόψη και το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας.
Για το λόγο αυτό απαιτείται µια αναπρο σαρ µοζόµενη ρεα -
λιστική και µακροπρόθεσµη µεταναστευτική πολιτική για
τον προσδιορισµό και την τήρηση των ορίων των εθνικών
αναγκών, καθόσον, κάθε υπέρβαση των ορίων αυτών, επη -
ρεάζει την εθνική ασφάλεια της χώρας, µε την γενική έν -
νοια του όρου, που προαναφέρθηκε ανωτέρω. Κα τά συνέ -
πεια λοιπόν, το µεταναστευτικό θα πρέπει να εξετάζεται
και να αντιµετωπίζεται ως εθνικό θέµα, µέσα στην ευρύ -
τερη διάσταση των ορίων της Ευρωπαϊκής Έ νωσης, από
την οποία η Ελλάδα, ως εµπροσθοφυλακή των εξωτερικών
συνόρων της Ε.Ε, θα πρέπει να απαιτήσει από αυτή
παντοειδή κοινοτική συνδροµή. Ιδιαίτερα να δη µιουρ γηθεί
επιτέλους η περιβόητη Ευρωπαϊκή Ακτοφυ λακή προς
διαρκή επιτήρηση των συνόρων της Ε.Ε. Και να πιεσθούν
και υποχρεωθούν οι χώρες που δεν έχουν υπο γράψει µέχρι
τώρα συµφωνίες επανεισδοχής, να τις υπο γράψουν.
Ακόµη δε, θα πρέπει να υποχρεωθούν να εφαρ µόσουν τις
συµφωνίες επανεισδοχής και οι χώρες, οι ο ποίες ενώ τις
έχουν υπογράψει, δεν τις τηρούν, όπως η Τουρκία.
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Με το πάτηµα του "κουµπιού" επανακίνησης
αρχίζει η νέα εποχή του Obama, αµέσως µετά την εκλογή
του στην προεδρία των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2009,
για την οµαλοποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας. Σχέ-
σεις που είχαν φθάσει στο "κόκκινο" µε την εισβολή της
Ρωσίας στη Γεωργία.

Η προσπάθεια οµαλοποίησης δεν εστιάζεται
µόνο στα θέµατα A.Ευρώπης, που αποτέλεσαν τα κύρια
σηµεία τριβής στην 6µηνη ένταση που ακολούθησε τον
σύντοµο ρωσο-γεωργιανό πόλεµο, τον Αύγουστο 2008.
Επεκτείνεται και στα θέµατα της Μ. Ανατολής και του
αντιτροµοκρατικού αγώνα. Συµπεριλαµβάνεται και η πα-
λαιά συµφωνία, που λήγει το τέλος του 2009, για τη
µείωση των στρατηγικών όπλων (STAR) µε επίκεντρο
και αρχή τα πυρηνικά όπλα.

Εγκατάσταση Αντιπυραυλικής (α/π) Ασπίδας
στην Α. Ευρώπη

Η Ρωσία πιστεύει ότι το α/π σύστηµα στην Α.
Ευρώπη στοχεύει την ίδια και δεν περιορίζεται κατά της
πυρηνικής απειλής από το Ιράν. Οι ΗΠΑ προβάλλουν το
α/π πρόγραµµά τους ως βασικό συστατικό της ευρωπαϊ-
κής ασφάλειας, εκτός και εάν η Ρωσία βοηθήσει να στα-
µατήσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραµµα. Προς το παρόν,
οι διαφορές υπάρχουν, οι δε πιθανότερες εναλλακτικές
λύσεις είναι :

To α/π σύστηµα Aegis από τα πλοία και τα ακρι-
βή µεγάλου βεληνεκούς βλήµατα από τα µη επανδρω-
µένα αεροσκάφη (UAV's) µπορούν να καταρρίψουν
έγκαιρα βλήµατα µεγάλου βεληνεκούς, µε συµβατικές ή
πυρηνικές κεφαλές, που πιθανόν να εκτοξεύσουν χώρες
που υποστηρίζουν την τροµοκρατία.

Η αντιαεροπορική άµυνα της Πολωνίας και της
Τσεχίας θα µπορούσε να ενισχυθεί από τους κινουµένους
πυραύλους Patriot, στη Γερµανία.

Η Ρωσία θα µπορούσε να συµµετάσχει στην α/π
ασπίδα της Α. Ευρώπης, πράγµα που τώρα δεν δέχεται.
Αλλά, και να βοηθήσει για την εγκατάσταση του α/π συ-
στήµατος σε χώρες της επιρροής της στην Κ. Ασία.

Η παραπέρα επέκταση του ΝΑΤΟ
Η Ρωσία αντιδρά στην παραπέρα επέκταση του

ΝΑΤΟ. Εκλαµβάνει τούτο ως προσπάθεια άσκησης
"σφαίρας επιρροής" του ΝΑΤΟ, στις γειτονικές πρώην
χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, στα νότια σύνορά της,
πράγµα που το ΝΑΤΟ απορρίπτει.

Η Ρωσία βλέπει τη νατοϊκή εκπαιδευτική άσ-
κηση, 6/5-1/6/09, στη γειτονική µε διαφορές Γεωργία, ως
πρόκληση και αντιδρά στη διεξαγωγή της. Αναβλήθηκε
προγραµµατισµένη στρατιωτική συνάντηση ΝΑΤΟ-
Ρωσίας και απελάθηκαν εκατέρωθεν διπλωµάτες. Το δε
ΝΑΤΟ αφήνει ανοικτή την πόρτα για ένταξη της Γεωρ-
γίας και Ουκρανίας, χωρίς όµως σαφείς δεσµεύσεις. Εξ
άλλου, η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν έχει προτεραιότητα
έναντι των σοβαροτέρων παγκοσµίων θεµάτων που ανα-

µένουν άµεση λύση. Αλλά, προς το παρόν, η συνεργασία
µε "συµµαχίες επιθυµούντων" και η PfP φαίνεται να είναι
προτιµητέες. Παράλληλα, οι παρατηρούµενες διαδηλώ-
σεις κατά του Saakhasvili προβληµατίζουν εάν το οι-
κονοµικό όφελος µε την προσέγγιση προς τη ∆ύση είναι
συµφερότερο από αυτό προς τη Ρωσία.

∆ιπλός Ρόλος της Ρωσίας για το Ιράν
Η Ρωσία δεν συµφωνεί για νέες αυστηρότερες

κυρώσεις που προτίθεται να επιβάλει το ΣΑ των ΗΕ στο
Ιράν, επειδή δεν συµµορφώνεται στην απόφασή του για
να σταµατήσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Έχει τους
δικούς του λόγους για να παίζει διπλό ρόλο :

Επιβραδύνει, µε διάφορες αφορµές, την πλήρη
λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα Bushehr στο
Ιράν. Όµως, την κατασκευή του έχει αναλάβει από το
1995 ρωσική εταιρεία, µε προοπτική να έχει τελειώσει
µέχρι το τέλος του 2009.

Ενώ ρωσική εταιρεία έχει προµηθεύσει το Ιράν
µε τα αντιαεροπορικό σύστηµα TORS, η Ρωσία αρνείται
προς το παρόν να προµηθεύσει το Ιράν µε πυραύλους
µεγάλου βεληνεκούς S-300, που ζητά το Ιράν. Πράγµα
που θα προκαλούσε "κούρσα εξοπλισµών" σε αυτή την
ευαίσθητη περιοχή του κόσµου, µε διεθνείς ανησυχίες.

Η ρωσική πετρελαϊκή κρατική εταιρεία Gaz-
prom, έχει επενδύσει στο Ιρανικό πετρέλαιο. Τυχόν
ρωσική συµφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις από τα ΗΕ
στο Ιράν, θα έβλαπτε τα συµφέροντα της εταιρείας.

Ρωσική υποστήριξη των Νατοϊκών ∆υνάµεων στο
Αφγανιστάν

Η Ρωσία επιτρέπει τη µεταφορά επαρκούς προ-
µηθείας υλικού για τις συµµαχικές δυνάµεις στο Αφγα-
νιστάν, µέσω ρωσικού εδάφους. Μάλιστα τώρα, που οι
ΗΠΑ έχουν περισσότερο ανάγκη αφού το Κιργιστάν απο-
φάσισε να καταργήσει τη σηµαντική στο Αφγανιστάν
Αµερικανική Βάση.

Επίσης, η Ρωσία εξετάζει να βοηθήσει πλέον
ενεργά, εάν η συµµαχία σταµατήσει την επέκτασή της
προς τα ρωσικά σύνορα. Στην ουσία, όµως, η Ρωσία δεν
θέλει την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Απλά,
δεν θέλει και τους Ταλιµπάν - εχθρούς του ΝΑΤΟ - γιατί
φοβάται την επέκταση της τροµοκρατίας στην ευρύτερη
περιοχή.

∆ιαπιστώσεις
Στις προοπτικές επανακίνησης των σχέσεων

ΗΠΑ-Ρωσίας, ασφαλώς εκπέµπονται αρκετά θετικά
µηνύµατα. Αλλά, δεν παραλείπονται και αρκετές ίσως
συγκυριακές, εκβιαστικές και διερευνητικές αποκλίσεις
και ακόµη προσπάθειες ρωσικής επίδειξης ισοδυναµίας
µε τη ∆ύση.

Πάντως, σηµαντικά κίνητρα δικαιολογούν το
διακύβευµα για το νέο ξεκίνηµα, χωρίς όµως ασφαλείς
εγγυήσεις για επιτυχία της νέας προσέγγισης.
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Υπήρξαν φιλόσοφοι που θεώρησαν τον πόλεµο
κυριολεκτικά σαν κάτι το απόλυτα φυσικό! Ο
Ηράκλειτος (544-484 π.Χ.) στα περί φύσεως γράφει ότι
"Ο πόλεµος πάντων µεν πατήρ έστι, πάντων δε βασιλεύς,
και τους µεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους τους µεν
δούλους εποίησε, τους δε ελεύθερους". Ο Ιταλός
φιλόσοφος Θωµάς Καµπανέλα (1568-1639), δίδαξε ότι
όλα τα όντα βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισµό και
παρουσίασε τον πόλεµο σαν νόµο του σύµπαντος!(1) Ο
πόλεµος όµως στη συνείδηση των ανθρώπων έχει µια
θέση τελείως αντίθετη µε την έννοια του δικαίου. Γι'
αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι που στο παρελθόν
ισχυρίσθηκαν ότι ο πόλεµος πόρρω απέχει της εννοίας
του δικαίου και της δικαιοσύνης γενικά.(2) Σήµερα
µάλιστα που ο πόλεµος είναι έγκληµα ο όρος "το δίκαιο
του πολέµου" ή ακόµα καλύτερα "το δίκαιο των διεθνών
ενόπλων συγκρούσεων" δηµιουργεί την εύλογη απορία
κυρίως στους µη νοµικούς, για το πώς µπορεί µια
παράνοµη κατάσταση να διέπεται από το δίκαιο. Αυτή η
εντύπωση που θυµίζει οξύµωρο σχήµα(3) παραµερίζεται
σταδιακά µε την συστηµατική µελέτη του αντικειµένου
και αφού διαπιστώσουµε µέσω της Ιστορίας, την
επιτακτική ανάγκης ύπαρξης δικαίου που θα διέπει
ακόµα και τις ανώµαλες σχέσεις µεταξύ των Κρατών.

Βασικά το διεθνές δίκαιο προστατεύει την
Ειρήνη. Εξαιρετικά µεγάλος αριθµός διεθνών συνθηκών
κατευθύνονται προς τη διατήρηση των οµαλών σχέσεων
µεταξύ των κρατών. Το ίδιο και η στρατηγική, που
επίσης κινείται χαρακτηριστικά προς αυτή την
κατεύθυνση. Βασικός εµπνευστής της ήταν ο Κινέζος
Στρατηγός Sun Zu. Έζησε τετρακόσια ενενήντα χρόνια
πριν το Χριστό και έγραψε το σηµαντικότερο σύγγραµµα
στρατηγικής µέχρι σήµερα. Το έργο του αυτό, µε τίτλο
"Η Τέχνη του Πολέµου" χαρακτηρίζεται σαν το
περισσότερο υπέρ της ειρήνης κείµενο που γράφτηκε
ποτέ!(4) Έτσι λοιπόν διαπιστώνουµε ότι και το δίκαιο
αλλά και η στρατηγική αποσκοπούν στην εξασφάλιση
της ειρήνης. Η αποτυχία τους καταλήγει στην έκρηξη του
πολέµου. Αλλά και µε την έναρξη των εχθροπραξιών
τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και η στρατηγική
εξακολουθούν να κινούνται παράλληλα. Η στρατηγική
τώρα χρησιµοποιεί κυρίως τα στρατιωτικά µέσα. Σκοπός
της η τελική νίκη κατά του αντιπάλου. Το δίκαιο την
υποχρεώνει σε όλο το εύρος της εφαρµογής της να είναι
σύµφωνη µε τους κανόνες του, που ειδικά στο
στρατιωτικό πεδίο εµπνέονται από τις αρχές της
στρατιωτικής αναγκαιότητας, του ανθρωπισµού και του
ιπποτισµού.

Στο παρελθόν υπήρξαν συγγραφείς, που ακολου-
θώντας το ρητό: jus belli est infinitum, αµφισβήτησαν το
δίκαιο του πολέµου προτάσσοντας το επιχείρηµα ότι η
έννοια των ενόπλων συγκρούσεων αυτή καθ΄ αυτή
αποκλείει την ύπαρξη νοµικών κανόνων. Υιοθέτησαν το
ρητό silent leges inter arma και δέχθηκαν µόνο την
ανάγκη επίτευξης αντικειµενικού σκοπού. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα ο Κλαούζεβιτς (Carl von
Clausewitz), που στο Von Kriege (1832), σηµειώνει: "Σε
τόσο επικίνδυνες υποθέσεις όπως είναι ο πόλεµος,
εσφαλµένες ιδέες που υπαγορεύονται από την ευγένεια της
ψυχής είναι ότι χειρότερο … …. Εκείνος που χρησιµοποιεί
τη δύναµη της βίας, χωρίς κανένα οίκτο και χωρίς να
αισθάνεται καµιά φρίκη µπροστά σε οποιασδήποτε
έκτασης αιµατοχυσία, πλεονεκτεί απέναντι στον αντίπαλο
που δεν ενεργεί µε τον ίδιο τρόπο. Η διαρκής απειλή του
ενός αντιπάλου κατά του άλλου εξωθεί σε ακρότητες στις
οποίες µοναδικός περιορισµός είναι η σθεναρή αντίσταση
της άλλης πλευράς … … Ο πόλεµος είναι πράξη βίας και
στην εφαρµογή της δεν υπάρχει κανένας περιορισµός". (5)

Παρόµοιες είναι και οι θέσεις του Νικολάου Μακιαβέλλι
(Niccolo Machiavelli) ο οποίος το 1520, πολύ πριν τον
Κλαούζεβιτς, στο έργο του Περί της Τέχνης του Πολέµου
( Dell' arte della guerra), εξέθεσε ανάλογες απόψεις και
πρότεινε διαδικασίες για µια "αποτελεσµατική χρήση" της
στρατιωτικής δυνάµεως φεύγοντας πολύ µακριά από το
ευρύτερο πλαίσιο των ευγενών σκοπών και του ιππο-
τισµού. Μεταγενέστερος αµφισβητίας του δικαίου του
πολέµου υπήρξε και ο Χίτλερ. Ο Γερµανός Φύρρερ είχε
µάλιστα δηλώσει πριν την εκστρατεία στη Ρωσία, ότι το
δίκαιο του πολέµου δεν µπορεί να εφαρµόζεται στην
διάρκεια των µαχών κατά "ασιατικών, βαρβαρικών,
ιουδαϊκών και µπολσεβικικών κτηνών"(6)

Οι απόψεις αυτές βρήκαν αντίθετους πλείστους
θεωρητικούς ακόµα και στην εποχή του Μακιαβέλι και
του Κλαούζεβιτς(7). Πέρα απ' αυτό η σηµερινή ανάπτυξη
του διεθνούς δικαίου και οι σύγχρονες αρχές του πολέ-
µου τις ξεπέρασαν. Οι ιδέες αυτές είναι παρωχηµένες και
από την πλευρά του δικαίου αλλά και από τη σκοπιά της
σύγχρονης στρατηγικής. Ο πόλεµος πρέπει υποχρεωτικά
να διεξάγεται σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες - όπως ακρι-
βώς ασκείται και το δικαίωµα της νοµίµου αµύνης κατά
το εσωτερικό δίκαιο - κάτω από νόµιµες προϋποθέσεις
και µε αυστηρούς κανόνες(8). Οι κανόνες διεξαγωγής
του πολέµου σε καµία απολύτως περίπτωση δεν έρ-
χονται σε αντίθεση και δεν περιορίζουν ούτε στο ελά-
χιστο το βασικότερο καθήκον κάθε πολίτη, δηλαδή
την υποχρέωση υπεράσπισης της Πατρίδας, η σωτη-
ρία της οποίας λογίζεται σαν Υπέρτατος Νόµος. Γι'

Ο Πόλεµος, το ∆ιεθνές ∆ίκαιοΟ Πόλεµος, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
και η Στρατηγικήκαι η Στρατηγική
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αυτό και οι σύγχρονες σχέσεις µεταξύ των Κρατών πρέ -
πει να ακολουθούν την βασική αρχή που διατύπωσε ο µε -
γάλος ανθρωπιστής  Montesquieu, στο De l' Esprit des
Lois,Liv.ICh.III. "Όλα τα Έθνη οφείλουν στις µεταξύ τους
σχέσεις σε περίοδο ειρήνης να πράττουν το µεγα λύτερο
καλό, ενώ στην περίοδο του πολέµου το µικρότερο κακό
επιδιώκοντας όµως σθεναρά το εθνικό τους συµ φέρον".

Στο παρελθόν άλλοι πόλεµοι θεωρούντο δίκαιοι
(bellum justum) και άλλοι άδικοι (bellum injustum)(9).
Σήµερα κάθε χρήση βίας είναι άδικος(10).  Εξαίρεση
αποτελεί η άµυνα καθώς και τα στρατιωτικά µέτρα για
την προστασία της ειρήνης και για επιβολή των απο -
φάσεων των Ηνωµένων Εθνών, από το Συµβούλιο Ασ -
φαλείας. Τα µέτρα αυτά µπορούν να λαµβάνονται απο -
κλειστικά και µόνο µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
του Χάρτη(11).  Τα Κράτη οφείλουν να διακανονίζουν τις
διεθνείς διαφορές αποκλειστικά και µόνο µε ειρηνικά
µέσα, κατά τέτοιο τρόπο που η διεθνής ειρήνη, η ασφά -
λεια και δικαιοσύνη δεν θα τίθεται σε κίνδυνο. Η λύση
των διαφορών πρέπει απαραίτητα να επιτυγχάνεται µε
δια πραγµατεύσεις, έρευνα, µεσολάβηση, συνδιαλλαγή,
διαι τησία, δικαστικό διακανονισµό, µε προσφυγή σε
τοπικές οργανώσεις ή διευθετήσεις και µε κάθε άλλο
ειρηνικό µέσο που µπορεί εκείνα να εκλέξουν. Αυτά επι -
βάλλονται από το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών(12).  Παρ'
όλα αυτά υπάρχει ένα πράγµα που δυστυχώς συµφωνούν
όλοι οι φιλόσοφοι και θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά
υπόψη τους οι διεθνολόγοι: Ο πόλεµος δεν θα πάψει να
απειλεί την ανθρωπότητα. Όσο και απαισιόδοξο και αν
φαίνεται, δεν αποκλείεται να είχε δίκιο ο διάσηµος Γερ -
µανός φιλόσοφος και θεολόγος Λάϊµπνιτς, που τελείως
απογοητευµένος χαρακτήρισε ανέφικτο ιδεώδες την
πραγµατοποίηση µιας διαρκούς παγκόσµιας ειρήνης.

Επειδή λοιπόν οι στρατιωτικές αναµετρήσεις δεν
θα πάψουν, εύκολα αντιλαµβανόµεθα για άλλη µια φορά
τη σπουδαιότητα του διεθνούς δικαίου των ενόπλων συρ -
ράξεων. Σήµερα όλος ο πολιτισµένος Κόσµος είναι από -
λυτα πεπεισµένος για την αναγκαιότητα της υπαγωγής
του πολέµου, δηλαδή του εσχάτου είδους αυτοδικίας, σε
προδιαγεγραµµένους κανόνες. Η ύπαρξη µάλιστα αυτών
των κανόνων που καθορίζουν τα µέσα και τον τρόπο διε -
ξα γωγής του πολέµου, αποτελεί περίτρανο δείγµα ση -
µαν τικής προόδου του Πολιτισµού.

∆εν πρέπει όµως να παραβλέψουµε και µια ση -
µαν τική αλήθεια όσο και αν είναι πικρή. Στους σύγ -
χρονους πολέµους δεν ήταν λίγες οι φορές που εφαρ -
µόσθηκαν όσα "δίδασκε" µε το Von Kriege από το 1832,
ο Κλαούζεβιτς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την
αν τικειµενική αδυναµία υπάρξεως µιας ανωτέρας δυνά -
µεως για την άµεση και περισσότερο αποτελεσµα τικό -
τερη επιβολή του δικαίου του πολέµου οδήγησε  µερι -
κούς ανθρώπους σε εσφαλµένες αντιλήψεις που έφθασαν
ακόµα και στην πλήρη αµφισβήτηση της δυνατότητας
εφαρµογής του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό συνέβαλλαν οι
φρικαλεότητες των δύο παγκόσµιων πολέµων καθώς και
η διαπίστωση της τεράστιας διαστάσεως µεταξύ δικαίου
του πολέµου και πολεµικής πρακτικής, που παρατη ρήθη -

κε ακόµα και στις µικρότερης κλίµακας πολεµικές ανα -
µετρήσεις δυστυχώς µέχρι και στις µέρες µας. Το χει -
ρότερο όµως και το θλιβερότερο είναι το γεγονός ότι
πολλές φορές οι θεµελιώδεις κανόνες του δικαίου του πο -
λέµου εφαρµόσθηκαν από δολιότητα, µε σκοπό να παρα -
πλανήσουν όσους πιστεύουν σ' αυτό. Σηµειώθηκαν περι -
πτώσεις υψώσεως των χεριών, για να νοµίσουν οι αν τί -
παλοι ότι πρόκειται για παράδοση αιχµαλώτων και στη
συνέχεια έγινε ύπουλη επίθεση από τους δήθεν παρα δι -
δόµενους ή από άλλους κρυµµένους συµπολεµιστές
τους. ∆εν είναι λίγες οι φορές που οχήµατα µεταφοράς
µαχίµων στρατιωτικών ή πυροµαχικών καλύφθηκαν µε
τα προστατευτικά εµβλήµατα, που δηλώνουν µεταφορά
τραυµατιών ή υγειονοµικού προσωπικού και υλικού. Το
ίδιο συνέβη σε οχυρωµατικά έργα και λοιπά στρατιωτικά
κτίρια που χρησιµοποιήθηκαν σε πολεµικές επιχειρήσεις
και σηµειώθηκαν καταχρήσεις ακόµα και της "λευκής
σηµαίας". Ακόµα περισσότερο χρησιµοποιήθηκαν στο -
λές και εµβλήµατα του αντιπάλου για παραπλάνηση και
στρατολογήθηκαν βιαίως πολίτες για να χρησιµο ποιη -
θούν σε έργα εναντίον της ίδιας της Πατρίδας τους(13).  Ο
πόλεµος στο Ιράκ µας έδωσε πολλά θλιβερά δείγµατα!
Ακόµα και µε τη χρησιµοποίηση αµάχων σαν "ασπίδα".
Όλα αυτά έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη των µαχητών
και έχουν δηµιουργήσει άλλη µια δικαιολογία γι' αυτούς
που προσπαθούν να αµφισβητήσουν την ισχύ ακόµα και
τη χρησιµότητα, των κανόνων του δικαίου του πολέµου.
Παρ' όλα όµως αυτά, µια είναι η µεγάλη αλήθεια: Μόνο
εφαρµογή του δικαίου του πολέµου µπορεί να περιορίσει
τις συνέπειες του πολέµου και να µετριάσει έως και να
κατευνάσει την εξολοθρευτική µανία των διαµαχόµενων.
∆ικαίως λοιπόν θεωρείται ότι αποτελεί την περισσότερο
εµφανή πρόοδο του διεθνούς δικαίου(14).  
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Μία δαιδαλώδης προσέγγιση
Πριν επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε µερικές

σκέψεις επί απαντήσεων θα πρέπει να αναγνωρίσουµε
τα περί του θέµατος σχετικά. ∆ηλαδή να αποπειρα-
θούµε να κατανοήσουµε την φύση του πολέµου και να
αποτολµήσουµε να διατυπώσουµε κάποια θέση για τα
αίτια, την διεξαγωγή, την πρόληψη και σύµφωνα µε
πρόσφατο έγγιστα της προλήψεως αποφαντικό, την
“αποτροπή”. Αυτή η γενική περί πολέµου θεωρία δια-
µορφώνει τις ανθρώπινες προσδοκίες και προσδιορίζει
την ανθρώπινη συµπεριφορά.

Και η συµπεριφορά του ανθρώπου συµµορφώ-
νεται µεν µε τις ανάγκες και επιταγές των ευαγγελι-
ζοµένων την ειρήνη καιρών αλλ' ωστόσο διατηρεί σαν
αποθεµατικό µίαν δυναµική, η οποία υποστηρίζεται µε
την δυσπροσπέλαστη και πολυσήµαντη ρήση του
Ηρακλείτου, ο οποίος θεωρεί, ότι ο πόλεµος είναι ανα-
πόφευκτος και, ότι "Πόλεµος πάντων µεν πατήρ έστι,
πάντων δε βασιλεύς, και τους µεν θεούς έδειξε, τους δε
ανθρώπους, τους µεν δούλους εποίησεν, τους δε
ελευθέρους". Εν πάση περιπτώσει ο πόλεµος είναι ένα
ιδιαίτατα περίπλοκο κοινωνικό φαινόµενο, που δεν εί-
ναι δυνατόν να ερµηνευθεί σαν µεµονωµένη παραδο-
ξότητα ή να αναλυθεί µε µία µέθοδο, που συµµορ-
φώνεται µε συµβατούς κανόνες, διότι εκτός άλλων
αναγκαιοί το συσπουδαστικόν των συνιστωσών, που
είναι η φιλοσοφία, η οικονοµία, η τεχνολογία, η νοµο-
θεσία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και άλλες σχε-
τιζόµενες παράµετροι µε ειδικότερες απαιτήσεις ανα-
λύσεως.

Η κατανόηση του πολέµου είναι ανάγκη επι-
τακτική, διότι έχοντες την ικανοποιητική αντίληψη του
θέµατος, καθιστάµεθα κατά µίαν εξήγηση περισσότερο
αντικειµενικοί και προπαιδευµένοι στην προσπάθειά
µας στο να προσβαίνουµε εύκολα στην λογική της απο-
τροπής του. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε τις πι-
θανές και σαφώς ειδικότροπες εξαρτήσεις από οµάδες
υποστηρικτών ή πολεµίων τού φαινοµένου, όπως και
των κάθε φανατικών του είδους.

Υπάρχουν αµέτρητες περί πολέµου θεωρίες.
Προϊόντος του χρόνου προστίθενται και άλλες πιο πε-
ρίπλοκες και πιο σύνθετες από εκείνες τις κλασσικές,
οι οποίες ανεφέροντο σε αίτια πολιτικά, θρησκευτικά,
οικονοµικά, φυλετικά, δηµογραφικά και εστηρίζοντο
σε θεωρίες βιολογικές, κοινωνικές και σε αναλύσεις
είτε φιλελεύθερες, είτε σοσιαλιστικές, όπως επίσης και
στην ηθολογία, στην ψυχολογία αλλά και σε προθέσεις
επί ενεργειών οµάδων ειδικών συµφερόντων.

Οι οµάδες ειδικών συµφερόντων, κατά βάσιν,
ενεργούν κάτω από καθεστώς ιδιοτελείας και συνήθως
ευρίσκονται σε αντίθεση µε την θέληση της πλειονό-
τητος, η οποία γενικώς θεωρείται φύσει ειρηνόφιλη.
Για να αναγνωρίσουµε τις οµάδες ειδικών συµφε-
ρόντων θα πρέπει να κατευθυνθούµε προς τους
κατασκευαστές πολεµικού υλικού, ως και προς εκεί-
νους τους επιστήµονες και τεχνολόγους, που απο-
φασιστικά συµβάλλουν στην πρόοδο της στρατιωτικής
τεχνολογίας, προς τους αιτιοκρατικά σχετιζοµένους
ερευνητές και φυσικά προς τους στρατιωτικούς.

Ως προς τους στρατιωτικούς υποστηρίζεται,
ότι αυτοί διψούν για πόλεµο, διότι µέσω αυτού επιτυγ-
χάνουν εξασφάλιση σηµαντικών χρηµατικών ποσών
προς όφελος του στρατιωτικού κλάδου. Ακόµη λέγεται,
ότι οι στρατιωτικοί µέσω αυτής της αναγνωρίσεως
ικανοποιούν ατοµικές -κυρίως- φιλοδοξίες. Ακόµη και
ότι αποκτούν πολιτική δύναµη. Βέβαια υπάρχει και η
άλλη άποψη, όπου υποστηρίζεται, ότι οι στρατιωτικοί,
ως άµεσα υπεύθυνοι για την διεξαγωγή ενόπλων επι-
χειρήσεων αντιλαµβάνονται καίρια τους κινδύνους,
τους οποίους ο πόλεµος συνεπάγεται για τους ιδίους
αλλά και για την πολιτεία. Προς τούτο και µολονότι
µεριµνούν για την διατήρηση της πολιτείας σε κατά-
σταση υψηλής ετοιµότητος (si vis pacem, para bellum),
είναι ίσως πιο επιφυλακτικοί από τους πολιτικούς, προ-
κειµένου να έχουν εµπλοκή σε απροσδιορίστου εκβά-
σεως πολεµικές επιχειρήσεις.

Εδώ ίσως απαιτείται µία διευκρίνιση για εκεί-
νους, που αµφιταλαντεύονται στο να επιλέξουν την µία
ή την άλλη εκδοχή, σχετικά µε την θέση και στάση των
εντοπίων (που µας αφορούν) στρατιωτικών. Για τους
ηµεδαπούς στρατιωτικούς λοιπόν θα πρέπει να απο-
κλεισθεί η εκδοχή της εφέσεώς των προς την δοκιµα-
σία η οποία περιέχεται στο κεφάλαιον “πόλεµος”. Σαν
λόγοι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη είναι ένιες
θεωρίες, οι οποίες εδράζονται σε αρχές που έχουν επι-
κρατήσει, όπως πχ είναι η αποβολή του φόβου και τα
διακρατικά µέτρα οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης, τα
οποία υποτίθεται χαλιναγωγούν εκείνες τις κινήσεις
που προσβλέπουν σε πολιτικο-στρατιωτικές περιπέ-
τειες και βασάνους. Επίσης ένας άλλος περιοριστικός
λόγος είναι και οι εκάστοτε πεποιθήσεις, που κυοφο-
ρούνται ένεκα της ιδέας επεµβάσεως της µεγάλης δυ-
νάµεως (ΗΠΑ), η οποία θα εγγυηθεί την αποφυγή του
πολέµου, όπως ελέχθη για το 1974, για την διπλωµατι-
κή αποστολή Σίσκο και το 1996 (Ίµια) µε τις τηλεφω-
νικές συνεννοήσεις του τότε πρωθυπουργού.

Περί ΠολέµουΠερί Πολέµου
Του Ταξιάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
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Ωστόσο και κατά βεβαιότητα µάλλον, η ανω -
τέρω εξήγηση κρίνεται ανεπαρκής για να ικανοποιήσει
το ερώτηµά µας. Θα λέγαµε ότι καταγράφονται αντί -
δοξες θέσεις, χωρίς καθολική συµφωνία. Τουτέστιν, να
είµαστε σε θέση να συµφωνήσουµε όλοι, µε την άπο -
ψη, η οποία δέχεται την µη υποστήριξη της όποιας
εµπλοκής σε πόλεµο ένεκα της εκτιµωµένης αδυναµίας
των ενόπλων δυνάµεων να ενεργήσουν επιχειρήσεις
αποφασιστικά, αποτελεσµατικά και εν άλλοις νικη φό -
ρα. Και όπως οι πλείστοι το κατανοούµε, το "νικηφό -
ρα" προϋποθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάµεις, οι οποίες
θα υποστηρίζονται από ένα λαό, ο οποίος θα διατηρεί
αµόλυντη την εθνική του συνείδηση και αδιάτρητες τις
ηθικές του δυνάµεις. Αυτές οι ηθικές δυνάµεις θα πρέ -
πει να υπεισαχθούν στην συνείδηση του λαού δια της
παιδαγωγικής οδού, των µέσων µαζικής επικοινωνίας
και δια της πολιτικής σαφηνείας, δια της οποίας θα
δηλούται η αποφασιστικότητα της εξουσίας να διατη -
ρεί αποκρυσταλλωµένη την εθνική της πίστη.

Εξετάζοντας τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθώς
και τον βαθµό της ορθής συναρµογής στα σηµερινά
επι χώρια δεδοµένα, µετά λύπης θα διαπιστώσουµε, ότι
κρατεί κατακαλυπτικώς η σύγχυση και µια γενικότερη
υιοθετηµένη πολιτική νεφελώδους διαπνοής. Ένα  µεί -
ζον ποσοστό διδασκάλων έχει µεταθέσει το κέντρο
βάρους της παιδαγωγικής του πολυπραγµοσύνης στις
έννοιες όλβος, ευµάρεια, ευπορία, οικονοµική ευρω -
στία και απρόσκοπτος πρόσκτηση αγαθών. Οι υπη -
ρετούντες την έννοια “ενηµέρωση” δηµοσιο γράφοι
σχο λιάζουν την όποια εφηρµοσµένη εθνική ή στρα τιω -
τική στρατηγική χωρίς να έχουν προηγουµένως παι -
δευτεί, επί του αντικειµένου, σε κάποιο ανάλογο φορέα
ή σε σχετικό περιβάλλον. Τούτο έχει σαν αποτέλεσµα,
ο λαός να προσλαµβάνει µία εικόνα καταστάσεως, µέ -
σω των media, η οποία πόρω απέχει από την όποια
πραγ µατικότητα. Πέραν δε τούτου υπάρχει και το σύ -
νηθες της προβολής µιας εικόνας, που εξυπηρετεί
χρηµατοδότες και κόµµατα και όχι την υπόθεση την
εθνική.

Όσο για τους εκφραστές της εξουσίας, θα µπο -
ρούσαµε να το διαβεβαιώσουµε, ότι διακατεχόµενοι
από το σύνδροµο του "πολιτικού κόστους" έχουν πε -
ριέλ θει στην κατάσταση αιχµαλωσίας των ειρηνιστών,
των οικουµενιστών και ευρωπαϊστών, οι οποίοι, ως
φαίνεται έχουν ένα δικό τους τρόπο να παρακάµπτουν
τις σκληρές πραγµατικότητες και την ουσιώδη ανά -
λυση των διαµορφουµένων ή διαφαινοµένων στρατη -
γικών καταστάσεων. Οι ίδιοι αυτοθεωρούνται, ότι είναι
γνήσιοι ρεαλιστές, αφού έχουν ξεπεράσει τις "εθνι -
κοφροσύνες" και άλλους συγγενείς "αταβισµούς" και
συνοδοιπορούν µε την νέα παγκόσµια ρότα, όπου δή -
θεν το εµπόριο, οι πολυεθνικές επενδυτικές δεσµεύ -
σεις, οι ενεργειακές εξαρτήσεις και ο πολιτικός διά λο -

γος θα αντικαταστήσουν τον πόλεµο. Και αυτή η
συνταγή, ως αποδεικνύεται στην πράξη κερδίζει οπα -
δούς, διότι όπως έχει σήµερα διαχυθεί σαν φιλοσοφία,
ο σκοπός της ζωής δεν είναι πια το καθήκον αλλά η
ευδαιµονία και ως εκ τούτου η παραµικρή δυσα ρέ -
σκεια, όπως είναι η ιδέα ενός πολέµου, πλήττει σοβαρά
τις ψυχικές µας ισορροπίες.

Έρχονται όµως µερικοί σκεπτόµενοι, οι οποίοι
αποδεδειγµένα απολαµβάνουν την  µείζονα  παραδοχή
και µας θυµίζουν, ότι δεν αποφεύγεται ο πόλεµος, διότι
είναι "προϊόν των αθρωπίνων παθών" (Πλάτων), ή ότι
ο πόλεµος "είναι βιολογική αναγκαιότητα, σε σχέση µε
την ειρήνη, που καλλιεργεί την νωθρότητα και τον
εκφυλισµό" (Νίτσε), ή ότι είναι "δηµιουργική αφετηρία"
(Χέγκελ), ή ότι "είναι µοχλός τεχνολογικής προόδου"
(Μακιαβέλι), ή ότι είναι "φυσικός νόµος" (∆αρβι νι -
στές) κλπ.

Οι σηµερινοί δηµοσιογράφοι, όπως έχουµε
προαναφέρει παραγνωρίζουν µερικές αδιαφιλονίκητες
και αναπόφευκτες πραγµατικότητες και εµφανίζονται
στο τηλεόπληκτο κοινό σαν υπέρµαχοι της ειρήνης και
σαν εκπρόσωποι υψηλών ιδεωδών και ταυτόχρονα
υπο θάλπουν σε µία µερίδα ανιστορήτων πολιτικών την
ανακουφιστική για τους δευτέρους ψευδαίσθηση, ότι
µπορούν να συστείλουν την απεραντωσύνη της πολι -
τικής σε απλή διαχείριση και ανώδυνο επιφανειακό και
επιχριστικό διάλογο, αποτινάζοντας µε τον τρόπο αυτό
από τους ισχνούς τους πολιτικούς ώµους το βάρος των
τελικών ιστορικών ευθυνών.

Αναφερόµενοι στην ελληνική πραγµατικότητα
-πάντοτε- πρέπει να σηµειώσουµε µερικές ψευδαι σθή -
σεις, οι οποίες οδηγούν σε λανθασµένες εκτιµήσεις και
παρασύρουν σε ασύµβατες µε το δέον αποφάσεις. Μία
τέτοια ψευδαίσθηση είναι αυτή που θέλει τους υπευ -
θύνους διαχειριστές της εξουσίας να οµιλούν και να
πράττουν σαν να υπήρχε ήδη µία ενιαία και οµοούσιος
Ευρώπη. Σαν να υπήρχε ήδη ένας οµόπατρις και  αδιαί -
ρετος ευρωπαϊκός κόσµος και οµιλούν εξ ονόµατος
αυτού του ει κονικού κόσµου, ο οποίος, όπως είναι λο -
γι κώς αναµε νό µενο, ένεκα της ετεροδοξίας και του
ετεροεθούς του, ουδεµίαν έχει συνάφειαν µε τον ελλη -
νικό κόσµο. ∆εν συµπορεύεται σε ταυτόσηµα εθνικά
µονοπάτια. ∆εν συνηχεί τα ίδια πιστεύω. Πολύ δε πε -
ρισ σότερο δεν σχεδιάζει τις επόµενες κινήσεις έχοντας
κατά νού τα συλλογικά συµφέροντα, παρά µόνον, όταν
αυτά είναι συµβατά µε τα ίδια αυτού αποβλεπόµενα.
Επί παραδείγµατι, ποιό είναι το κοινό συµφέρον
Ελλάδος και Η.Β. στο θέµα της Κύπρου; Τί το κοινό
συµφέρον της Ελλάδος µε όλους τους βορείους µας
γείτονες, όταν εκείνοι διεκδικούν ολοφάνερα ή συγκε -
καλυµµένα ολόκληρη την Ήπειρο, ολόκληρη την Μα -
κεδονία και ολόκληρη την Θράκη; Ποιο είναι το κοινό
συµφέρον Ελλήνων και Τούρκων, όταν οι τελευταίοι
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διεκδικούν όλες τις γεωγραφικές παραλλήλους και
µεσηµβρινούς, που ανήκουν στην Ελλάδα; 

Οφείλουµε να δεχθούµε την υφισταµένη πραγ -
µατικότητα, ότι οι γεωπολιτικές παράµετροι και τα
εθνικά συµφέροντα καθορίζουν την εξωτερική πολι -
τική. Όχι το ιστορικό παρελθόν. Ούτε οι παλιές συµ -
µαχίες. Ούτε η λευκή φυλή. Ούτε ο δυτικός πολιτισµός.
Ούτε οι συναισθηµατισµοί των ασκούντων την εξω -
τερική πολιτική, αλλ'ούτε και οι όποιες δεσµεύσεις
έναντι ξένων µε αντίτιµο το "στρογγυλοκάθισµα" στα
ύπατα έδρανα. 

Ποίοι σφυρηλάτησαν την ισχύ τους πυρπο -
λώντας και αιµατοκυλώντας τον πλανήτη; ∆εν είναι
άραγε οι Άγγλοι, που αποδεκάτισαν τον πληθυσµό της
Ιρλανδίας; ∆εν είναι οι Γάλλοι και οι Αµερικανοί, που
έκαναν εµπόριο νέγρων, τους πολέµους της Ινδοκίνας,
της Αλγερίας, του Βιετνάµ κοκ; ∆εν είναι οι Ισπανοί,
που έκαναν γενοκτονίες λαών στην αµερικανική
ήπειρο;  Γιατί τώρα παριστάνουν τις ευγενικές ψυχές,
που έχοντας εγγίσει τα ύψη της αλαζονικής τους ευµά -
ρειας, εκπλήσσονται σήµερα και αγανακτούν µε το να
παρατηρούν µικρά έθνη να αυτοδιαχειρίζονται τα εσω -
τερικά τους έστω και καταγινόµενα σε χρήση βίας,
όπως στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Ιράν (µε -
τά το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσµα) και αρκετά
κρά τη εντός Αφρικής; 

Ασφαλώς και δεν είναι η ηθική τάξη, που τους
οδηγεί στην ένοπλο επέµβαση. Είναι η ψυχρά και λο -
γιστική διερµήνευση της ισχύος. Κι αυτή εκδηλώνεται
µε την βιαία διείσδυση και ίσως παρεισαγωγή σε άλλο
χώρο για την πρόσκτηση γεωπολιτικών πλεονεκτη -
µάτων. Αυτά, µε άλλα λόγια, είναι πράξεις πολεµικές.
Και σε πράξεις πολεµικές απολήγουν οι έχοντες την
δυνατότητα της γεωπολιτικής εκµεταλλεύσεως.

Θα γίνει  πόλεµος;
Πόλεµος γίνεται κάθε ηµέρα. Ο ισχυρός

επιβάλλει την θέλησή του ακόµη και αναίµακτα. Κάτι
τέτοιο συµβαίνει σήµερα στον χώρο της Ελλάδος. Η
γειτονική Τουρκία µε την µέθοδο της αδιαλείπτου και
επιµόνου προκλήσεως κρί σεων και µε την από µέρους
της διεκδίκηση του απο λύτου, κερδίζει το σχετικό µε
προοπτική ολοκ ληρώ σεως των αρχικών της στόχων.
Έτσι λοιπόν δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τις επό -
µενες πολλαπλών νυγµών και προορισµών διεκδι κή -
σεις. Κατά συνέπειαν δεν πρέπει να µας εφησυχάζει η
µη ύπαρξις επιδοτηρίου κηρύξεως πολέµου. Εξ άλλου
οι πόλεµοι σήµερα δεν προκηρύσσονται ούτε κηρύσ -
σονται. Απλά διεξάγονται, όπου τις πιο πολλές φορές
ούτε καν έχουµε αντιληφθεί, ότι ευρισκόµεθα στο µέ -
σον τέτοιων επιχειρήσεων.

Ίσως-ίσως ακόµη δεν θα πρέπει να περι -
µένουµε ένα "θερµό επεισόδιο", το οποίον ουδαµού σε

στρατιωτικά εγχειρίδια υπάρχει σαν έννοια. Πολλώ δε
µάλλον σαν αντικείµενο εκπαιδεύσεως. Είναι καθαρά
δηµοσιογραφική εφεύρεση, η οποία έχει υιοθετηθεί
από τον πολιτικο-διπλωµατικό κόσµο, διότι εξυπηρετεί
σαν φραστική διέξοδος, λόγω της αποδιδοµένης ερµη -
νείας του, ως βραχείας διαρκείας επιτελούµενον συµ -
βάν "και πέραν τούτου ού" (ήγουν: εµείς οι διπλωµάτες
εγγυώµεθα την "διπλωµατική διευθέτηση"). Ουδέν
απατηλώτερον.

Λέει ο Edmund Burke "Το κακό θα νικήσει για
όσο διάστηµα οι καλοί θα αδρανούν". Εάν λοιπόν εµείς
οι Έλληνες θεωρούµε τους εαυτούς µας καλούς, τότε
σαν καλοί και αδρανείς, που είµαστε θα πρέπει να κα -
ταγινόµαστε µε το να συµπεριφερόµεθα, κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να µην προκαλούνται οι κακοί. ∆ηλαδή,
να εξευµενίσουµε τον Μινώταυρο. Και τέτοιες κινή -
σεις ενδεικτικά είναι οι πιο κάτω:

1. Να µειώσουµε την στρατιωτική θητεία. Σαν
καλοί, που είµαστε προσελκύουµε την αγάπη των
γειτόνων και συνεπώς και την διαβεβαίωσή τους, ότι
δεν θα εκµεταλλευθούν την καλοσύνη (αδυναµία) µας
αυτή. Κι έτσι µε αυτόν τον σµπάρο χτυπάµε δύο τρυ -
γόνια. Ένα τους κακούς γείτονες µε την δική µας
επίθεση φιλίας και αγάπης και ένα τους κακόπιστους
ιθαγενείς ψηφοφόρους, οι οποίοι εξυπηρετούνται µε
τέτοιου είδους εξαγγελίες και ξαναψηφίζουν το κόµµα
µας, που το θεωρούµε σαν το καλύτερα διαχειριζόµενο
τα συµφέροντά µας (τα συµφέροντά µας;).

2. Να δείξουµε στους γείτονες και στον κόσµο
ολόκληρο, ότι τελείωσε η στρατοκρατία στην Ελλάδα.
∆εν το βλέπετε; Κάθε χρόνο παραιτούνται εκατοντάδες
αξιόµαχα στελέχη των Ε.∆. Και τούτο είναι δικό µας,
καταδικό µας επίτευγµα. Τους µειώνουµε το φρόνηµα
το ηθικό µε τρόπο αριστοτεχνικό. Τους αφαιρούµε κά -
θε τάση για αγάπη, ακόµη και κάθε υπόνοια συµπα -
θείας προς έν νοιες, όπως Έθνος Ελληνικόν, πατρίδα
Ελλάδα, Χρι στιανοσύνη. Υποστέλλουµε κάθε ύποπτη
υποκίνηση για ανύψωση του ηθικού των, διότι υψηλό
ηθικό σηµαίνει καλή λειτουργία της στρατιωτικής µη -
χα νής και συνεπώς εν δυνάµει κίνδυνο µειώσεως των
δραστηριοτήτων, εκείνων των ιδιοτελώς δραστηριο -
ποιουµένων συντελεστών ελέγχου, των γενικών πραγ -
µάτων ή κάποιων λοιπών τρωκτικοφρόνων που καλο -
βλέπουν τις δηµόσιες δεξαµενές, τις αγαθά περιέχ ου -
σες.   

3. Συναινούµε στην ένταξη της Τουρκίας στην
ΕΕ, διότι δεν πρέπει να είµαστε εµείς εκείνοι, που θα
πουν το όχι αλλά και διότι οι Αµερικανοί διακαώς τού -
το επιθυµούν. Κι εµείς µεριµνούµε να µη τους εξα -
γριώσουµε. Και τους µεν και τους δε. Ουσιαστικά,
διότι έχουµε την πολιτική επίγνωση της ατονίας της
εθνικής µας ισχύος και συνεκδοχικά της στρατιωτικής
µας αδυναµίας. ∆εν δείχνουµε να µας συγκινεί η
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πρόβλεψη, ότι εισερχοµένη η Τουρκία στην ΕΕ ση -
µαίνει, ότι µε τον όγκο της θα καταβροχθίσει την Ελ -
λάδα (ενθυµού τον Οζάλ) σε περίοδο βραχύτερη από
µία γενεά. Και αναίµακτα!

Θα γίνει πόλεµος αιµατοκηλίδωτος;
Και βέβαια θα γίνει. Και όχι µόνον θα είναι

αιµατοκηλίδωτος και αιµατόβρεκτος, αλλά και αιµατο -
βαφής ή σαφέστερα αιµατοκύλιστος ή αποδοτικότερα
αιµατόλουστος ή κυριολεκτικότερα αιµατόπνιχτος, η
δε ελληνική γη θα καταστεί αιµατοπότιστη. 

Και πότε θα γίνει αυτό; 
Όταν συναρµοστούν ένιες συγκυρίες, κατά τις

εκτιµήσεις των µεγάλων δυνάµεων (σκέψου USA,
partner UK, κ.α.), που υπαγορεύουν τις επόµενες κινή -
σεις των περιφερειακών δυνάµεων, όπως η Τουρκία για
τον έλεγχο Βαλκανικής και Μέσης Ανατολής, το Ισ -
ραήλ για βεβαιωµένες ή πιθανολογούµενες ισλαµικές
εστίες κυοφορήσεως καινοσυστάτων απειλών, η Αίγυ -
πτος για την Βόρειο Αφρική, το Πακιστάν (τελευταίως
αποσταθεροποιούµενον) για τον Ασιατικό χώρο κλπ. 

Όταν απειληθούν οι αµερικανικών συµφερόν -
των  στρατηγικές επενδυτικές προβλέψεις στην ΝΑ Ευ -
ρώπη ή ακόµη και οι αγωγοί καυσίµων που σχεδιάζεται
να διέλθουν από Ελλάδα. 

Όταν ωριµάσει ο Τουρκισµός στους υπό τουρ -
κικήν εκπαίδευση µουσουλµάνους τους εν Θράκη
ενδιαιτωµένους. 

Όταν η Τουρκία αποφασίσει, ότι ο ζωτικός της
χώρος δεν της επαρκεί, ως νυν έχει και ότι πρέπει να
εκταθεί στο Αιγαίο, την Κύπρο, την Θράκη και ακόµη
βαθύτερα στον Ελλαδικό χώρο. Θυµηθείτε το ανάλογο
lebensraum του Γ' Ράϊχ. Με την διαφορά, ότι οι Τούρ -
κοι δεν θα έλθουν για να διαπραγµατευθούν µία στρα -
τιωτική τους επιτυχία. Θα έλθουν για να µείνουν. Και
ας µη υποκείµεθα σε παραµυθίες περί προσβολής των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όλα τα συναφή. Αυτά
δεν ενδιαφέρουν τις γεωπολιτικές εκτιµήσεις των ισχυ -
ροτέρων ως και των "στρατηγικών εταίρων". 

Πόλεµος επίσης θα γίνει, όταν η Ελλάδα θα
ευρεθεί σε αδυναµία να ελέγξει και αντιµετωπίσει τον
υπερδιογκωµένο αριθµό λαθροµεταναστών, οι οποίοι
θα απαιτούν δικαιώµατα εκ των µη υπαρχόντων (ου -
δείς τους προσεκάλεσε να έλθουν στην Ελλάδα), αλλ'
αυτεπαγγέλτως αποκτηθέντων εντός ενός µορφώµατος
κράτους, το οποίον αδυνατεί να εξασφαλίσει τον πάλαι
ποτέ οµογνησίου συστάσεως, οµοεθνή, οµόγλωσσο και
οµόθρησκο πληθυσµό του.

Θα γίνουν ταραχές! Θα εξεγερθούν οι σφρι -
γηλοί νεαράς ηλικίας και υπέρµετροι κατ' απολύτους
αριθµούς των ηµεδαπών παραγωγικών ηλικιών, µά χι -
µοι ξένοι άνδρες (Αφγανοί, Πακιστανοί, Μπαγκλαν -
τεσιανοί,  Αλβανοί, Αφρικανοί, κ.α.) κατά µάζας στα

αστικά κέντρα. Θα κινηθούν εναντίον των δηµο -
γραφικά συρρικνουµένων γηγενών, οι οποίοι τελευ -
ταίως και µε τις κατισχύουσες τηλεοπτικές συνταγές,
συστάσεις και προτροπές αθλούνται στην µαλθα -
κότητα και τον εκθηλυσµόν και µε κυρίαρχο εφόδιο
την καφετεριακή κουλτούρα. Αυτός ο όγκος των δυσ -
τύχων και προσδοκόντων τον εκ θεού άρτον αλλο -
δαπών θα διεκδικήσει "το άπαν", σύµφωνα µε την αρχή
τής τών πραγµάτων φυσικής ισορροπίας.

Την εντολή (ευκαιρία) της επιβολής της περι -
φερειακής τάξεως, και µε ευλογοπρόβλητο πρόσχηµα
την ασφάλειά της, (και µετά από πράξη provocatio, που
θα προέρχεται από την ίδια) µπορεί να αναλάβει η
Τουρκία. Έχουµε λοιπόν ανεξέλεγκτες ταραχές στο
εσωτερικό. Ανεξέλεγκτα σύνορα από βορρά. Επα -
κόλουθο εκτιµώµενο , ως φυσικόν θα είναι η ζωπύρηση
µε ταχυκαή σφοδρότητα του "τσαµισµού" των Αλ -
βανών και µε αποβησόµενο την διεκδίκηση της ∆υ -
τικής Ελλάδος. Επίσης διεκδίκηση της Μακεδονίας
από τους υπό εκπαίδευση στον "Μακεδονισµό" Σλά -
βους. ∆ιεκδίκηση των εδαφών της Μεγάλης Βουλ -
γαρίας (συνθήκη Αγίου Στεφάνου, 3-5-1878). 

Μπορείτε να φανταστείτε το αποτέλεσµα; Όχι;
Εν αναµονή και θα το ζήσουµε. 

Εκτός;
Εκτός εάν από αύριο κιόλας ανασκουµπωθούν

οι όποιες ελληνικές κυβερνήσεις και:
α. Μας απαλλάξουν από την παρουσία των

λαθροµεταναστών (και όχι οικονοµικών µεταναστών,
όπως τους θέλουν οι αριστεριστές, επειδή, ας το επα -
ναλάβουµε, ουδείς τους έχει προσκαλέσει στην
Ελλάδα), διότι οι µόνοι που κερδίζουν από αυτούς
είναι οι µη ελληνικά σκεπτόµενοι, έστω και nolens
volens λόγω παροχής φθηνών υπηρεσιών -και οι οποίοι
προφανώς αλλά και εκ της εκτιµήσεως της επικρε -
µαµένης  συµφοράς "ουκ οίδασι τι ποιούσιν". 

β. Οργανώσουν τις ένοπλες δυνάµεις της χώ -
ρας µε το αποτελεσµατικώς απαιτούµενο προσωπικό,
µε πειθαρχία, εκπαίδευση και ηθικό. Όχι µε απλές και
αδάπανες διακηρύξεις, αλλά µε αποδεδειγµένη την
αποτρεπτική τους ισχύ, την οποία κατόπιν µπορεί να
εκµεταλλευθεί το διπλωµατικό σώµα και συνεπώς να
παρουσιάζεται στο όποιο δήποτε διεθνές forum µε
αξιώσεις, αποφασιστικές στάσεις και  ανάλογες θέσεις
όρων.  

Σ.Σ. Το αντικείµενο είναι αδύνατο να εξαντληθεί
µέσα σε ελάχιστες εξοικονοµηθείσες γραµµές. Παρά ταύτα,
οφείλω να ευχαριστήσω την ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. για την διάθεση
αυτού του περιορισµένου χώρου ώστε να εκθέσω τις
προσωπικές µου απόψεις, τις οποίες πιθανώς να µη
συµµερίζονται οι συνεργαζόµενες µε το ινστιτούτο
δεξαµενές σκέψεως. Απλά τολµώ να κοινολογήσω τις
ανησυχίες µου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η µέχρι στιγµής διαδικασία οικοδοµήσεως

µίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας, υπήρξε σταδιακή, επίπονη και αµφιλεγόµενη.
Στο σύγχρονο σύνθετο και ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον, είναι αρκετοί οι λόγοι οι οποίοι συνηγο-
ρούν στην επίτευξη του στόχου αυτού αλλά συγχρόνως
είναι αρκετοί και οι ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι
µετριάζουν τα σχετικά επιτεύγµατα. Στο σηµείο αυτό
είναι σκόπιµη µία επιγραµµατική αναδροµή της
Ευρωπαϊκής αυτής πορείας:

Το 1948 δηµιουργείται η ∆υτικοευρωπαϊκή
Ένωση (Western European Union) ή ∆ΕΕ, της οποίας η
σηµασία σύντοµα επισκιάζεται από το ΝΑΤΟ. Μετά
από δύο περίπου δεκαετίες ανεπιτυχών ή ηµιτελών
πρωτοβουλιών (π.χ. σχέδιο Πλεβέν, σχέδιο Φουσέ
κ.λ.π.), το 1970 δηµιουργείται η Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνεργασία (Ε.Π.Σ.), το 1984 επαναδραστηριοποιείται
η ∆ΕΕ και το 1987 κωδικοποιείται ο άτυπος διακυ-
βερνητικός µηχανισµός συντονισµού της εξωτερικής
πολιτικής των κρατών - µελών, σε νοµικό κείµενο.

Κατά την µεταψυχροπολεµική περίοδο και
συγκεκριµένα το 1991 δηµιουργείται η Κοινή Πολιτική
και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), στα πλαίσια της
οποίας δραστηριοποιείται η ∆ΕΕ, ενώ δεν παρεµ-
ποδίζονται οι επί µέρους συνεργασίες και συµφωνίες
(π.χ. Σύµφωνο Βορείου Ατλαντικού) των κρατών -
µελών είτε µεταξύ τους είτε µε το ΝΑΤΟ, µε απώτερο
σκοπό την διαµόρφωση κοινής αµυντικής πολιτικής η
οποία σε δεδοµένη στιγµή είναι δυνατόν να οδηγήσει
σε κοινή άµυνα. Το ίδιο έτος δηµιουργείται η Γαλ-
λογερµανική ταξιαρχία (EUROCORPS), ενώ η
Ατλαντική Συµµαχία ενσωµατώνει στην στρατηγική
της αντίληψη την έννοια της Ευρωπαϊκής Ταυτότητος
Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΤΑΑ), στα πλαίσια των
προθέσεων των Η.Π.Α. να την διαµορφώσει κατά
τρόπο εξυπηρετούντα αποκλειστικά τα συµφέροντα
του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Το 1992 στην Βόννη, ενισχύεται ο
επιχειρησιακός ρόλος της ∆ΕΕ µε τις αποστολές τύπου
Πέτερσµπεργκ (ανθρωπιστικές αποστολές διασώσεως,
διαχειρίσεως κρίσεων και αποκαταστάσεως ειρήνης),
ενώ το 1994 στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ υιοθετεί την
έννοια "Πολυεθνική ∆ιακλαδική ∆ύναµη Κρούσεως"
(Combined Joint Task Force), προκειµένου να
διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ∆ΕΕ, µέσω της
παροχής ΝΑΤΟϊκών µέσων και δυνατοτήτων. Το 1996
στο Βερολίνο συµφωνείται ότι η ∆ΕΕ θα επιληφθεί της
δηµιουργίας µίας Ευρωπαϊκής Ταυτότητος Ασφάλειας
και Άµυνας (European Security and Defence Identity -
ESDI), στα πλαίσια των υφισταµένων δοµών του
ΝΑΤΟ.

Με την συνθήκη του Άµστερνταµ της ΕΕ, το
1997, η ΚΕΠΠΑ βελτιώνεται µε την θεσµοθέτηση
Γενικού Γραµµατέως του Συµβουλίου και Υπάτου
Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και την
πολιτική ασφαλείας, µε την συγκρότηση Μονάδος
Σχεδιασµού Πολιτικής και Εγκαίρου Προειδο-
ποιήσεως, την ενσωµάτωση των αποστολών τύπου
Πέτερσµπεργκ, την επιβεβαίωση της προοδευτικής
διαµορφώσεως κοινής αµυντική πολιτικής (η οποία
ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, συµβατή µε τις
ΝΑΤΟϊκές υποχρεώσεις), την ενδυνάµωση των
θεσµικών σχέσεων µεταξύ ∆ΕΕ και ΕΕ, καθώς και την
µερική εισαγωγή της δυνατότητος λήψεως αποφάσεων
µε ειδική πλειοψηφία.

Κατά την περίοδο 1998 έως 2002, δηµιουρ-
γείται και διαµορφώνεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ). Η σύνοδος του Σαιν
Μαλό το 1998 µεταξύ Μ. Βρετανίας και Γαλλίας,
προωθεί την ευρωπαϊκή άµυνα αφού τονίζει την
απαίτηση αναλήψεως από την ΕΕ (σε διακυβερνητική
βάση), αυτονόµου δράσεως υποστηριζοµένης από
αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάµεις, στα πλαίσια
διεθνών κρίσεων (όταν το ΝΑΤΟ δεν επιθυµεί να
παρέµβει και δίχως επικαλύψεις µε αυτό).

Στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ της
Ουάσινγκτον, το 1999, αναδιαµορφώνονται οι σχέσεις
ΝΑΤΟ - ΕΕ (Berlin plus agenda), µε την εγγύηση
προσβάσεως της ΕΕ στις δυνατότητες σχεδιασµού του
ΝΑΤΟ, καθώς και την διάθεση του τελευταίου προς
την ΕΕ προεπιλεγµένων µέσων και δυνατοτήτων. Επι
πλέον προσδιορίζονται εναλλακτικές δυνατότητες
ευρωπαϊκής διοικήσεως για επιχειρήσεις της ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου του Αναπληρωτού
Ανωτάτου ∆ιοικητού Συµµαχικών ∆υνάµεων της
Ευρώπης (Deputy Supreme Allied Commander
Europe). Το ίδιο έτος, στο ευρωπαϊκό συµβούλιο της
Κολωνίας, αποφασίζεται η απορρόφηση των λειτουρ-
γιών της ∆ΕΕ από την ΕΕ, ενώ στο Ελσίνκι συµ-
φωνείται ο οµώνυµος στρατιωτικός στόχος (Helsinki
Headline Goal), βάσει του οποίου τα κράτη - µέλη θα
έπρεπε έως το 2003 να αναπτύσσουν εντός 60 ηµερών
δυνάµεις 50.000 έως 60.000 ανδρών και να τις
υποστηρίζουν τουλάχιστον επί ένα έτος, κατά την
διάρκεια εθελοντικής συµµετοχής των σε επιχειρήσεις
της ΕΕ. Στο ίδιο συµβούλιο υιοθετήθηκε και µία
έκθεση για την µη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων.

Στο Ευρωπαϊκό Συνβούλιο της Φέϊρα, το 2000,
διακηρύσσονται τέσσερεις προτεραιότητες για την µη
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, ενώ παράλληλα
καθορίζονται οµάδες συνεργασίας ΕΕ και ΝΑΤΟ για
την ρύθµιση υλοποιήσεως των κυρίων αντικειµένων
των νέων σχέσεων συνεργασίας µεταξύ τους, που είχαν
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22227777



πρόσφατα συµφωνηθεί. Το ίδιο έτος στην Νίκαια,
υιοθετείται έκθεση της Γαλλικής προεδρίας για την
ΕΠΑΑ (καθησυχαστική για τους Βρετανούς και
∆ανούς), σύµφωνα µε την οποία η δέσµευση εθνικών
µέσων από τα κράτη - µέλη για διεξαγωγή επιχει -
ρήσεων της ΕΕ, θα βασίζεται στις δικές τους κυρίαρχες
αποφάσεις. Στην Νίκαια επίσης ενεκρίθησαν τα
παραρτήµατα της εκθέσεως για την ΕΠΑΑ, που
αφορούσαν τα µέσα της ΕΕ για την µη στρατιωτική
διαχείριση κρίσεων, την Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας, την Στρατιωτική Επιτροπή, το Στρατιωτικό
Επιτελείο, τις σχέσεις ΕΕ µε τις χώρες ΝΑΤΟ µη µέλη
της ΕΕ, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις
διευθετήσεις συνεργασίας ΕΕ και ΝΑΤΟ. Στο
τελευταίο αυτό παράρτηµα, η πρόβλεψη για εγγυηµένη
πρόσβαση της ΕΕ στις δυνατότητες σχεδιασµού του
ΝΑΤΟ, προσέκρουσε στην αρνησικυρία (εντός του
ΝΑΤΟ), της Τουρκίας για την άρση της οποίας η
Άγκυρα έθεσε ως προϋπόθεση την αναβάθµιση της
συµµετοχής της στον µηχανισµό διαµορφώσεως και
λήψεως αποφάσεων της ΕΠΑΑ.

Κατά το έτος 2001 αρχίζει η λειτουργία των
οργάνων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της
Στρατιωτικής Επιτροπής και του Στρατιωτικού Επι -
τελείου. Το ίδιο έτος στο συµβούλιο του Γκέτεµποργκ,
δίδεται ώθηση στον τοµέα της µη στρατιωτικής
διαχειρίσεως κρίσεων, µε τον καθορισµό στόχων και
χρονοδιαγράµµατος υλοποιήσεώς των. Τέλος εντός του
2001 υιοθετείται στο Λάακεν το σχέδιο δράσεως
European Capabilities Action Plan (ECAP) για την
κάλυψη των ελλείψεων σε στρατιωτικά µέσα. Την
ευθύνη συντονισµού των εργασιών αναλαµβάνει η
οµάδα "Headline Goal Task Force" µε επικουρικό ρόλο
του Στρατιωτικού Επιτελείου.

Κατά το έτος 2002, εντάσσεται στην αντζέντα
της ΕΠΑΑ η καταπολέµηση της τροµοκρατίας (Συµ -
βούλιο Σεβίλλης), διευθετείται το ζήτηµα που είχε
θέσει η Τουρκία ως προς την συµµετοχή στην ΕΠΑΑ
των Ευρωπαίων Συµµάχων οι οποίοι δεν είναι µέλη της
ΕΠΑΑ, εκδίδεται διακήρυξη ΕΕ -ΝΑΤΟ ως προς τις
βασικές αρχές συνεργασίας τους και διεξάγεται η
πρώτη άσκηση διαχειρίσεως κρίσεων στα πλαίσια της
ΕΠΑΑ.

Τον Ιανουάριο του 2003 αναλαµβάνεται η
αποστολή αστυνοµεύσεως στην Βοσνία (συνεχίζεται
έως σήµερα) και τον Μάρτιο εκτελείται η πρώτη
αποστολή στα πλαίσια της ΕΠΑΑ µε χρήση ΝΑΤΟϊκών
δοµών στην ΠΓ∆Μ (Επιχείρηση Concordia). Τον
Απρίλιο του 2003 κατά την τετραµερή συνάντηση
κορυ φής των "ευρωπαϊστών" Γερµανίας, Γαλλίας,
Λου ξεµβούργου και Βελγίου προτείνονται φιλόδοξα
µέτρα προωθήσεως της ευρωπαϊκής άµυνας, προκα -
λώντας έντονες αντιδράσεις των "φιλοατλαντιστών"
Ισπανίας, Βρετανίας και Ιταλίας. Η αντιπαράθεση αυτή
θα λήξει τον ∆εκέµβριο του 2003, µε την υιοθέτηση
κειµένου αµοιβαίων συµβιβασµών, το οποίο µεταξύ
άλλων προβλέπει δηµιουργία ευρωπαϊκού πυρήνα στο
SHAPE (για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στα πλαίσια
του ΝΑΤΟ), την ενίσχυση του Στρατιωτικού
Επιτελείου της ΕΕ για τις αυτόνοµες επιχειρήσεις
αυτής (χαµηλών απαιτήσεων), και διορισµό
συνδέσµων του ΝΑΤΟ στο Στρατιωτικό Επιτελείο της

ΕΕ. Κατά το 2003 επίσης αναλαµβάνεται η πρώτη
αποστολή στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, στο Κονγκό, µε
κωδικό "επιχείρηση ΑΡΤΕΜΙΣ", δίχως την χρήση
ΝΑΤΟϊκών δοµών, ενώ παράλληλα ιδρύεται το
European Armaments Defence Capabilities Agency.
Τέλος τον ∆εκέµβριο του 2003 εγκρίνεται στις
Βρυξέλλες το κείµενο πολιτικής "Ευρωπαϊκή
Στρατηγική Ασφα λείας: Μία Ασφαλής Ευρώπη σε ένα
Καλύτερο Κόσµο".

Το 2004 παρουσιάζεται η έννοια των Τακτικών
Σχηµατισµών Μάχης (Battlegroups) ενσωµατώνεται
στον "Γενικό Στρατιωτικό Στόχο 2010" (Headline Goal
2010), ο οποίος περιγράφει τις στρατιωτικές δυνατό -
τητες και αποστολές της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό
δηµιουργούνται 13 "Τακτικοί Σχηµατισµοί Μάχης" για
ανταπόκριση σε αιτήµατα του ΟΗΕ και προκειµένου
να χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά µε την ∆ύναµη
Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NATO Response Force).
Φιλοδοξία της ΕΕ είναι η δυνατότητα να διεξάγει δύο
συνεχόµενες επιχειρήσεις επιπέδου Battlegroup σε
απόσταση έως 6000 χλµ από τις Βρυξέλλες. Τον Ιούλιο
του 2004 ολοκληρώνονται οι λεπτοµέρειες για τον
Ευρωπαϊκό Αµυντικό Οργανισµό (European Defence
Agency), ενώ παράλληλα αναλαµβάνεται στο πλαίσιο
της ΕΠΑΑ, η πρώτη επιχείρηση κράτους δικαίου στη
Γεωργία (επιχείρηση EUJUST Themis). Κατά το ίδιο
έτος, το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος επιχειρεί
να κωδικοποιήσει περαιτέρω την ΕΠΑΑ, ωστόσο ποτέ
δεν τίθεται σε ισχύ. Τον ∆εκέµβριο του 2004 η EUFOR
Althea διαδέχεται την ΝΑΤΟϊκή SFOR στη Βοσνία.
Από τον Σεπτέµβριο του 2005 έως τον ∆εκέµβριο του
2006, αναλαµβάνεται η αποστολή επιβλέψεως στο
Άτσε της Ινδονησίας, ενώ τον Ιούλιο του 2006
λαµβάνει χώρα η επιχείρηση "EUFOR RD Congo".

Γενικότερα από το 2003 έως σήµερα, η ΕΕ έχει
αναλάβει σειρά ειρηνευτικών επιχειρήσεων, είτε υπό
την µορφή στρατιωτικών επιχειρήσεων (π.χ. Κονγκό,
Βοσνία, ΠΓ∆Μ), είτε υπό την µορφή πολιτικών
επιχειρήσεων ( π.χ. ΠΓ∆Μ, Βοσνία, Κόσοβο, Γεωργία,
Μολδαβία, Ουκρανία, Ινδονησία, Αφγανιστάν,
Κονγκό, Σουδάν, Τσάντ, Σοµαλία, Ιράκ, Παλαιστίνη).

ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο έλεγχος της Ευρασίας, ο οποίος αποτελεί
πάγιο σκοπό των Η.Π.Α.,  επιτυγχάνεται µε την
εδραίωση της αµερικανικής παρουσίας κατά τρόπο
αποτρέποντα την ανάδυση οιασδήποτε ανταγωνιστικής
δυνάµεως και εκδηλώνεται στις περιοχές της  Α.
Ευρώπης, των Βαλκανίων και της κεντρικής Ασίας,
όπου οι Η.Π.Α. έσπευσαν να πληρώσουν το µεταψυ -
χροπολεµικό γεωπολιτικό κενό το οποίο δηµιουρ -
γήθηκε. Κατά συνέπεια το ψυχροπολεµικό δόγµα της
"ανάσχεσης" µετεξελίσσεται σε δόγµα "λανθάνουσας
περικυκλώσεως της Ρωσίας, και περιορισµού της
αυτονοµήσεως της Ε.Ε., µέσω της αµυντικής εξαρ -
τήσεως της Ευρώπης από την Ατλαντική Συµµαχία".
Με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, συρρικνώθηκε η σφαίρα
επιρροής της Ρωσίας στην Α. Ευρώπη και επετεύχθη η
οµηρία της Ε.Ε., αφού η ασφάλειά της εκχωρείται στο
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ΝΑΤΟ και το Ατλαντικό πλαίσιο, γεγονός το οποίο
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία της
προς την πολιτική ολοκλήρωση.

Στην κεντρική Ασία, µετά την κατάρρευση της
Ε.Σ.Σ.∆., η αµερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να
ελέγ ξει τόσο τις πηγές ενεργείας, όσο και τις οδούς
µεταφοράς της προς την ∆ύση. Στα Βαλκάνια και την
Α. Ευρώπη έχει ήδη επιτευχθεί έντονη αµερικανική
παρουσία. Με τον τρόπο αυτό ανακόπτεται η
γερµανική κάθοδος στα Βαλκάνια και ταυτόχρονα
ελέγχεται η περιοχή αυτή ως εναλλακτική ενεργειακή
πύλη για την ∆ύση, ενώ παράλληλα στην Α. Ευρώπη, η
Ε.Ε. δεν δύναται να δράσει µε πλήρη ελευθερία. Οι
αµερικανοί παροτρύνουν την Ευρώπη να αυξήσει τις
αµυντικές της δαπάνες, να επιδείξει µεγαλύτερη
συλλογικότητα σε θέµατα αµύνης και εξωτερικής
πολιτικής, απαιτώντας όµως από τους ευρωπαίους να

ζητούν την έγκριση των Η.Π.Α. πριν αναλάβουν
οιαδήποτε πρωτοβουλία στους τοµείς αυτούς. Το
ΝΑΤΟ επανεδραιώθηκε στην Ευρώπη, λόγω των
ρευστών εξελίξεων στην Α. Ευρώπη, του ακαθορίστου
ρόλου της Ρωσίας, της απροθυµίας των Ευρωπαίων να
δηµιουργήσουν εναλλακτικό αµυντικό βραχίονα καθώς
και από τον φόβο επανεθνικοποιήσεως της άµυνας και
ασφάλειας στην Ευρώπη. Η διαδικασία διευρύνσεως
και εµβαθύνσεως αναγκάζει την Ε.Ε. να εστιάζεται στο
εσωτερικό της, ενώ οι Η.Π.Α., ως υπερδύναµη, έχουν
αυξήσει την παγκόσµια εµπλοκή τους.

Οι πρόσφατες διεθνείς αλλαγές µετέβαλαν τις
προτεραιότητες και κατέστησαν την διατλαντική σχέση
λιγότερο κεντρική για την εξωτερική πολιτική
αµφοτέρων. Η Ευρώπη δεν είναι πλέον τόσο ζωτικής
σηµασίας, όσο ήταν κατά την διάρκεια του Ψυχρού
Πολέµου, ενώ συγχρόνως για την Ευρώπη, η σηµασία
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της αµερικανικής εγγυήσεως ασφαλείας έχει µειωθεί,
τόσο λόγω της σηµαντικής µειώσεως της σοβιετικής
απειλής, όσο και λόγω της σχετικής υποχωρήσεως των
παραδοσιακών ενδοευρωπαϊκών ανταγωνισµών.

Εθνικές Πολιτικές Βασικών ∆ρώντων στην
Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ασφάλεια.

Μετά τον Ψυχρό Πόλεµο, οι Η.Π.Α. επεδίωξαν
την διατήρηση της Ατλαντικής Συµµαχίας, την ταχεία
επανένωση της Γερµανίας, µε ταυτόχρονη παραµονή
της τελευταίας στην Ατλαντική Συµµαχία και τις
απαιτούµενες εδαφικές αναπροσαρµογές για την
οµαλή µετεξέλιξη της Ε.Σ.Σ.∆. στην νέα διεθνή τάξη.
Οι Η.Π.Α. υπήρξαν καταλύτης για την Γερµανική επα -
νένωση και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την αποτροπή
των αντιδράσεων της Γαλλίας, Βρετανίας,  Ε.Σ.Σ.∆.
και κρατών της κεντρικής Ευρώπης (π.χ. καθησυ -
χασµός για την νέα αναπροσαρµοσµένη µορφή του
ΝΑΤΟ). Οι Η.Π.Α. έδρασαν εγκαίρως και αποτελε -
σµατικώς επιτυγχάνοντας τους σκοπούς τους οποίους
έθεσαν.

Η Γερµανία επεδίωξε να παραµείνη άθικτη η
Ατλαντική Συµµαχία και επιπλέον να επιταχυνθεί η
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως. Τους σκο -
πούς αυτούς επέβαλε η δυσχερής διπλωµατική θέση
της χώρας, µετά τον Β' Π.Π., η οποία απαιτούσε πολιτι -
κή νοµιµοποίηση µέσω διεθνών θεσµών  στους οποίους
θα κατείχε σηµαίνουσα θέση. Η Γερµανία δεν αντέδ -
ρασε αρνητικά στις Γαλλικές πιέσεις τόσο για διεύρυν -
ση, όσο και για την Ο.Ν.Ε.. Από το 1993 έως το 1996,
η στροφή της Γαλλίας προς το ΝΑΤΟ, εδηµιούρ γησε
µεγαλύτερα περιθώρια στην γερµανική διπλω µατία. Η
Γερµανία αν και αρχικά επιφυλακτική, συνετέλεσε
καθοριστικά (προεδρία συνόδου Κολωνίας το 1999)
στις ληφθείσες σηµαντικές αποφάσεις για την πρόοδο
της ΕΠΑΑ.

Η Βρετανική στρατηγική µετά το 1989,
παρέµεινε προσηλωµένη στην διατήρηση και ενίσχυση
του ευρωατλαντικού χώρου και την διαιώνιση της Ατ -
λαν τικής Συµµαχίας (η επιβίωση της Ατλαντικής Συµ -
µαχίας συνιστά ζωτικό βρετανικό συµφέρον). Η
Βρετανική προσέγγιση της Γαλλίας, για αντιµετώπιση
της γερµανικής επανένωσης, δεν περιόρισε τις επιφυ -
λάξεις της για την θέληση της Γαλλίας να αναπτύξη
Ευρωπαίκή Αµυντική Ταυτότητα, ενώ παράλληλα
υιοθέτησε συντηρητική στάση στο θέµα του ελέγχου
των πυρηνικών εξοπλισµών. Η Γαλλοβρετανική
προσέγγιση, είχε ως έναυσµα τις κοινές ανησυχίες για
την νέα κατανοµή ισχύος, δίχως βεβαίως τα κράτη
αυτά να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές εθνικές στρα -
τηγικές τους. Η Βρετανία του Τόνυ Μπλαίρ, έχει υπο -
στηρίξει την ΕΠΑΑ (όχι όµως και την αυτόνοµη δράση
της), προσβλέποντας αφ' ενός µεν σε µεγαλύτερη βρε -
τα νική επιρροή στην Ε.Ε., αφ' ετέρου δε σε µία πλέον
ισχυρή Ευρώπη µε µεγαλύτερη επιρροή στις Η.Π.Α.
και διεθνώς.

Η κυριότερη ανησυχία του Προέδρου Μιτεράν
ήταν η σχετική θέση της Γαλλίας και η διασφάλιση υπό
συνθήκες αναρχίας, γι' αυτό άλλωστε οι πρώτες γαλ -
λικές αντιδράσεις υπήρξαν εξισορροπητικές. Το
τετελεσµένο γεγονός της γερµανικής επανένωσης,

έστρεψε την Γαλλία προς περαιτέρω ενίσχυση της
διαδικασίας ολοκλήρωσης, µε σκοπό να "ελεγχθεί" η
Βόννη. Η υιοθέτηση της ΟΝΕ κυριολεκτικά επεβλήθη
στην Γερµανία από τον γάλλο Πρόεδρο. Πριν την
πρόσφατη στροφή της προς την Ατλαντική Συµµαχία
(λόγω του αυτοαποκλεισµού της από την ενεργό δράση
της Συµµαχίας από τις περιφερειακές συγκρούσεις), η
Γαλλία διεκρίνετο για την ιδιαίτερη επιφυλακτικότητά
της προς την εν λόγω Συµµαχία.

Από την ανωτέρω συνοπτική αναφορά στις
εθνικές πολιτικές, διαφαίνονται σηµαντικές στρατη -
γικές αποκλίσεις µεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χω -
ρών, µε κυριότερο πρόβληµά τους την θέση και τον
ρόλο τους στο νέο ρευστό διεθνές περιβάλλον. Η άπο -
ψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη αποτελούν µία "κοινότητα
ασφαλείας" ή µία "περιοχή ενότητος", απέχει επί του
παρόντος πολύ από την πραγµατικότητα.  

Eυροατλαντική Αλληλεξάρτηση και χάσµα ισχύος.

Μεταπολεµικώς, η αµερικανική υποστήριξη
στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως,
υπήρξε πάντοτε κρίσιµη και εξαιρετικά σηµαντική.
Ειδικότερα στον τοµέα της ασφαλείας, η µεγάλη
αµερικανική στρατιωτική παρουσία και αµυντική
εγγύηση µέσω του ΝΑΤΟ, επέφερε σχέσεις αµοιβαίας
ασυµµέτρου εξαρτήσεως. Το θεσµικό ευρωαµερι κανι -
κό οικοδόµηµα διευρύνεται, λόγω της οικονοµικής αλ -
ληλεξαρτήσεως (η Ευρώπη αποτελεί τον σηµαν τικό -
τερο εµπορικό και επενδυτικό εταίρο των Η.Π.Α.). Η
προσαρµογή του ΝΑΤΟ και η ταχεία οργανική σύν -
δεσή του µε  την θεσµική και επιχειρησιακή υλοποίηση
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), καθώς  και της Ευρωπαϊκής Πο -
λι τικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), αποδει κ νύουν
το µεγάλο αµερικανικό ενδιαφέρον για την Ε.Ε., κατά
την δεκαετία του 1990.

Η 9/11, υπήρξε καθοριστική για την αλλαγή
µορφής των ευρωαµερικανικών σχέσεων. Ο πόλεµος
κατά της τροµοκρατίας, προσέδωσε την ευκαιρία για
αµερικανική στρατιωτική διείσδυση στην καρδιά της
ασιατικής ηπειρωτικής µάζας και στα νότια σύνορα της
Ρωσίας, περιορίζοντας έτσι τις στρατηγικές επιλογές
δυνάµεων όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία και
µειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση των Η.Π.Α. από
την γεωπολιτική θέση χωρών όπως η Σαουδική Αραβία
και η Τουρκία. 

Ο ήδη ανισοβαρής, εις βάρος της Ευρώπης,
συσχετισµός ισχύος, από τις αρχές του 1990 διευρύ -
νεται διαρκώς. Ενώ οι Ευρωπαϊκές αµυντικές δαπάνες
έχουν συρρικνωθεί, από την 9/11, οι αντίστοιχες αµερι -
κανικές έχουν κορυφωθεί. Η αυτόνοµη δυνατότητα
αναλήψεως και εκτελέσεως στρατιωτικών επιχειρή -
σεων ανά τον πλανήτη, αποτελεί βασικό συστατικό της
στρατιωτικής δυνάµεως των Η.Π.Α., οι οποίες δια -
θέτουν τις πλέον τεχνολογικά προηγµένες, καλύτερα
εκπαιδευµένες και πλέον ευέλικτες Ε.∆., έχοντας
συγχρόνως το προβάδισµα σε θέµατα επιµελητείας,
µεταφοράς προσωπικού και εφοδίων παγκοσµίως.

Οι Η.Π.Α. διαθέτουν την γεωοικονοµική πρω -
τοκαθεδρία και τεράστιο ανταγωνιστικό πλεο νέκτηµα
στην γνώση της πληροφορίας, στην παραγωγή και
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διάδοση νέων τεχνολογιών, στην επιχειρηµατική δια -
χείριση, στην προώθηση του διεθνούς εµπορίου, στην
δυναµική διαρθρωτική προσαρµογή και καινοτοµία
στην παραγωγικότητα.

Αµερικανικός Ηγεµονισµός και Εξισορρόπηση.

Παρά την αρχική ευρωπαϊκή συµπαράσταση,
µετά την 11/9, η συνοχή της συµµαχίας εκλονίσθη από
την απόφαση των Η.Π.Α. να επιτεθούν στο καθεστώς
των Ταλιµπάν, στο Αφγανιστάν. Η µονοµερής απόφα -
ση εισβολής στο Ιράκ (άνοιξη 2003), αγνόησε την αντί -
θετη άποψη Γερµανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, της πλειο -
ψηφίας των κρατών µελών του ΟΗΕ και της παγκο -
σµίου κοινής γνώµης, προκαλώντας την σηµαντι -
κότερη κρίση στην ιστορία των διατλαντικών σχέσεων.
Το δόγµα "ή µαζί µας ή εναντίον µας" εξελίχθηκε σε
ιδεολογία του κατεστηµένου της εξωτερικής και αµυν -
τικής πολιτικής των Η.Π.Α., ενώ η προληπτική στρα -
τιωτική δράση µετετράπη σε βασικό εργαλείο της αµε -
ρι κανικής στρατηγικής. Το 2002 ο αναπληρωτής
Υπουρ γός Αµύνης P. Wolfowits, δήλωνε ότι εις το εξής
η αποστολή θα καθορίζει την συµµαχία και όχι η
συµµαχία την αποστολή (πρόθεση αντικαταστάσεως
παραδοσιακών συµµαχιών µε "συνασπισµούς προθύ -
µων"). Η υπό τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Μ. Οµπάµα
πρόθεση αλλαγής πολιτικής στην Κ. Ασία και τα επι -
χει ρούµενα ανοίγµατα προς την Ρωσία, Μ. Ανατολή,
Λατινική Αµερική και Ιράν είναι πρόωρο να κριθούν
ως προς την ουσία και την αποτελεσµατικότητά τους.

Κατά τον Ψυχρό Πόλεµο, το ΝΑΤΟ εξασ φά -
λιζε στις ΗΠΑ τον έλεγχο της Γερµανίας, την διατή -
ρηση της Ρωσίας εκτός Ευρώπης και των ΗΠΑ εντός
αυτής. Όλα δείχνουν ότι η πολιτική αυτή δεν έχει ου -
σιαστικά µεταβληθεί για την Ουάσινγκτον και σήµερα.
Στο πλαίσιο αυτό εξηγείται και η πρόσφατη επίθεση
φιλίας του νέου αµερικανού Προέδρου Μ. Οµπάµα
στην Τουρκία (µοναδική πύλη αµερικανικής ενεργεια -
κής παρουσίας στην Ευρώπη και αµφισβητήσεως του
ρωσικού ενεργειακού µονοπωλίου προς αυτήν). Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την χρησιµότητα της
Τουρκίας για την αµερικανική πολιτική στην κεντρική
Ασία και την Μ. Ανατολή ενδεχοµένως επιφυλάσσει
αναβαθµισµένο ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή και
ερµηνεύει την αµερικανική εµµονή για είσοδό της στην
ΕΕ.

Παρά την τεράστια αλληλεξάρτηση µεταξύ
Η.Π.Α. και Ευρώπης, στο πλαίσιο της οικονοµικής
παγκοσµιοποίησης, η µονοµερής στρατηγική αντίληψη
για την διεθνή πολιτική της πρώτης, πιθανόν να
οδηγήσει σε ποιοτικό επανακαθορισµό της διατλαντι -
κής σχέσεως. Σε επίπεδο διεθνούς ισορροπίας, οι
Η.Π.Α. δεν δύνανται να εµποδίσουν την σταδιακή
δηµιουργία νέας και πλέον συµµετρικής συστηµικής
ισορροπίας, δεδοµένου ότι η πολιτική της συνεπάγεται
υψηλότατο κόστος και ταυτόχρονα δηµιουργεί αντι -
δράσεις και εξισορροπητικές τάσεις (π.χ. η διάχυση
πλούτου και τεχνογνωσίας ωφελεί τους ανταγωνιστές
οι οποίοι αναπτύσσονται οικονοµικά δίχως να επιβα -
ρύνονται µε τεράστιες αµυντικές δαπάνες, ενώ ορι -
σµένα κράτη θεωρούν ως µόνο τρόπο αποτροπής αµε -
ρικανικών στρατιωτικών επεµβάσεων, να καταστούν

πυρηνικές δυνάµεις).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Τρέχουσες αδυναµίες της ΕΠΑΑ.

Η ΕΠΑΑ µε τις Ευρωπαίκές ∆υνάµεις Ταχείας
Αντιδράσεως (ERRF), ως πυρήνα της, θα συµβάλει
στην αυτόνοµη διατήρηση της ασφάλειας στα σύνορα
της Ευρώπης και θα συµπληρώνει τα ήδη ισχυρά
διπλωµατικά και οικονοµικά µέσα της ΕΕ. 

Τα µέχρι στιγµής πιθανά σενάρια για εµπλοκή
της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις είτε υποστηρίξεως της ειρήνης
είτε αµύνης και ασφαλείας, περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
- α. Μεγάλης κλίµακος επιχείρηση για
υποστήριξη της ειρήνης.
- β. Ανθρωπιστική επέµβαση υψηλής εντάσεως.
- γ. Περιφερειακή προάσπιση στρατηγικών
συµφερόντων της Ε.Ε..
- δ. Πρόληψη επιθέσεως µε όπλα µαζικής
καταστροφής.
- ε. Άµυνα της Ευρώπης από εξωτερική επίθεση
(homeland defense).

Τα ανωτέρω σενάρια καθώς και οι πρόσφατες
εµπειρίες της ευρωπαϊκής στρατιωτικής εµπλοκής
κυρίως στα Βαλκάνια, κατέδειξαν σηµαντικές αδυ -
ναµίες τις οποίες η ΕΠΑΑ θα πρέπει να αντιµετωπίσει
και οι οποίες συνοψίζονται εις τα ακόλουθα: 
-

α. ΥΛΙΚΟ: Υπάρχουν ελλείψεις στις στρα -
τηγικές µεταφορές, σε πυροµαχικά µεγάλης εµβελείας/
παντός καιρού/ ακριβούς πλήγµατος, στον ηλεκτρονικό
πόλεµο, στην προβολή ισχύος, στο C4 ISΤΑR, στις
στρατηγικές δορυφορικές πληροφορίες, στις επικοι -
νωνίες και την προστασία δυνάµεως. Επιπλέον
υπάρχουν κενά εις τον σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου
και διαλειτουργικού δικτύου πληροφοριών διοικητικής
µέριµνας, σε προγράµµατα πολυεθνικών ασκήσεων, σε
συστήµατα προσοµοιώσεως επιχειρήσεων, στην δια -
λειτουργικότητα τακτικών συστηµάτων επικοινωνιών,
στην εξελιγµένη αεράµυνα, στην έρευνα και διάσωση
µάχης, στην άµυνα και προστασία από όπλα µαζικής
καταστροφής (ΟΜΚ), καθώς και προστασία από
σύγχρονες θαλάσσιες νάρκες και τορπίλες.  
-

β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Η Ε.Ε. δαπανά πολύ
λιγότερα χρήµατα από τις Η.Π.Α. για την άµυνά της,
δίχως το γεγονός αυτό να αλλάζει στο ορατό µέλλον,
µε αποτέλεσµα να καθιστά αδύνατη την κάλυψη του
χάσµατος στρατιωτικών δυνατοτήτων µεταξύ Ε.Ε. και
Η.Π.Α. και µη αναστρέψιµη την ανισορροπία στρα -
τιωτικών δυνάµεων. Επιπλέον δεν υπάρχει ενιαία
αµυν τική πολιτική, ενιαίος αµυντικός σχεδιασµός και
εξοµοίωση αµυντικών δοµών. Σε αυτά θα πρέπει να
προστεθούν τα προβλήµατα που θέτει η διαδικασία
διευρύνσεως, καθώς και η ενδυνάµωση του κοινωνικού
προσώπου της Ε.Ε.. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη φθάνουν το πολύ στο
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25% των αντιστοίχων αµερικανικών και µε δεδοµένο
τις χαµηλότερες αµυντικές δαπάνες (60% των Η.Π.Α.)
προερχόµενες από αριθµό προϋπολογισµών όσων και
τα µέλη (µη συντονισµός, διαφορετικές προτεραιό -
τητες), οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι στρατιωτικές δυ -
να τότητες που επιτυγχάνονται είναι δυσανάλογα
κατώτερες των δαπανουµένων ποσών. 
-

γ. ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Πρόκειται για
µείζονα δυσχέρεια, αφορώσα στον τρόπο µε τον οποίο
η ποικιλία των εθνικών δυνάµεων οι οποίες απαρτίζουν
τις ERRF, θα συνεργάζεται. Θα πρέπει να αναπτυχθούν
κατάλληλοι µηχανισµοί κοινής εκπαιδεύσεως, επιλο -
γής και αναπτύξεως των δυνάµεων, καθώς και εθισµού
αυτών σε κοινές µεθόδους, διαδικασίες και τυπο -
ποιήσεις.
-

δ. Η.Π.Α. και ΝΑΤΟ: Είναι απαραίτητη η
επίλυση των διαφορών µεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε., ως
προς την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ. Όπως έχει ήδη προα -
ναφερθεί, οι Η.Π.Α. επιθυµούν και υποστηρίζουν την
ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων
αλλά όχι και την δηµιουργία νέων θεσµών και µάλιστα
αυτονόµων σε θέµατα πρωτοβουλιών και λήψεως
αποφάσεων. 
-

ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ
ERRF: Τα γεωγραφικά όρια δράσεως των ERRF
σχετίζονται άµεσα µε τις δυνατότητες τις οποίες θα
πρέπει να αναπτύξουν και τις προτεραιότητες αυτών.
Βάσει των ενδείξεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως
στην περιοχή της Μεσογείου, της Μ. Ανατολής και στα
δυτικά µέρη της πρώην Ε.Σ.Σ.∆.. Ενδεχοµένως όµως οι
ERRF να αναλαµβάνουν επιχειρήσεις παγκοσµίως κατ'
εντολή των Η.Ε. ή στα πλαίσια άλλων συµµαχιών (µι -
κρές πιθανότητες επί του παρόντος). Είναι επίσης χα -
µη λής πιθανότητος η ανάληψη αυτόνοµης ευρωπαϊκής
επιχειρήσεως πλησίον των ρωσικών συνόρων.
-

στ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ: Η διεύρυνση της Ε.Ε. ,
έφερε µακρινά, έως τώρα, τοπικά προβλήµατα κοντά
στα σύνορά της. Εξ άλλου το πλήθος πλέον των κρα -
τών µελών καθιστά δυσχερή την διαδικασία λήψεως
αποφάσεων κατά τους χειρισµούς κρίσεων.
-

ζ. ΤΑ "ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ:
Κράτη όπως η Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία
και Μάλτα, έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη κουλτούρα και
προσφέρουν συµµετοχή µόνο σε επιχειρήσεις ανθρω -
πιστικού και ειρηνευτικού χαρακτήρος. Η στάση των
κρατών αυτών πιθανόν να επιφέρει περαιτέρω δυσ -
χέρειες στην πραγµατοποίηση της ΕΠΑΑ, κυρίως κατά
την διαδικασία λήψεως αποφάσεως για την ανάληψη
στρατιωτικής δράσεως.
-

η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Επί του
παρόντος δεν υπάρχει σαφής, αναλυτική και ακριβής
στρατηγική, επί της οποίας να δύναται να βασισθούν
αποφάσεις/κατευθύνσεις και να συντονίζονται αποτε -
λε σµατικά οι στρατιωτικές πτυχές της ΚΕΠΠΑ και της
ΕΠΑΑ. Η υφισταµένη πρόδος στον τοµέα αυτό
αναλύεται κατωτέρω.

- θ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ηγεσία απαιτείται
στο πολιτικό επίπεδο, στο θεσµικό επίπεδο της ΚΕ -
ΠΠΑ και της ΕΠΑΑ, καθώς και στο πρακτικό επίπεδο
διαχειρίσεως της ευρωπαϊκής πολιτικής στο στρατιω -
τικό επίπεδο. ∆ίχως ηγεσία στα εν λόγω επίπεδα είναι
δύσκολο να αποφασισθεί εγκαίρως κατά πόσο
υφίσταται κρίση, η κλίµακα αυτής και η προτεινοµένη
αντίδραση, να γίνουν αµυντικές µεταρυθµίσεις και
αυξήσεις αµυντικών δαπανών, καθώς και να πεισθεί η
κοινή γνώµη για την σκοπιµότητα της ΕΠΑΑ. 

Προοπτικές της ΕΠΑΑ.
Η διεύρυνση της ΕΕ δυσχεραίνει την προ -

σπάθεια χαράξεως κοινής εξωτερικής πολιτικής σε
µελλοντικές κρίσεις και µεγάλα προβλήµατα. Οι
διαφορές µεταξύ των µελών κρατών εντοπίζονται
κυρίως στα διαφορετικά µεγέθη αυτών, την κατάσταση
των ενόπλων τους δυνάµεων, διαφορετικά ήθη ως προς
την χρήση ισχύος, διαφορές απόψεων ως προς την
ΚΕΠΠΑ, διαφορετική αντίληψη εκτιµήσεως των
απειλών, διαφορά στον βαθµό πολιτικής βουλήσεως
προς δράση στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, διαφορά στον
βαθµό αποδοχής απωλειών, διαφορά αντιλήψεων ως
προς τον βαθµό εξαρτήσεως από την Ατλαντική Συµ -
µαχία κ.λ.π.. Είναι σαφής η απαίτηση θεσµικών µεταρ -
ρυθµίσεων, ενώ κερδίζουν έδαφος ιδέες περί µίας Ευ -
ρώ πης οµοκέντρων κύκλων (αρχική δηµιουργία µικρής
"εσωτερικής ενώσεως" ορισµένων µόνο µελών και
ενός ευρυτέρου κύκλου µελών αποτελούντων µία
τεράστια κοινή αγορά).
. Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. καλύπτουν το 45% του
προϋπολογισµού του ΟΗΕ και αποτελούν τον σηµαν -
τικότερο χορηγό οικονοµικής αναπτυξιακής βοηθείας
παγκοσµίως. ∆υνάµεις της Ε.Ε. είναι παρούσες σε
ολόκληρο τον κόσµο (άνω των 100.000 στρατιωτών)
αν και µε εξαρτηµένη ανάπτυξη, µεταφορά, διοικητική
υποστήριξη και πληροφορίες. Η έννοια της ευρω παϊ -
κής "αυτονοµίας", επί του παρόντος, εµπεριέχει σε ση -
µαν τικό βαθµό την στρατιωτική επικάλυψη του ΝΑΤΟ
(διαχωριζόµενες αλλά όχι διαχωρισµένες δυνάµεις).
Εάν το ΝΑΤΟ (ή οι Η.Π.Α.) δεν συµµετέχει, η Ε.Ε. θα
πρέπει να διατηρεί αξιόπιστη δυνατότητα αναπτύξεως
δυνάµεων, διατηρήσεως δικών της βασικών υποδοµών
και στρατηγικών µεταφορών, καθώς και ενιαία
διοίκηση. 

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Παρά τα µειονεκτήµατά του, το κείµενο περί
της ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας, το οποίο
υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2003, αποτελεί σηµαν -
τική εξέλιξη. Βάσει της εκτιµήσεως της απειλής, η εν
λόγω έκθεση καθορίζει τους ακόλουθους στρατηγικούς
στόχους:
- α. Επέκταση της ζώνης ασφαλείας και ευη -
µερίας, περί την Ευρώπη.
- β. Ενίσχυση των διεθνών πολιτικών και οικο -
νοµικών θεσµών, µε έµφαση στον ΟΗΕ και τον ειδικό
ρόλο της Ε.Ε. σε θέµατα εµπορίου και αναπτύξεως.
- γ. Αντιµετώπιση απειλών (καταγράφεται η
συµβολή της Ε.Ε. στην διαχείριση διεθνών κρίσεων).
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Η έκθεση καταλήγει σε σειρά γενικών
προτάσεων, τονίζοντας την ανάγκη δηµιουργίας "στρα -
τηγικής κουλτούρας" για έγκαιρη, ταχεία και δυναµική
(εάν απαιτείται), ανταπόκριση σε διάφορες κρίσεις.
Σηµαντική είναι η ιδέα δηµιουργίας Ευρωπαϊκής Υπη -
ρεσίας Πληροφοριών, ενώ η πρόταση για κοινή δι -
πλωµατική εκπροσώπηση και θεσµοθέτηση  της Ευρω -
παϊκής ∆ιπλωµατικής Υπηρεσίας, παρουσιάζει ιδιαί -
τερο ενδιαφέρον. Προτείνεται η ενίσχυση της στρα -
τηγικής εταιρικής σχέσεως µε την Ρωσία, Κίνα, Ιαπω -
νία, Ινδία, Καναδά, αλλά και η συνεχιζόµενη έµφαση
στον διατλαντικό δεσµό και η βελτίωση της συνερ -
γασίας µε τις Η.Π.Α.. Ως προς τα ΟΜΚ, η έκθεση
τονίζει την χρήση πολιτικών και οικονοµικών πιέσεων,
την απαγόρευση εξαγωγής υλικών και τεχνολογιών
διττής χρήσεως, καθώς και την επίλυση των πολιτικών
ζητηµάτων τα οποία προκαλούν το πρόβληµα. Εις το
θέµα της τροµοκρατίας, προσεγγίζοντας τις αµερικα -
νικές θέσεις, στις επιλογές περιλαµβάνεται η χρήση
ισχύος σε συνδυασµό µε άλλα µέσα. Τέλος προτείνεται

η διεύρυνση των δραστηριοτήτων πέραν των
αποστολών τύπου Πέτερσµπεργκ, µε πιθανή προσθήκη
επιχειρήσεων αφοπλισµού, αντιτροµοκρατίας και
µεταρρυθµίσεως των θεσµών ασφαλείας.

Το κείµενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
Ασφαλείας, δεν παρέχει σαφείς οδηγίες και
κατευθύνσεις επιχειρησιακής µορφής και δεν
προσδιορίζει γεωγραφικώς µε ακρίβεια τις απειλές και
τον τρόπο αντιµετωπίσεώς των, καθώς και τον
περιφερειακό ρόλο της Ε.Ε.. Πρόκειται για ένα γενικό
κείµενο βασισµένο σε "συµβιβαστική" φιλοσοφία, το
οποίο χρήζει περαιτέρω αναπτύξεως και επεξεργασίας. 

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΑ.
Εις το µεταψυχροπολεµικό διεθνές περιβάλ -

λον, το επίκεντρο της διεθνούς ασφαλείας έχει µετα -
φερθεί από την κεντρική Ευρώπη και την σύγκρουση
Ανατολής - ∆ύσεως, στην περίµετρο της Ευρωπαϊκής
ηπείρου και ειδικότερα στην ανατολική Μεσόγειο και
την Μ. Ανατολή. Η χώρα µας ευρίσκεται στο κρίσιµο
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σηµείο καταλήξεως σηµαντικών ευρωπαϊκών µεταφο -
ρικών οδών και ενεργειακών δικτύων από και πρός την
Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή θέση της Ελλάδος σε
συνδυασµό µε την ευρωπαϊκή και την ατλαντική της
ιδιότητα, την καθιστά σηµαντικό γεωπολιτικό
παράγοντα περιφερειακής ασφαλείας, στις στρατηγικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η χώρα µας υποστηρίζει την "οµοσπονδιακή
ευρωπαϊκή προσέγγιση", µε βασικό σκοπό την
άµβλυνση του ελληνικού "αµυντικού προβλήµατος"
και αυτό ερµηνεύει το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε
άλλα κράτη, δεν την απασχόλησε σηµαντικά το θέµα
της τυχόν παραχωρήσεως κυριαρχικών δικαιωµάτων,
προ της υπογραφής της συνθήκης του Μάαστριχτ για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (∆εκέµβριος 1991). Εις τα
πλαίσια της εν λόγω συνθήκης, η Ελλάς εισήλθε στην
∆ΕΕ. Εν τούτοις τον Ιούνιο του 1992, το Συµβούλιο
της ∆ΕΕ (κατόπιν εµµονής Μ. Βρετανίας και Ολλαν -
δίας), υιοθέτησε δήλωση µε την οποία τα κράτη µέλη,
δεν θα ηδύναντο να επικαλεσθούν τις "αµυντικές εγ -
γυή σεις και δεσµεύσεις" που απορρέουν από την ∆ΕΕ
ή το ΝΑΤΟ για συγκρούσεις στις οποίες εµπλέ κονται
τα µέλη της ∆ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω δήλωση, η
οποία αδρανοποιούσε την ρύθµιση του άρθρου 5 για
την "αµοιβαία συνδροµή" σε ενδεχόµενο συγκρούσεως
Ελλάδος -Τουρκίας, απετέλεσε προϋπόθεση για την
είσοδο νέων χωρών (άρα και της Ελλάδος). Τα ευρω -
παϊκά κράτη του ΝΑΤΟ εκλήθησαν να γίνουν
συνδεδεµένα µέλη της ∆ΕΕ (π.χ. Τουρκία).

Ο ρόλος του ελληνισµού κατά τον 21ο αιώνα,
συνδέεται µε το το µέλλον της ίδιας της Ευρώπης, µε
την οποία από το 1982, η χώρα µας έχει συνδέσει τις
τύχες της και συνεπώς εξαρτάται σηµαντικά από τα
ζητήµατα παγκοσµίου ισορροπίας και κυρίως από την
σχέση Ε.Ε. - Η.Π.Α.- Ρωσίας. Η πολιτική της ελληνο -
τουρκικής φιλίας, συµβαδίζει µε την αντίληψη της Ατ -
λαντικής ∆ύσεως (Η.Π.Α.- ΝΑΤΟ), περί της γεωστρα -
τηγικής ενότητος του χώρου που καλύπτουν η Ελλάς
και η Τουρκία, µε επίκεντρο το Αιγαίο. Τα κράτη µέλη
της Ε.Ε. δεν έχουν παραχωρήσει ακόµη τον σκληρό
πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας τους που αφορά την
ΚΕΠΠΑ. Με το δεδοµένο αυτό, η χώρα µας θα πρέπει
σε κάθε περίπτωση να λαµβάνει υπ' όψιν ότι επί του
παρόντος, η ευθύνη της άµυνας του εθνικού εδάφους
των µελών της ενώσεως, ανήκει κατά κύριο λόγο στα
ίδια τα κράτη και όχι στην κοινή άµυνα της Ε.Ε.. 

Βάσει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η Ά -
γκυρα διαχρονικά δεν αποκλίνει των αναθεωρητικών
της διεκδικήσεων (τυχόν είσοδός της στην ΕΕ αναµέ -
νεται ότι ενδεχοµένως να µεταβάλει την στρατηγική
αλλά όχι τον πολιτικό αναθεωρητικό σκοπό της), ενώ
παράλληλα διευρύνεται διαρκώς η διαφορά ισχύος
µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, υπέρ της πρώτης, σε ότι
αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η επιδίωξη από
την Αθήνα µίας ταχείας, εφ' όλης της ύλης  επιλύσεως
των "διαφορών" στο Αιγαίο και την Κύπρο (όσο
δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί να ενταχθεί στην Ε.Ε.),
µε "έντιµο συµβιβασµό", ενδεχοµένως να οδηγούσε σε
σηµαντικές παραχωρήσεις προς την Άγκυρα. Η
εναλλακτική λύση της µακροπρόθεσµης αναµονής
καταλλήλων προϋποθέσεων, µέσω των ευρωτουρκικών
σχέσεων, για ελληνοτουρκική συµφωνία, βάσει αµοι -

βαιότητος και της διεθνούς νοµιµότητος, εµπεριέχει
υψηλό ποσοστό επικινδυνότητος εάν σταθµιστούν η
µέχρι στιγµής συµπεριφορά της Τουρκίας, η ευνοϊκή γι'
αυτήν µελλοντική αύξηση της διαφοράς ισχύος, η
ισχύουσα αυτοβοήθεια των κρατών µελών της ΕΕ
προκειµένου για άµυνα εθνικού χώρου, καθώς και η
µέχρι στιγµής Ατλαντική στάση στα εθνικά µας
θέµατα. Αµφότερες οι εν λόγω προσεγγίσεις κρίνεται
ότι θα οδηγούσαν σε δυσµενείς λύσεις για τα εθνικά
µας συµφέροντα, αφού µεταξύ άλλων θα εβασίζοντο
και στις συµφωνίες της Μαδρίτης του 1997 και του
Ελσίνκι το 1999 (µε την πρώτη αναγνωρίσθηκαν
ζωτικά συµφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία
από το Ελσίνκι και εντεύθεν κατεγράφησαν ως "συνο -
ριακές διαφορές").

Εφ' όσον σύµφωνα µε όλα τα µέχρι στιγµής
στοιχεία η Τουρκία εµµένει, υφ' οιεσδήποτε συνθήκες
στην ανατροπή του status quo, ως µοναδική λύση απο -
µένει η ανάσχεση και η εθνική, διεθνής και προεκ -
τεινοµένη αποτροπή (σε αυτήν συµπεριλαµβάνονται η
νόµιµη άµυνα, το δόγµα του ενιαίου αµυντικού χώρου
Ελλάδος - Κύπρου και η αξιοποίηση συµµαχιών και
διεθνών οργανισµών). Για την επιλογή αυτή θα πρέπει
να ληφθεί υπ' όψη το πολιτικό, οικονοµικό και
κοινωνικό κόστος, δεδοµένου ότι οι σχέσεις µε την
Τουρκία θα επανέλθουν στο διµερές συγκρουσιακό
επίπεδο και µάλλον δίχως την υποστήριξη των Η.Π.Α..
Κρίνεται ότι παρά την φαινοµενική επικινδυνότητά
της, η επιλογή αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, δεδο -
µένου ότι η ουσιαστική αποτροπή δεν οδηγεί απαραι -
τήτως στην κλιµάκωση της εντάσεως και στην σύγ -
κρουση. Αντιθέτως η αύξηση του κόστους της
τουρκικής επιθετικότητος, διασφαλίζει αν όχι ειρηνικές
τουλάχιστον σταθερές σχέσεις µε την Τουρκία, δίχως
να διακυβεύονται εθνικά συµφέροντα, όπως συµβαίνει
συνήθως µε πολιτικές κατευνασµού οι οποίες ενθαρ -
ρύνουν (ή αποθρασύνουν) τον ισχυρό να εφαρµόζει
στρατηγικές πειθαναγκασµού. Επιπλέον έχει απο -
δειχθεί διαχρονικά ότι σε περιοχές προστριβών µεταξύ
γειτονικών συµµαχικών κρατών, οι εκάστοτε µεγάλες
δυνάµεις, προωθούσες τα δικά τους ζωτικά ή περι -
φερειακά εθνικά συµφέροντα, πιέζουν την πλέον
αδύνατη πλευρά, παρερµηνεύοντας το διεθνές δίκαιο
κατά το δοκούν. Η προτεινόµενη ουσιαστική απο -
τρεπτική Υψηλή Στρατηγική, δεν θα πρέπει να είναι
αδιάλλακτη, λόγω του διαρκούς κινδύνου κλιµα -
κώσεως της εντάσεως αλλά σταθερή και εύκαµτη
(δυνατές οι αµοιβαίες υποχωρήσεις µε όρους εθνικού
συµφέροντος).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Η ευρωατλαντική σχέση παραµένει ισχυρή και
δεν διαφαίνεται ρήξη για το ορατό µέλλον. Στην
καλύτερη περίπτωση είναι ενδεχόµενος ένας ποιοτικός
επανακαθορισµός της σχέσεως αυτής.

Παρά την τρέχουσα ηγεµονική παρουσία των
Η.Π.Α., το διεθνές σύστηµα τελεί υπό µετάβαση, µε
πιθανότερη εξέλιξή του σε πολυπολικό. Πέραν των
προβληµάτων τα οποία προκαλεί η µεταβατική αυτή
περίοδος, παρουσιάζονται και νέα σηµαντικά προβ -
λήµατα όπως η επικείµενη µείωση των αποθεµάτων
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ορυκτών καυσίµων, το περιβάλλον, τα αποτελέσµατα
της παγκοσµιοποιήσεως και η πρόσφατη παγκόσµια
οικονοµική κρίση, το δηµογραφικό κ.λ.π., τα οποία
προσδίδουν νέα σύνθετη και απρόβλεπτη δυναµική
στις σχέσεις των διεθνών δρώντων.

Βασικό ρόλο για το µέλλον της ΚΕΠΠΑ και
της ΕΠΑΑ θα διαδραµατίσει η πολιτική βούληση των
κρατών µελών για τερµατισµό της τρέχουσας ρευστό -
τητος και η σαφής απάντηση σε σειρά διληµµάτων
όπως "κατά περίπτωση συµµαχία κρατών µε πρόταξη
του εθνικού συµφέροντος (βέτο) ή η υπερεθνική ΕΕ µε
πρόταξη του ευρωπαϊκού συµφέροντος;", "εξάρτηση
από ατλαντικές δοµές ή αυτονοµία;", "εφαρµογή µόνο
ήπιας ισχύος ή και στρατιωτικής ισχύος για
εκπλήρωση των στόχων;", "υποστήριξη πολυπολικού ή
µονοπο λικού διεθνούς συστήµατος;", "ποιά είναι τα
όρια της Ευρώπης;", "διαµόρφωση µελλοντικής
ΕΠΑΑ βάσει παζαρέµατος επί µέρους εθνικών
συµφερόντων ή βάσει ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού
οράµατος;". Οι βασικές επιλογές της ΕΕ φαίνεται να
είναι οι ακόλουθες:
- α. ∆ιατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος
ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, µε καταλυτικό ρόλο του ΝΑΤΟ
και των Η.Π.Α. στην Ευρώπη. Στην περίπτωση αυτή η
Ευρώπη θα αποφύγη ενδεχόµενες εσωτερικές προσ -
τριβές και πιθανή προσπάθεια καλύψεως του κενού
ισχύος από άλλες δυνάµεις. Επιπλέον θα διατηρήσει
τις αµυντικές της δαπάνες σε χαµηλά επίπεδα
προκειµένου να εστιασθεί σε άλλους τοµείς. Βασικό,
εν τούτοις µειονέκτηµα της περιπτώσεως αυτής θα
είναι η παρα δοχή ότι σε κάθε περίπτωση τα εκάστοτε
αµερικανικά συµφέροντα ταυτίζονται µε τα ευρωπαϊκά
και µάλιστα σε µία περίοδο κατά την οποία οι Η.Π.Α.
αποδίδουν όλο και λιγότερη σηµασία σε διεθνείς
θεσµούς και συµµαχίες. Παράλληλα η Ε.Ε. θα πρέπει
να αποδεχθεί ότι δεν θα έχει αυτόνοµο ρόλο στο
µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον µε ότι αυτό
συνεπάγεται για τα καθ' εαυτής συµφέροντά της.
- β. Ταχεία ανάπτυξη αυτονόµων ΚΕΠΠΑ και
ΕΠΑΑ και αναθεώρηση της διατλαντικής σχέσεως σε
βάσεις ισοτιµίας. Η περίπτωση αυτή δεν φαίνεται
εφικτή, καθ' όσον απαιτεί πολιτική βούληση τουλάχι -
στον των µεγαλυτέρων ευρωπαϊκών κρατών και συνε -
πά γεται τεράστιο κόστος το οποίο η Ε.Ε. δεν δύναται
να καταβάλει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
(ειδικότερα υπό τις τρέχουσες οικονοµικές συγκυρίες),
ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ο βαθµός
αντιδράσεως των Η.Π.Α..
- γ. Σταδιακή προσπάθεια αναπτύξεως των
ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, µε µακροπρόθεσµο στόχο την
επίτευξη της ευρωπαϊκής αυτονοµίας και σταδιακή
αναθεώρηση των διατλαντικών σχέσεων µε τελικό
σκοπό την ισότιµη σχέση. Η περίπτωση αυτή φαίνεται
ως η πλέον εφικτή αλλά παρουσιάζει το ρίσκο του
χρονικού καθορισµού της επιτεύξεως του σκοπού, σε
ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον του οποίου οι
εξελίξεις είναι δραστικές και απρόβλεπτες χρονικά. 

Με το βλέµµα στραµµένο στο υπό
διαµόρφωση νέο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον, η Ευρώπη θα πρέπει να σταθµίσει κατά
πόσο η τρέχουσα διακυβερνητική µορφή της, µε
προεξάρχοντα τα ιδιαί τερα εθνικά συµφέροντα των
κρατών µελών, επαρκεί για την εξασφάλιση των
θεµελιωδών συµφερόντων της ( π.χ. επιβιώσεως,
ευηµερίας, αυτονοµίας κ.λ.π.). Σε αρνητική περίπτωση
θα πρέπει σύντοµα να καθορίσει και αναπτύξει τις
βασικές αρχές του ευρωπαϊκού συµφέροντος, της
ευρωπαϊκής κουλτούρας και να λάβει εγκαίρως
ρεαλιστικές αποφάσεις, υπερβαίνουσες κατά
περίπτωση ορισµένα ιδιαίτερα εθνικά συµφέροντα των
κρατών που την αποτελούν αλλά και σεβόµενες την
διαφορετικότητα των λαών της, µέσω θεσµικών δια δι -
κασιών κοινής αποδοχής. Πέραν της εξασφαλίσεως
των ζωτικών της συµφερόντων στο δυναµικά µετα βαλ -
λόµενο διεθνές περιβάλλον, η ΕΕ, ως φορέας των κε -
κτηµένων του δυτικού πολιτισµού (τα οποία εν πολλοίς
βασίζονται στην αρχαία ελληνική σκέψη), έχει την
υποχρέωση να είναι έτοιµη εάν µελλοντικά η στιγµή το
καλέσει (π.χ. µελλοντική υποχώρηση των ΗΠΑ στην
διεθνή σκηνή), να αναλάβει την διάσωση και
διατήρησή τους. 
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"What is not started today is never finished tomorrow."
Johann Wolfgang von Goethe quotes





Η σπουδαιότητα σήµερα, γενικά της µητρικής
γλώσσας φαίνεται και από το γεγονός ότι η 21η Φεβρουα-
ρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσµια ηµέρα µητρικής
γλώσσας. ∆ηλαδή! Κάθε κράτος να έχει ως κυρίαρχο
στοιχείο του, την δική του γλώσσα. Ας παρακολου-
θήσουµε εδώ την διαχρονική αξία και τον ρόλο που
διαδραµάτισε ανά τους αιώνες η Ελληνική µας γλώσσα.
∆ιότι, η γλώσσα συνθέτει και αποτελεί βασικό στοιχείο
πολιτισµού, η δε Ελληνική ως γνωστόν είναι από τις πιο
αρχαίες και η πλουσιότερη σε αριθµό λέξεων Γλώσσα.

Από τους αρχαιοτάτους εκείνους χρόνους, οι
Έλληνες διηρηµένοι σε διάφορες πολιτείες, διαµορφώ-
νουν πρώτα την γλώσσα των. Η θαυµασία αυτή και πλου-
σιοτάτη γλώσσα, η οποία, κατά τον Όµηρο: "είχε πλεί-
στους τρόπους να θωπεύη την ακοήν και να γοητεύει τα
πνεύµατα", την εκφράζει ο Όµηρος κατά τις ωραίες παρο-
µοιώσεις του όπως: "έρρεε γλυκυτέρα και από το µέλι"
από των χειλέων του Νέστορος και "εξήρχετο πυκνοτέρα
από τας νιφάδας της χειµερινής χιόνος" από των
χειλέων του Οδυσσέως.

Από τις διαλέκτους των διαφόρων Ελληνικών
φύλων, εγεννήθη η Εθνική γλώσσα των Ελλήνων και η
κοινότης θρησκείας και γλώσσας εδηµιούργησαν το Έθ-
νος των Ελλήνων µε τον λαµπρόν πολιτισµό.

Έλεγε ο µέγας τραγικός της αρχαιότητος Σοφο-
κλής: "Καυχώµαι δια την µοναδικήν εις Κάλλος γλώσσαν
ηµών, έναντι της αγλώττου βαρβαρογλώσσου Ανθρωπότη-
τος".

Κατά τον Κικέρωνα, η θαυµαστή αυτή γλώσσα
των Ελλήνων είναι η γλώσσα των θεών "Ει θεοί διαλέ-
γονται την των Ελλήνων γλώττη χρώνται".

Και όπως επίσης έλεγε ο Μέγας Ναπολέων: "Η
ωραιότερη γλώσσα του κόσµου είναι η ελληνική. Έπρεπε
να την µιλούσαν οι θεοί".

Η Ελληνική γλώσσα οµιλείτο κατά τα µέσα της
2ας π.Χ. χιλιετίας, ευρίσκετο δε σε υψηλό επίπεδο τελειό-
τητος. Αλλά για να φθάσει εκεί είχε υποστεί, επιµελή
πολιτιστική διεργασία πολλών χιλιετιών, όπως ανέφερε
στο Συνέδριο το 1971 της Εταιρείας των Ελλήνων
δηµοσιολόγων, ο Ακαδηµαϊκός και αντιπρόεδρος αυτής,
Στρατηγός Αχιλλέας Τάγαρης. Επίσης ο ως άνω ακαδη-
µαϊκός σε κείµενο µε τίτλο "Αυτόχθον, αείποτε, το Έθνος
των Ελλήνων", που δηµοσιεύθηκε σε φύλλο των ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, γράφει: Έχουν αποκαλυφθεί υπό
νεωτέρων ερευνών τ' ακόλουθα λίαν εντυπωσιακά:
-Ότι, το αρχικώς γραφόµενο επί φοινικείων πλακών, δια
φοινίκης (ερυθρά µελάνη), Ελληνικό αλφάβητο, είναι
αυτόχθον ανέκαθεν και όχι δοτόν, από τους, µε στοι-

χειώδη πολιτισµό, κυρίως ναυτικούς αριστερογράφους
Φοίνικες.
-Ότι, οι αραβικοί αριθµοί είναι ινδικοί µε απωτάτη προέ-
λευση εκ του Ελληνικού χώρου της Μινωϊκής Κρήτης.
-Ότι, το Λατινικό αλφάβητο, το οποίο κατέκλυσε τη Γη,
από τους Λατινοφώνους και κεντρικοδυτικοευρωπαίους,
είναι ελληνικής προελεύσεως και συγκεκριµένα εκ
Χαλκίδος, και
-Ότι, ακόµη ως γνωστόν το Σλαβικό αλφάβητο κατάγεται
εκ του Βυζαντινοελληνικού.

Όταν οι Ρωµαίοι απαλλάχθηκαν από την ισχυρά
αντίπαλό των την Καρχηδόνα, άρχισαν να κατακτούν τον
τότε γνωστό κόσµο, όπου πήγαιναν εύρισκαν µπροστά
των παντού Ελληνισµό. Σήµερα είναι ιστορικά εξακρι-
βωµένο και η κοσµοκράτειρα τότε Ρώµη, υφίσταται την
επίδραση του Ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής
γλώσσας τόσο, ώστε να ονοµασθεί (rirbs graeca=Πόλις
Ελληνική). Η Ελληνική γλώσσα την εποχή εκείνη ακού-
γεται πλέον, όσο και η Λατινική και εις την αριστοκρατία
και εις τον Λαό του Ρωµαϊκού κράτους.

Θα πει την εποχή εκείνη ο Ρωµαίος ποιητής
Οράτιος, θαυµαστής του Ελληνικου Πολιτισµού και της
γλώσσας "Grecia capta ferum victorem capit et artis et
tongue intual agresti LATIO" δηλαδή, η Ελλάς ηττηθείσα
νίκησε τον Κατακτητή και έφερε τον πολιτισµό και τις
τέχνες στο αγροίκο ΛΑΤΙΟ.

Ο Ακαδηµαϊκός Ι. Θεοδωρακόπουλος λέγει: Η
Γλώσσα των Ελλήνων από την εποχή του Οµήρου είναι µία
και αδιαίρετη.

Οι ρίζες των λέξεων της δηµοτικής µας γλώσσας
που σήµερα µιλάµε, προέρχονται από τις λέξεις τις οποίες
χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, από τα µυθικά ακό-
µη χρόνια. Λέγει ο Καθηγητής - Γλωσσολόγος Γ. Χατ-
ζηδάκης: "Πάντες οµολογούµεν ότι από τον Όµηρο µέχρι
σήµερον το έθνος, το ελληνικόν, αποτελούµεν και µίαν
γλώσσαν, την Ελληνικήν λαλούµεν…".

“Και, τα κύµατα του Αιγαίου µιλούν Ελληνικά”,
τόνιζε ο νοµπελίστας Οδυσσέας Ελύτης.

Ο Μεγάλος Ν. Καζαντζάκης έλεγε: Η γλώσσα µας
είναι η πατρίδα µας είναι ο πολιτισµός µας, είναι η ιστορία
µας. Είχε δε µάλιστα µια γλωσσοπλαστική ικανότητα
αρκετά ικανή. Επακόλουθο της άµετρης αγάπης του προς
την γλώσσα µας. ∆εν κυνηγούσε απλά τις λέξεις τις
συνέθετε, τις αναδηµιουργούσε.

Και, ο αξέχαστος Γιάννης Τσαρούχης έλεγε: Πρέ-
πει να µεθάς µε την γλώσσα σου και να βρίσκεις τον
καλύτερο τρόπο, να την συλλαµβάνεις, ακουστικά και
"ηχητικά".

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗΗ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ
ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Yπό Αντιστρατήγου ε.α. Ι. Ασλανίδη

Επιτίµου ∆ιοικητού Σ.Σ.Ε.
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Η Ελληνική γλώσσα έχει ονοµασθεί Βασίλισσα
των Γλωσσών. Είναι η γλώσσα των αγγέλων της ειρήνης
και της αγάπης. Είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής και του
κηρύγµατος των Ευαγγελιστών που αναδιαµόρφωσαν και
ανάπλασαν τον κόσµο. Η Γλώσσα µας µιλιέται αδιάκοπα
σ' αυτό τον τόπο εδώ και πλέον των τεσσάρων χιλιάδων
ετών (4.000) και γράφεται εδώ και τριάµισι χιλιάδες χρό -
νια.

Είναι η γλώσσα µε την οποία ο Μέγας Αλέξαν -
δρος µετέφερε τον ελληνικό πολιτισµό έως την Βακτριανή
και την Ινδία.

Γράφει ο Πλούταρχος: "…Αλέξανδρος τρισµύ -
ριους παίδες περσών επιλεξάµενος εκέλευσε γράµµατα
µανθάνειν Ελληνικά…"

Θα µας πεί επίσης ο αξέχαστος Κ. Καβάφης, ότι:
"…. Και την κοινήν Ελληνικήν λαλιά ως µέσα στην
Βακτριανή την πήγανε, ως τους Ινδούς ακόµη…".

Ο κορυφαίος σύγχρονος Ισπανός Ελληνιστής
Φραγκίσκος Ρ. Αντράδος επισηµαίνει: "Η Ελληνική µαζί
µε την κινεζική είναι οι µόνες γλώσσες µε συνεχή ζώσα
παρουσία και πορεία στον ίδιο περίπου γεωγραφικό χώρο,
από τους ίδιους λαούς επί 4.000 έτη και γραπτή 3.500
ετών" (ιστορία της Ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές
ως τις µέρες µας).

Η Ελληνική γλώσσα για εµάς τους Έλληνες
αποτελεί το πανάρχαιο και αιώνιο σύµβολο της Εθνικής
µας ταυτότητας και κληρονοµιάς. Είναι. Όχι µόνο από τις
πιο αρχαίες αλλά και τις πιο πλούσιες σε αριθµό λέξεων
γλώσσα. Προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες έκφρασης
και διατύπωσης υψηλών και σαφών νοηµάτων. Έχει πλα -
στικότητα, οµορφιά, είναι κατάλληλη και χρησιµο ποιή -
θηκε µε επιτυχία σ' όλα τα είδη του λόγου, στην επι -
στηµονική σκέψη (πρωτοπορεί) και στις τέχνες. 

Η Ελληνική Γλώσσα έχει ποιότητα, σε έκφραση
και πολιστισµό, το µεγαλείο της φαίνεται από τα λαµπρά

πνευµατικά της έργα διαµέσου των αιώνων, που λάτρευσε
και θαύµασε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όπως π.χ.
- Οµηρικά έπη.
- Αισώπειοι µύθοι.
- Κλασικά Ελλήνων Συγγραφέων.
- Ευαγγέλια, Πατερικά Κείµενα.
- Βυζαντινή και Μεταβυζαντική λογοτεχνία.
- Νεότερη ποιητική ανθολογία (Σολωµός, Καβά -
φης, Παλαµάς, Σεφέρης, Ελύτης κ.ά.)

Γράφουν για την Ελληνική Γλώσσα:
-Η Ζακελίν ντε Ροµιγύ, γαλλίδα Ακαδηµαϊκός µας λέγει:
"Η καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυϊας είναι η
µελέτη της Ελληνικής γλώσσας, διότι κάθε λέξη κρύβει και
µία ιδέα”.
-Ο Κλώντ Φωριέλ, γάλλος διανούµενος, θα µας αναφέ -
ρει επιγραµαµτικά: "Η Ελληνική Γλώσσα είναι πιο πλού -
σια από την Γερµανική, πιο διαυγής από την Γαλλική, πιο
ευλύγιστη από την Ιταλική και πιο αρµονική από την
Ισπανική. Είναι η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης".
-Η Μαριάννα Μακντόναλντ, Αµερικανίδα καθηγήτρια,
µας επισηµαίνει και µας τονίζει ιδιαίτερα, ότι: "Η Ελλη νι -
κή Γλώσσα είναι το µοντέλο όλων των Ευρωπαϊκών
γλωσσών".
-Οι Χεριγκούτια και Ίµαθ, Ισπανοί Ευρω βουλευτές,
έκαµαν πρόταση στην Ευρωβουλή, την εξής: "Η Αρχαία
Ελληνική γλώσσα, να γίνει διεθνής Γλώσσα ως µητέρα
όλων των γλωσσών και η µόνη συµβατή στους κοµπιούτερ
προηγµένης τεχνολογίας".
-Ο Πρόεδρος της µεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικών υπο -
λογιστών CIBI, Τζων Σκάλυ, τονίζει "Αποφασίσαµε να
προωθήσουµε παγκοσµίως το πρόγραµµα εκµάθησης της
ελληνικής γνώσσας, διότι η κοινωνία χρειάζεται ένα
εργαλείο για να αναπτύξει την δηµιουργικότητά της, να
εισάγει καινούργιες ιδέες και να προσφέρει στον άνθρωπο
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περισσότερες γνώσεις. Με άλλα λόγια πρόκειται για µια
τάση επιστροφής του παγκόσµιου πολιτισµού στο πνεύµα
και τη γλώσσα Ελλήνων".
-Κων. Τσάτσος, Ακαδηµαϊκός, τέως Πρόεδρος της ∆ηµο -
κρατίας, συχνά ανέφερε ο αείµνηστος αυτός σύγχρονος
σοφός ότι: "Η Γλώσσα µας αποτελεί το ιερό σκεύος της
ψυχής της Ελλάδος. Η Γλώσσα µας είναι η εικόνα της Εθ -
νικής επιβιώσής µας. Είναι η κιβωτός της ελευθερίας και η
ελευθερία είναι το θερµοκήπιο της Γλώσσας. Με την υγεία
της Γλώσσας µετριέται και η υγεία της ∆ηµοκρατίας”.
-Τηλέµαχος Λιγνάδης, ο αείµνηστος αυτός δάσκαλος και
Ακαδηµαϊκός µας τονίζει: "χωρίς την Γλώσσα είµαστε
καταδικασµένοι ως Έθνος. Μια κοινωνία που νοσεί είναι
καταδικασµένη στη µοίρα της αγλωσσίας”.
-Κων. Στεφανόπουλος πρώην Πρόεδρος της ∆ηµο κρα -
τίας, στις 3-11-2000 στο Αριστοτέλειο Πανε πιστή µιο
Θεσ  / νίκης σε οµιλία του µεταξύ άλλων ετόνισε ότι: "Το
Μάθηµα της Γλώσσας πρέπει να αποτελεί την βάση της
παιδείας µας" και προτρέποντας τους ειδικούς να γίνουν
υπερασπιστές αυτής, προσθέτει: "Η Γλώσσα µας είναι η
πολυτιµότερη κληρονοµιά µας, είναι το µέρος της αρχαίας
κληρονοµιάς, του οποίου είµαστε οι µοναδικοί κληρο νό -
µοι".

Αυτά και πολλά άλλα που ακούγονται και συµ -
βαίνουν, για την Ελληνική Γλώσσα ιδίως στο εξωτερικό,
τεκµηριώνουν και καταδεικνύουν την αξία, την ποιότητα
και την διαχρονικότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εµείς όµως στις µέρες µας παριστάµεθα µάρτυρες

ενεργειών, που αποσκοπούν στην πνευµατική αυτοκτονία
της Ελλάδος, µε την ουσιαστική έξωση της αρχαίας Ελλη -
νικής Γλώσσας από τα Σχολεία. Αυτής που αποτέλεσε την
βάση και την απαρχή της εξελεκτικής πορείας και όχι µό -
νο της Ελλάδος αλλά και της ανθρωπότητος ανά τους
αιώνες.

Και όπως ο Ευαγ. Μουτσόπουλος, Ακαδηµαϊκός,
παρατηρεί: "οι µαθητές των σύγχρονων σχολείων δια -
κρίνονται από χαρακτηριστική και ανησυχητική άγνοια των
γλωσσικών όρων, ανικανότητα γλωσσικής ευελιξίας και
από σαφή ποσοτικό και ποιοτικό περιορισµό των λέξεων
που χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους. Το Λεξιλό -
γιο µας έχει συρρικνωθεί εις το ελάχιστο και η συρρίκνωση
αυτή συνεπάγεται και µία συρρίκνωση των νοητικών
κατηγοριών από τις οποίες διέπεται ο λόγος µας".

Όπως επίσης και ο Αλησµόνητος Φώτης Κόν το -
γλου επισηµαίνει: "το λεξιλόγιο µιας εποχής δείχνει τα
προ βλήµατά της. Γι' αυτό, το λεξιλόγιό µας δείχνει σήµε ρα
την κατάντια µας. Μία-µία σβήνουν από την γλώσσα µας
λέξεις µεγάλες, όπως η τιµή, η αξιοπρέπεια, η αγνότητα, η
αρετή, η φιλία κ.ά. ∆εν αισθανόµαστε πλέον, πως το να λεί -
που νε από το στόµα µας, οι τέτοιες λέξεις, σηµαίνει πως
σβήσανε από µέσα µας, οι ευγενέστερες ιδέες του ανθρώ -
πινου µεγαλείου”.

Η Γλώσσα µας οµιλουµένη σωστά θέλγει και
σαγηνεύει αυτόν που την ακούει.

Αναλογίζεσθε εάν δεν υπήρχε η θεόπνευστη και
θεοµίλητη Ελληνική γλώσσα και γραφή· Πώς θα διε -

δίδοντο και πως θα ερµηνεύοντο τα Θεία του Κυρίου
Ρήµατα, το Ευαγγέλιο, ο Χριστιανισµός και κατ' επέ κτα -
ση ο πολιτισµός; Εις ποια γλώσσα διδάχθησαν και προω -
θήθησαν οι Επιστήµες; Εις ποία γλώσσα υµνήθη τόσο
ευγενικά, ροµαντικά και τόσο υψηλής λεκτικής κα λαι -
σθησίας και απαραµίλου ωραιότητος· ο έρως, η φύση, η
Τέχνη, το Θείον κ.λπ.;

Αυτή λοιπόν η γλώσσα της αρχαίας σοφίας του
θείου και της αγάπης, επικίνδυνα αλλοιώνεται, µε την
εισαγωγή και της παρείσφρηση ξένων λέξεων και συρρι -
κνώνεται λόγω του φτωχού λεξιλογίου των σηµερινών
Ελλήνων.

Αυτή η θλιβερή εικόνα καταδεικνύεται από τις
επιγραφές των Καταστηµάτων και από την φρασεολογία
των σηµερινών Ελλήνων. Το κύριο θύµα η "Εύελπις" νεο -
λαία µας, η οποία αφίεται στο σκότος της αγνοίας, υιο -
θετόντας την προσφεροµένη ξενοµίµηση και τα εισα -
γόµενα ήθη και έθιµα ξένων χωρών.

Τι θα έλεγε άραγε σήµερα ο ∆ιογένης µε τον
φανό· "Άνθρωπο ζητώ" ή "Έλληνα ζητώ"; 
-Έχουµε χρέος να διατηρήσουµε το οπτικά συν δεδεµένο
ελληνικό αλφάβητο µε την Ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό
υπαγορεύει η Ιστορία και η ύψιστη σηµασία της γλώσσας
για ένα λαό.
-Να µιλάµε και να γράφουµε κανονικά σύµφωνα µε τους
κανόνες της Γραµµατικής και του συντακτικού.
-Να τεθούν σ' εφαρµογή οι νόµοι των αειµνήστων Γ. Πλυ -
τά και Μ. Μερκούρη, αναφορικά µε τις ξενόγλωσ σες επι -
γραφές των καταστηµάτων (λες και δεν υπάρχουν Ελλη -
νικές λέξεις).
-Πρέπει να ξέρουµε ότι, η Ελληνική γλώσσα είναι σηµείο
αναφοράς, συσπείρωσης και ενότητας του απαν ταχού
Ελληνισµού.
-Είναι ακόµη ο κυµατοθραύστης κάθε ξένης επί δρασης
και προπαγάνδας. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Λένιν
"Αν θέλεις να χάσει ένας λαός την εθνική του συνείδηση
κάνε τον να χάσει την γλώσσα του".

Πρέπει κάποτε να καταλάβουµε ότι η γλώσσα δεν
υπερασπίζεται µόνο µε τα ιδεολογήµατα της παραδόσεως
των τριών χιλιάδων χρόνων, αλλά µε τον σεβασµό και την
κανονική χρήση της και όχι µε την συρρίκνωσή της από
τους εδώ καταχραστές της.

Η Γλώσσα αλλοτριώνεται και πεθαίνει, όταν δεν
έχει πια νόηµα, όταν σ' αυτήν πληθαίνουν οι κενοί ήχοι
και όταν ο θόρυβος της κακοποιηµένης πλέον γλώσσας,
είναι ξύλινος. 

Και, κλείνοντας τις σκέψεις µου για την Ελληνική
γλώσσα, πρέπει συµπερασµατικά να γνωρίζουµε ότι, η
γλώσσα µας είναι το ουσιαστικό και πιο πειστικό δια -
βατήριο που διαθέτουµε στην Ιστορία και Γεωγραφία του
Έθνους µας και ότι η υποδούλωση ενός λαού ξεκινάει από
την αλλοτρίωση της γλώσσας του. 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1.Ιστορική αποστολή της Αυτόχθονης Ελλην. Φυλής, Αντγος ε.α. Ιωάννης Μ.
Ασλανίδης. (ΣΤΡΑΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Μαρ.-Απρ. 2008)
2.Ελληνική γλώσσα και λατινικό Αλφάβητο, Παναγ. Τσώνης, Εκπαιδευτικός.
(ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ, 22-3-01)
3.Λίγος Σεβασµός στην Ελληνική Γλώσσα, Νικ. Ι. Κωστάρα. (ΕΣΤΙΑ, 6-3-09)
4.Η Ελληνική Γλώσσα, Θέµης Καµπάς Ιστορικός Μελετητής. (Καθηµερινή, 24-
8-03)
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1. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

α. Κύπρος

Το Κόµµα της Εθνι-
κής Ενότητας (ΚΕΕ) που ίδρυσε ο
τέως Πρόεδρος κ. Ντεκτάς, µε ηγέτη
τον ακροδεξιό κ. Ντερβίς Ερόγλου,
κέρδισε τις εκλογές που διεξή-
χθησαν στα κατεχόµενα στις 19
Απριλίου 2009, παρά τη στήριξη του
κ. Ταλάτ από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και
την Τουρκία. Ο κ. Ερόγλου, αµέσως
µετά τη νίκη του, δήλωσε ότι το κόµ-
µα του υποστηρίζει λύση που θα
αναγνωρίζει "δύο λαούς και δύο
κράτη".

Η νίκη του κ. Ερόγλου θα
δηµιουργήσει προβλήµατα, γιατί
θα ζητήσει να συµµετάσχει και ο
ίδιος στις διαπραγµατεύσεις, όπως
είχε πράξει και ο κ. Ταλάτ, όταν
µετά τη νίκη του το 2003 στις βου-
λευτικές εκλογές, είχε ζητήσει και
είχε πετύχει τη συµµετοχή του. Η
κατάσταση θα περιπλακεί περισ-
σότερο, αν ο κ. Ερόγλου πραγµα-
τοποιήσει τις προεκλογικές του
δεσµεύσεις, για εντατική εκποίη-
ση περιουσιών στα κατεχόµενα,
προκειµένου να ενισχυθεί η οικο-
νοµία και για µαζικές εκχωρήσεις
υπηκοότητας σε εποίκους, που θα
ανατρέψουν την πραγµατικότητα,
µε βάση την οποία γίνονται οι
διαπραγµατεύσεις.

Η νίκη του κ. Ερό-
γλου προβληµάτισε τους κ. Χρι-
στόφια και Ταλάτ, αλλά οι συναν-
τήσεις τους και οι διαπραγµατεύσεις
συνεχίζονται κανονικά µε αντι-

κείµενα τα οργανωτικά θέµατα και
το οικονοµικό.

Ανεξαρτήτως της στάσεως
του κ. Ερόγλου, αναµένεται οι
διαπραγµατεύσεις να οδηγηθούν
σε αδιέξοδο εξ αιτίας του θέµατος
των εγγυήσεων, γιατί η µεν
ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι
είναι παρωχηµένες και δεν έχουν
λόγο ισχύος, αφού η Κύπρος είναι
µέλος της ΕΕ, ενώ η τουρκική τις
θεωρεί ως "κόκκινη γραµµή".

Στην περίπτωση αυτή
είναι πολύ πιθανόν η τουρκική
πλευρά να προτείνει µια ενδιάµεση
συµφωνία, στην οποία έχει ανα-
φερθεί ο κ. Ταλάτ στο παρελθόν,
που θα περιλαµβάνει τις γενικές
αρχές στις οποίες οι δύο πλευρές
συµφωνούν και θα ορίζεται το
πλαίσιο διαπραγµατεύσεων για
εξειδίκευση των λεπτοµερειών,
προκειµένου να επιτευχθεί τελική
συµφωνία. Η λύση αυτή θα διευ-
κολύνει την Τουρκία να ξεπεράσει
το πρόβληµα της ενταξιακής της
πορείας, αλλά θα υπονοµεύσει την
τελική λύση του κυπριακού, γιατί
η Τουρκία όχι µόνο δεν θα βιά-
ζεται, αφού θα έχει πετύχει το στό-
χο της, αλλά και θα κωλυσιεργεί
τις διαπραγµατεύσεις που θα
συνεχίζονται ατερµώνως.

Στις 22 Απριλίου
2009 ο πρωθυπουργός κ. Καραµαν-
λής επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε
συνοµιλίες µε την Ε/Κ ηγεσία.
Συνεφωνήθη ότι η ελληνική πλευρά
πρέπει να συµµετέχει εποικοδοµη-
τικά στις διαπραγµατεύσεις χωρίς
επιδιαιτησίες, παρεµβάσεις τρίτων,
χρονοδιαγράµµατα και αναχρονι-

στικές αντιλήψεις. Εστάλη επίσης
και το µήνυµα στην Τουρκία ότι η
στήριξη της ενταξιακής της πορείας,
που θα επαναξιολογηθεί το Σεπ-
τέµβριο, τελεί υπό τον όρο, ότι θα
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
έναντι της ΕΕ, περιλαµβανοµένων
και αυτών έναντι της ∆ηµοκρατίας
της Κύπρου. Συνεφώνησαν επίσης
ότι αν υπάρξει νέο προσχέδιο
λύσεως, αυτό θα πρέπει να διαφέρει
από το σχέδιο Ανάν οπωσδήποτε στο
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το οποίο θα
πρέπει να ενσωµατώνει, αφού η
Κύπρος είναι πλέον χώρα µέλος της
ΕΕ, κάτι που δεν συνέβαινε το 2004,
που παρουσιάστηκε το σχέδιο Ανάν.

Η κ. Κλίντον, κατά
την κατάθεσή της στις 22 Απριλίου
2009 στην Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέ-
σεων της Βουλής, αναγνώρισε ότι
ήταν λάθος η προσπάθεια του κ.
Μπους να επιβάλει λύση µε το σχέ-
διο Ανάν και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ
υποστηρίζουν τη διζωνική δικοινο-
τική οµοσπονδία και τις διαπραγ-
µατεύσεις Χριστόφια-Ταλάτ για να
επιλύσουν τα θέµατά τους.

Οι ΗΠΑ επείγονται για
λύση του Κυπριακού µέχρι το
φθινόπωρο προκειµένου να ξεπε-
ράσουν τα εµπόδια στην εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας, αλλά
και πριν από τις προεδρικές
εκλογές, που θα διεξαχθούν στα
κατεχόµενα τον Απρίλιο 2010, για
να αποφύγουν τις δυσχέρειες που
θα προκαλέσει η νίκη του κ.
Ερόγλου, που θεωρείται πολύ
πιθανή. Λόγω της βιασύνης των
ΗΠΑ, η περίοδος αυτή κρίνεται
ως η πιο κατάλληλη, η µεν Κύπρος
να διεκδικήσει το άνοιγµα των
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Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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λιµανιών και αεροδροµίων της
Τουρκίας, επιτυγχάνοντας µε
έµεσο τρόπο την αναγνώρισή της,
η δε Ελλάδα να αναγκάσει την
Τουρκία να αναστείλει τις δραστη -
ριότητές της στο Αιγαίου, τουλά -
χιστον την τουριστική περίοδο.

Το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ)
εξέδωσε στις 28 Απριλίου 2009
απόφαση µε την οποία αναγνωρί -
ζεται η ισχύς των τίτλων ιδιοκτησίας
των Ε/Κ προσφύγων για τις περιου -
σίες τους στα κατεχόµενα και ότι οι
αποφάσεις των κυπριακών δικα -
στηρίων είναι εκτελεστές πανευ -
ρωπαϊκά.

Η απόφαση αυτή αποτελεί
σταθµό για το περιουσιακό ζήτηµα
στην Κύπρο, γιατί αποτελεί κοι -
νοτικό κεκτηµένο και ενισχύει τις
κυπριακές θέσεις. Εκτιµάται δε,
ότι θα ανακόψει τη διαδικασία
πω λήσεων περιουσιακών στοι -
χείων των Ε/Κ σε ξένους από τους
Τ/Κ και ότι θα θέσει φραγµό στα
σχέδια του κ.Ερόγλου.

Ένταση προκάλεσε
η ανακοίνωση του Πρέσβη των
ΗΠΑ στη Λευκωσία στις 28 Μαίου
2009, ότι σύντοµα αµερικανική
εταιρεία θα αρχίσει έρευνες για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντός
της Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής ∆ηµο -
κρατίας. Η Τουρκία αντέδρασε µε
δηλώσεις Τούρκων αρµοδίων οι
οποίοι απείλησαν ότι δεν θα επι -
τρέψουν κάτι τέτοιο, έστω και αν
πρόκειται για αµερικανική εταιρεία.

Το γεγονός, ότι η ανα -
κοίνωση έγινε από τον Πρέσβη
των ΗΠΑ και όχι από την κυβέρ -
νηση της Λευκωσίας, αποτελεί
σαφές µήνυµα προς την Τουρκία
ότι οι ΗΠΑ έχουν άµεσο ενδια -
φέρον.

β. Ε/Τ Σχέσεις

Συνεχίζονται, επί
κα θηµερινής σχεδόν βάσεως, οι
υπερπτήσεις τουρκικών µαχητικών
αεροσκαφών στο Αγαθονήσι και στο
Φαρµακονήσι, όπως και οι παρα -
βιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο,
παρά το αυστηρό τηλεφωνικό διά -
βηµα της κ. Μπακογιάννη προς τον
οµόλογό της στις 11 Μαΐου.
Αντιθέτως το Τουρκικό ΓΕΕΘΑ, µε
ένα µπαράζ 13 ανακοινώσεων
µεταξύ 21-28 Μαΐου 2009, επι -

χείρησε να αντιστρέψει την εικόνα,
δηµιουργώντας την εντύπωση ότι η
Ελλάδα προκαλεί τα προβλήµατα.

Η στάση αυτή του Τουρ -
κικού ΓΕΕΘΑ αποτελεί την
απάντηση στο διάβηµα της κ.
Μπακογιάννη αλλά κυρίως, σ΄
αυτό του κ. Μεϊµαράκη προς τον
ΥΕΘΑ των ΗΠΑ κ. Γκέϊτζ, κατά
τη συνάντησή τους στην Ουά -
σιγκτον στις 27 Απριλίου 2009.

Σύµφωνα µε δηµο -
σιογραφικές πληροφορίες η Τουρκία
εξετάζει, ύστερα από την υπόδειξη
του κ. Οµπάµα, την επαναλειτουργία
της Σχολής της Χάλκης, µε αντάλ -
λαγµα την ίδρυση τουρκικών λυ -
κείων στη Θράκη και την εκλογή
των µουφτήδων από τη µειονότητα
και όχι το διορισµό τους από την
ελληνική κυβέρνηση, όπως γίνεται
σήµερα.

Στο ίδιο µήκος κύ -
µα τος κινουµένη και η αυτοαπο -
καλούµενη "Συµβουλευτική Επι -
τροπή Τουρκικής Μειονότητος
Θράκης" της οποίας πρόεδρος είναι
ο ψευτοµουφτής Ξάνθης, έθεσε µε
ανακοίνωσή της, µε την ευκαιρία
των ευρωεκλογών, όλα τα θέµατα,
που προβάλει η Τουρκία, όχι µόνο
για τη Θράκη αλλά και για τους
µουσουλµάνους της Ρόδου και της
Κω. Συγκεκριµένα ζητά την άρση
των εµποδίων στη θρησκευτική
ελευθερία τους, την αναγνώριση των
"ψευτοµουφτήδων", την κατάργηση
του νόµου περί διορισµού των
ιεροδιδασκάλων, την απόδοση της
ελληνικής υπηκοότητος σε 60.000
µέλη της που ζουν στο εξωτερικό και
τους αφαιρέθηκε από το 1955-1998,
την ίδρυση µειονοτικών λυκείων,
γυµνασίων και νηπιαγωγείων. Επί -
σης απορρίπτει κάθε συζήτηση για
κατάργηση της Σουρίας.

Μακροπρόθεσµος στόχος
της Τουρκίας είναι η χειραφέτηση
της µουσουλµανικής µειονότητας
στη Θράκη, προκειµένου να τη
χρησιµοποιήσει ως µοχλό αποστα -
θεροποίησης της ελληνικής κυ -
ριαρχίας στην περιοχή.

Τα ανοίγµατα προς την
Τουρκία και η στήριξη της ευρω -
παϊκής της πορείας δεν έχουν
φέρει κανένα, µέχρι στιγµής, θε -
τικό αποτέλεσµα και ούτε είναι
ορατό κάτι τέτοιο στο εγγύς
µέλλον. Κατόπιν αυτού η Ελλάδα
οφείλει να επανεξετάσει την πο -
λιτική της, λαµβάνοντας υπόψη
και τη θέση της Γαλλίας και της
Γερµανίας που τάσσονται υπέρ
της "ειδικής σχέσης" και να θέσει

από τώρα τους όρους κάτω από
τους οποίους θα δεχθεί να προ -
χωρήσει αυτή η "ειδική σχέση",
γιατί διαφορετικά η Τουρκία θα
επιτύχει το στόχο της, χωρίς καµία
διαφοροποίηση των απαιτήσεών
της σε βάρος της χώρας µας.

γ. Σκόπια

Ο κ. Καραµανλής
έστειλε σαφές µήνυµα προς τα
Σκόπια στις 11 Απριλίου 2009 από
την Πέλλα, ότι η µόνη αποδεκτή
λύση για την Ελλάδα είναι ένα
σύνθετο όνοµα µε γεωγραφικό
προσδιορισµό και ισχύ έναντι όλων.

Στις 12 Μαΐου 2009
ορκίστηκε ως νέος πρόεδρος των
Σκοπίων ο κ. Ιβανώφ και έτσι ο κ.
Γκρουέφσκι, απαλλαγµένος από τον
συνετό κ. Τσερβενκόφσκι, αναµέ -
νεται να παρουσιαστεί περισσότερο
αδιάλλακτος.

Ο απερχόµενος ΓΓ
του ΝΑΤΟ κ. Σέφερ, δήλωσε κατά
την επίσκεψή του στα Σκόπια ότι
"στο Βουκουρέστι δεν υπήρξε βέτο,
δεν ακούστηκε καν η λέξη βέτο".

Οι δηλώσεις αυτές ενι -
σχύουν τη θέση της Ελλάδος στο
∆∆ της Χάγης, γιατί είναι δια -
φορετικό να διαµηνύεις ότι θα
θέσεις βέτο και εντελώς διαφο -
ρετικό να το εφαρµόζεις.

Επίσκεψη στα Σκό -
πια πραγµατοποίησαν ο αναπλη -
ρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Στάν µ -
περγκ και ο Σύµβουλος Εθνικής Ασ -
φαλείας του προέδρου κ. Τζόουνς, ο
οποίος κάλεσε την κυβέρνηση για
άµεση λύση της ονοµασίας, θέτον -
τάς της το δίληµµα "διαλέξτε µεταξύ
της αποµονώσεως και της εντάξεως
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ".

Ο κ. Νίµιτς θα ξε -
κινήσει στις 22 Ιουνίου 2009 τη
διαδικασία της διαµεσολαβήσεως µε
τη διερευνητική συνάντηση που θα
έχει στη Γενεύη µε τους διαπραγ -
µατευτές των δύο χωρών κ.κ. Βασι -
λάκη και Φοράν Γιόλεφσκι και στη
συνέχεια θα επισκεφθεί την Αθήνα
και τα Σκόπια από 6-8 Ιουλίου 2009
και θα έχει διαβουλεύσεις µε τις
ηγεσίες τους.

Αναµένεται ότι ο κ. Νίµιτς,
θα προτείνει την ονοµασία "∆η -
µοκρατία της Βόρειας Μακε -
δονίας", την οποία υποστηρίζει
και η κυβέρνηση του κ. Οµπάµα,
παραπέµποντας σε διµερές επί πε -
δο τα θέµατα ταυτότητας, γλώσ -
σας και µειονότητας στην Ελλάδα.
Η απόφαση όµως των Σκοπίων να
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παραπέµψουν την οιαδήποτε λύση
σε δηµοψήφισµα θα δυσχεράνει
τις διαπραγµατεύσεις, γιατί αυτό
δεν θα το δεχθεί η Ελλάδα.

δ. ∆ιεθνείς Σχέσεις

(1) Σχέσεις µε ΗΠΑ

Στην τελική
ευθεία βρίσκονται οι διαπραγµα -
τεύσεις µε τις ΗΠΑ για την ένταξη
της Ελλάδος στο πρόγραµµα µη
θεωρήσεως διαβατηρίων (κατάρ -
γηση βίζας) και η σχετική συµφωνία
αναµένεται να υπογραφεί το φθι -
νόπωρο. Ως γνωστόν η σχετική
διαδικασία είχε "παγώσει" από τον
κ. Μπους, λόγω της αρνήσεως της
Ελλάδος στην ένταξη της ΠΓ∆Μ στο
ΝΑΤΟ.

Η κ. Χίλαρι
Κλίντον θα επισκεφθεί την Κέρκυρα
από 27-29 Ιουνίου για να λάβει
µέρος στη σύνοδο των ΥΠΕΞ των
χωρών µελών του ΟΑΣΕ και θα έχει
και διµερείς συνοµιλίες µε την κ.
Μπακογιάννη για τα ελληνικού
ενδιαφέροντος θέµατα.

Στις 27 Απ -
ριλίου 2009 ο ΥΕΘΑ κ. Μεϊµαράκης
πραγµατοποίησε την πρώτη του
επίσκεψη στις ΗΠΑ και συναν -
τήθηκε µε τον οµόλογό του κ. Γκέϊτζ
µε τον οποίο συζήτησε όλο το
πλέγµα των ελληνοαµερικανικών
θέσεων και τον ενηµέρωσε για τις
προκλήσεις των Τούρκων στο
Αιγαίο.

Η στάση των ΗΠΑ απέ -
ναντι στη χώρα µας δεν φαίνεται
να αλλάζει ουσιαστικά, γιατί το
µόνο που τις ενδιαφέρει είναι η
εκµετάλλευση των στρατιωτικών
ευκολιών που τους παρέχουµε.
Κατόπιν αυτού κρίνεται σκόπιµο
να επανεξετασθεί η πολιτική µας,
του να συντασσόµεθα µε τις ΗΠΑ
σε όλα τα διεθνή θέµατα και να
επιδιώξουµε πιο στενές σχέσεις µε
τους ευρωπαίους και κυρίως
Γαλλία και Γερµανία, αλλά και µε
τη Ρωσία. Η πολιτική αυτή θα
είναι πιο επωφελής για την
Ελλάδα, έστω και αν προκαλέσει
τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ, τις
οποίες ούτως ή άλλως βρίσκουµε
απέναντί µας σε όλα µας τα εθνικά
θέµατα.

(2) Σχέσεις µε
Ρωσία

Στις 16
Μαΐου 2009 υπεγράφη στο Σότσι
της Ρωσίας σχέδιο συνεργασίας
µεταξύ της ρωσικής Gazprom  και

της ελληνικής ∆ΕΣΦΑ, θυγατρικής
της ∆ΕΠΑ, για την έναρξη υλο -
ποιήσεως της διακρατικής συµ -
φωνίας µεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας
για την κατασκευή του αγωγού
φυσικού αερίου South Stream, που
θα µεταφέρει φυσικό αέριο µέσω της
Μαύρης Θάλασσας, της Βουλγαρίας
και της Ελλάδος στην Ιταλία και
στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Ανά -
πτυξης κ. Χατζηδάκης, που παρί -
στατο στην τελετή, συνεφώνησε µε
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Gaz -
prom την έναρξη διαπραγµατεύσεων
για την επέκταση της συµφωνίας
προµήθειας φυσικού αερίου από τη
Ρωσία, που λήγει το 2016, µέχρι το
2040 και την αύξηση των ποσο -
τήτων από 2,8 δις m3 το χρόνο, που
φτάνει σήµερα, στα 5 δις m3.

Η κατασκευή του αγωγού
South Stream είναι στρατηγικής
σηµασίας για τη χώρα µας, γιατί
µε αυτόν θα αποφευχθεί η
ενεργειακή µας εξάρτηση από την
Τουρκία, η οποία, σε τυχόν διµερή
κρίση, θα µπορούσε να κλείσει τη
στρόφιγγα και η χώρα µας να
υποστεί ενεργειακή ασφυξία.
Επιπλέον η χώρα µας καθίσταται
ενεργειακός κόµβος για την
Ευρώπη.

(3) Σχέσεις µε
Αλβανία

Ο κ. Καρα -
µανλής επισκέφθηκε την Αλβανία
στις 27 Απριλίου 2009. Μίλησε στην
Αλβανική Βουλή και είχε συνοµιλίες
µε την πολιτική ηγεσία, ενώ οι
ΥΠΕΞ των δύο χωρών υπέγραψαν
συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες
και την υφαλοκρηπίδα.

Το κόµµα
της Ενώσεως Ανθρωπίνων ∆ικαιω -
µάτων, που εκπροσωπεί τη µειο -
νότητα, θα συνεργασθεί για ε τις
εκλογές της 28 Ιουνίου 2009 µε το
Σοσιαλιστικό Κόµµα, εγκατα λεί -
ποντας το κόµµα του κ. Μπερίσα, µε
το οποίο συνεργαζόταν µέχρι τώρα,
γιατί αυτό προχώρησε σε συµφωνία
µε δύο µικρά κόµµατα που θέτουν
θέµα διεκδικήσεως εδαφών από την
Ήπειρο, καθώς και ένα άλλο που
εκπροσωπεί τους Τσάµηδες.

(4) Σχέσεις µε
ΝΑΤΟ

Στο πλαίσιο
αναδιοργανώσεως της Συµµαχίας
καταργήθηκε το Κέντρο Συν δυα -
σµένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων
(CAOC-6) στο Εσκή Σεχήρ και ο
τοµέας ευθύνης του υπήχθη στο

CAOC-7 που εδρεύει στη Λάρισα
και θα έχει τον έλεγχο και του
εναερίου χώρου της Αλβανίας, της
Βουλγαρίας και της ΠΓ∆Μ. Αντι -
δράσεις προκάλεσε η απόφαση για
εναλλαγή Τούρκου και Έλληνα
∆ιοικητή, γιατί δήθεν η Τουρκία µε
το δικό της ∆ιοικητή θα µπορεί να
ελέγχει το Αιγαίο. Αυτό όµως δεν
ευσταθεί γιατί το Αιγαίο ελέγχεται
από την ελληνική αεροπορία και όχι
από το ΝΑΤΟ. Επίσης δεν ευσταθεί
ο ισχυρισµός ότι η Τουρκία θα µπο -
ρεί, µέσω του Τούρκου ∆ιοικητή να
γνωρίζει τι γίνεται στο Αιγαίο, γιατί
αυτό το γνωρίζει και σήµερα µέσω
του καταργούµενου CAOC-6 του
Εσκή Σεχήρ.

ε. ΟΑΣΕ

Με τη συµµετοχή
της κ. Χίλαρι Κλίντον και του
ΥΠΕΞ της Ρωσίας κ. Λαβρόφ θα
πραγµατοποιηθεί το άτυπο Συµ -
βούλιο των ΥΠΕΞ των δύο χωρών
του ΟΑΣΕ στις 27 και 28 Ιουνίου
στην Κέρκυρα. Η συµµετοχή ΗΠΑ
και Ρωσίας αναβαθµίζει το επίπεδο
του Συµβουλίου και αναµένεται ότι
και οι υπόλοιπες 54 χώρες θα εκ -
προσωπηθούν στο υψηλότερο δυ -
νατόν επίπεδο.

Η Ρωσία απέρριψε
το σχέδιο της ελληνικής προεδρίας
του ΟΑΣΕ, που προέβλεπε την απο -
στολή ενιαίας οµάδος παρατηρητών
σε Γεωργία και Ν.Οσετία γιατί
ήθελε χωριστές οµάδες, ώστε να
σηµατοδοτηθεί η ανεξαρτησία της
Ν.Οσετίας.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Π ε ρ ι ο δ ε ί α
Αντιπροέδρου ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ κ. Μπάϊντεν πραγµατοποίησε
περιοδεία στα Βαλκάνια από 19-21
Μαΐου 2009 και επεσκέφθη κατά
σειρά τη Βοσνία, τη Σερβία και το
Κοσσυφοπέδιο.

Ο κ. Μπάϊντεν που
είχε ως στόχο το άνοιγµα νέας σε -
λίδας στις σχέσεις των ΗΠΑ µε τις
χώρες των Βαλκανίων, εξασφάλισε
την υποστήριξη της Σερβίας για την
αποφυγή της αποσταθεροποιήσεως
της Βοσνίας, µε αντάλλαγµα την
υποστήριξη των ΗΠΑ για την
ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
καθώς και την ανάπτυξη των
διµερών σχέσεων, χωρίς να αποτελεί
εµπόδιο η µη αναγνώριση του
Κοσσυφοπεδίου.
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β. Σερβία - Κόσσοβο

Η Σερβία υπέβαλε
στο ∆∆ της Χάγης την αγωγή για την
απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, που
αποτελείται από 300 σελίδες.

Η αστυνοµική δύ -
ναµη της EULEX διέλυσε, κάνοντας
χρήση δακρυγόνων και πλαστικών
σφαιρών, διαδήλωση Σέρβων στη
Μητροβίτσα, που διεµαρτύρονταν
για την επισκευή κατοικιών
Αλβανών στον βόρειο τοµέα της
πόλεως.

γ. Σλοβενία- Κροατία

Συνεχίζεται η δια -
συνοριακή διένεξη µεταξύ Κροατίας
και Σλοβενίας, εξ αιτίας της οποίας
η δεύτερη έχει µπλοκάρει το άνοιγ -
µα 8 κεφαλαίων της ενταξιακής
διαπραγµατεύσεως της πρώτης.

δ. Βοσνία 

Ως Ειδικός Εντε -
ταλµένος της ΕΕ ορίσθηκε ο αυ -
στριακός κ. Βαλεντίν Ίντσκο. Με
εισήγηση του κ. Σολάνα απεκλείσθη
η υποψηφιότητα του Έλληνα Πρέ -
σβη κ. Μαλλιά µε το επιχείρηµα ότι
η Ελλάδα είναι φιλοσερβική και ότι
οι Έλληνες υποστήριξαν τους
Σερβοβόσνιους καθ΄όλη τη διάρκεια
του πολέµου.

ε. Αλβανία

Η κυβέρνηση του κ.
Μπερίσα υπέβαλε στις 28 Απριλίου
2009 αίτηση εντάξεως της χώρας
στην ΕΕ.

Η Ελλάδα πρέπει να θέσει
ως όρο, για την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε
την Αλβανία, την ρύθµιση όλων
των σοβαρών θεµάτων που αφο -
ρούν στα δικαιώµατα της ελλη -
νικής µειονότητας, στις πάσης
φύσεως διεκδικήσεις σε βάρος της
χώρας µας και στο θέµα των
τσάµηδων. 

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
Κατάσταση

Παράλληλα µε τη
δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της
"ERGENEKON" συνεχίζονται οι
έρευνες και οι συλλήψεις υπόπτων
για συµµετοχή σ΄αυτή.

Στις 18 Μαΐου 2009
τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε να

παρακάµψει απαλλακτική ετυµη -
γορία της Γενικής Εισαγγελίας της
Άγκυρας και να απαγγείλει κατη -
γορίες κατά του προέδρου κ. Γκιουλ,
για διασπάθιση του δηµοσίου
χρήµατος το 1998, που συµµετείχε
στην κυβέρνηση του κ. Ερµπακάν.

Το κεµαλικό κατεστηµένο
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση
λόγω της "ERGENEKON" και
γι΄αυτό προσπαθεί µέσω των Ε∆
και της ∆ικαιοσύνης, που απο -
τελούν τους κύριους εκφραστές
του, να αναγκάσει τον κ. Ερντογάν
να διακόψει την προσπάθεια για
πλήρη εξάρθρωση της οργα νώ -
σεως.

Την 1η Μαρτίου
2009 ο κ. Ερντογάν προέβη σε κυ -
βερ νητικό ανασχηµατισµό. Καθή -
κοντα ΥΠΕΞ ανέθεσε στον κ.
Νταβούτογλου, ο οποίος στο βιβλίο
του "Στρατηγικό Βάθος - Η ∆ιεθνής
θέση της Τουρκίας", διατυπώνει,
µεταξύ άλλων, την άποψη ότι η
περιοχή στην οποία η Τουρκία
βρίσκεται κοντά σε πόλεµο, είναι τα
νησιά του Αιγαίου, τα οποία περιο -
ρίζουν, σε σηµαντικό βαθµό, το
ζωτικό της χώρο.

β. Ευρωπαϊκή Πορεία

Ο κ. Σαρκοζί και η
κ. Μέρκελ εξέφρασαν ανοιχτά την
αντίθεσή τους για την πλήρη ένταξη
της Τουρκίας, τόσο στις προεκλο -
γικές τους οµιλίες, όσο και µε κοινό
τους άρθρο στη γαλλική "Ζουρνάλ
ντε Ντιµάνς" και τάχθηκαν υπέρ της
"προνοµιακής σχέσης".

Το Συµβούλιο Συν -
δέσεως ΕΕ-Τουρκίας που συνήλθε
στις Βρυξέλες στις 19 Μαΐου 2009
διαπίστωσε την έλλειψη προόδου
στο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
της χώρας και γι΄αυτό η Σουηδία
που αναλαµβάνει την προεδρία της
ΕΕ από 1 Ιουλίου σχεδιάζει από τώ -
ρα την αναβολή της προγραµ µατι -
σµένης για το φθινόπωρο επανε -
ξετάσεως συνολικά της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας.

Η Τουρκία, έχοντας και τη
θερµή υποστήριξη των ΗΠΑ, θα
προσπαθήσει να ενταχθεί πλήρως
στην ΕΕ, διατηρώντας όµως την
αυτονοµία της, για να µπορεί να
προωθεί την "νέο-οθωµανική"
πολιτική της και να καταστεί η
µεγάλη περιφερειακή δύναµη του
παρελθόντος και αν δεν το πετύχει
θα αποδεχθεί την "προνοµιακή
σχέση" που της προτείνουν.

γ. Κουρδικό

Συνεχίζονται οι επι -
χειρήσεις των τουρκικών Ε∆ κατά
των Κούρδων µε τη συµµετοχή
5.000 στρατιωτών και Ε/Π COBRA.

Ο κ. Ερντογάν
απέρριψε την πρόταση του ΡΚΚ για
ειρήνευση µε αντάλλαγµα την
αυτονοµία και ετοιµάζεται να
εξαγγείλει αµνηστία για όσους
καταθέσουν τα όπλα, ενώ η τουρ -
κική δικαιοσύνη προχωρεί τις δια -
δικασίες για να κηρυχθεί παράνοµο
το κοινοβουλευτικό κόµµα των
Κούρδων.

δ. Αρµενικό

Ο κ. Ερντογάν
κάνοντας αυτοκριτική για την
γενοκτονία των Αρµενίων δήλωσε
ότι "ο διωγµός, όσων είχαν διαφο -
ρετική εθνική ταυτότητα, από την
Τουρκία ήταν αποτέλεσµα φασι -
στοειδούς αντιλήψεως", προκα -
λώντας τις έντονες αντιδράσεις του
κεµαλικού κατεστηµένου.

Η δήλωση αυτή του κ.
Ερντογάν αποτελεί µήνυµα φιλίας
προς την Αρµενία, µήνυµα εξευ -
ρωπαϊσµού προς την ΕΕ και
χειρονοµία καλής θελήσεως προς
τον κ. Οµπάµα, που ασκεί πιέσεις
για την αποκατάσταση των σχέ -
σεων µεταξύ των δύο χωρών.

Αρµενία και Τουρ -
κία, µε τη διαµεσολάβηση της Ελ -
βετίας, συµφώνησαν στις 23 Απ -
ριλίου 2009, στον καθορισµό νέου
οδικού χάρτη µε στόχο την οµα λο -
ποίηση των σχέσεών τους.

Αν δεν επιλυθεί το θέµα
του Ναργκόνο Καραµπάχ, η
Τουρκία δεν πρόκειται να ανοίξει
τα σύνορα µε την Αρµενία, γιατί
αντιδρά η Αζερία που απειλεί ότι,
αν γίνει αυτό, θα στραφεί προς τη
Ρωσία που προσφέρεται να αγο -
ράσει το αέριό της σε ευρωπαϊκές
τιµές, ώστε να µαταιωθεί η κα -
τασκευή του αγωγού NABUCCO.
Ευρωαµερικανικών συµφερόντων.

ε. Σχέσεις µε ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ανέθεσαν
από 3 Μαΐου 2009 τη διοίκηση της
διεθνούς ναυτικής δυνάµεως, που
έχουν δηµιουργήσει για την προ -
στασία των εµπορικών πλοίων από
τους Σοµαλούς πειρατές, στην
Τουρκία. Η δύναµη αυτή αποτε -
λείται από 12 πολεµικά σκάφη των
ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Τουρκίας,
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της ∆ανίας και της Σιγκαπούρης.

Η ενέργεια αυτή εντάσ -
σεται στη νέα πολιτική των ΗΠΑ
που θεωρούν την Τουρκία ως
ανερχοµένη περιφερειακή δύναµη
µε επιρροή από τα Βαλκάνια και
τη Μ. Ανατολή µέχρι το Ν.
Καύκασο και την Κεντρική Ασία
και η οποία µπορεί να τους είναι
χρήσιµη για την απαγκίστρωση
από το Ιράκ, τον περιορισµό του
Ιράν, την ανάσχεση της ρωσικής
επιρροής στον Καύκασο και στην
αποκατάσταση των σχέσεων µε τη
Συρία και τον Αραβικό κόσµο.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α. Σύνοδος Κορυφής 

Πραγµατοποιήθηκε
στην Πράγα από 7-8 Μαΐου 2009 η
Σύνοδος Κορυφής µε αντικείµενο
την "Εταιρική Σχέση", δηλαδή τη
στενότατη οικονοµική, πολιτική και
ενεργειακή συνεργασία της ΕΕ µε τα
κράτη της πρώην ΕΣΣ∆, Αρµενία,
Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωρ -
γία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Μολδαβία και Λευ -
κορωσία εκπροσωπήθηκαν σε χαµη -
λό επίπεδο, λόγω των αντιδράσεων
της Ρωσίας, που αντιµετωπίζει µε
δυσπιστία τη διεύρυνση της ΕΕ προς
ανατολάς.

β. Ιρλανδία

Οι δηµοσκοπήσεις
δείχνουν ότι το 52% των Ιρλανδών
τάσσεται υπέρ του ΝΑΙ για το νέο
δηµοψήφισµα που θα διεξαχθεί το
φθινόπωρο, για την επικύρωση της
Συνθήκης της Λισαβώνος.

γ. Ιταλία

∆ιεθνή κατακραυγή
έχει προκαλέσει η ενέργεια της
Ιταλίας να απελαύνει, εν πλω, λα -
θρο µετανάστες και να τους µετα -
φέρει στη Λιβύη µε την οποία έχει
υπογράψει σχετική σύµβαση.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το
ενδεχόµενο της κακοµεταχειρίσεώς
τους από τη Λιβύη, η οποία δεν έχει
υπογράψει τη Σύµβαση της Γενεύης
και δεν διαθέτει µηχανισµούς υπο -
δοχής προσφύγων.

5. ΟΗΕ

Στις 20-22 Απριλίου 2009
πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη η
Σύνοδος για τον ρατσισµό, κατά τη
διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του
Ιράν κ. Αχµεντινεζάντ κατηγόρησε,

από του βήµατος, το Ισραήλ ως το
πιο σκληρό και ρατσιστικό κράτος.
Αυτό προκάλεσε αναστάτωση και
την αποχώρηση όλων των αντι -
προσώπων των χωρών της ΕΕ, αλλά
και δεκάδων άλλων χωρών.

Τη Σύνοδο µποϋκοτάρησαν
εξ αρχής οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, ο
Καναδάς, η Ν.Ζηλανδία, η Γερµανία
και η Πολωνία, γιατί διαφώνησαν µε
την απόφαση να µνηµονευθεί στη
διακήρυξη το τµήµα της προη -
γούµενης Συνόδου στο οποίο ανε -
φέρετο το Ισραήλ ως ρατσιστικό
κράτος. 

6. ΗΠΑ

Το έργο των 100 πρώτων
ηµερών του κ. Οµπάµα κρίνεται ως
ικανοποιητικό από το 72% των Αµε -
ρικανών, παρ΄όλο που η έναρξη της
θητείας του συνέπεσε µε τη δίνη της
οικονοµικής κρίσης, τους πολέµους
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και ένα
περιβάλλον διεθνούς αστάθειας.
Ιδιαίτερα ικανοποιητικές κρίνονται
οι διπλωµατικές του κινήσεις στο
ίδιο διάστηµα και κυρίως οι
συνοµιλίες για τα πυρηνικά µε τη
Ρωσία και ο στρατηγικός διάλογος
µε την Κίνα.

Ο κ. Οµπάµα µε µήνυµά του
προς τον ΟΗΕ στις 5 Μαΐου 2009,
ζήτησε απ΄όλα τα κράτη και ιδιαί -
τερα από την Ινδία, το Πακιστάν, τη
Β.Κορέα και το Ισραήλ, να υπο -
γράψουν τη συνθήκη ΝΡΤ, η οποία
απαιτεί τη δέσµευση των χωρών που
την υπογράφουν, ότι δεν θα επι -
διώξουν την απόκτηση πυρηνικών
όπλων, µε αντάλλαγµα τη δέσµευση
των πέντε πυρηνικών δυνάµεων
(ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Βρετανίας
και Γαλλίας) ότι θα κινηθούν προς
την ίδια κατεύθυνση.

Στις 19 Μαΐου 2009 άρχισαν
στη Μόσχα οι συνοµιλίες µεταξύ
ΗΠΑ και Ρωσίας για τη µείωση των
ΠΟ και στις 24 Απριλίου 2009
άρχισαν στη Ρώµη οι διαπραγ -
µατεύσεις για την τροποποίηση της
Συνθήκης START-1 για τον
περιορισµό των στρατηγικών όπλων
που λήγει στις 5 ∆εκεµβρίου 2009.

Η πλήρης κατάργηση των
ΠΟ, που είναι το όραµα του κ.
Οµπάµα, δεν είναι εφικτή. Θα
θεωρηθεί πολύ µεγάλη πρόοδος ο
περιορισµός των πυρηνικών κε -
φαλών από 2.200 που διαθέτει η
κάθε µία από τις δύο χώρες (ΗΠΑ
και Ρωσία) σε 1.500 και ακόµη
µεγαλύτερη αν πέσουν στις 1.000.

Ο ΥΕΘΑ κ. Γκέϊτζ ανα -
κοίνωσε το νέο αµυντικό δόγµα, που

προσαρµόζεται στην αντιµετώπιση
των ανορθοδόξων ανταρτοπολέµων,
που θα αυξάνονται συνεχώς.

Ο κ. Οµπάµα απέφυγε, όπως
ήταν αναµενόµενο, την αναφορά
στη γενοκτονία των Αρµενίων και
έκανε λόγο µόνο για θηριωδίες που
οδήγησαν στο θάνατο 1,5 εκατ.
Αρµενίων. Αλλά και αυτό ακόµη
ενό χλησε τους Τούρκους, που χα -
ρακτήρισαν απαράδεκτες τις
δηλώσεις του.

Ο κ. Οµπάµα πραγµατο -
ποίησε περιοδεία από 3-6 Ιουνίου
2009 σε Μ. Ανατολή και Ευρώπη και
επισκέφθηκε κατά σειρά τη Σαου -
δική Αραβία και είχε συνοµιλίες µε
το Βασιλιά Αµπντάλα, την Αίγυπτο
όπου µίλησε στο Πανεπιστήµιο, τη
Γερµανία και τη Γαλλία όπου
συνάντησε την κ. Μέρκελ και τον κ.
Σαρκοζί και συµµετείχε στους
εορτασµούς για την 55η επέτειο της
νίκης στο Β΄ΠΠ.

7. ΡΩΣΙΑ

α. Σχέσεις µε ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ - ΕΕ

Ένταση στις σχέ -
σεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ προκάλεσε η
απέλαση δύο Ρώσων Ακολούθων
από τη Συµµαχία µε την κατηγορία
της κατασκοπίας και οι ασκήσεις
στη Γεωργία.

Ο κ. Μπεντβέντεφ,
µε δηλώσεις του στις 15 Μαΐου
2009, κάλεσε τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ,
την ΕΕ και τις πρώην Σοβιετικές
∆ηµοκρατίες για τη σύναψη ενός
νέου συµφώνου ασφαλείας,
αποκαλύπτοντας ταυτοχρόνως ότι το
ίδιο θέµα το έχει θέσει και στον κ.
Οµπάµα, κατά τη συνάντησή τους
στο Λονδίνο.

Ο Ρώσος ανα πλη -
ρωτής ΥΠΕΞ κ. Ριαµκόφ, αµφι -
σβήτησε µε δηλώσεις του, ότι οι
ΗΠΑ επανεξετάζουν τα σχέδιά τους
για την εγκατάσταση της αντι -
πυραυλικής ασπίδας.

Στις 20 Μαΐου 2009
πραγµατοποιήθηκε, στο Χαµπά -
ροφσκ της Ρωσίας (30 χλµ από τα
σύνορα µε την Κίνα), η Σύνοδος
Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, κατά την
οποία διεπιστώθη ότι το ζήτηµα της
ενεργειακής ασφάλειας, που ήταν το
κύριο αντικείµενό της, παραµένει
αγεφύρωτο.

β. Αγωγοί

Η Ρωσία πέτυχε,
κα τόπιν πιέσεων του κ. Πούτιν προς
τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, την
υπογραφή της συµφωνίας για την
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κατασκευή του αγωγού South
Stream, που θα µεταφέρει φυσικό
αέριο στην Ευρώπη, δια µέσου
Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρίας,
Ελλάδος και Ιταλίας. Επίσης πέτυχε
και την αγορά τεραστίων αποθε -
µάτων από Αζερµπαϊτζάν και
Τουρκµενιστάν, στερώντας έτσι από
τις ΗΠΑ τα αποθέµατα που προο -
ρίζονταν για τον αγωγό NABUCCO,
που θα µεταφέρει φυσικό αέριο από
το Αζερµπαϊτζάν στην κεντρική και
δυτική Ευρώπη µέσω Τουρκίας,
Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Ουγγαρίας
και Αυστρίας. Κατόπιν αυτού οι
ΗΠΑ, στράφηκαν προς το Καζα κσ -
τάν και του Ουζµπακιστάν για την
εξασφάλιση αερίου, οι οποίες όµως
αρνήθηκαν να υπογράψουν για την
ίδρυση του NABUCCO, γιατί οι
σχέσεις τους µε τη Ρωσία είναι πιο
ισχυρές.

Οι ΗΠΑ επί του παρόντος
βρίσκονται σε δυσχερή θέση, αλλά
είναι βέβαιο ότι δεν θα παραι -
τηθούν της προσπάθειας για την
κατασκευή του NABUCCO, δε -
δοµένου ότι ακολουθούν και τα
κοιτάσµατα του Ιράκ και του Ιράν.

Η επίσηµη έκθεση
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας
της Ρωσίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο
του ανταγωνισµού για την ενέργεια
∆ΕΝ πρέπει να αποκλειστεί η χρήση
στρατιωτικής βίας. Αναφέρει δε ως
πιθανές περιοχές συγκρούσεων τη
Μέση Ανατολή, την Κασπία, τον
Αρκτικό Κύκλο και την Κεντρική
Ασία.

Η Αρκτική που ανα -
φέρεται ως πιθανή εστία συγ -
κρούσεως έχει καταστεί το µήλο
της έριδος για Ρωσία, ΗΠΑ, Κα -
ναδά, Νορβηγία και ∆ανία, που
διεκδικούν εκτάσεις στην επιφά -
νεια και τον πυθµένα µε βάση την
υφαλοκρηπίδα. Το θέµα όµως
είναι τόσο σύνθετο, ώστε το σε -
νάριο της συγκρούσεως, για τον
έλεγχο των αποθεµάτων, να θεω -
ρείται πολύ πιθανό. 

8. ΓΕΩΡΓΙΑ

Ταραχές έχουν ξεσπάσει στη
χώρα, λόγω της εκστρατείας που
έχει εξαπολύσει η αντιπολίτευση
εναντίον του προέδρου κ. Σαα κα -
σβίλι, του οποίου ζητά την πα -
ραίτηση.

Στις 5 Μαΐου 2009 ξεκί -
νησαν στη Γεωργία ασκήσεις του
ΝΑΤΟ, στις οποίες αρνήθηκαν να
συµµετάσχουν οκτώ χώρες της
περιοχής, κατόπιν της αντιδράσεως

της Ρωσίας.

9. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Περιοδεία κ.
Οµπάµα

Ο κ. Οµπάµα στις 3
Ιουνίου 2009 επισκέφθηκε τη Σαου -
δική Αραβία και είχε συνοµιλίες µε
το Βασιλιά Αµπντάλα και στις 4
Ιουνίου 2009 µίλησε στο Πανε -
πιστήµιο του Καΐρου ενώπιον 3.000
καλεσµένων.

Με την ιστορικής
σηµασίας οµιλία του δεσµεύτηκε ότι
θα συνεργαστεί µε τις χώρες της
περιοχής για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της. Έριξε γέφυρες
προς τους µουσουλµάνους, αναφέ -
ροντας ότι η Αµερική δεν βρίσκεται
και δεν µπορεί να βρεθεί σε πόλεµο
µε το Ισλάµ και διευκρινίζοντας ότι
οι ΗΠΑ θα είναι ανελέητες στην
καταδίωξη των βιαίων εξτρεµιστών,
που απειλούν την ασφάλειά της.
Έκανε τολµηρή αυτοκριτική για την
αποικιοκρατία της ∆ύσεως και την
ανατροπή της δηµοκρατικής κυβερ -
νήσεως του κ. Μωσαντέκ στο Ιράν.
Κάλεσε το Ιράν σε διάλογο άνευ
όρων, αλλά το προειδοποίησε ότι το
πυρηνικό του πρόγραµµα έχει φθά -
σει σε κρίσιµο σηµείο και ότι οι
ΗΠΑ είναι αποφασισµένες να
εµποδίσουν "µία κούρσα πυρηνικών
εξοπλισµών στην περιοχή". Ανα -
φέρθηκε στους ακατάλυτους δεσ -
µούς της χώρας του µε το Ισραήλ,
αναγνώρισε τις ταπεινώσεις που
υφίστανται οι Παλαιστίνιοι από την
κατοχή και τάχθηκε υπέρ της
δηµιουργίας ανεξαρτήτου Παλαι -
στινιακού κράτους, ζητώντας από
τον κ. Νετανιάχου να σταµατήσει
την εποικιστική πολιτική της χώρας
του. 

Η οµιλία του κ. Οµπάµα
είχε θετική επίδραση στους
µετριοπαθείς µουσουλµάνους, αλ -
λά οι σκληροπυρηνικές οργανώ -
σεις Χαµάς και Χεζµπολάχ την
χαρακτήρισαν ως άνευ ουσια -
στικού περιεχοµένου. Το Ισραήλ
την έκανε δεκτή µε ανακούφιση
γιατί υπήρχε ο φόβος ότι ο κ.
Οµπάµα θα εξήγγειλε σκληρά
µέτρα εναντίον του, αν δεν στα -
µατήσει αµέσως τους εποικισµούς.

Γενικά η οµιλία του
θεωρείται ικανοποιητική και
αναµένεται να έχει θετικά
αποτελέσµατα στο προσεχές
διάστηµα.  

β. Περιοδεία Πάππα

Ο Πάππας κ. Βενέδικτος
ΙΣΤ΄ πραγµατοποίησε 7ήµερη
περιοδεία στη Μέση Ανατολή η
οποία εκτός από τους θρησκευ -
τικούς, είχε και πολιτικούς στόχους
και κυρίως να αποκαταστήσει τις
σχέσεις του µε τους µουσουλµάνους,
που ξεσηκώθηκαν εναντίον του,
όταν το 2006 χρησιµοποίησε σε
οµιλία τους απόφθεγµα του Εµµα -
νουήλ Παλαιολόγου, που χαρα -
κτήριζε τους διαδόχους του Μωάµεθ
εγκληµατίες, αλλά και µε το Ισραήλ
που τον κατηγορεί για την άρση του
αφορισµού του Επισκόπου Ρίτσαρντ
Γουίλιαµσον, που αµφισβητεί το
ολοκαύτωµα. Τάχθηκε υπέρ ανε -
ξαρτήτου παλαιστινιακού κράτους
και τίµησε τους νεκρούς του ολο -
καυτώµατος, επισκεπτόµενος το
Μουσείο Γιαν Βασέµ στα Ιερο -
σόλυµα.

γ. Ιράκ

Το χρονοδιάγραµµα
του κ. Οµπάµα προβλέπει απο -
χώρηση 90.000 στρατιωτών από τις
140.000 που υπάρχουν µέχρι τον
Αύγουστο του 2010 και των υπο -
λοίπων µέχρι το 2011.

Οι Βρετανοί παρέ -
δωσαν τον έλεγχο της Βασόρας
στους Αµερικανούς και στις 3 Μαΐου
2009 αποχώρησαν και οι τελευταίοι
4.000 στρατιώτες από τις 46.000 που
συµµετείχαν στην εισβολή.

δ. Ισραήλ -
Παλαιστινιακό

Ο κ. Οµπάµα δέχ -
θηκε στον Λευκό Οίκο τον πρω -
θυπουργό του Ισραήλ κ. Νετανιάχου
στις 18 Μαίου 2009 και τον πίεσε να
αποδεχθεί τη λύση της δηµιουργίας
Παλαιστινιακού κράτους και να
σταµατήσει τους εποικισµούς, αλλά
ο κ. Νετανιάχου έµεινε αµετα κί -
νητος στις θέσεις του. ∆έχθηκε επί -
σης και τον πρόεδρο της Παλαι -
στινιακής Αρχής κ. Αµπάς στις 4
Ιουνίου 2009 και τον διαβεβαίωσε
ότι υποστηρίζει τη λύση για
ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Σε τροχιά σύγ κρου -
σης βρίσκονται ΗΠΑ και Ισραήλ
µετά την απόρριψη από την ισραη -
λινή κυβέρνηση στις 28 Μαΐου 2009
του αιτήµατος της κ. Χίλαρι Κλίντον
για κατεδάφιση των οικισµών.
∆ιαφωνία υπάρχει και στο θέµα του
Ιράν, που το Ισραήλ επιµένει ότι δεν
πρέπει να αρχίσει διάλογος πριν
λυθεί το Παλαιστινιακό, ενώ ο κ.
Οµπάµα έχει ταχθεί υπέρ του
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διαλόγου, ανεξαρτήτως της πορείας
του Παλαιστινιακού, αλλά µε τη
δέσµευση, ότι ο διάλογος θα διαρ -
κέσει µέχρι το τέλος του έτους και
αν δεν βρεθεί λύση, τότε να
επιβληθούν κυρώσεις.

Ο σκληροπυρηνικός
ΥΠΕΞ του Ισραήλ κ. Λίµπερµαν,
κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα
στις 3 Ιουνίου 2009, δήλωσε ότι η
χώρα του δεν πρόκειται να βοµ -
βαρδίσει το Ιράν, το πυρηνικό πρό -
γραµµα του οποίου είναι πρόβληµα
της διεθνούς κοινότητος και
πρωτίστως των Αράβων.

Απέτυχαν οι συνο -
µιλίες µεταξύ Χαµάς και Φατάχ, που
επανελήφθησαν στις 26 Απριλίου
στο Κάϊρο µε στόχο τη γεφύρωση
των µεταξύ τους διαφορών. Κατόπιν
αυτού ο κ. Αµπάς προχώρησε στις
22 Μαΐου 2009 σε ανασχηµατισµό
της κυβερνήσεως της Παλαι -
στινιακής Αρχής, της οποίας τα µισά
µέλη προέρχονται από τη Φατάχ.

ε. Ιράν

Τόσο ο κ. Οµπάµα
όσο και η κ. Κλίντον έστειλαν κατ΄
επανάληψη το µήνυµα στο Ιράν ότι
οι ΗΠΑ είναι έτοιµες να προ -
χωρήσουν σε απ΄ευθείας διάλογο,
χωρίς τον όρο της δακοπής του
πυρηνικού προγράµµατος, αλλά µε
στόχο την εγκατάλειψή του. Επίσης
ότι ο διάλογος, θα πρέπει να έχει
περατωθεί εντός του έτους.

Η κ. Κλίντον δή -
λωσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων
στις 23 Απριλίου 2009 ότι σε δύο
µόνο περιπτώσεις θα επιβληθούν
κυρώσεις στο Ιράν : Αν απορρίψει
τις προτάσεις για διάλογο ή αν
αποτύχουν οι συνοµιλίες.

Ο κ. Αχµεντινεζάν
απέρριψε το διάλογο µε
χρονοδιάγραµµα, που πρότεινε ο κ.
Οµπάµα, δηλώνοντας ότι µπορεί να
συζητήσει για όλα τα θέµατα εκτός
από το πυρηνικό πρόγραµµα της
χώρας του. 

Στις 12 Ιουνίου
2009 διεξήχθησαν οι προεδρικές
εκλογές στη χώρα τις οποίες κέρδισε
ο κ. Αχµεντινεζάντ µε 63% ύστερα
από σκληρή προεκλογική αντιπα -
ράθεση µε τον µετριοπαθή πρω -
θυπουργό κ. Μουσοβί, ο οποίος δεν
αποδέχθηκε την ήττα του και κατήγ -
γειλε τον αντίπαλό του για
εκτεταµένες ατασθαλίες.

Μετά την επανεκλογή του
κ. Αχµεντινεζάντ δεν αναµένεται
ουσιαστική αλλαγή στο πυρηνικό
πρόγραµµα του Ιράν γιατί ο
πνευµατικός ηγέτης κ. Αγιατολάχ

Αλί Χαµενεί, που έχει τη µε -
γαλύτερη εξουσία στη χώρα, συµ -
φωνεί µε τον κ. Αχµεντινεζάντ και
στηρίζει την πολιτική του. Τα
πάντα όµως θα εξαρτηθούν από
την πολιτική του κ. Οµπάµα.

στ. Λίβανος

Με ανακούφιση δέ -
χ  θηκαν ΗΠΑ και ΕΕ την απρο -
σδόκητη ήττα, στις βουλευτικές
εκλογές που διεξήχθησαν στο
Λίβανο στις 7 Μαΐου 2009, του κόµ -
µατος της φιλοϊρανικής και φιλο -
συριακής οργανώσεως Χεζµπολάχ
από τον φιλοδυτικό συνασπισµό του
οποίου ηγείται ο Σάαντ Χαρίρι,
γυιός του δολοφονηθέντος πρώην
πρωθυπουργού Ραφίκ.

Οι διαπραγµατεύ -
σεις εθνικής ενότητος, όπως η απε -
ρχοµένη, θα είναι πολύ δύσκολες,
γιατί οι µεν νικητές ζητούν τον
αφοπλισµό της Χεζµπολάχ, ενώ οι
ηττηµένοι αξιώνουν να αναγνω -
ριστεί η νοµιµότητα του οπλο -
στασίου τους και ότι το Ισραήλ είναι
εχθρικό κράτος.

Το Ισραήλ προει -
δοποίησε την κυβέρνηση που θα
σχηµατιστεί, ότι θα είναι υπεύθυνη
για τυχόν επιθέσεις εναντίον του από
το έδαφος του Λιβάνου.

10.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν

Συνεχίζονται οι επι -
χειρήσεις των δυνάµεων του ΝΑΤΟ
κατά των Ταλιµπάν και οι
αεροπορικοί βοµβαρδισµοί, που
έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση
των κατοίκων, λόγω των απωλειών
των αµάχων.

Οι ΗΠΑ αντικα -
τέστησαν τον ∆ιοικητή της ISAF
Στρατηγό κ. Μακίρναν µε τον
Στρατηγό κ. Μακριστάλ.

Η αντικατάσταση αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι ο
απερχόµενος ∆ιοικητής επέµενε να
αντιµετωπίζει τους Ταλιµπάν µε
µεθόδους τακτικού στρατού και
όχι µε ανορθόδοξες ενέργειες,
όπως είναι το νέο δόγµα των ΗΠΑ.

Ο ειδικός απεσταλ -
µένος του κ. Οµπάµα στην περιοχή
κ. Χόλµπρουκ άρχισε να υλοποιεί το
νέο δόγµα που περιλαµβάνει εκτός
της ισχύος και άλλα µέσα, όπως
πειθώ, διπλωµατία, υποδοµές, οικο -
νοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Η
απόδοση του νέου αυτού δόγµατος
του κ. Οµπάµα θα φανεί, σύµφωνα

µε δηλώσεις του Συµβούλου Ασ -
φαλείας του προέδρου Στρατηγού κ.
Τζόουνς, σε ένα χρόνο.

β. Κίνα

∆ρακόντια µέτρα
έλαβε η κυβέρνηση για να παρεµ -
ποδίσει τις τελετές µνήµης για την
20ή επέτειο της αιµατηρής κατα -
στολής των φοιτητικών εκδηλώσεων
στην πλατεία Τιέν Αµέν του
Πεκίνου, µε τους χιλιάδες νεκρούς
τον Ιούνιο του 1989.

γ. Πακιστάν

Ο Πακιστανικός
στρατός ύστερα από εκτεταµένες
επιχειρήσεις που άρχισαν στις 29
Απριλίου 2009 εξεδίωξε τους Τα -
λιµπάν από την Κοιλάδα Σουάτ την
οποία, παρά την συµφωνία ειρη -
νεύσεως µε αντάλλαγµα την εφαρ -
µογή της σαρίας σ΄αυτή, ήλεγχαν
απολύτως και απειλούσαν να εκ -
στρατεύσουν και κατά της πρω -
τεύουσας Ισλαµαµπάντ. Οι επιχει -
ρήσεις ανάγκασαν 2,5 εκατ. κα -
τοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους. Ο κ. Χόλµπρουκ έκανε έκ -
κληση σε όλες τις χώρες να βοη -
θήσουν για να αποφευχθεί µια
ανθρωπιστική καταστροφή.

δ. Βόρεια Κορέα

Στις 25 Μαΐου 2009
η Β. Κορέα προχώρησε στη δεύτερη
πυρηνική της δοκιµή, µετά την
πρώτη του Οκτωβρίου 2006,  προ -
καλώντας τις έντονες επικρίσεις της
∆ιεθνούς Κοινότητος. Το ΣΑ των
ΗΕ σε έκτακτη συνεδρίαση, υπό την
προεδρία της Ρωσίας, καταδίκασε
την ενέργεια, ως κατάφορη
παραβίαση του διεθνούς δικαίου,
ενώ τα 5 µόνιµα µέλη του (ΗΠΑ,
Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία, Κίνα)
αποφάσισαν µαζί µε την Ιαπωνία και
τη Ν. Κορέα την επιβολή κυρώσεων.

Η πυρηνική δοκιµή,
αλλά και οι συνεχιζόµενες απειλές
της Β. Κορέας, για εκτόξευση και
άλλων πυραύλων ικανών να πλή -
ξουν ακόµη και την Αλάσκα, έχουν
δηµιουργήσει σκηνικό πολέµου
στην περιοχή, µε τις αµερικανικές
και νοτιοκορεατικές δυνάµεις να
έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιµότητα.

Στις 12 Ιουνίου
2009 το ΣΑ/ΟΗΕ ψήφισε, µε τη
συµφωνία Ρωσίας και Κίνας, αυ -
στηρότερες εµπορικές και διπλω -
µατικές κυρώσεις εναντίον της
Β.Κορέας µε τις οποίες απαγο -
ρεύεται η εξαγωγή κάθε οπλικού
συστήµατος, που είναι η µόνη πηγή
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συναλλάγµατος ύψους 1,5 δις
δολάρια το χρόνο και επιτρέπονται
οι επιθεωρήσεις από κράτη µέλη του
ΟΗΕ κάθε εµπορεύµατος µε προο -
ρισµό τη Β. Κορέα και την κατα -
στροφή όσων εµπίπτουν στις
απαγορεύσεις.

Στις 13 Ιουνίου
2009, µία ηµέρα µετά την ανακοί -
νωση των κυρώσεων από το
ΣΑ/ΟΗΕ η Β.Κορέα παραδέχθηκε,
για πρώτη φορά επισήµως, ότι έχει
πρόγραµµα εµπλουτισµού ουρανίου,
ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει
στην παραγωγή του για στρα τιω -
τικούς σκοπούς.

Ο κ. Κιµ µε την προ -
κλητική του στάση αποβλέπει,
αφ΄ενός µεν στο να εξασφαλίσει τη
στήριξη των σκληροπυρηνικών
στρατιωτικών στη διαδοχή του
από τον 26χρονο γυιό του Κιµ
Τζογκ Ουν, όπως και αυτός διε -
δέχθη τον πατέρα του, και
αφ΄ετέρου στο να προκαλέσει τον
κ. Οµπάµα να διαπραγµατευθεί
απ΄ευθείας µαζί του, αποδεχόµενος
τη Β. Κορέα ως πυρηνική δύναµη,
αλλά και για να κερδίσει µεγα -
λύτερη οικονοµική βοήθεια.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες
έχει εξασφαλίσει τον πρώτο του
στόχο και αναµένεται να ανα -
κοινωθεί και επίσηµα η διαδοχή.
Όσο για το δεύτερο θα εξαρτηθεί
από τη στάση του κ. Οµπάµα, ο
οποίος επί του παρόντος φαίνεται
διατεθηµένος να λάβει σκληρά
µέτρα εναντίον της Β.Κορέας.

11.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο κ. Οµπάµα κατάφερε να
κερδίσει τους λατινοαµερικανούς
ηγέτες και να ρίξει γέφυρες συνερ -
γασίας µαζί τους, κατά τη διάρκεια
της 5ης Παναµερικανικής διασκέ -
ψεως του Οργανισµού Αµερικα -
νικών Κρατών (ΟΑΚ) που µετείχε.
Ιδιαίτερη επιτυχία του θεωρείται η
φιλική προσέγγιση µε τον πρόεδρο
της Βενεζουέλας κ. Τσάβες και η
αποκατάσταση των διπλωµατικών
σχέσεων των χωρών τους.

Οι ΗΠΑ χαλάρωσαν το
εµπάρκο κατά της Κούβας και
επέτρεψαν στους Κουβανούς που
ζουν στην Αµερική να επισκέπτονται
τη χώρα τους και να στέλνουν όσα
εµβάσµατα θέλουν.

Εκτιµάται ότι ο κ. Οµ -

πάµα, µε την πολιτική του, θα
αλλάξει σε πολύ σύντοµο χρόνο το
κλίµα και ότι θα αποκαταστήσεις
τις σχέσεις των ΗΠΑ µε το σύνολο
των λατινοαµερικανικών χωρών.

12.ΑΦΡΙΚΗ

α. Ν. Αφρική

Το κόµµα του Κογ -
κρέσου (ANC), του οποίου ηγήθηκε
στο παρελθόν ο Νέλσον Μαντέλα,
κέρδισε τις εκλογές που διεξή -
χθησαν στις 21 Απριλίου 2009,
χωρίς όµως να αποσπάσει την
πλειοψηφία των 2/3, που απαιτείται
για την αναθεώρηση του Συν -
τάγµατος, όπως επεδίωκε ο ηγέτης
του κ. Ζούµα, που κατηγορείται για
διαφθορά και χωρίς την ανα -
θεώρηση κινδυνεύει να βρεθεί στη
φυλακή.

β. Σοµαλία

Συνεχίζονται οι πει -
ρατείες στα ανοικτά της Σοµαλίας,
παρά την παρουσία των ναυτικών
δυνάµεων της ΕΕ και των ΗΠΑ, που
έχουν αποτρέψει πολλές απόπειρες.

Οι πειρατές δια -
θέτουν πληροφοριοδότες στην
Υεµένη, το Ντουµπάϊ, το Σουέζ,
αλλά και στο Λονδίνο, σύµφωνα µε
έγγραφο της ευρωπαϊκής αντικα -
τασκοπίας, που απεκάλυψε ραδιο -
φωνικός σταθµός της Ισπανίας. Από
αυτούς παίρνουν πληροφορίες για
τις κινήσεις των πλοίων και κυρίως
για τα µέτρα ασφαλείας, που λαµ -
βάνει κάθε εµπορικό πλοίο και
γι΄αυτό µπορούν και τα εξουδε -
τερώνουν εύκολα.

13.∆ΙΕΘΝΗΣΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύµφωνα µε τις αµερι κα -
νικές υπηρεσίες πληροφοριών η Αλ
Κάϊντα έχει ενισχύσει την παρουσία
της στο Αφγανιστάν, στρατο λο -
γώντας οπλαρχηγούς.

Συνελήφθησαν ως συνερ -
γάτες της Αλ Κάϊντα δύο Βρετανοί
υπήκοοι στη ∆αµασκό και δύο
Γάλλοι στην Ιταλία.

Ο Αµερικανός πολίτης
Ντάνιερ Άντρεα Σαν Ντιέγκο, 31
ετών, συµπεριελήφθη στη λίστα των
καταζητουµένων τροµοκρατών της
Αλ Κάϊντα.

Στη Βρετανία συνελή φθη -
σαν 12 ύποπτοι, κυρίως Παλαι -

στίνιοι, ως ύποπτοι για τροµο κρα -
τικές ενέργειες.

Συνελήφθη ο Οµάρ Αλ
Μπακαντί, που φέρεται ως ο
αρχηγός της Αλ Κάϊντα στο Ιράκ.

Ο Πακιστανός πρόεδρος κ.
Αλί Ζαρνταρί ανακοίνωσε ότι ο
Οσάµα Μπιν Λάντεν είναι νεκρός,
σύµφωνα µε Πακιστανικές υπηρε -
σίες πληροφοριών.

Στην Τουρκία συνελή -
φθησαν 28 άτοµα κατηγορούµενα
για επαφές µε την Αλ Κάϊντα.

Σύµφωνα µε το περιοδικό
ΤΙΜΕ, υφίστανται φόβοι ότι ο δρ
Καν, που ήταν επικεφαλής του πυ -
ρηνικού προγράµµατος του Πακι -
στάν, είχε επαφές µε την Αλ Κάϊντα
και ότι ένα µέρος της τεχνογνωσίας
έχει περάσει στα χέρια της. 

Ο πρώην µαχητής της Αλ
Κάϊντα, Αλία Μαρί, από το Κατάρ,
οµολόγησε σε οµοσπονδιακό δικα -
στήριο των ΗΠΑ ότι την περίοδο
1998-2001 εκπαιδεύτηκε σε στρα -
τόπεδο του Πακιστάν και ότι παρείχε
υλική υποστήριξη στην οργάνωση.
Επίσης ότι είχε συναντήσει στο
Πακιστάν τον Χαλίντ Σείχ Μοχά -
µεντ, που θεωρείται ως ο εγκέφαλος
των τροµοκρατικών επιθέσεων της
11ης Σεπτεµβρίου 2001, και ότι
εισήλθε στις ΗΠΑ την 10ην Σε -
πτεµβρίου 2001 και συγκέντρωνε
πληροφορίες για την Αλ Κάϊντα.

Την ώρα που ο κ. Οµπάµα
έφθανε στην Σαουδική Αραβία στις
3 Ιουνίου 2009, το δίκτυο Αλ
Τζαζίρα µετέδιδε µαγνητοσκο -
πηµένο µήνυµα του Μπιν Λάντεν µε
το οποίο κατηγορεί τον Αµερικανό
πρόεδρο, ως υπεύθυνο για την
εκστρατεία στην Κοιλάδα Σουάτ του
Πακιστάν, που προκάλεσε φόνους,
καταστροφές και τον εκτοπισµό ενός
εκατοµµυρίου µουσουλµάνων. Προ -
ει δοποίησε δε τους Αµερικανούς για
τα δέοντα αντίποινα. Λίγες ώρες
µετά την οµιλία του κ. Οµπάµα στο
Κάϊρο δηµοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα
φανατικών ισλαµιστών και άλλο
µήνυµα του Μπιν Λάντεν µε το
οποίο τους καλεί να προετοιµαστούν
για έναν µακρύ πόλεµο εναντίον των
απίστων.

Ηχογραφηµένο µήνυµα σε
ισλαµική ιστοσελίδα ανάρτησε και ο
υπαρχηγός της Αλ Κάϊντα Αϊµάν Αλ
Ζουάχρι, που κάλεσε τους Αιγυ -
πτίους να µην "γοητευθούν από τα
ωραία λόγια του Οµπάµα και να του
δείξουν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος".
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Ο Πλάτων γνωρίζει ότι η κατάσταση που διαµορφώνεται σε ένα κράτος είναι συνάρτηση του ήθους: της
αρετής και της δικαιοσύνης πρωτίστως των αρχόντων (αφού τελικά µόνον  ατοµικά προσδιορισµένοι άνθρωποι
άρχουν κι όχι "οι νόµοι" ή "οι ιδέες" ή "ο λαός") αλλά και της ηθικής ουσίας που θα υπάρχει στους αρχοµένους.
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Η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) ιδρύθηκε µε την υπ΄αριθ. 1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρω  τοδικείο Πειραιώς, µε
έδρα τον Πει ραιά, την δε 9-8-97 µετέφερε την έδρα της στην Αθήνα.

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

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

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

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

44447777

Μέλη της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.Μέλη της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
σε εκδήλωσή τηςσε εκδήλωσή της

στον Ναυτικό Όµιλοστον Ναυτικό Όµιλο
ΕλλάδοςΕλλάδος
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