


Οι Πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ συναντήθηκαν, αρχές
Ιουλίου στη Μόσχα, υπείκοντες στις ανάγκες της "στρα-
τηγικής της ειρήνης" και στα πλεονεκτήµατα της τακτικής
"της τηρήσεως της επαφής" προς διάγνωση των προθέσεων
και εκτίµηση των δυνατοτήτων εκατέρωθεν, πιθανώς και την
ανταλλαγή σκέψεων δια την από κοινού αντιµετώπιση, ως
αντιπάλου δέους, της πολυπληθυσµιακής και ταχέως ανα-
πτυσσοµένης Κίνας. Η τελευταία, αναζητούσα εταίρους,
πρωτοστατεί εσχάτως στην ιδέα της αµφισβήτησης του
κεντρικού ρόλου του δολαρίου στο παγκόσµιο εµπόριο και
της αντικαταστάσεώς του υπό ενός κοινού νοµίσµατος, µε
καταστρεπτικές συνέπειες, τόσο δια την αµερικανική όσο και
την παγκόσµια οικονοµία. Συµφώνησαν δια µείωση πυρη-
νικών, χρήση ρωσικού εναερίου χώρου, ενέργεια, αντιµετώ-
πιση τροµοκρατίας, καταπολέµηση ναρκωτικών, στρατιω-
τικές ανταλλαγές, ενίσχυση οικονοµικών και επιστηµονικών
δεσµών. Παρέµειναν αµετακίνητοι στις θέσεις των χωρών
των περί την αντιπυραυλική ζώνη, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ,
την ανεξαρτησία της Αµπχαζίας και Ν.Οσετίας και την αντι-
µετώπιση των ιρανικών πυρηνικών προθέσεων. Ο κοινός
εχθρός ενώνει.

"∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" το όνοµα
των Σκοπίων µε τη νέα πρόταση του Μάθιου Νίµιτς, δια-
µεσολαβητή και µάλλον κοµιστή αµερικανικών εντολών δια
επίτευξη λύσεως πριν την ετήσια σύνοδο κορυφής των Βρυ-
ξελών. Παραµένουν ανεξιχνίαστες οι προθέσεις του κοµιστή
δια τη µοναδικότητα της ονοµασίας, τη γλώσσα και την
εθνική ταυτότητα του πολυεθνικού κράτους, το οποίο έχει
ήδη προσφύγει κατά της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο λόγω της άρνησης ένταξής του στο ΝΑΤΟ κατά την
παρελθούσα σύνοδο του Βουκουρεστίου.

Οι Βορειοηπειρώτες, του 15% του πληθυσµού της
Αλβανίας, κατέστησαν µειοψηφία του 1,8% στις εθνικές
εκλογές της γείτονος χώρας είτε ενταχθέντες στα αλβανικά
κόµµατα, είτε απέχοντες, µετανάστες, στην Ελλάδα, αγνοή-
σαντες αγώνες και θυσίες των προγόνων των και το εθνικό
χρέος δια συµπαγή παρουσία και διαδραµάτιση σηµαίνοντος
ρόλου στη διακυβέρνηση της Αλβανίας, όπως τούτο συµ-
βαίνει µε άλλες µειονότητες σε πολλές χώρες. Αδήριτη ανάγ-
κη η επιστροφή των Βορειοηπειρωτών στις πατρογονικές
εστίες, που κινδυνεύουν να αλλοτριωθούν. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση πρέπει να κινείται και η ελληνική εθνική στρα-
τηγική, εκµεταλλευοµένη τις δυνατότητες που της παρέχει η
θέση στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ κατά την ενταξιακή, προς αυτά,
πορεία της Αλβανίας, αλλά και οι παροχές προς τους Αλ-
βανούς, µετανάστες, της Ελλάδος.

Η επιχείρηση της απόβασης, µάλλον αποβίβασης,
των Τούρκων στην Κύπρο την 20ή Ιουλίου του 1974 θα
παραµείνει στην ιστορία ως µία καλά µελετηµένη, από πολ-
λού χρόνου σχεδιασµένη, ως άσκηση προγραµµατισµένη και
στον κατάλληλο χρόνο εκτελεσµένη, που είχε ως σκοπό τη
διχοτόµηση της Κύπρου, την κατάληψη και εκτούρκευση του
38% αυτής. Ήταν το ραντεβού της υποµονής, της επιµονής,
της σταθεράς εθνικής στρατηγικής στον εκλεγέντα σκοπό και
της άλλης πλευράς της αµετροέπειας, της διχόνοιας, της
επιπολαιότητας, της άγνοιας και του αυτοσχεδιασµού, σε ένα

περιβάλλον διεθνές και εθνικό, επιδεξίως διαµορφωµένο
εκατέρωθεν, το οποίο απέβλεπε σε ίδια οφέλη µε συντονι-
σµένες διαδοχικές ενέργειες. Κοµβικό σηµείο της αλυσίδας
των ενεργειών το παράλογο και ασυγχώρητο πραξικόπηµα
κατά του εθνάρχου Μακαρίου της 15ης Ιουλίου, το οποίο
εθεωρήθη ως η αφορµή της τουρκικής επέµβασης.

Όµως κατά το "ουδέν κακόν αµιγές καλού" επήλθε
της συµφοράς η αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελ-
λάδα, όπου λαµπρώς κατ΄έτος εορτάζεται ως µείζονος σηµα-
σίας, αντί της προσηκούσης περισυλλογής και της οφειλο-
µένης, προς τους αδικοχαµένους, µνήµης και της αναλήψεως
συλλογικής προσπάθειας ανασύνταξης των δυνάµεων του
έθνους προς ανακατάληψη των απωλεσθέντων.

Η Τουρκία συνεχίζει την κατοχή στην Κύπρο, της
οποίας την ευρωπαϊκή ταυτότητα αγνοεί αν και έχει την
ανάγκη της ψήφου της στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία
της. Στο Αιγαίο συνεχίζει τις προκλητικές παραβάσεις και
παραβιάσεις µε τον αέρα περιφερειακής δύναµης µετά και
τις τελευταίες προσεγγίσεις ΗΠΑ και Ρωσίας για διαφορε-
τικούς σκοπούς, αποσκοπούσα στην εκβίαση ευνοϊκής ευρω-
παϊκής απόφασης για την ενταξιακή της πορεία.

Αυγουστιάτικα ήλθε στην Αθήνα ο νέος Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ, ο ∆ανός Άντερς Φογκ Ρασµούσεν προκειµένου και
εκµαιεύσει τις ελληνικές προθέσεις επί των απαιτήσεων της
συµµάχου Τουρκίας σε βάρος της χώρας µας, αφού όπως
οµολόγησε η εξοµάλυνση των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας
αποτελεί µία των προτεραιοτήτων της θητείας του. ∆εν
απέφυγε να χαρακτηρίσει τις αήθεις δράσεις της Τουρκίας
στο Αιγαίο ως διµερές ζήτηµα, ούτε και να µην αναφερθεί σε
"ελληνοτουρκικές διαφορές" οι οποίες επηρεάζουν τη συνερ-
γασία ΕΕ-ΝΑΤΟ. Εσκεµµένες ενέργειες που οριοθετούν προ-
θέσεις και προσαρµογές στην εργολαβική ανάληψη υπό των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ της αναβάθµισης του ρόλου της Τουρκίας.

Τα αυγουστιάτικα µελτέµια, για δεύτερη φορά τα
τελευταία χρόνια, έφεραν και τις αλλαγές στην κορυφή της
ηγεσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, προσαρµοσµένες, αν όχι
εξαγνισµένες, στις Νατοϊκές ανάγκες, παρά τις εθνικές απαι-
τήσεις που τις ήθελαν χειµερινές. Αλλαγές, λοιπόν, προτε-
ραιοτήτων και η, για πολλά χρόνια "στο σφυρί" θητεία κα-
τήντησε εµβρυακή, εννιάµηνη.

Τα µελτέµια έφεραν και τις εκτεταµένες πυρκαϊές
στην Αττική γη, η οποία αναµφισβήτητα θα αλλάξει χρήση
και αξία, ώστε να προσφερθεί θυσία στο βωµό του συγχρό-
νου χρηµατιστηρίου και των σ΄αυτό "εισηγµένων" εταίρων,
µηδέ του κράτους εξαιρουµένου, το οποίο προτάσσει το
οικονοµικό συµφέρον, ευνοεί τον πλουτισµό των επιτηδείων
και τα αναδεικνύει ως την έκφραση του συγχρόνου πατριω-
τισµού. Αδυναµίες και παραλείψεις, διαπιστωθείσες, παρα-
µένουν αθεράπευτες επί πολλά χρόνια. Ίσως η δηµιουργία
σώµατος δασοπυροσβεστών µε υπαγωγή και των αγρο-
φυλάκων υπό το Υπουργείο Γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος) να αποτελεί την καλύτερη λύση, ασφα-
λώς δε και µε τη συνδροµή των Ενόπλων ∆υνάµεων, ως το
ανταποδοτικό τέλος του χρέους της στράτευσης των ελλη-
νοπαίδων.
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Η πλήρης αποστρατικοποίηση της Κύπρου,
περιλαµβανοµένου του Κυπριακού Κράτους, είναι
επιλογή καταστροφική για τον Ελληνισµό της Κύ-
πρου στα πλαίσια οποιασδήποτε λύσης. Ευνοεί
µόνο τη Τουρκία και Βρετανία.

Μια αφοπλισµένη Κύπρος, πλησίον των
ακτών της Τουρκίας, εξυπηρετεί τις αποδεδειγµένες
επεκτατικές βλέψεις της σε βάρος του νησιού. ∆εν
αρκείται µε την κατοχή του βορείου τµήµατος, αλλά
στοχεύει στον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, για
λόγους οι οποίοι σχετίζονται µε την ασφάλειά της
και την αύξηση του γεωπολιτικού βάρους της, στον
µεγάλης στρατηγικής αξίας, χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου (ΑΜ). Ο αφοπλισµός του Κυπριακού
κράτους, εξυπηρετεί την Τουρκία, ακόµα και στην
απίθανη περίπτωση που θα αποδεχθεί κατάργηση
των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας 1960.

Οι ρυθµίσεις των θεµάτων ασφάλειας, στο
σχέδιο Ανάν, ήσαν οι ιδανικές για την Τουρκία.
Αφοπλισµός Κυπριακού κράτους, διατήρηση επεµ-
βατικών δικαιωµάτων και στρατιωτικού αποσπά-
σµατος στο νησί, αλλά και παρουσία τουρκικών
πολεµικών πλοίων και αεροσκαφών, χωρίς την
άδεια του Κυπριακού Κράτους, µε την ενσωµάτωση
τριών συµφωνιών µε το ψευδοκράτος, για την
ασφάλεια ακτών και την έρευνα-διάσωση (µια από
τις πολλές παγίδες του σχεδίου).

Η Βρετανία ευνοεί την πλήρη αποστρα-
τικοποίηση γιατί µε τις Βρετανικές Βάσεις (ΒΒ) θα
εκµεταλλεύεται µονοπωλιακά τα στρατηγικά
πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου

στην ΑΜ. Στόχος της Βρετανίας στα πλαίσια λύσης
είναι η ισχυροποίηση και διαιώνιση του Καθε-
στώτος των ΒΒ. Ένα αφοπλισµένο. Ανίσχυρο κρά-
τος στη Κύπρο, που θα λειτουργεί στη βάση µιας
εύθραυστης ισορροπίας µεταξύ των δύο κοινοτή-
των, αποτελεί τη καλύτερη επιλογή για να µην
απειλείται το απαράδεκτο καθεστώς των ΒΒ.

Η πλήρης αποστρατικοποίηση της Κύπρου
θα έχει τόσα πολλά µειονεκτήµατα, που δηµιουργεί
εύλογα την απορία, πόσο σοβαρά µελετήθηκε η
γεωπολιτική διάσταση του θέµατος από την πλευρά
µας, που υποστηρίζει στις συνοµιλίες αυτή τη θέση.
Θα περιορισθώ µόνο σε µερικές επισηµάνσεις.

(1) Η Κύπρος θα αποτελεί το µοναδικό
κράτος µέλος της ΕΕ χωρίς Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆)
και το µοναδικό κράτος µέλος του ΟΗΕ που θα στε-
ρηθεί, µε τη δική του συναίνεση το αναφαίρετο δι-
καίωµα της αυτοάµυνας (άρθρο 51 του καταστατι-
κού χάρτη των ΗΕ) που αποτελεί και βασική παρά-
µετρο της συνθήκης της Λισαβώνας, η οποία δεσ-
µεύει τα κράτη µέλη της ΕΕ να βελτιώνουν τις
στρατιωτικές δυνατότητές τους και να παρέχουν
συνδροµή µε όλα τα µέσα σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση σύµφωνα µε το άρθρο
51.

(2) Η Κύπρος βρίσκεται σε περιοχή µε-
γάλης γεωστρατηγικής σηµασίας (ενέργεια, ασ-
φάλεια) και σε περίπτωση κρίσης η αποστρα-
τικοποίηση θα παραβιασθεί από γειτονικές ή άλλες
δυνάµεις. Όταν δηµιουργείται κενό ασφάλειας σε
τέτοιες περιοχές κάποιοι άλλοι το καλύπτουν. Η

AΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗAΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Του Αντιστρατήγου ε.α. κ. Φοίβου Κλόκκαρη
τέως υπουργού αµύνης Κύπρου
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Ακόµη στο εσωτερικό µέτωπο η εκλογολογία, η προεδρολογία και ολίγη γριπολογία ταλανίζουν την κοινή
γνώµη, η οποία παρά ταύτα έχει πεισθεί πως ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι σκόπιµο να εκλέγεται απ΄ευθείας από
τους πολίτες, ώστε να αποτελεί το αντίβαρο του πρωθυπουργικοκεντρικού ελληνικού παραδόξου, του κοµµατι-
κοποιηµένου κράτους.

Πάντως οι φιλοδοξούντες Έλληνες ανησυχούν και αναζητούν λύση, η οποία θα δώσει διέξοδο από την ηθική
κρίση στην οποία επί πολλά χρόνια έχει βυθισθεί η χώρα.

Τέλος, αρχοµένου του νέου ακαδηµαϊκού έτους του Ινστιτούτου, προσκαλούµε τα µέλη και τους φίλους να µας
πλαισιώσουν και να µας συνδράµουν προς ευόδωση των σκοπών και του έργου της Εταιρείας.

Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.(30 Αυγούστου 2009)
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Κύπρος θα είναι ένα ασπόνδυλο κράτος σε ένα από
τα στρατηγικότερα σηµεία του πλανήτη, έρµαιο στη
βουλιµία των ξένων και ιδιαίτερα της Τουρκίας.

(3) Η Κύπρος βρίσκεται πλησίον της ασ -
ταθούς περιοχής της Μέσης Ανατολής (ΜΑ) από
όπου ενδέχεται να προκύψουν απειλές κατά της
ασφάλειάς της, αλλά και της ασφάλειας της ΕΕ.
Κυρίως ασύµµετρες απειλές, όπως η τροµοκρατία,
το λαθρεµπόριο όπλων, η λαθροµετανάστευση
κ.λ.π. 

(4) Η πλήρης αποστρατικοποίηση ευνοεί
τη Τουρκία και Βρετανία σε βάρος της Κύπρου,
όπως αναλύθηκε στην αρχή του παρόντος κειµένου.

(5) Η Κύπρος χωρίς Ε∆ δεν θα έχει τη
δυνατότητα να ασκεί τα Κυριαρχικά δικαιώµατά
της (ξηρά, θάλασσα, αέρα) να προστατεύει τα εθνι -
κά της συµφέροντα, να συµµετέχει ισότιµα µε τα
άλλα κράτη της ΕΕ στην ΚΕΠΠΑ (θα µειωθεί η
γεωπολιτική βαρύτητά της για την ΕΕ) και να πα -
ρέχει ασφάλεια στους πολίτες της. Ας διδαχθούµε
από τα τραυµατικά βιώµατά µας, αλλά και άλλων
λαών. Αν δεν µεριµνήσουµε οι ίδιοι για την ασφά -
λειά µας ποιος θα το πράξει; Τι έπραξαν οι εγγυή -
τριες δυνάµεις και τα ΗΕ για την προστασία µας το
1974; Ποιος προστάτευσε τους 12.000 εγκλω -
βισµένους κατοίκους της Καρπασίας που σήµερα
παρέµειναν µόνο 200; Μήπως η συµφωνία της 3ης
Βιέννης του 1975; Τι έπραξε η ΕΕ για την Ελλάδα
στα Ίµια; Ποιος προστάτευσε τους κατοίκους της
Γάζας; Μήπως τα ψηφίσµατα του ΣΑ/ΟΗΕ,
αντίστοιχα µε εκείνα της Κύπρου για απόσυρση των

στρατευµάτων που παραµένουν ανεκτέλεστα από
την Τουρκία εδώ και 35 χρόνια; Ό,τι Ελληνικό
περισώθηκε το 1974, οφείλεται στο αίµα κάποιων
ηρωϊ κών µονάδων της Εθνικής Φρουράς και της
ΕΛ∆ΥΚ. Η άποψη ότι οι µικρές χώρες είναι µάταιο
να επενδύουν στην άµυνά τους, δεν τεκµηριώνεται
ιστορικά. Οι χώρες στις διεθνείς σχέσεις τους δεν
σέβονται τις ανοχύρωτες πολιτείες. Λειτουργούν
χωρίς συναισθηµατισµούς, µε γνώµονα τα συµ φέ -
ροντά τους και υπολογίζουν µόνο το κόστος που θα
τους προκαλέσει ο αντίπαλος, όσο µικρός και αν
είναι.

Όλες οι χώρες έχουν Ε∆ και όχι µόνο οι ισ -
χυ ρές, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Είναι αυτοκτονία
να θυσιάσουµε το δικαίωµα της αυτοάµυνας, µε
αντάλλαγµα, όχι την αποστρατικοποίηση της
Τουρκίας, αλλά το ενδεχόµενο να παύσει αυτή η
χώρα να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (απόσυρση
στρατευµάτων). Καµιά λύση του Κυπριακού δεν θα
είναι βιώσιµη αν το υπόβαθρο ασφάλειας είναι
σαθρό. Το οικοδόµηµα θα καταρρεύσει σε βάρος
του Ελληνισµού της Κύπρου, όπως κατέρρευσε
εκείνο της Ζυρίχης. Είναι αναγκαίο να αναθεω -
ρήσει τη θέση της η πλευρά µας, πριν είναι πολύ
αργά. Ακούγονται και απόψεις ότι το κόστος και την
ευθύνη της ασφάλειάς µας δυνατό να αναλάβουν
άλλοι οργανισµοί. Ας µη βαυκαλιζόµαστε µε αυτή
την ιδέα. Ουδείς θα το πράξει, χωρίς να έχει οφέλη
και εµείς σοβαρές επιπτώσεις επί της αυτονοµίας
και κυριαρχίας µας.

***
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Σαν πολίτης µιας χώρας, η οποία εδώ και καιρό
αποτελεί σύµβληµα µιας οντότητας, που λέγεται Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), θα επιχειρήσω µε µία δοκιµιακού
ύφους απόδοση να προσεγγίσω το πολύκλαδο -αν όχι-
λαβυρινθώδες αυτό αντικείµενον. Είµαι πεπεισµένος,
ότι και οι αναγνώστες -ο καθ' ένας από την δική του
µελετητική γωνία και ίσως µε περισσότερη εµβρίθεια,
συνεκτικότητα και αξιοµίµητη µεθοδολογία- έχουν
ενδιατρίψει στο ζήτηµα και έχουν άποψη µε βάσιµη και
έλλογη επιχειρηµατολογία. Άποψη βέβαια άνευ
αντικρίσµατος, διότι ουδείς εξ ηµών των πολιτών έχει
ερωτηθεί (όπως ερωτώνται οι Βορειο-Ευρωπαίοι µε
δηµοψηφίσµατα), παρά τα καθ' ηµάς, κατά καιρούς
επαγγελλόµενα περί συµµετοχικής δηµοκρατίας.

Γενικά

Είναι παραδεδεγµένον, ότι η ΕΕ έχει αναπτυ-
χθεί σε ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα οικονοµικής,
τεχνολογικής και πολιτικής ισχύος σε ένα κόσµο, ο
οποίος αποδεδειγµένα θεωρείται κατατετµηµένος.
Ωστόσο -και δεν υπάρχει αµφιβολία γι' αυτό- ότι η ΕΕ
αντιµετωπίζει προβλήµατα στον καθορισµό και επα-
νακαθορισµό της εξωτερικής και αµυντικής της πολι-
τικής σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον, όπου καλείται
διαρκώς να προωθεί και εµπράκτως να αποδεικνύει την
ενότητά της.

Ένα βέβαιον, που εδώ σηµειώνουµε, είναι η
δυσκατανοησία, ως προς την πρόσληψη και εκµετάλ-
λευση της θεµελιώδους εννοίας "ένωση" ή της ελα-
φροτέρας τοιαύτης "ενότητα". Ένα ολιγότερον βέβαιον
είναι το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα δυνηθούν να
συνεχίσουν τον άνετο τρόπο διαβιώσεώς των χωρίς να
επηρεάζονται από τις εξελίξεις, οι οποίες επισυµβαίνουν
στον ευρύτερο της Ευρώπης χώρο. Και επί πλέον γεν-
νώνται διάφορα ερωτήµατα, όπως το εάν είναι σε θέση
οι πλούσιες Ευρωπαϊκές χώρες να στεγανοποιηθούν από
τις εντεινόµενες εξωευρωπαϊκές (από Ασία και Αφρική)
δηµογραφικές πιέσεις καθώς και από τις έντονες
κλιµατολογικές µεταβολές.

Είναι άραγε σε θέση η ΕΕ να αντιµετωπίσει την
-µη πλήρως προσδιορισµένη- παγκοσµιοποίηση καθώς
βρίσκεται συνεχώς σε πορεία αναζητήσεως µιας περαι-
τέρω ολοκληρώσεως; Μπορεί να διαχειρίζεται τις ενυ-
πάρχουσες σχισµατικές πολιτικές τάσεις; Τις µετα-
µέλειες για το ευρωπαϊκό εγχείρηµα; Την δυσαρέσκεια
των πληθυσµών έναντι "αδελφών" ευρωπαϊκών εθνο-
τήτων; Έναντι του τσουνάµι των µεταναστών; Και τί

τέλος πάντων, είναι αυτό το νέο δόγµα περί οργα-
νώσεως της ηπείρου κατά φυλές; Και µετά, πώς είναι σε
θέση, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής ηπείρου να
διευθετήσουν παλιές υποθέσεις (ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα), ενώ καλούνται να αντιµε-
τωπίσουν ανακύπτοντα και εν πολλοίς ολιγότερον
οικεία ζητήµατα;

Το αναµφισβήτητο στην περίπτωση της ΕΕ
είναι, ότι υπάρχουν άπειρες οι ευκαιρίες στους Ευρω-
παίους να προωθήσουν µία κοινή πολιτική σε ζητήµατα,
όπως είναι η υπερθέρµανση της υδρογείου, η µετανά-
στευση, οι σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών, η ασφά-
λεια και ό,τι σχετίζεται ή επηρεάζεται ευθυγράµµως ή
παραβολικώς µε τα ανωτέρω. ∆ιότι το να διαβλέπεις
πράξεις, που σκοπεύουν σε ένα κοινό συµφέρον είναι
σαν να έχεις κατανοήσει το µάθηµά σου από την
Ιστορία, που είναι γεµάτη από συγκρούσεις, οι οποίες
συγκρούσεις είναι προϊόν µεταβολής του κόσµου ή
µετατοπίσεως των στρατηγικών ισορροπιών ή διαφορο-
ποιήσεως των προτύπων της οικονοµικής αναπτύξεως ή
προοπτικής εκµεταλλεύσεως των σταθµητών ενερ-
γειακών αποθεµάτων ή του πραγµατισµού της σκέψεως
των υφισταµένων, των φθινουσών και των αναδυοµέ-
νων υπερδυνάµεων κλπ.

Κλείνοντας τα γενικά, υποθέτουµε ευχετικά, ότι
αν η Ευρώπη επιθυµεί να ανακτήσει µία σηµαντικότητα
στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, πρέπει να αποφύγει τις
αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της. Ένα παράδειγµα,
που άµεσα µας αφορά είναι η τοπική διένεξη µεταξύ της
Ελλάδος και της υπό προοπτικήν εντάξεως Τουρκίας,
την οποία προβληµατική εντάξεως, την ζυγοστατούν οι
Γαλλο-Γερµανοί, πράγµα, που δεν συµµερίζονται οι ελ-
ληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες ενεργούν ανάντι του
ρεύµατος της συντριπτικής πλειοψηφίας (85%) των
"δηµοκρατικώς" συµµετεχόντων Ελλήνων, οι οποίοι
αντιτίθενται σε κάθε ιδέα εντάξεως της -διαπιστωµένα
εχθρικής προς την Ελλάδα- χώρας. Τέλος οι Ευρωπαίοι
πρέπει µάλλον να εναρµονίσουν τις οικονοµικές πρα-
κτικές και να αναπτύξουν µία ουσιαστικότερη κοινή
πολιτική, που να συµπεριλαµβάνει επιτακτικότερα την
αµυντική και εξωτερική πολιτική.

Οικονοµικές παράµετροι

Αν υπάρχουν -και υπάρχουν- επιθυµούντες µία
ισχυρή ΕΕ, όλως δικαιολογηµένα συµµερίζονται την
άποψη, ότι η πλήρης ενοποίηση δεν διαφαίνεται σε κά-
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ποιον µελετητικόν ορίζοντα. Θα µπορούσε ωστόσο να
υποστηριχθεί η οικονοµική εναρµόνιση. Οι επι θυ µούν -
τες ένα "αδύναµο" θεσµικό κέντρο υποστηρίζουν την
διηυρυµένη κοινή αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αλλ'
όµως απεχθάνονται τους όποιους κεντρικούς ελέγχους
στις επιχειρήσεις, τις στρεβλώσεις στην κοινή αγροτική
πολιτική, το κόστος για την εναρµόνιση της πολιτικής
κοινωνικής προνοίας, την απώλεια των εθνικών κυριαρ -
χικών δικαιωµάτων στην δηµοσιονοµική πολιτική, που
συνεπάγεται η υπαγωγή στο κοινό νόµισµα ευρώ (€)
κλπ.

∆ειλά προσεγγίζοντας την οικονοµική "εναρµό -
νιση", εγώ ο αδαής, ευρίσκοµαι σε µια διαρκή αµηχανία,
διότι συνέχοµαι από αδιάλειπτες διερωτήσεις, που αφο -
ρούν στα ευρωπαϊκά τεκταινόµενα. Εντυπωσιάζοµαι
από την σηµειουµένη φρενίτιδα συγχωνεύσεων και
αγορών στο εσωτερικό της ΕΕ, την οποία θεωρώ
στοιχείο παλινωδικό στην πλάστιγγα εντιµότητος των
οικονοµικών συντελεστών των απεργαζοµένων σχέδια
µιας κοινωνικώς υγιούς οικονοµίας. Αυτές οι δραστη -
ριοποιήσεις ευνοούν τους προέδρους, τους κατέχοντες
µετοχές, τους δικηγόρους και όλους όσους καταγίνονται
µε συναφείς απασχολήσεις και επαγγέλµατα. Με άλλα
λόγια, την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο την
αντιλαµβάνοµαι σαν λιποβαρή.

Μία ένδειξη, κατά τόπους δηµιουργίας θυλά -
κων υψηλής ανεργίας είναι και η επιχειρουµένη
"εναρµόνιση" των οικονοµιών. Το ερέθισµα δίδεται δια
του εγχειρήµατος της αναπτύξεως, όπου η αληθινή κοι -
νή αγορά επιτρέπει σε µία βιοµηχανία να παράγει αγαθά
σε οποιοδήποτε µέρος της κοινότητος, όπου δηλαδή
υπάρχει αµείωτος ο πειρασµός να κατευθύνονται οι νέες
επενδύσεις ή να µεταφέρεται η υπάρχουσα παραγωγή σε
φτωχότερες περιοχές, όπου το  κόστος παραγωγής είναι
χαµηλότερο. 

Για τους υποστηρικτές της ΕΕ, η κοινή αγρο -
τική πολιτική παραµένει αναγκαία. Σύµφωνα µε την
άποψή τους η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά δεν δηµιουρ -
γήθηκε µόνον προς όφελος της βιοµηχανίας. Για τους
ίδιους επίσης το Ευρώ είναι το µέσον κοινής ωφελείας,
το οποίον παρακινεί σε περισσότερες διασυνοριακές
επενδύσεις. Και δεδοµένων των διακυµάνσεων του
αµερικανικού δολλαρίου, το διεθνές χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, ως όλον, µπορεί να κερδίσει από ένα παγ -
κόσµιο νόµισµα ευρυτέρας βάσεως. Ωστόσο το Ευρώ
συνεπάγεται µία ουσιώδη ανάµειξη στην ελευθερία των
κυβερνήσεων να µεταβάλλουν τα επιτόκια, να τυπώ -
νουν χρήµα και να διατηρούν ελλείµµατα -από ό,τι προ -
βλέπεται στα κοινοτικά σχέδια εναρµονίσεως επαγγελ -
µατικών προδιαγραφών ή προστασίας των αγροτικών
εισοδηµάτων.

Εάν κάθε εθνική τράπεζα ήταν ελεύθερη να
τυπώσει Ευρώ (€) και εάν κάθε κυβέρνηση, όπως η ελ -
ληνική της οποίας η δηµοσιονοµική πολιτική περισ -
τρέφεται σε άξονες χαλαρότητος και είναι συνάρτηση
της αξιοσύνης των αρµοδίων υπουργών, µπορούσε να
διατηρεί µεγάλα ελλείµµατα προϋπολογισµού, όπως

συνέβαινε κατά την προ "ευρώ" περίοδο, τότε το απο -
τέλεσµα θα σηµατοδοτούσε την αποτυχία του θεσµού.
Με το ευρώ λοιπόν, οι χώρες µεµονωµένως δεν έχουν
την ελευθερία να πλοηγούν την οικονοµία τους µε ανό -
ριστες αυθαιρεσίες. Χαρακτηριστική δήλωση είναι αυτή
της κυρίας Θάτσερ στην Βουλή των Κοινοτήτων στα
τέλη της δεκαετίας του 1990: "Εάν παραδώσετε την
λίρα σας, παραδίδετε τις εξουσίες αυτού του κοινο -
βουλίου στην Ευρώπη".

Λίγες γνώσεις στοιχειώδους ιστορίας λαών,
κοινωνικών διαµορφώσεων και πορειών ανθρωπολο -
γικών φαινοµένων µας έλκουν προς µία µεγαλύτερη
οικειότητα µε τις αποχρώσεις των πολιτικών καιρών. Ως
εκ τούτου, οδηγούµεθα στην σκέψη, ότι  µπορεί και να
µην έχει δίκαιο η κυρία Θάτσερ, διότι συνήθως η πρόο -
δος γίνεται αντιληπτή και καταγράφεται αργότερα από
τους ιστορικούς. ∆εν γίνεται αισθητή και κατανοητή
από τους εµπεπλεγµένους στην υποτιθεµένη εξέλιξη.
Μέχρι στιγµής όµως φαίνεται, ότι η κυρία Θάτσερ είχε
δίκαιο, διότι µε το ευρώ ρυµουλκούνται και άλλα, όπως
η περαιτέρω απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, εφ' όσον
ακολουθηθεί η πορεία για µια -σε µεγαλύτερο βαθµό-
οµοσπονδοποιηµένη Ευρώπη. Και όπως όλοι οι ηµε δα -
ποί καταλαβαίνουµε, αυτή η προσχηµατική είναι άκρως
βολική για τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες µε τον
τρόπο αυτό "διαχειρίζονται" την εξουσία µε ολιγότερες
ευθύνες και κυρίως χωρίς το βαρύ φορτίο των χαρι -
σµατικών προσωπικοτήτων που θα έπρεπε να ηγούνται
του γεννήτορος του δυτικού πολιτισµού και κατα ξιω -
µένου από την Ιστορία Ελληνικού Έθνους.

Η πολιτική διάσταση

Ένας θλιβερά αυτόµατος συνειρµός εµού του
άγνωρος είναι, ότι το παράδοξον καθώς θεωρείται δεδο -
µένον δεν έχει απολύτως τίποτε το παράδοξον. Με αυτό
εννοώ, ότι υπάρχει µία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
δεν είναι το κέντρον των πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ.
Οι πολιτικές αποφάσεις κείνται στην αρµοδιότητα του
Συµβουλίου των υπουργών. Οι Επίτροποι δεν έχουν
εκλεγεί. Πότε λοιπόν λαµβάνονται ουσιαστικές απο -
φάσεις; Αφού οι συναντήσεις κορυφής δεν έχουν
λελογισµένη παγιότητα. Και η ετερογένεια των αντι -
κειµενικών σκοπών τών επί µέρους µελών διακρίνεται
ηχηρά. Και η ανορθοδοξία στην σύλληψη της ιδέας µιας
ιδανικής οµοσπόνδου οντότητος διαπιστώνεται αµέσως
µετά από κάθε φιλοπρόοδη πρόταση. Μήπως οι
Επίτροποι έχουν έναν αδιαφανώς υψηλότερο ρόλο;
Μήπως η Επιτροπή είναι µία οργουελική έκδοση, η
οποία ουδεµία συγγένεια έχει µε τις επί µέρους πολι -
τειακές σταθερές; Φαίνεται εξ άλλου η πολιτική ενο -
ποίηση, ότι είναι µία υπόθεση, που µέχρι τώρα συν -
τηρείται σαν µία ευδιέγερτος προοπτική στα πλαίσια της
κοινοτικής διαλεκτικής.

Βεβαίως η ΕΕ καθίσταται όλο και περισσότερο
µία συγκροτηµένη οντότητα, η οποία είναι ανα γνω -
ρίσιµη από τον υπόλοιπο κόσµο, παρ'όλον ότι παρα -

6666



µένει στο περιθώριο των παγκοσµίων υποθέσεων µε µία
ασθενή ρητορική, λόγω κυρίως της πολυµορφίας των
κατά µόνας εθνικών εκτιµήσεων και ανά περίπτωση.
Συνεπώς τα ευρωπαϊκά έθνη δυσκολεύονται να δια -
µορφώσουν µία κοινή εξωτερική πολιτική λόγω των επί
µέρους προσανατολισµένων σχέσεων και των λοιπών
απτών δοσοληψιών µετα τρίτων. 

Εκείνα τα αναγκαία στοιχεία, που όπως ο κάθε
Ευρωπαίος αστός κατανοεί, θα µπορούσε να είναι η
ευρωπαϊκή συσπείρωση για αντιµετώπιση του κύµατος
των προς την Ευρώπη κάθε χρώµατος µεταναστών και ο
συντονισµός προς όφελος µιας σχεδιάσεως, που θα
αντενεργήσει αποφασιστικά στην προκαλουµένη διά -
σταση µε τον µουσουλµανικό κόσµο των πτωχών
κοιτίδων και τον άλλο -τον πετρελαιοπαραγωγό- που
χρηµατοδοτεί για την ίδρυση θρησκευτικών κέντρων
στο ευρωπαϊκό έδαφος για την γιγάντωση ενός κεφάτου
και δυναµικού Ισλάµ.

Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Κάθε µελέτη που σκοπεί στην διεύρυνση των
δυνατοτήτων για µια ουσιαστική Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να έχει σαν προκαταρκτικούς στόχους την άρση
όλων των εσωτερικών κωλυµάτων, που αφορούν στην
ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και µέσων (ένα επί -
τευγµα είναι και το ευρώ), αλλ'επίσης -για την περί -
πτωσή µας- πιο αµφιλεγόµενα µέτρα, όπως είναι οι
ενισχυµένες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθώς και ο συντονισµός για µία Κοινή Αµυντική
Πολιτική. Αν ξεπεραστεί η απλή γεωγραφική έκφραση
της Ευρώπης και προχωρήσει σε δοµή ηπείρου κρατών-
µελών, τότε το δυναµικό που θα προκύψει θα καταστεί
υπολογίσιµο στην σκηνοθεσία των παγκοσµίων διαµη -
χανευµάτων. Αν όχι, τότε µπορεί να παραµείνει αυτό
που απεκάλεσε ένας Βέλγος υπουργός πριν σχεδόν
είκοσι χρόνια, ότι "…η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας
οικονοµικός γίγαντας, ένας πολιτικός νάνος και ένα
στρατιωτικό σκουλήκι". 

Και πάλιν, εγώ ο ατριβής στην γεωπολιτική δια -
νόηση και άπειρος στους γεωστρατηγικούς µαιάνδρους
συλλογισµών, επιζητώ απαντήσεις σε ένια ερωτήµατα
της µορφής: Γιατί δεν ολοκληρώνεται ο τοµέας της
Ευρωπαϊκής Αµύνης; Μήπως, διότι περιρρέει στο
ποτάµι των αµερικανικών ανησυχιών η σκέψη
υπονοµεύσεως του ΝΑΤΟ; Μήπως απογαλακτιζοµένη
από το ΝΑΤΟ η Ευρώπη καταστεί µία στρατιωτική
οντότητα µε πρωτεύοντα ρόλο στον επηρεασµό τάσεων
και ροπών στις συνορεύουσες ηπείρους (Ασία-Αφρική)
και κυρίως στον ουσιαστικό έλεγχο των προς το
εσωτερικό της µεταναστευτικών κυµάτων; 

Να επαναλάβω και την πολυτετριµµένη
ερώτηση: Αφού εξέλιπεν ο κίνδυνος του συµφώνου της
Βαρσοβίας, γιατί να υπάρχει το ΝΑΤΟ (ΗΠΑ), το
οποίον πλέον επιτακτικά υπαγορεύει στους Ευρωπαίους
να συµµετέχουν σε κλεφτοπολέµους σε Μέση και
απώτερη Ανατολή; 

Και εξακολουθώ να ανησυχώ, λόγω της
κατακαλυπτούσης την Ευρωπαϊκή ήπειρο ασαφείας
σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της
µεγάλης εισορµήσεως εκατοµµυρίων ατόµων. Τώρα πια
έχουν σχεδόν µηδενισθεί οι πολιτικοί πρόσφυγες κι ας
το επικαλούνται οι συλλαµβανόµενοι λαθροµετανάστες.
∆εν σηµειώνονται τέτοιας κλίµακος κοινωνικές ανα -
ταραχές, κυρίως στον ασιατικό χώρο, για να δικαιο -
λογήσουν την ανεξέλεγκτη εισροή Ασιατών στην
Ευρώπη. Ασιατών, Αφρικανών και λοιπών ατόµων, των
οποίων το µέλλον στην πλειοψηφία τους θα παραµείνει
δυστυχές, ως εκλαµβανοµένων ως πλάσµατα κατωτέρας
κατηγορίας. Όµως ο όγκος του συνόλου αυτών των
δυσµοίρων κυνηγών των µελλοντικών πιθανοτήτων θα
αλλοιώσει τον δυτικό πολιτισµό, µε οιοδήποτε ειδικό
βάρος, ο πολιτισµός αυτός διατηρείται στην ευρωπαϊκή
ψυχή. 

Με δεδοµένο, ότι στα επόµενα χρόνια θα
υπάρξει µία τροµακτική δηµογραφική πίεση λόγω της
αυξήσεως του πληθυσµού σε Αφρική και Ασία και λόγω
της υπογεννητικότητος στην Ευρώπη, θα δηµιουργηθεί
η ανάγκη λήψεως µέτρων για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Και τα µέτρα αυτά δεν θα βασίζονται σε χριστιανικές
ευχές περί οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης αλλά σε
στρατιωτικά αποτρεπτικά. Εν άλλοις λόγοις βίαια. Ή
µήπως υπάρχει κάποια άλλη σχεδίαση, που δεν επι -
τρέπεται σ'εµάς τους κοινούς Ευρωπαίους θνητούς να
γνωρίζουµε; Αλλά από ό,τι είναι γνωστό τοις πάσιν, οι
µεγάλου µεγέθους ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία,
Γαλλία, ΗΒ, Ιταλία) δεν θεωρούν τους εαυτούς των
κοινωνίες-χωνευτήρια και δεν καλοδέχονται την υπό -
θεση της υποδοχής µεταναστών.

Θα τολµήσω µία τελευταία ερώτηση, στην
προσπάθειά µου να αποφύγω να γίνω  κουραστικός.
Αφού δεν υπάρχει αντίπαλο δέος (Σύµφωνο Βαρσο -
βίας), αλλά άλλοι κίνδυνοι, γιατί δεν πραγµατοποιείται
ένας αναπροσανατολισµός της ΕΕ προς µία πολιτική
ασφαλείας τέτοια, που να περιέχει όλες τις παραµέτρους
των καινοφανών απειλών; ∆ηλαδή, έλεγχος: µετανα -
στευ τικών ρευµάτων, τροµοκρατίας, µουσουλµανικού
φονταµενταλισµού, ενδοευρωπαϊκών διενέξεων οµόρων
κρατών, κινηµάτων αµφιβόλων επιδιώξεων και επί
πλέον ασφάλεια πηγών και αγωγών ενεργείας, εξα -
σφάλιση περιβάλλοντος από ρυπαντές, ασφάλεια πηγών
ποσίµου ύδατος και άλλα συναφή. 

Σαν θεωρία βέβαια πολλά θα µπορούσαν να
λεχθούν για την δηµιουργία µιας ουσιαστικής κοινής
ευρωπαϊκής ασφαλείας. Η Ευρώπη έχει τους οικο νο -
µικούς πόρους για να διαθέσει ένα ποσοστό του συ -
νολικού της ΑΕΠ για την ασφάλεια. Οι επιστηµονικές,
ερευνητικές και βιοµηχανικές δοµές, όπως και η καθαρά
αµυντική βιοµηχανία, είναι εύρωστοι συντελεστές
υλοποιήσεως της κοινής ιδέας. 

Η επίγνωση της συγχωνεύσεως των ενόπλων
δυνάµεων Γερµανίας, Γαλλίας, ΗΒ και Ιταλίας αποδίδει
µία ασφαλή αίσθηση υπαγωγής σε ένα περιβάλλον
καλυπτόµενο από ένα από τα ισχυρότερα στρατεύµατα
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στον κόσµο. Με ένα περιορισµό. Την επικοινωνία. Την
κυριολεκτική στρατιωτική επικοινωνία και την πολιτική
των πολλών ερµηνειών. Εν πάση όµως περιπτώσει, η
λύση αυτή, θα λέγαµε, ότι είναι εφικτή, διότι κατ' αυτόν
τον τρόπο η Ευρώπη "αναπτύσσεται" και "ανεξαρτη -
τοποιείται" όλο και περισσότερο από τις ΗΠΑ, ως προς
την ασφάλειά της.

Η δικαιολογία, ότι η αποµάκρυνση από τις
ΗΠΑ είναι δαπανηρή δεν ισχύει πλέον, διότι οι ΗΠΑ,
όλο και πιεστικότερα επιτάσσουν στις χώρες µέλη του
ΝΑΤΟ να αναλάβουν το κόστος των αντιπροσωπευ -
τικών τους αποστολών. Χώρες που πιστεύουν (ΗΒ,
Πολωνία κλπ), ότι οι υπερατλαντικές σχέσεις θα
απισχνανθούν και θα προβληθούν οι ζοφερές συνέπειες
λόγω αποµακρύνσεως από τον µεγάλο προστάτη,
οφείλουν να επανεκτιµήσουν τις διαµορφώσεις των
νέων οριζόντων ασφαλείας και να ταυτιστούν µε την
επικαιρότητα, που δέχεται, ότι οι υπερατλαντικές σχέ -
σεις θα µπορούσαν να διατηρηθούν, χάρη στους οικο -
νοµικούς, πολιτισµικούς και λοιπούς δεσµούς, ακόµη
και µετά από µία βαθµιαία διάλυση του ΝΑΤΟ.

∆ιάλυση του ΝΑΤΟ; Ζήτηµα αδιανόητο για τις
ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ προτιµούν για τους δικούς των προφα -
νείς λόγους την "ευδόκιµο" παρουσία και ζωτι κότητα
ενός µονίµου ή εναλλασσοµένου σε αξιοστη λίτευτες
δρα στηριότητες αντιπάλου, παρά να στερηθούν του κε -
κ τηµένου προνοµίου του ενορχηστρωτού της νατοϊκής
µουσικής. Ίσως για τον λόγον αυτό και άλλους συγγε -
νείς λόγους σηµειώνουµε την αδηµονία των ΗΠΑ για
µια Τουρκία µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ηµέρα
εντάξεως της Τουρκίας στην ΕΕ, θα ηχήσει η σάλπιγγα
για την έναρξη της οριστικής διαλύσεως της ευρω -
παϊκής ιδέας για την αληθινή ένωση.

Επίλογος
Όπως έχουν τα πράγµατα για την Ευρώπη, δεν

µένει τίποτε άλλο σαν λύση, πρώτη ή εναλλακτική, από
του να προχωρήσει προς τα εµπρός. Να επιδιώξει να
αποτελέσει µία οντότητα µε επιρροή, ικανή να αντι -
µετωπίζει προκλήσεις συλλογικά. Τα βάθη και τα πλάτη
της διεθνούς αλλαγής απαιτούν αφ' ενός συµµορ φού -
µενους τρόπους σκέψεως και αφ' ετέρου προσηρµο -
σµένες δοµές. Με άλλα λόγια, να ενισχυθούν οι ευρω -
παϊστές, που πιστεύουν, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να
µένει ακίνητη.
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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



ΓΕΝΙΚΑ
Μια ουσιαστική αλλαγή έχει επηρεάσει την

διεθνή κατάσταση ασφαλείας µετά τις τροµοκρατικές
επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ την 11 Σεπτεµβρίου 2001.
Οι µετέπειτα στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν
και η στρατιωτική εµπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ το
Μάρτιο του 2003, άλλαξαν ριζικά την ιστορική αντίληψη
για τις επιχειρήσεις ειρήνης και µετάλλαξαν δυναµικά τη
όλη ατµόσφαιρα, το πλαίσιο και τα ισχύοντα για την
συµµετοχή σε αυτές των ενόπλων δυνάµεων των χωρών.

Η Ελλάδα και οι ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις
συνεχίζουν να συµµετέχουν σε διάφορες ειρηνευτικές
αποστολές σε πολλά σηµεία της υφηλίου και οι σχετικές
δεσµεύσεις αναµένεται να συνεχισθούν και στο µέλλον
όχι µόνον στα πλαίσια των ΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
αλλά επίσης και στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών
υποχρεώσεων.

Αποστολές σε Εξέλιξη: Τσάντ-"ΕUFOR TCHAD-
RCA", ∆υτ. Σαχάρα - MINURSO, Γεωργία (UNOMIG),
Ερυθραία - Αιθιοπία (UNMEE),Σουδάν - UNMISUD,
Λίβανος UNIFIL, Ναγκόρνο Καραµπάχ - (HLPG) -
ΟΑΣΕ, ΠΓ∆Μ - ECMM - EUMM - NHQ SKOPJE,
Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Επιχείρηση "ALTHEA - NHQ
Sarajevo, Αλβανία - NHQT, Κόσσοβο - KFOR, Standing
Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED), Mine
Countermeasures Force South (MCMFORSOUTH),
Αγώνας Εναντίον της ∆ιεθνούς Τροµοκρατίας Αφγανιστάν
(ISAF), Επιχείρηση "ACTIVE ENDEAVOUR",
Επιχείρηση "ENDURING FREEDOM".

Η συχνότητα και το επίπεδο της ελληνικής
συµµετοχής δεν εξαρτάται µόνο από τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις και δεσµεύσεις της χώρας µας, αλλά πρωτίστως
από τα εθνικά συµφέροντα ασφαλείας, καθώς η
γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και οι συνεχείς και συχνά
βίαιες αλλαγές οι οποίες συνέβησαν στην περιοχή των
Βαλκανίων µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, έχουν
αυξήσει σηµαντικά τις ευθύνες, δεσµεύσεις και υπο-
χρεώσεις για ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάµεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Είδη των
Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάµεις συµµετέχουν στις
επιχειρήσεις ειρήνης οι οποίες περιλαµβάνουν αποστο-
λές διατήρησης της ειρήνης (Peacekeeping Ops),
επιβολής της ειρήνης(Peace and Sanction Enforcement)
παρατηρητών ειρήνης (Peace Observation), και προ-
στασίας των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων (Protection of

Humanitarian Operations).
Για παράδειγµα ο Στρατός Ξηράς διατηρεί ειρη-

νευτικές δυνάµεις στα πλαίσια της KFOR (Kosovo
Forces) στο Κόσοβο και της ISAF (International Security
Assistance Force) στο Αφγανιστάν. Από τον ∆εκέµβριο
του 2008 το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό συµµετέχει στις
ναυτικές επιχειρήσεις ATALANTA της ΕΕ για την
προστασία διανοµής της ανθρωπιστικής βοήθειας του
πληθυσµού της Σοµαλίας και διεξάγει περιπολίες
αποτροπής πειρατείας στον κόλπο του Aden και στην
περιοχή των ακτών της Σοµαλίας. Τέλος προσωπικό των
ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων συνεχίζει να συµµετέχει
σε πολυεθνικές αποστολές παρατηρητών.

Πολιτικό Πλαίσιο Συµµετοχής στις Ειρηνευτικές
Επιχειρήσεις

Η ελληνική συµµετοχή στις Επιχειρήσεις Ειρή-
νης συνεχίζει να καθορίζεται / επηρεάζεται από τους
απώτερους στόχους των πολυεθνικών οργανισµών και
συµµαχιών (ΕΕ, ΗΕ, ΝΑΤΟ). Η ελληνική εξωτερική
πολιτική στον τοµέα αυτό έχει θέσει σε προτεραιότητα
στα Βαλκάνια, καθώς αυτά αποτελούν την εγγύς περιοχή
η οποία επηρεάζει άµεσα τα ελληνικά συµφέροντα
ασφαλείας, καθορίζοντας ουσιαστικά και το επίπεδο
συµµετοχής των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων.

Η συµµετοχή στις Επιχειρήσεις Ειρήνης στην
περιοχή των Βαλκανίων επίσης προκαλεί και πολιτικά
διλήµµατα στην Ελληνική Κυβέρνηση, ειδικά στα
πλαίσια των πολυµερών Επιχειρήσεων Ειρήνης οι οποίες
συνεχίζονται σε ένα συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον
το οποίο δεν έχει καθορισθεί πλήρως από την διεθνή
κοινότητα. Η ελληνική συµµετοχή στις επιχειρήσεις υπο-
στήριξης ειρήνης της KFOR αποτελεί το χαρακτηριστι-
κότερο παράδειγµα.

Είναι πασίγνωστο πλέον το γεγονός ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση κράτησε µια πολύ δύσκολη στάση κατά
τη διάρκεια της κρίσης του Κοσόβου παρά το ισχυρό λαϊ-
κό συναίσθηµα ενάντια στον εναέριο βοµβαρδισµό του
ΝΑΤΟ κατά της πρώην-Γιουγκοσλαβίας. Οι µονάδες της
KFOR προωθήθηκαν στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου
µέσω των εγκαταστάσεων των ελληνικών λιµένων και
αερολιµένων.(1) Η αρχική ελληνική συµµετοχή στην
KFOR ήταν επιπέδου Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, δύ-
ναµης περίπου 1.162 ανδρών (Ελληνική ∆ύναµη Κοσ-
συφοπεδίου - ΕΛ∆ΥΚΟ, Hellenic Force in Kosovo), ενώ
αρκετό προσωπικό των Ε∆ παρείχε υπηρεσίες υπο-
στήριξης για την KFOR τόσο εντός όσο και εκτός
Ελλάδος.

Η αποστολή της KFOR στο Κόσοβο είναι

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Επιχειρήσεις Ειρήνης, Peace Operations, POPS)

Του Υποστρατήγου ε.α. Μ. Σκούρα
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βασισµένη στο ψήφισµα 1244, της 10ης Ιουνίου 1999,
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών
(UNSCR 1244) (οι βοµβαρδισµοί βέβαια του ΝΑΤΟ
εναντίον της πρώην-Γιουγκοσλαβίας δεν ήταν εγκεκρι -
µένοι από τα ΗΕ), και  της στρατιωτικής τεχνικής συµ -
φω νίας µεταξύ του ΝΑΤΟ, της Σερβίας και της πρώην-
οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας της
9ης Ιουνίου 1999. (δηλαδή µια ηµέρα πριν από την
υιοθέτηση του ψηφίσµατος 1244). (2)

Παρόλο που η KFOR συνέβαλε ουσιαστικά στην
σταθεροποίηση της περιοχής του Κοσσυφοπεδίου, η
ενορχηστρωµένη εκστρατεία της αντίστροφης φυλετικής
κάθαρσης η οποία κατέληξε στις οργανωµένες επιθέσεις
του Μαρτίου 2004 κατά των Σέρβων του Κοσσυ φοπε -
δίου, κατέδειξε  την ανεπάρκεια και τις αδυναµίες της
αποστολής της KFOR στις επιχειρήσεις διατήρησης της
ειρήνης.  Οι δυνάµεις της KFOR, συµπεριλαµβανοµένων
και αυτών της ΕΛ∆ΥΚΟ, δέχθηκαν τις συντονισµένες
επιθέσεις από πολυάριθµους και καλά κινητοποιηµένους
"διαδηλωτές" , αλλά επέδειξαν αξιοθαύµαστη ψυχραιµία
και υιοθέτησαν κανόνες εµπλοκής για την προστασία
τους χωρίς τη χρήση φονικών πυρών κατά τη διάρκεια
των εν λόγω γεγονότων.

Λόγω της µη ύπαρξης διεθνούς συµφωνίας για
τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, οι ΗΠΑ και
ορισµένα άλλα µέλη του ΝΑΤΟ, συµπεριλαµβανοµένου
και του Ηνωµένου Βασιλείου, διατύπωσαν µια πολιτική
και κράτησαν µια στάση η οποία οδήγησε στην µονοµερή
ανακήρυξη της "ανεξαρτησίας" του, από τους αλβανικής
καταγωγής κατοίκους του την 17 Φεβρουαρίου 2008.  Οι
Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία,
η Τουρκία, και άλλες χώρες µέλη ή όχι του NATO ανα -
γνώ ρισαν τη µονοµερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του
Κοσσυφοπεδίου.  Η Ισπανία, η Ρουµανία, η Ελλάδα, η
Κύπρος, η Ρωσία και άλλες χώρες δεν έχουν προχωρήσει
στην αναγνώριση, ενώ η Σερβία συνεχίζει να θεωρεί ακό -
µη το Κοσσυφοπέδιο ως µέρος της εθνικής της κυριαρ -
χίας.  

Τον Οκτώβριο του 2008, η Σερβία πέτυχε να
φέρει το ζήτηµα της "ανεξαρτησίας" του Κοσσυφοπεδίου
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο µέσω της γενικής συνέλευσης
των ΗΕ.   Η µονοµερής ανακήρυξη της "ανεξαρτησίας" η
οποία δεν αναγνωρίσθηκε και δεν έγινε αποδεκτή τυπικά
απο τα ΗΕ, έθεσε σε αµφιβολία την νοµική βάση της
λειτουργίας της Στρατιωτικής Τεχνικής Συµφωνίας και
της KFOR στην περιοχή.  

Παρά την µη αναγνώριση από την Ελλάδα του
Κοσσυφοπεδίου η ΕΛ∆ΥΚΟ συνεχίζει την αποστολή της
από το 2003 ως τµήµα KFOR µε µειωµένη δύναµη  περί -
που δύο µηχανοκινήτων ταγµάτων πεζικού και διάφορων
στοιχείων υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων µεταφο -
ρικών ελικοπτέρων, υπό αµερικανική  διοίκηση στον το -
µέα του Urosevac, και υπό γαλλική στον τοµέα της
Mitrovica.(3) Η Ελλάδα επίσης συµµετέχει στην
αποστολή EULEX της ΕΕ η οποία συµβάλλει στην εσω -
τερική σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου.  

Οµοίως, παρά τις πολιτικές διαφορές της Ελ -
λάδας µε την πρώην γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της

Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), δύναµη του στρατού συµµετείχε
αµέσως στις επιχειρήσεις  υποστήριξης ειρήνης του
ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή µετά το τέλος των εχθροπραξιών
µεταξύ των κυβερνητικών δυνάµεων και των ανταρτών
αλβανικής καταγωγής το 2001. Οι επιχειρήσεις υποστή -
ριξης ειρήνης των ελληνικών Ένοπλων ∆υνάµεων στα
Βαλκάνια και αλλού πραγµατοποιούνται µε δαπάνες της
χώρας µας. Είναι λοιπόν προφανές ότι τα στρατηγικά
ελληνικά εθνικά συµφέροντα ασφαλείας εξυπηρετούνται
από την παγκόσµια ειρήνη αλλά κυρίως από την ειρήνη
και τη σταθερότητα των χωρών των Βαλκανίων που
συνορεύουν µε την Ελλάδα, η οποία πολύ σωστά προτιµά
να συµµετέχει ενεργά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις
ειρήνης που υποστηρίζουν µακροπρόθεσµους εθνικούς
στόχους παρά τα βραχυπρόθεσµα πολιτικά εµπόδια που
δυνατόν να προξενούν. 

Ασύµµετρες Συγκρούσεις 21ου Αιώνα, Ειρηνευτικές
Επιχειρήσεις και Ελληνική Συµµετοχή

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και οι
επακόλουθες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και
το Ιράκ έχουν αλλάξει το γεωπολιτικό πεδίο, το είδος, το
µέγεθος και την δυναµική των ασύµµετρων απειλών.
Αυτές οι συγκρούσεις, που έχουν τις θρησκευτικές και
ιδεολογικές ρίζες τους στη Μέση Ανατολή, έχουν αλλάξει
σηµαντικά την ισχύουσα διεθνή πρακτική για την
πολιτική της ανάληψης και διεξαγωγής των επιχειρήσεων
ειρήνης.  Η παρούσα ασύµµετρη σύγκρουση στο Αφγα -
νιστάν έχει δραµατικά αναδείξει διάφορα ζητήµατα τα
οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην συµµετοχή των
χωρών όπως η Ελλάδα, σε ειρηνευτικές αποστολές σε
πολύ απόµακρες περιοχές.

Η ελληνική συµµετοχή στην ISAF στο
Αφγανιστάν (Ελληνική ∆ύναµης Αφγανιστάν, ΕΛ∆ΑΦ),
άρχισε στις 19 Φεβρουαρίου 2002.  Από τότε, ένα Τάγµα
Ειδικής Συγκρότησης (ΤΕΣΑΦ) της ΕΛ∆ΑΦ είναι µέρος
της ISAF στην πρωτεύουσα Καµπούλ και περιλαµβάνει
µια δύναµη ασφάλειας, ένα Λόχο Μηχανικού και σε περι -
στρεφόµενη βάση ένα στρατιωτικό κινητό χειρουργικό
νοσοκοµείο.  Είκοσι περίπου στελέχη, επανδρώνουν το
Στρα τηγείο της ISAF, τη ∆ιοίκηση Περιοχής Πρωτευού -
σης (Regional Command Capital - RCC) και το ∆ιεθνές
αεροδρόµιο της Καµπούλ.

Οι επιχειρήσεις της ΕΛ∆ΑΦ, εκτός των άλλων,
υποστηρίζονται και µε τα ελληνικά µεταφορικά αερο -
σκάφη C-130 της Πολεµικής Αεροπορίας. Οι κύριοι
στόχοι της ανάπτυξης της ΕΛ∆ΑΦ στο Αφγανιστάν
αποβλέπουν:
� Να βοηθήσουν τις προσπάθειες της αφγανικής
κυβέρνησης στην ανοικοδόµηση και τις µεταρρυθµίσεις
µε την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, την εκτέλεση
των σχετικών αποστολών και την παροχή βοήθειας για τη
βελτίωση της ευηµερίας του αφγανικού λαού. 
� Να βελτιώσουν το επίπεδο συνεργασίας των ελλη -
νικών Ένοπλων ∆υνάµεων µε τις  δυνάµεις των χωρών
που παραµένουν ακόµη στην ISAF. 
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� Να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των σχετικών
αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Ειδικότερα η ΕΛ∆ΑΦ είναι επιφορτισµένη µε
την εκτέλεση των παρακάτω έργων υποδοµής - απο -
στολών:

Κατασκευή - ανακατασκευή και διαπλάτυνση
οδών - γεφυρών.

Κατασκευή κτιρίων υποστήριξης τεχνικών
υπηρεσιών στο αεροδρόµιο της Καµπούλ.

Κατασκευή έργων για ενίσχυση των µέτρων
ασφαλείας στρατοπέδων.

Ανακατασκευή σχολείων.
Εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, σε όλη την

περιοχή ευθύνης της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας της
Καµπούλ (ΚΜΝΒ).

∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας και παροχή
υγειονοµικής περίθαλψης στον πληθυσµό της περιοχής.

Εκ περιτροπής συµµετοχή στη διοίκηση του
αεροδροµίου της Καµπούλ.

Για το 2006 µόνο, το συνολικό λειτουργικό
κόστος της συµµετοχής της ΕΛ∆ΑΦ στην  ISAF
ανήλθε σε  23.8 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. 

Η φύση του ασύµµετρου πολέµου στο Αφγα -
νιστάν και η προσωρινή αλλά κρίσιµη διοχέτευση των
στρατιωτικών και πολιτικών πόρων των Ηνωµένων Πο -
λιτειών στις επιχειρήσεις του Ιράκ, από το Μάρτιο 2003,
έχουν δηµιουργήσει µεγάλες δυσκολίες στην υλοποίηση
των επιχειρησιακών στόχων εκτέλεσης ειρηνευτικών
επιχειρήσεων και ακόµη µεγαλύτερες στην υλοποίηση
των στρατηγικών και µακροπρόθεσµων στόχων για την
πλήρη εξάλειψη των ανταρτών και την ανοικοδόµηση της
χώρας. Αυτό δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε το αν
εθνικές δυνάµεις προοριζόµενες πρώτιστα για αποστολές
διατήρησης της ειρήνης µπορούν να αναλάβουν πολε -
µικές αποστολές και αν ένας τέτοιος ρόλος και οι οικο -
νοµικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναµικό που απαιτούν -
ται, είναι σύµφωνοι µε τους στόχους στρατηγικής εθνικής
ασφάλειας της χώρας που συµµετέχει στις διάφορες ει -
ρηνευτικές επιχειρήσεις που έχουν εξελιχθεί σε επι χει -
ρήσεις εναντίον τροµοκρατών, ανταρτών ή µελών αντι -

µαχοµένων παρατάξεων.    
Από στρατηγική και τακτική άποψη, ο πόλεµος

εναντίον των Taliban και των ανταρτών της Al Qaeda στο
Αφγανιστάν συνδέονται περίπλοκα µε την εκτενή
παρουσία αυτών των οµάδων στην εγγύς περιοχή της
επικράτειας του Πακιστάν όπου απολαµβάνουν το άδυτο,
ακόµη και την ιδεολογική και υλική υποστήριξη από
µεγάλα τµήµατα της σουνιτικής µουσουλµανικής κοινω -
νίας του Πακιστάν.(4) Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι ο
αφγανικός εθνικός στρατός και οι εσωτερικές δυνάµεις
ασφάλειας πρέπει να ανέλθουν στη δύναµη των 400.000
περίπου ανδρών, προκειµένου να δράσουν αποτελεσµα -
τικά για την εξάλειψη των Taliban και των τροµοκρατών
της Al Qaeda. (5)

Λόγω της επικρατούσας συγκρουσιακής  κατά -
στασης στο Αφγανιστάν και λαµβάνοντας υπόψη τα
εθνικά συµφέροντα ασφαλείας της, η Ελλάδα έχει  επα -
νειληµµένα απορρίψει ευλόγως κλήσεις να αυξήσει τη
συµµετοχή της εκεί σε στρατεύµατα και µέσα. Οι ελ -
ληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις δεν µπορούν να διαθέσουν
π.χ. τα µεταφορικά Boeing CH-47 Chinook και τα
επιθετικά Boeing ΑΗ-64 Apache, ελικόπτερα στο
Αφγανιστάν την περίοδο που τα παραπάνω οπλικά
συστήµατα και το προσωπικό τους, είναι τελείως απαραί -
τητα για την προστασία των εθνικών συµφερόντων
ασφαλείας.  

Αρκεί να επισηµανθεί ότι κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής σύγκρουσης στη Γεωργία τον Αυγούστου
2008, ο καλύτερα εκπαιδευµένος και εξοπλισµένος
σχηµατισµός ταξιαρχιών της Γεωργίας ήταν δεσµευµένος
στις επιχειρήσεις στο Ιράκ και έπρεπε να µεταφερθεί
πίσω στη Γεωργία αλλά δυστυχώς αργά µετα µετά τις
πρώτες και ουσιαστικές επιχειρήσεις.  

Η Ελλάδα από την αρχαιότητα είναι θαλάσσιο
και εµπορικό έθνος. Σήµερα, τα ελληνικά  εµπορικά σκά -
φη που διαπλέουν όλες τις θάλασσες του κόσµου, απο -
τελούν σηµαντικότατο ποσοστό της διεθνούς εµπορικής
θαλάσσιας χωρητικότητας. Φυσικά, η ειρηνική και
ασφαλής διέλευση των ελληνικών εµπορικών σκαφών
στους διεθνείς και εθνικούς θαλάσσιους δρόµους είναι
ένα παραδοσιακό ελληνικό εθνικό συµφέρον ασφαλείας.
∆ιάφορα ελληνικά εµπορικά πλοία έχουν πέσει θύµατα
στους πειρατές που λειτουργούν από τη χρεοκοπηµένη
χώρα της Σοµαλίας.  Εποµένως, είναι συµφέρον το ελ -
ληνικό Πολεµικό Ναυτικό να συµµετέχει στις ναυτικές
επιχειρήσεις εναντίον της πειρατείας στον Κόλπο του
Aden και εγγύς των ακτών της Σοµαλίας στον Ινδικό
Ωκεανό.

Το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό ήταν το πρώτο
που ανέλαβε την εκ περιτροπής ∆ιοίκηση της Ναυτικής
∆ύναµης της ΕΕ για την επιχείρηση ATALANTA στη
Σοµαλία [EU Naval Force (NAVFORCE) Somalia
Operation ATALANTA]. Η ΕΕ άρχισε την επιχείρηση
ATALANTA στις 8 ∆εκεµβρίου 2008 υπό την αιγίδα του
ευρωπαϊκού δόγµατος ασφάλειας και πολιτικής άµυνας
της ΕΕ (European Security and Defense Policy Doctrine,
ESDPD), σε ανταπόκριση σε εφαρµογή αριθµού ψηφι -
σµάτων του ΣΑ των ΗΕ που απαιτούσαν:
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� Την προστασία των πλοίων του Παγκόσµιου
Προγράµµατος Σίτισης που µεταφέρουν τρόφιµα στους
πτωχούς και τους εσωτερικούς πρόσφυγες της Σοµαλίας. 
� Την προστασία των εµπορικών πλοίων που
διέρχονται µέσω του Κόλπου Aden και την αποτροπή,
πρόληψη και καταστολή των πράξεων πειρατείας και της
ένοπλης ληστείας στα ανοικτά των Σοµαλικών ακτών.(6)   

Η φρεγάτα Ψαρά του Πολεµικού Νναυτικού
(MEKO 200HN) µε µια  οµάδα υποβρυχίων καταστρο -
φών (ΟΥΚ) και ένα ελικόπτερο ανθυποβρυχιακού πο -
λέµου Sikorsky S-70B-6, ήταν το πρώτο ελληνικό
πολεµικό πλοίο που συµµετείχε επιτυχώς στην επι -
χείρηση  ATALANTA και κατάφερε να ανατρέψει µια
τουλάχιστον προσπάθεια πειρατείας εναντίον εµπορικού
πλοίου στις ακτές Σοµαλίας.

Στην εγγύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής
φρεγάτες και αρµαταγωγά του Πολεµικού Ναυτικού,
κατάλληλα εξοπλισµένα και µε καλά εκπαιδευµένο
προσωπικό, εκτέλεσαν   µε  µεγάλη επιτυχία επιχειρήσεις
εκκένωσης των ξένων και λιβανέζων πολιτών από το
λιµάνι της Βηρυτού, κατά τη διάρκεια των ισχυρών
συγκρούσεων του Ιουλίου - Αυγούστου 2006, µεταξύ του
Ισραηλινών Ενόπλων ∆υνάµεων και της παραστρα -
τιωτικής οργάνωσης Hezbollah στο Λίβανο.  

Το ελληνικό Εµπορικό Ναυτικό µε αριθµό
πλοίων του συµµετείχε και βοήθησε σηµαντικά επίσης
στις διαδικασίες εκκένωσης.  Το διπλωµατικό σώµα και
το στρατιωτικό προσωπικό από τις ελληνικές πρεσβείες
στο Λίβανο και τη Συρία διαδραµάτισαν έναν σηµαντικό
συντονιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτών των διαδι -
κασιών που έπρεπε να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρ -
κεια των σχετικά µικρών διαστηµάτων κατάπαυσις του
πυρός  µετά από σχετικές διαβουλεύσεις από την Αθήνα
µε τις ισραηλινές στρατιωτικές και ναυτικές δυνάµεις
που είχαν αποκλείσει τους λιµένες του Λιβάνου, ενώ µαί -
νονταν οι χερσαίες επιχειρήσεις και η ισραηλινή πολε -
µική αεροπορία συνέχιζε ανενόχλητη το καταστρε πτικό
της έργο.  

Η πλειονότητα των πολιτών από την εµπόλεµη
ζώνη µεταφέρθηκε στην Κύπρο - η ίδια  θύµα της παρά -
νοµης τουρκικής στρατιωτικής εισβολής του 1974 και
θέατρο της  µιας από τις πιο πολυχρόνιες επιχειρήσεις
δια τήρησης της ειρήνης των ΗΕ (UNFICYP) - για  ασφα -
λή διαµονή, υγειονοµική περίθαλψη και τελικά επανα -
πατρισµό τους.  Μετά την λήξη των εχθροπραξιών στο
Λίβανο η παρουσία της δύναµης διατήρησης της ειρήνης
των ΗΕ στο Λίβανο (UNIFIL) ενισχύθηκε ουσιαστικά
στα πλαίσια µιας διευρυµένης εξουσιοδότησης του ΟΗΕ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ελληνική συµµετοχή σε Ειρηνευτικές Επι -

χειρήσεις, συνεχίζεται λόγω των ελληνικών υποχρεώ -
σεων στις διάφορες συµµαχίες, οργανισµούς, πολυεθνι -
κούς συνασπισµούς, και των ελληνικών εθνικών συµφε -
ρόντων ασφαλείας. Η εν λόγω συµµετοχή γίνεται όλο και
δυσκολότερη για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες,
όταν ο ρόλος των επιχειρήσεων ειρήνης γίνεται όλο και
περισσότερο ασαφής σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο,

µε στρατιωτικά καθήκοντα αντιµετώπισης  τροµοκρα -
τών, ανταρτών ή αντιµαχοµένων παρατάξεων και καθή -
κοντα ανοικοδόµησης.  

Οι ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις πρέπει να
συνεχίσουν να αναδιοργανώνονται και να αναθεωρούν το
επιχειρησιακό τους δόγµα καθώς η συµµετοχή τους σε
διάφορες ειρηνευτικές επιχειρήσεις έχει καταδείξει την
ανάγκη για καλά εξοπλισµένες,  εκπαιδευµένες και µεγά -
λη ισχύ πυρός ταχυκίνητες µονάδες.  Στο πλαίσιο αυτό οι
στρατιωτικές προµήθειες θα πρέπει να συνεχίσουν να
περιλαµβάνουν σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισµό που
ενισχύει την κινητικότητα και τη διαλειτουργικότητα µε
τους πολυεθνικούς ξένους στρατιωτικούς σχηµατισµούς,
π.χ., τροχοφόρα τεθωρακισµένα οχήµατα, αεροσκάφη
µεταφορών, ελικόπτερα, µέσα επικοινωνιών κλπ. 

Η εκπαίδευση των µονάδων των Ένοπλων ∆υ -
νάµεων για την συµµετοχή σε επιχειρήσεις υποστήριξης
της ειρήνης πρέπει να επεκταθεί δραστικά σε όλο το
προσωπικό των, µε την συµµετοχή επιλεγµένων µονάδων
σε πολυεθνικές ασκήσεις επιχειρήσεων ειρήνης, ώστε να
αυξηθούν οι δυνατότητες συµµετοχής στο µέλλον. 
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Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο
Στρασβούργο, στις 3-4 Απριλίου 2009, αποφασίστηκε η
αναθεώρηση της µέχρι τώρα, στρατηγικής του ΝΑΤΟ.
Αµέσως, λοιπόν, προβάλλει το ερώτηµα, µέχρι που
µπορεί να ορισθούν τα όρια της στρατηγικής επιρροής
και ποία κράτη µπορούν να συµπεριληφθούν στη
συλλογική άµυνα του ΝΑΤΟ.

Ασφαλώς το ΝΑΤΟ δεν µπορεί να γίνει
παγκόσµιος χωροφύλακας και διεθνής µηχανισµός
υπεύθυνος για την ασφάλεια όλου του κόσµου. Το
ΝΑΤΟ των 28 κρατών-µελών (Κ-Μ) σήµερα έχει τα
φυσιολογικά του υπερατλαντικά όρια. Εγγυάται τώρα
την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και µπορεί να παρέχει
ασφάλεια και εκτός περιοχής και να σταθεροποιεί
περιοχές απ΄όπου απειλούνται τα Κ-Μ, πάντα υπό τα
ΗΕ.

Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι είναι δυνατό να
υπάρξει Κ-Μ σε όλο τον κόσµο. Το ΝΑΤΟ, δε, µπορεί
να παρέχει τα πλεονεκτήµατά του και προς χώρες µη Κ-
Μ µέσω συνεργασίας "συµµάχων επιθυµούντων" και
σύµπραξης PFP.

Nέος Προσανατολισµός του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ πρέπει να δηµιουργεί νέες συµµαχίες
και να έχει σαφείς σχέσεις µε τους διεθνείς οργανισµούς
των ΗΕ, ΕΕ, ΟΑΣΕ, Αφρικανικής Ένωσης και ακόµη µε
τον Αραβικό Σύνδεσµο. Καµία χώρα πλέον δεν µπορεί
να επιλύσει µόνη της τα παγκόσµια προβλήµατα.
Επίσης, να αποκλείονται υποθετικά σενάρια για
πολέµους παλαιότερης εποχής, µε την Κίνα και τη
Ρωσία. Αντίθετα, να επιδιώκεται στενότερη συνεργασία
του ΝΑΤΟ και
ιδιαίτερα µε τη
Ρωσία.

Για το νέο
προσανατολισµό δεν
απαιτούνται
περισσότερος
εξοπλισµός και
δυνάµεις. Αλλά,
καλύτερη αξιοποίηση
των µέσων µε τη
σύγχρονη πολεµική
τεχνολογία και µε
χειριστές νέων
αντιλήψεων.

Οι προς αντιµετώπιση Προκλήσεις-
Ανησυχίες.

∆ιεθνής Απειλή : Σήµερα η υπό το ΝΑΤΟ διεθνής
δύναµη ασφαλείας και βοήθειας στο Αφγανιστάν (ISAF)
διεξάγει διεθνή αντιτροµοκρατικό αγώνα. Εµπλέκεται
περισσότερο σε αποστολές επιβολής της ειρήνης και
ανοικοδόµησης παρά στον πόλεµο.

Περιφερειακές Εντάσεις : Το ΝΑΤΟ µπορεί να
επιβάλει ή να διατηρήσει την ειρήνη που απειλείται από
διενέξεις-συγκρούσεις µεταξύ µικρών γειτονικών
κρατών και κυβερνήσεων µε αντάρτες και τροµοκράτες.
Να υποστηρίζει ανθρωπιστικές βοήθειες προς τους
εκτοπισθέντες και να συµµετέχει στην υγειονοµική τους
υποστήριξη.

∆ιάδοση Πυρηνικών Όπλων (Π.Ο.) : Με συλλογική
συµµετοχή εµπείρων της πολεµικής τεχνολογίας των Κ-
Μ του ΝΑΤΟ στην επιχειρούµενη και συνεχώς
εντεινόµενη προληπτική διεθνή προσπάθεια, το ΝΑΤΟ
µπορεί να συνδράµει πλέον ενεργητικά στη µη διάδοση
των Π.Ο και στον καλύτερο έλεγχο διακίνησης
πυρηνικού υλικού.

Πειρατεία Πλοίων : Το ΝΑΤΟ συµµετέχει στον
αντιπειρατικό αγώνα ανοικτά της Σοµαλίας, όπου
πειρατές µεταφορικών πλοίων θέτουν σε κίνδυνο
ζωτικές παγκόσµιες θαλάσσιες συγκοινωνίες.

∆ιαδικτυακή Απειλή στον Κυβερνοχώρο (Cyber
Threat) : H Nατοϊκή
Στρατιωτική
Στρατηγική άρχισε να
αφυπνίζεται από τις
επιθέσεις στο διεθνές
διαδίκτυο και
µάλιστα µετά από το
ταυτόχρονο
πρόσφατο
"µπλοκάρισµα" 1295
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, σε
ζωτικούς
κυβερνητικούς
χώρους, σε όλο τον

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ-2009Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ-2009

Του Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση
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κόσµο. Τροµοκράτες-hackers στοχεύουν µέσω του
διαδικτύου να παραλύσουν την οικονοµική ζωή, να
συλλέξουν πληροφορίες και να επιφέρουν σύγχυση και
αδράνεια σε σχέδια και επιχειρήσεις, αφού όλα αυτά
εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από το διεθνές
διαδίκτυο. Πρόσφατα, hackers παρεµβάλλονται στο
διαδίκτυο της Ν.Κορέας και των εκεί αµερικανικών
βάσεων, περιοχή όπου η Β.Κορέα προκαλεί σήµερα
ανησυχίες.

Ενεργειακή Ασφάλεια : Το ΝΑΤΟ µπορεί να
εξασφαλίσει απρόσκοπτες προσβάσεις σε πηγές
ενέργειας και τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού
αερίου.

Κοινωνικοπολιτικές Εκρήξεις : ∆εν αποκλείονται και
ανησυχίες από διάφορες κοινωνικοπολιτικές εκρήξεις
(βαθειά οικονοµική κρίση - ανεπιθύµητες προκλητικές
απώλειες αθώων πολιτών από χειρουργικά, στρατιωτικά
κτυπήµατα, όπως αυτά στο Αφγανιστάν και Παλιστάν).
∆ιακίνηση Ναρκωτικών : Οι Νατοϊκές ∆υνάµεις στο

Αφγανιστάν υποβοηθούν στην καταπολέµηση των
ναρκωτικών µε επιχειρήσεις που απαγορεύουν τους
Taliban να εξασφαλίζουν σε λαθρεµπόρους ελεύθερους
διαδρόµους, διακίνησης οπίου, από τους οποίους
λαθρεµπόρους οι Taliban ζητούν χρήµατα για όπλα κατά
της αφγανικής κυβέρνησης και των ξένων
στρατευµάτων. Το ΝΑΤΟ δεν εµπλέκεται στο ξερίζωµα
του οπίου, όταν µάλιστα δεν υπάρχει σχέση µε τους
Taliban. Άλλοι είναι υπεύθυνοι για εναλλακτικές
καλλιέργειες των φτωχών Αφανών αγροτών.

Συµπερασµατικά, το ΝΑΤΟ επιχειρεί να γίνει λιγότερο
αντιδραστικό και περισσότερο προληπτικό, λιγότερο
δύσκαµπτο και περισσότερο εύκαµπτο ως και λιγότερο
στατικό και περισσότερο εκστρατευτικό. Σήµερα µπορεί
να θεωρηθεί ότι έχει δύο (2) αποστολές. : "αµυντικό
ρόλο" για την ασφάλεια της Ευρώπης και "επιθετικό
ρόλο" για την εκτός περιοχή του. Ποιος όµως ρόλος
είναι επικρατέστερος; Τούτο εξαρτάται. Η απάντηση
πάντως είναι δύσκολη προς το παρόν.
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Η απαγωγή Π. Παναγόπουλου
Με αισθήµατα πλήρους ικανοποίησης υποδέχθηκε

η κοινή γνώµη την είδηση της εξάρθρωσης από την Ελ-
ληνική Αστυνοµία πρόσφατα, (4 Ιουλίου 2009), της µε-
γαλύτερης οργανωµένης συµµορίας που έδρασε ποτέ στην
Ελλάδα, της συµµορίας των "16", µε "αρχινονό" τον βαρυ-
ποινίτη Παναγιώτη Βλαστό και πρωτοπαλίκαρα σκληρούς
κακοποιούς του κοινού ποινικού δικαίου (Μανώλη Σκαρ-
λάτο, Γιάννη Σκαφτούρο κ.α.), η οποία βαρύνεται για την
απαγωγή-οµηρία του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου
και πλήθος άλλων παράνοµων εγκληµατικών δραστηριο-
τήτων, όπως : δολοφονίες, βοµβιστικές ανατινάξεις κτι-
ρίων, καταστηµάτων και επιχειρήσεων, εκτελέσεις συµβο-
λαίων θανάτου, απειλές και εκβιάσεις επιχειρηµατιών, δο-
λοφονίες, εκτελέσεις µελών αντιπάλων συµµοριών (ξεκα-
θάρισµα λογαριασµών), υποθέσεις ναρκωτικών, ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος, δουλεµπόριο, τοκογλυφίες, εισπρά-
ξεις χρεών, "προστασία" δηµοσίων κέντρων και επιχειρή-
σεων και η οποία συµµορία σχεδίαζε να αιµατοκυλίσει την
Ελλάδα.

Υπενθυµίζεται ότι η απαγωγή του εφοπλιστή, που
συνετάραξε το πανελλήνιο επί µακρόν, έλαβε χώρα περί
την 08.30 ώρα της 12-1-2009, σε µικρή απόσταση από την
κατοικία του, στο Καβούρι Αττικής, κατά την αναχώρησή
του για τον χώρο εργασίας του στον Πειραιά, µε το πολυ-
τελές αυτοκίνητό του µάρκας Mercedes, που οδηγούσε ο
40χρονος συνοδός ασφαλείας του. Ο εν λόγω εφοπλιστής
αφέθηκε ελεύθερος στην περιοχή του Ασπροπύργου Ατ-
τικής, αφού οι άγνωστοι, τότε, απαγωγείς του έλαβαν λύ-
τρα ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, από τα 100
εκατοµµύρια που αρχικά είχαν απαιτήσει (την 01.30 ώρα
της 20-1-2009).

Το "προφίλ" της συµµορίας των "16"
"Εγκέφαλος" της απαγωγής του Π. Παναγόπουλου

είναι, κατά την Αστυνοµία, ο 38χρονος Παναγιώτης Βλα-
στός, βαρυποινίτης και κρατούµενος στις φυλακές Τρι-
κάλων, από όπου συνέλαβε, κατέστρωσε και συντόνιζε το
σχέδιο της απαγωγής. Ενεργό επίσης συµµετοχή στην εν
λόγω απαγωγή, κατά τη δικογραφία της Αστυνοµίας, είχαν
και οι κατά καιρούς απασχολήσαντες τη δικαιοσύνη για
παράνοµες δραστηριότητες : 32χρονος Μανώλης Σκαρ-
λάτος (δεξί χέρι του Π. Βλαστού), 24χρονος Απόστολος
Πετράκης (διαπραγµατευτής της απαγωγής), Γιάννης
Θεοδωράκης (κουµπάρος Σκαρλάτου), 32χρονος
Αριστοµένης Κλεφτογιάννης (απαγωγέας), 29χρονος
Γεώργιος Κατσαγιάννης (απαγωγέας), 21χρονος
Χαράλαµπος Μουστάκας (φύλακας εφοπλιστή, "λευκός"
µέχρι πρότινος ποινικά), Ιωάννα Χήρα (σύζυγος του
Π.Βλαστού, σίτιση εφοπλιστή, σύνδεσµος µεταφοράς εν-
τολών Π.Βλαστού στα µέλη της συµµορίας), 42χρονος

Γεώργιος Τροµπούκης, πρόσωπο-κλειδί της συµµορίας,
µεγαλοεργολάβος, που συµµετείχε σε δηµόσια έργα µε
όλες τις πολιτικές καταστάσεις (κατασκευή των
αεροδιαδρόµων στο "Ελευθέριος Βενιζέλος", του Εφετείου
Αθηνών, των γραµµών του τραµ Ν.Σµύρνης και µε
συµµετοχή στην κατασκευή µέρους των Ολυµπιακών
Έργων, της Ιωνίας, της Εγνατίας και της Αττικής Οδού). Ο
Τροµπούκης κέρδιζε γύρω στις 150.000 ευρώ το µήνα και
έκανε χρέη "τραπεζίτη" των µελών της συµµορίας του
εγκλήµατος. Ο Τροµπούκης µαζί µε τον υπάλληλό του
Ιωάννη Θώδη κατηγορούνται για το "ξέπλυµα" των
χρηµάτων της απαγωγής, ενώ ο µεγαλοεργολάβος φέρεται
να έδινε εντολές για συµβόλαια θανάτου και ότι προµήθευε
την σπείρα µε εκρηκτικά υλικά, ενώ στα εργοτάξια των
κατασκευαστικών του επιχειρήσεων χρησιµοποιούσε
κλεµµένα φορτηγά από την Ιταλία.

Στη συµµορία του Π.Βλαστού, συµµετείχαν
επίσης, εκτός από τους ανωτέρω δέκα, όχι τόσο στην
υπόθεση της απαγωγής του Π.Παναγόπουλου, αλλά σε
άλλες σοβαρές εγκληµατικές δραστηριότητες, και άλλα
τέσσερα επίλεκτα µέλη του ελληνικού υποκόσµου, ήδη
κρατούµενοι σε διάφορες φυλακές της χώρας, µε "πλού-
σιο" ποινικό µητρώο, µε προεξάρχοντα τον 50χρονο Βα-
σίλειο Στεφανάκο, εκ των κορυφαίων "νονών" της ∆υτικής
Αττικής. Ο έτερος ήταν ο Ιωάννης Σκαφτούρος, πρω-
τοπαλίκαρο του Β.Στεφανάκου, σηµαντικός µπράβος και
εκβιαστής της "νύχτας" αλλά και ταµίας του κυκλώµατος.
Μαζί τους επίσης και ο 29χρονος Κων/νος Ανδρέου και ο
20χρονος Σέρβος Ντέγιαν ή Μπόµπαν Ιβάνοφ ή Ριφτόσκι,
οι οποίοι θεωρούνται ως οι "βοµβιστές" της συµµορίας.

Τέλος, την οµάδα των "16" συµπληρώνουν, η Πο-
λυτίµη Γεώργα, 28 ετών, σύντροφος του Ιωάννη Σκα-
φτούρου, και ο 44χρονος Παναγιώτης Σοϊλέδης, στους
οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος.

Από τους ανωτέρω 16, οι : Χήρα Π.Γεώργα,,
Α.Πετράκης, Γ.Κατσαγιάννης, Μ.Σκαρλάτος, Αρ.Κλε-
φτογιάννης, Γ.Τροµπούκης, Γ.Θώδης, Χαρ.Μουστάκας και
Γ.Θεοδωράκης, αφού συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην
25η Τακτική Ανακρίτρια, µετά τις απολογίες τους,
κρίθηκαν οµοφωνία Ανακριτού και Εισαγγελέως προφυ-
λακιστέοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι
λοιποί είναι ήδη κρατούµενοι σε διάφορες φυλακές της
χώρας, εκτίοντες ποινές φυλακίσεως ή καθείρξεως για
σοβαρά αδικήµατα.

Από τη δίοδο της ανακρίσεως προέκυψαν απο-
χρώσες ενδείξεις και σε βάρος της δικηγόρου του
Π.Βλαστού, Ελισάβετ Πούλιου, για συγκρότηση και
ένταξή της στην εγκληµατική οµάδα των "16", καθώς
φέρεται, σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, να παρείχε
πληροφόρηση στον πελάτη της Π.Βλαστό, προκειµένου να
στραφεί µε χρήση εκρηκτικού µηχανισµού, σε βάρος του

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω. ΠΑΡΟΥΣΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω. ΠΑΡΟΥΣΑ
(Η εξιχνίαση της απαγωγής του Εφοπλιστή Π.Παναγόπουλου

και η διάλυση των συνδικάτων του εγκλήµατος)
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∆ιευθυντή των φυλακών Τρικάλων, κάτι ανάλογο που είχε
πράξει κατά το παρελθόν και σε βάρος του ∆ιευθυντή
φυλακών Κερκύρας, (ηρνείτο να δώσει ολιγοήµερη άδεια
εξόδου στον Βλαστό), δίνοντας στον βαρυποινίτη
κρατούµενο τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του
∆ιευθυντή. Παράλληλα η εν λόγω δικηγόρος φέρεται να
συναίνεσε στην προµήθεια της εγκληµατικής οµάδας µε
ηλεκτρονικούς πυροκροτητές. Κρίθηκε και αυτή προ -
φυλακιστέα, µετά την απολογία της κατά τον ίδιο τρόπο,
και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

"Συνεργάτες και Συνοδοιπόροι"
Κρίνουµε σκόπιµο να µην εισέλθουµε περισ σό -

τερο στην ουσία της υποθέσεως και σε λεπτοµέρειες γύρω
από τη δράση του "Συνδικάτου του Εγκλήµατος της
συµµορίας των 16". Πράγµατα άλλωστε γνωστά σε όλους,
λίγο-πολύ, αφού το πανελλήνιο άφωνο παρακολούθησε και
θα παρακολουθήσει για πολύ καιρό ακόµη, µε αµείωτο
ενδιαφέρον, το "ξετύλιγµα του κουβαριού" της πολύκρο -
της αυτής υπόθεσης από το σύνολο των ΜΜΕ, αναµεταδί -
δοντας τις καταγεγραµµένες και αποκωδικοποιηµένες
ανατριχιαστικές συνοµιλίες αίµατος και εγκλήµατος από
τις 94 µαγνητοταινίες της ΕΥΠ που είναι ενσωµατωµένες
στην σχετική δικογραφία, αναφορικά µε τις τηλεφωνικές
επαφές του Π.Βλαστού µε "ύποπτα" άτοµα-συνεργάτες και
τα µέλη της συµµορίας. Συνοµιλίες, οι οποίες εµπλέκουν
πρόσωπα ανώτερα πάσης υποψίας, όπως, ∆ιευθυντές και
Αρχιφύλακες φυλακών κ.λ.π., σωφρονιστικούς υπαλλή -
λους που "λαδώνονταν" από τη συµµορία, αστυνοµικούς
πληροφοριοδότες αυτής, ονόµατα δικαστικών και άλλων
κρατικών λειτουργών και επιχειρηµατιών συµπαθούντων
και συνεργαζοµένων, ως και πολιτικών. Για όλα τα ανω -
τέρω πρόσωπα έχει ήδη ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση
της τυχόν συµµετοχής τους στην εγκληµατική οµάδα και ο
ρόλος αυτών, ενώ σε µερικούς από αυτούς έχουν ληφθεί
ήδη διοικητικά και πειθαρχικά µέτρα αρµοδίως. Όπως
επίσης ερευνάται αρµοδίως η διασύνδεση και κοινοπραξία
της συµµορίας των "16" µε το χώρο της ελληνικής
τροµοκρατίας, καθόσον προέκυψαν ενδείξεις σοβαρές περί
τούτου και ιδίως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συνδε -
σµολογίας των χρησιµοποιηθεισών βοµβών από τη σπείρα,
τα οποία προσοµοιάζουν µε αυτές που χρησιµοποίησε η
τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑ -
ΤΩΝ" και είναι της ίδιας τεχνολογίας.

Γενικευµένη η διάβρωση - "παρακράτος"
Εκείνο όµως που πρέπει να επισηµανθεί µε

έµφαση και πρέπει να µας ανησυχήσει ιδιαίτερα, είναι το
γεγονός, ότι η συµµορία αυτή των "16" δεν είναι µια απλή
σπείρα σκληρών κακοποιών, αλλά ένα δίκτυο µε παράνοµη
και εγκληµατική δραστηριότητα πολυσχιδή και πολυειδή,
που προϋποθέτει διάβρωση του κοινωνικού ιστού σε όλα
τα επίπεδα. ∆ιάβρωση που αγγίζει το ίδιο το κράτος και
προδίδει µια βαθειά άρρωστη και προβληµατική κατάστα -
ση ανόµων σχέσεων, αφού επέτρεπε µε άνεση και ανενό -
χλητα τη συσσώρευση υψηλού µεγέθους κεφαλαίων από
πολλαπλές και ποικίλες έκνοµες δραστηριότητες (αίµα,
φόνοι, κλοπές, εκβιάσεις, απάτες κ.λ.π.) και την µετέπειτα
χρησιµοποίηση των εσόδων αυτών σε νόµιµες επενδύσεις

(αγορά νυχτερινών κέντρων και άλλων επιχειρήσεων
κ.λ.π.).

Πράγµατι, πρόκειται για το άνοιγµα ενός από τα
µεγαλύτερα (ίσως και το µεγαλύτερο) αποστήµατα του δη -
µοσίου βίου των τελευταίων δεκαετιών, θυµίζοντας Σι κά γο
της εποχής του Αλ Καπόνε, καθόσον η σπείρα είχε επιτύχει
διασυνδέσεις µε υψηλά κλιµάκια του κρατικού µηχανι -
σµού, όλων των τοµέων δίωξης και τιµωρίας του εγκλή -
µατος και του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας.

Απετέλεσε µία µορφή άρτια οργανωµένου εγκλή -
µατος αδίστακτων-επαγγελµατιών κακοποιών, διαθέτοντας
επαρκή και βαρύ οπλισµό και εξοπλισµό (παραγγέλθηκε
µέσα από τη φυλακή και αγορά ελικοπτέρου για απόδραση
τύπου Παλαιοκώστα), άφθονο, ανατροφοδοτούµενο και
αναπαραγόµενο χρήµα, που "έλυνε" και "έκλεινε"
στόµατα, εξαγόραζε συνειδήσεις και επέβαλε το νόµο της
σιωπής και της συνεργασίας, διευκολύνοντας την
συµµορία των "16" να δρα "εν είδει παρακράτους" και να
µεταβάλει τις φυλακές του κράτους σε "Στρατηγεία" των
εγκληµατικών τους δραστηριοτήτων, ανενόχλητα.

Ο ρόλος των ΜΜΕ αντιδεοντολογικός
Θα ήταν ουσιώδης παράλειψη να µην αναφερ -

θούµε στον τρόπο αναµετάδοσης των σχετικών ειδήσεων
από τα περισσότερα των ΜΜΕ, ιδίως των τηλεοπτικών, ο
οποίος διακρινόταν από τα στοιχεία της υπερπροβολής,
αποπροσανατολισµού, διαστρέβλωσης, επικριτικής και
αντιπολιτευτικής διάθεσης, υποβαθµίζοντας το κύριο θέµα,
το οποίο ήταν η εξάρθρωση της µεγαλύτερης και επικιν -
δυνότερης εγκληµατικής οµάδας όλων των εποχών και το
ισχυρό και καίριο πλήγµα που κατάφερε η Αστυνοµία στο
οργανωµένο έγκληµα από συστάσεώς της. Ήταν λάθος επι -
λήψιµο ποινικά η προβολή κατά κόρον των λεπτοµερειών
για το πώς έγινε κατορθωτό να εξιχνιασθεί η υπόθεση της
απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου και να γίνουν οι
συλλήψεις, όπως και η δηµοσιοποίηση στοιχείων της δικο -
γραφίας, ενώ η σχετική ανάκριση βρισκόταν σε εξέλιξη, ως
και η αποκάλυψη των µεθόδων της Αστυνοµίας και της
ανάµειξης του υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού
της ΕΥΠ, πληροφορώντας µε τον τρόπο αυτό τους απαν -
ταχού της Ελλάδος κακοποιούς και τροµοκράτες να
λάβουν τα µέτρα τους για το µέλλον και να εφεύρουν
αντίδοτα µένοντας στο απυρόβλητο των διωκτικών αρχών.

Εστίαζαν την ειδησεογραφία τους σε δήθεν αντι -
συνταγµατικότητα καταγραφής από την ΕΥΠ των συνο -
µιλιών των κακοποιών, παραβιαζοµένων των δικαιωµάτων
τους από την Αστυνοµία και την Ανακρίτρια, ευθύς εξ
αρχής, λες και αυτό ήταν το ζητούµενο (η καταγραφή έγινε
µε παραγγελία και µε την εποπτεία του αρµοδίου
Εισαγγελέως). Παράλληλα επέτρεπαν να διαχέεται ένα
κλίµα συµπαθείας ή ανοχής προς τους κατηγορουµένους
σκληρούς κακοποιούς, δίδοντας βήµα σε τηλεδικηγόρους-
συνηγόρους των κατηγορουµένων να προσπαθούν να
αθωώσουν τους πελάτες τους στα µάτια της κοινής
γνώµης, εµφανίζοντας αυτούς ως "µυθοµανείς" ή "αστεϊ -
ζόµενους" στις διάφορες δηµοσιοποιηθείσες συνοµιλίες
τους, ή προβάλλοντας σαθρούς και αστείους ισχυρισµούς
του τύπου : "Ε, δεν είναι και ισοβίτης, εντάξει, σκότωσε
άνθρωπο, αλλά ήταν σε άµυνα". Όπως επίσης : "Ναι, σκό -
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τωσε, θα σκότωνε και άλλους, ναι έπαιρνε συµβόλαια
θανάτου, αλλά το έκανε επειδή βρισκόταν σε άµυνα, ή
επειδή υπήρχε βεντέτα µε την άλλη οµάδα, που του σκότω -
σε τον αδελφό". Απίστευτα πράγµατα στο βωµό της τηλε -
θέασης και ακροαµατικότητας, αλλά και της αυτοπρο βο -
λής των δικηγόρων που τους εξασφαλίζει την αύξηση του
πελατολογίου τους, γεγονός που προκάλεσε την επέµβαση
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και την άσκηση
σχετικών πειθαρχικών διώξεων σε βάρος τους και την
επιβολή απαγόρευσης παρόµοιων ενεργειών στα µέλη του.

Θριαµβευτική ανάκαµψη της Ελληνικής Αστυνοµίας
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η πλήρης

εξιχνίαση της απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου µε τη
σύλληψη και παραποµπή των δραστών στη ∆ικαιοσύνη και
η διάλυση της συµµορίας των "16" οι οποίοι βαρύνονται µε
την απαγωγή αλλά και µε δεκάδες άλλες εγκληµατικές
ενέργειες, σχεδίαζαν να αιµατοκυλήσουν το πανελλήνιο,
µε πιθανή συµµετοχή σε τροµοκρατικές ενέργειες, αποτε -
λεί την κορυφαία επιτυχία της Αστυνοµίας των τελευταίων
ετών στον τοµέα της καταστολής του βαρέως και οργα -
νωµένου εγκλήµατος. Μάλιστα δε, µε τρόπο αθόρυβο και
αναίµακτο, χωρίς να "ανοίξει µύτη", λόγω της επικινδυ -
νότητας της προσωπικότητας των δραστών, και µε δεµένες
και τεκµηριωµένες τις κατηγορίες κατά τρόπο επαγγελ -
µατικά και επιστηµονικά αδιάσειστο (ταυτοποίηση µέσω
DNA, χρήση υπερσύγχρονου συστήµατος παρακολουθή -
σεως-καταγραφής συνακροάσεων συνοµιλιών και κάθε
άλλου είδους επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας µέσω
ΕΥΠ κ.λ.π.). Και δεν µπορεί την επιτυχία αυτή να την
επισκιάσει, παρά την ανεπιτυχή προσπάθεια ορισµένων
ΜΜΕ και δηµοσιογράφων, το γεγονός ότι τέσσερις εν
ενεργεία αστυνοµικοί (κατώτεροι και αξιωµατικοί) βρί -
σκονται κάτω από το µικροσκόπιο της έρευνας για πιθανή
ανάµειξή τους, γιατί λαµπρύνεται από τον διαφαινόµενο
διακαή πόθο της υγιούς πλειοψηφίας των αστυνοµικών και
της ηγεσίας τους, φυσικής και πολιτικής, να προχωρήσουν
απτόητοι στην "αυτοκάθαρση" µε οποιοδήποτε κόστος. Η
επιτυχία αυτή ήταν το επιστέγασµα της θέλησης και των
προσπαθειών της Αστυνοµίας να εξέλθει από τα τάρταρα
της απαξίωσης που άδικα την είχαν κατακρηµνίσει αυτοί
που απεργάζονται την κατάλυση του κράτους και την απο -
σύνθεση της κοινωνίας, ιδίως µετά τα γεγονότα της Αθή -
νας του ∆εκεµβρίου του 2009, όπου είχε εγκαταλειφθεί η
Αστυνοµία στην τύχη της, "λιθοβολούµενη" από παντού.
Με βήµατα σταθερά και µεθοδικά, προέβη στην ανασύν -
ταξη των δυνάµεών της, στην αναδιοργάνωση του µηχα -
νισµού ασφαλείας, δραστηριοποιώντας στο έπακρον τα
στελέχη της και επιτυγχάνοντας την αγαστή συνεργασία
όλων των υπηρεσιών ασφαλείας του ευρύτερου τοµέα, µε
συνέπεια, το αποτέλεσµα όχι µόνο να είναι θετικό, αλλά
επιπλέον εντυπωσιακό, θεαµατικό και αναπόφευκτο.

Το "µπαράζ" των µεγάλων επιτυχιών της ΕΛ.ΑΣ
Και αδιάψευστη απόδειξη του ότι η ανωτέρω

επιτυχία της Αστυνοµίας δεν ήταν τυχαία, αλλά ήταν απο -
τέλεσµα σκληρής δουλειάς, είναι το "µπαράζ" άλλων ση -
µαντικών παρόµοιων επιτυχιών, που αλυσιδωτά επακο -
λούθησαν, αµέσως µετά την εξάρθρωση του συνδικάτου

του εγκλήµατος της συµµορίας Π.Βλαστού, και διαδέ -
χονται η µία την άλλη. Ειδικότερα :

-Την 8-7-2009 η Ασφάλεια Αττικής, ύστερα από
γιγαντιαία επιχείρηση οργώνοντας το λεκανοπέδιο, ελέγ -
χοντας ταυτόχρονα οκτώ νυκτερινά κέντρα, τέσσερις
οίκους ανοχής, δύο υπερπολυτελή σκάφη και ερευνώντας
δέκα σπίτια, εξάρθρωσε την µεγαλύτερη "ροζ" εγκληµα -
τική οργάνωση trafficking που έδρασε ποτέ στη χώρα µας,
εκµεταλλευόµενη σεξουαλικά αλλοδαπές γυναίκες από τη
Ν.Α.Ευρώπη και τη Βαλκανική (περί τις 1.000 γυναίκες
την τελευταία τριετία). Προσήχθησαν περισσότερα από
200 άτοµα, συνελήφθησαν 25 ως εµπλεκόµενα στο κύκλω -
µα (ηµεδαποί και αλλοδαποί), ενώ απαγγέλθηκαν κατη -
γορίες σε άλλα 42 άτοµα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ανάµεσά τους και 4 εν ενεργεία αστυνοµικοί και 4 από -
στρατοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως πληροφοριοδότες για
επικείµενες εφόδους της Αστυνοµίας στα νυκτερινά
κέντρα και τους οίκους ανοχής ή ως συντονιστές για την
µέσω ορισµένων αστυνοµικών τµηµάτων έκδοση εγγρά -
φων για τις γυναίκες. Τα παράνοµα κέρδη φθάνουν τα 50
εκατοµµύρια ευρώ και ξεπλένονταν µε επενδύσεις σε
νόµιµες επιχειρήσεις.

-Την 6-7-2009 η Υποδιεύθυνση Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής, µε διπλό κτύπηµα ταυτόχρονα, εξάρ -
θρωσε δύο συµµορίες Αλβανών και Ιρανών που διακι -
νούσαν µεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης στην
Αττική και κατάσχεσε µαζί µε τις ουσίες ικανό αριθµό
αυτόµατων όπλων και φυσιγγίων και 5 κιλά εκρηκτικών.
Εντοπίστηκαν 2 εργαστήρια νόθευσης σε Αθήνα και
Ν.Σµύρνη και συνελήφθησαν 8 άτοµα.

-Την 18-7-2009 η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Εγκλη -
µάτων κατά της Ιδιοκτησίας, της Ασφάλειας Αττικής,
εξάρθρωσε πάνοπλη συµµορία νεαρών αλλοδαπών Αλβα -
νικής καταγωγής (22-28 ετών), ύστερα από πολύµηνες
έρευνες, η οποία από το Νοέµβριο του 2008 που είχε
συσταθεί, είχε διαπράξει πάνω από 29 ληστείες και κλοπές,
µε ειδικότητα τις Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ και τα ΕΛΤΑ.
Συνελήφθησαν πέντε µέλη της συµµορίας, µεταξύ των
οποίων και ο Αρχηγός της "λήσταρχος" (αναζητείτο από τις
Αλβανικές Αρχές µε διεθνές ένταλµα σύλληψης για ανθ -
ρω ποκτονία που τέλεσε στην Αλβανία το 1997), ενώ ανα -
ζητούνται ακόµη 4 µέλη της σπείρας. ∆ρούσαν έχοντας
καλυµµένα τα πρόσωπά τους µε καπέλα τζόκεϊ (η γνωστή
συµµορία µε τα τζόκεϊ) και είχαν αποκοµίσει από τις δεκά -
δες ληστείες τους πάνω από 100.000 ευρώ. Εντο πίστηκαν
τα σπίτια διαµονής των µελών, καθώς και η "γιάφκα" της
συµµορίας, όπου ευρέθησαν και κατασχέθηκαν το αυτό -
µατο "καλάσνικοφ" που χρησιµοποιούσαν, πιστόλια, µα -
χαί ρια, καπέλα, γυαλιά ηλίου, µπλουζάκια κ.λ.π. που χρη -
σι µοποιούσαν για απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους,
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και το ποσό των 1.100 ευρώ
από τα κλοπιµαία.

-∆εν παραλείπουµε να αναφέρουµε τις συνε χι -
ζόµενες µε αµείωτο ρυθµό τακτικές και έκτακτες "επι -
χειρήσεις σκούπα" της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Αττικής, του άοκνου και δραστήριου Αττικάρχη κ. Ιωάννη
Ραχωβίτσα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν εκατοντάδες
παράνοµοι (αλλοδαποί και ηµεδαποί) και κατασχέθηκαν
µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών κ.λ.π.
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προϊόντων του εγκλήµατος, µε αποτέλεσµα να αποκα -
θίσταται προοδευτικά η τάξη και η ευνοµία στο πολύπαθο,
τελευταία, κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα αξίζει να
αναφερθεί, ότι σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία
δραστηριότητας της ΕΛ.ΑΣ, οι άνδρες της Γενικής Αστυ -
νοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής (ΓΑ∆Α), µόνο κατά το
διάστηµα 1 έως 31 Ιουλίου 2009, προέβησαν σε συλλήψεις
5.747 ατόµων {(ανθρωποκτονίες (6), ναρκωτικά (548),
κλοπές (531), ληστείες (54), απάτες- πλαστογραφίες (135),
παράνοµη οπλοφορία (115), καταδιωκτικά έγγραφα (512),
λαθροµετανάστευση (2.369), απαγορευµένα παίγνια
(φρουτάκια κ.λ.π.) (52), διάφορα άλλα αδικήµατα
(1.425)}. Παράλληλα εξιχνιάσθηκαν κατ' αγνώστων
δραστών τα αδικήµατα : ληστείες {(Τράπεζες, ΕΛΤΑ,
Σούπερ-Μάρκετ κ.α.)(92)}και κλοπές-διαρρήξεις (336)
(σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, καταστήµατα, κατοικίες κ.α.). 

-Ανάλογες επιτυχίες λαµβάνουν χώρα σε µικρο -
γραφία και στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
(Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα κ.λ.π.),
γεγονός που µαρτυρεί ότι κάτι άλλαξε προς το καλύτερο
στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνοµίας, όσον αφορά
στην αποτελεσµατικότητά της για την πάταξη της εγκλη -
µατικότητας, τη σύλληψη των παρανόµων και την κατο -
χύρωση της ασφάλειας του πολίτη.

Το µήνυµα αισιοδοξίας

Και τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά, όχι µόνο γιατί οι εξιχνιασθείσες υποθέσεις και
τα αντικείµενα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας που
αφορούν είναι το ίδιο σηµαντικά, σοβαρά και µεγάλα,
αλλά διότι, κυρίως, εκτοξεύουν προς τα έξω δυναµικά και
προς όλες τις κατευθύνσεις ένα τηλαυγές µήνυµα : ότι η
Ελληνική Αστυνοµία υπάρχει και είναι παρούσα. Και ότι
όσο µεγάλα και "καλοστηµένα" και αν είναι τα οργα -
νωµένα εγκλήµατα και οι σχετικές υποθέσεις, οποιοι -
δήποτε και αν µετέχουν σε αυτά, τελικά αποκαλύπτονται
και λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Και το µήνυµα αυτό θα
είναι απολύτως αρραγές, εάν µάλιστα µέσα στο προσεχές
διάστηµα υπάρξει κάποια ανάλογη επιτυχία στον τοµέα
της τροµοκρατίας και του σχετικού χώρου. 

Πρωταγωνιστές και Εύσηµα

Και τα θετικά αυτά αποτελέσµατα θα ήταν αδικία
να µη πιστωθούν στην σηµερινή πολιτική ηγεσία της
Αστυνοµίας, ιδίως στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, του οποίου οι ενέργειες ευθύς µε την
ανάληψη των καθηκόντων του, ήδη αποδίδουν καρπούς.
Και συγκεκριµένα, µετά την επιτυχή περάτωση της επι -
χείρησης "ανόρθωση ηθικού" στο προσωπικό της Αστυ -
νοµίας, (αυτοπρόσωπες επισκέψεις, οµιλίες σε κεντρικές
και περιφερειακές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, συνεν τεύξεις στα
ΜΜΕ κ.λ.π.), ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών αναφορικά µε
τα κατωτέρω θέµατα που απασχολούν την Ελληνική
Αστυνοµία, σε ανύποπτο χρόνο :

- Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας : (σύµπτυξη οργανικών µονάδων,
εξοικονόµηση πόρων, αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση).

- Στελέχωση Υπηρεσιών - επιλογή ανθ -
ρώπινου δυναµικού : (επανεξέταση συστηµάτων εκπαί-
δευσης στις Αστυνοµικές Σχολές και αξιολόγηση
στελεχών).

- Χρήση - αξιοποίηση καµερών : (πρό -
ληψη, αποτροπή, καταστολή εγκληµατικότητας).

- Είσοδος και παραµονή στη χώρα µη
νοµίµων µεταναστών : (ήδη έχει εξελιχθεί σε µείζον θέµα
και γενικότερα ευρωπαϊκό θέµα).

- Συµπλήρωση - αναµόρφωση του
Πειθαρχικού ∆ικαίου Αστυνοµικού Προσωπικού :
(ανάθεση σε δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό της
διερεύνησης σοβαρών παραπτωµάτων αστυνοµικών και
ιδίως καταγγελιών βίας).

- Πρόσθετα έργα στην Ελληνική
Αστυνοµία, δηλαδή έργα ξένα προς την φύση της
αποστολής της : (ανάθεση, διατήρηση ή κατάργηση
πρόσθετων έργων και καθηκόντων πέραν καθαρά της
δίωξης του εγκλήµατος).

- Συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου
Εσωτερικής Ασφάλειας : (πάγιο όργανο συµβουλευτικού
χαρακτήρα για θέµατα γενική πολιτικής εσωτερικής
ασφάλειας).

Επιδιώκοντας µάλιστα να προσδώσει, όσο το
δυνατόν, ευρύτερη συναίνεση στις ανωτέρω στρατηγικές
αλλαγές στην Ελληνική Αστυνοµία, ο κ. Χρήστος Μαρ -
κογιαννάκης, έθεσε αυτές σε διάλογο µε εκπροσώπους
όλων των κοµµάτων σε σχετικές διακοµµατικές συναν -
τήσεις που συγκάλεσε και έλαβαν χώρα.

Οπωσδήποτε όµως αναµφισβήτητα, οι µεγάλες
αυτές επιτυχίες που προαναφέρθησαν, πιστώνονται και
στην φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας και τον
Αρχηγό Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, αξιωµατικό
δοκιµασµένο και µε πλούσιες εµπειρίες και "περγαµηνές"
στη δίωξη του οργανωµένου εγκλήµατος. Με την
Αστυνοµία λίγο πιο επιθετική και δυναµική, µέσα στα
θεµιτά και νόµιµα όρια, έχοντας προφανώς "λυµένα τα
χέρια", προέβησαν στη δέουσα ανακατανοµή και επιλογή
του στελεχιακού προσωπικού στις νευραλγικές υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ, (ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση), και
κατάρτησαν και εφάρµοσαν σχέδια, τα οποία και απέφεραν
τελικά εξαίρετα και λαµπρά αποτελέσµατα, ιδίως στον
τοµέα της τάξης και ασφάλειας, εµπεδώνοντας µε τον
τρόπο αυτό το ήδη κλονισµένο από την έξαρση της
εγκληµατικότητας αίσθηµα ασφάλειας του απλού πολίτη,
αναπτερώνοντας το ηθικό του αστυνοµικού προσωπικού,
εξυψώνοντας το γόητρο της Ελληνικής Αστυνοµίας και
ανορθώνοντας το κύρος αυτής.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αξίζουν θερµά
συγχαρητήρια, τόσο στην πολιτική και φυσική ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας, όσο και στους προϊσταµένους των
καθ΄ύλην και κατά τόπον αστυνοµικών υπηρεσιών και
γενικότερα σε όλο το αστυνοµικό προσωπικό που συνέ -
βαλε καθ΄οιονδήποτε τρόπο στις µεγάλες και εντυ -
πωσιακές αυτές επιτυχίες στην πάλη της Αστυνοµίας µε το
οργανωµένο έγκληµα.
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Η απόπειρα διαφοροποίησης του Ρετζέπ
Ερντογάν από ένα παρελθόν, το οποίο σφραγίστηκε
από διωγµούς και σφαγές µειονοτικών οµάδων, και
αποστασιοποίησης από τους απολογητές αυτών των
πρακτικών (δηλώσεις της 23ης Μαίου 2009),
παρουσίαζε πολιτικό και διπλωµατικό ενδιαφέρον.
Απαιτείται αξιολόγηση των δηλώσεων Ερντογάν, τις
οποίες σηµειωτέον έκανε κατά την διάρκεια Συνεδρίου
του κόµµατός του. Στην Τουρκία είχε προκληθεί
θόρυβος λόγω της υπόθεσης εκκαθάρισης ναρκοπεδίων
στην τουρκοσυριακή παραµεθόριο. Το Γενικό Επιτελείο
παραδέχτηκε ότι οι τουρκικές Ενοπλες ∆υνάµεις δεν
διαθέτουν τα αναγκαία τεχνικά µέσα για την υλοποίηση
της. Η κυβέρνηση, µετά από διαγωνισµό, αναµενόταν
να αναθέσει το έργο σε ισραηλινή εταιρεία. Την
συγκεκριµένη τοποθέτηση του Τούρκου ηγέτη µε το
προφίλ ''ήπιου ισλαµιστή'' επέβαλαν ορισµένοι λόγοι.
Αυτοί σχετίζονται τόσο µε την στρατηγική της
Τουρκίας, όσο και µε τις εσωτερικές πολιτικές
εξελίξεις.

Ο διφυής στόχος του κεµαλισµού επιτεύχθηκε:
α) Από τα υπολείµµατα της πολυεθνικής Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας διαµορφώθηκε µια τουρκική εθνική
ταυτότητα και ένα κράτος-έθνος.
β) Κατεστάλησαν όλες οι διεκδικήσεις διαφορετικών
εθνικοτήτων, εκτός του κουρδικού κινήµατος.
Aπό την περίοδο Οζάλ, η Τουρκία εγκαινίασε µια
στρατηγική, που βασίζεται σε µια νεοοθωµανική
αντίληψη/ιδεολογία. Προωθείται το ξεπέρασµα των
στενών ορίων του τουρκικού εθνικισµού και η
συνένωση υπό την ηγεµονία της ευρύτερων
µουσουλµανικών πληθυσµών από τις ακτές της
Αδριατικής ως την Κεντρική Ασία και την Κίνα.
Σήµερα η Τουρκία αναζητά νέα πορεία. Ο Ερντογάν
αισθάνεται για την ώρα αρκετά ισχυρός στο εσωτερικό
ώστε να αµφισβητήσει την παράδοση των Νεότουρκων
και του Κεµάλ, η οποία συχνά αξιοποιείται από τους
εθνικιστές και το τουρκικό παρακράτος. Παρά την
επίσκεψη στην Τουρκία του Προέδρου Οµπάµα, που
θεωρήθηκε ως ανανέωση της προτεραιότητας που δίνει
η Ουάσιγκτον στην συνεργατική σχέση µε την Αγκυρα,
υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες, που θα µπορούσαν να
αποδειχθούν αδιέξοδα της τουρκικής στρατηγικής. Η

επικράτηση έναντι των Κούρδων µε στρατιωτικά µέσα
γινόταν όλο και πιο δύσκολη και πολυδάπανη. Tα έθνη
και η πολιτισµική ιδιοπροσωπεία τους δεν είναι εύκολο
να εξαφανιστούν ως δια µαγείας. Αυτό ισχύει και στην
Τουρκία. Στη Μικρά Ασία και στον Εύξεινο Πόντο
υπήρχαν ποικίλες εθνότητες. Και µετά τον αφανισµό
ορισµένων, εµφανίστηκαν άλλες στο προσκήνιο. Οι
Κούρδοι πήραν τη σκυτάλη ενός
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, που εξακολουθεί να
συνταράζει την Τουρκία. Και οι δια της βίας
εξισλαµισµένοι, όπως οι εναποµείναντες στην ιστορική
κοιτίδα τους Ελληνοπόντιοι και Αρµένιοι, δεν έχασαν
τη µνήµη τους, διατηρούν την ιδιοπροσωπία τους
καθώς και στοιχεία της συλλογικής µνήµης τους.

Κατά πόσο οι δηλώσεις αυτές του Ερντογάν θα
έχουν συγκεκριµένες συνέπειες όσον αφορά τους
εκδιωχθέντες από την Τουρκία Ελληνες, το
Οικουµενικό Πατριαρχείο και την αναγνώριση των
γενοκτονικών σφαγών εναντίον των Ελλήνων, των
Αρµενίων και των Ασσυρίων; Τα κατά καιρούς
λεγόµενα του Ερντογάν απέχουν πολύ από το να
µετουσιωθούν σε πραγµατικές αλλαγές στην
αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών από το τουρκικό
κράτος. Επόµενο βήµα, που θα έδειχνε συµφωνία
λόγων και έργων, θα αποτελούσαν αποζηµιώσεις για τις
πολύ µεγάλες περιουσίες των βίαια εκδιωχθέντων.
Πέραν της απαίτησης για αποκατάσταση των
περιουσιακών δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας
της Κωνσταντινούπολης, απαιτείται η συστηµατική
διεκδίκηση της δηµιουργίας συνθηκών ασφάλειας για
την επιστροφή και την επανεγκατάσταση της
µειονότητας, καθώς και στην Ιµβρο και την Τένεδο.
Επρεπε, από χρόνια, η Ελλάδα να επιδιώξει την
διαµόρφωση ειδικού νοµικού καθεστώτος που θα
καθορίζει την προστασία των πολιτιστικών και
θρησκευτικών Μνηµείων και πνευµατικών Ιδρυµάτων
στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες χώρες της ευρύτερης
περιοχής, όπου επιβίωσαν τα δηµιουργήµατα του
ελληνικού-ρωµαϊκού πολιτισµού.

Η µνήµη των εθνοθρησκευτικών εκκαθαρίσεων
συµβάλλει στην αποτροπή σύγχρονων βαρβαροτήτων,
όπως οι εθνοεκκαθαρίσεις. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η
υποστήριξη και η ευόδωση των προσπαθειών να γίνει

Η ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ(1)(1)

Tου κ. Θεόδωρου Μπατρακούλη
∆ρ Γεωπολιτικής, ∆ικηγόρου
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γνωστή η γενοκτονία των Ελλήνων που ζούσαν στην
Οσµανική Αυτοκρατορία. Θα ήταν χρήσιµη µια
επανεκτίµηση των ενεργειών οι οποίες αποβλέπουν
στην προώθηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας ή
Γενοκτονίας των Ποντίων και των άλλων Μικρασιατών
Ελλήνων. Πρόβληµα δηµιουργείται από το γεγονός ότι
σχεδόν όλα τα βιβλία που αναφέρονται στην γενοκτονία
του Ποντιακού Ελληνισµού είναι γραµµένα στα
ελληνικά (πώς να γνωστοποιηθεί ευρύτερα π. χ. στην
Αµερική η γενοκτονία ώστε να φέρει το επιθυµητό
αποτέλεσµα το αίτηµα της αναγνώρισης;). Αλλά, το
πρόβληµα της γλώσσας δεν είναι το µοναδικό.

Μέχρι το Μάιο του 2009 περίπου επτά πόλεις
των ΗΠΑ προχώρησαν σε αναγνωρίσεις. Το 2005
αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία που διαπράχθηκε στον
Πόντο και στη Μικρά Ασία στην πόλη Albany, αλλά
στο κείµενο της σχετικής απόφασης αναφερόταν ότι
έχασαν τη ζωή τους συνολικά 353.000 άνθρωποι. Είναι
γνωστό στην ελληνική βιβλιογραφία ότι αυτός ο
αριθµός αφορά µόνο τους θανάτους Ελλήνων του
Πόντο. Το 2003 στη Γερουσία της Πενσυλβάνια
αναγνωρίστηκε ότι υπήρξαν 353.000 Ελληνες, Αρµένιοι
και Ασσύριοι θύµατα των τουρκικών σφαγών στον
Πόντο. Αντίστοιχες σοβαρές ανακρίβειες σηµειώθηκαν
στην προετοιµασία της αναγνώρισης που έγινε από το
τοπικό Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας τον
Απρίλιο του 2009. Αφενός λοιπόν, απαιτείται προσοχή
πνεύµα ιστορικής ακρίβειας και σωστή πληροφόρηση
των παραγόντων των χωρών στις οποίες γίνονται
σχετικές κινήσεις.

Αφετέρου, στην υπαρκτή δυσκολία να
προχωρήσουν σε αναγνώριση χώρες που δεν γνωρίζουν
την ιδιαιτερότητα του Ποντιακού Ζητήµατος,
προστίθεται επί πλέον δυσχέρεια µε την επιλογή να
διαχωρίζονται οι Πόντιοι από τους Ελληνες άλλων

περιοχών της Ανατολής, που και αυτοί έχουν υποστεί
τους τουρκικούς διωγµούς και έχουν βιώσει την οδύνη
του ξεριζωµού. Ασφαλώς οι απανταχού Πόντιοι έχουν
στην ψυχή και στη λαλιά τους τον Πόντο. Αλλά, οι
Πόντιοι είναι Ελληνες και είναι παγκοσµίως γνωστοί ως
Ελληνες. Όπως Ελληνες ήταν κι αυτοί που κατοικούσαν
µέχρι το 1922 σε τόσες και τόσες περιοχές της Μικράς
Ασίας, της Ιωνίας: στη Σµύρνη, στο Αϊβαλί, στην
Καππαδοκία, στην Ανατολική Θράκη. Και όλοι οι
Ελληνες της Ανατολής ζούσαν ''σα µακρά'', µακριά από
το αθηνοκεντρικό, µιµητικό και υποτελές έναντι της
∆ύσης ελλαδικό κράτος.  Το ότι µιλούσαν Ελληνικά σε
διαφορετικές διαλέκτους δεν αφορά το απαράγραπτο
αίτηµα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας τους.  

Οι Αρµένιοι, οι οποίοι έχουν επιτύχει τόσο
πολλά, έχουν θέσει το ζήτηµά τους µε πιο απλό τρόπο.
∆εν διαχωρίζουν έναν Αρµένιο της Κωνσταντινούπολης
από άλλον που ζούσε στην Αµάσεια, στην Κιλικία ή
στη Σµύρνη. Ενωµένοι είναι ισχυροί και η ενότητά τους
έφερε αποτελέσµατα. Αλλά, εκτός της ενότητας, ό,τι
πέτυχαν οφείλεται και στη σοβαρή, τεκµηριωµένη
έρευνα της Αρµενικής Γενοκτονίας, στην απόφαση να
γνωστοποιήσουν προς τους άλλους αυτή τη σοβαρή
προσπάθειά τους, στην οργάνωση και στον συντονισµό
των κινήσεών τους.    

Η Γενοκτονία του Πόντου αποτέλεσε µέρος
αυτής που ξετυλίχτηκε σε όλα τα µέρη όπου ζούσαν
Ελληνικοί πληθυσµοί. Οι Ελληνες από τις διάφορες
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους απογόνους των
θυµάτων της Γενοκτονίας ας συµφωνήσουν σε µια
κοινή µέρα κατά την οποία θα τιµάται η µνήµη όλων
των Ελλήνων της Γενοκτονίας. Ετσι θα γνωρίζει ο µη
Ελληνας ότι υπήρξε µία γενοκτονία, η Γενοκτονία των
Ελλήνων. Οι Αρµένιοι και οι Ασσύριοι περιµένουν τους
Ελληνες για να συναντηθούν σε κοινές προσπάθειες.
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Στην Κίνα ζουν 55 µειονότητες, δύο εκ των
οποίων έκαναν έντονη την παρουσία τους το 2008 κατά
την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων της Κίνας. Η
πρώτη ήταν η Θιβετιανή µειονότητα, της οποίας την κα-
ταστολής της εξεγέρσεως (βίαια σε κάθε περίπτωση) από
τις δυνάµεις καταστολής της Κίνας κατέκρινε έντονα η
διεθνής κοινότητα και παρ΄ολίγον να τορπιλίσει την οµα-
λή εξέλιξη των αγώνων. Η δεύτερη ήταν οι Ουϊγούροι
µουσουλµάνοι της επαρχίας Σινζιάνγκ, οι οποίοι δη-
µιούργησαν σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας στην επαρ-
χία (δολοφονίες Κινέζων Χαν και αριθµού αστυνοµικών)
και η οποία οµοίως κατεπνίγη από της δυνάµεις ασφα-
λείας της Κίνας.

Φέτος κατά την 60ή επέτειο από την ίδρυση της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, στις αρχές Ιουλίου, εί-
χαµε και πάλι ξεσηκωµό των Ουϊγούρων µε σοβαρότατα
προβλήµατα ασφαλείας (συγκρούσεις µεταξύ Ουϊγού-
ρων και Κινέζων Χαν, δολοφονίες, καταστροφές κ.λ.π.).
Η Κινεζική ηγεσία κατέστειλε και αυτή την εξέγερση µε
βιαιότητα στέλνοντας στην επαρχία αυτή ισχυρές αστυ-
νοµικές και στρατιωτικές δυνάµεις, ιδιαίτερα στην
πρωτεύουσα της επαρχίας Ουρούµτσι.

Ας δούµε λοιπόν τι ισχύει για την επαρχία αυτή
κατά τους Ουϊγούρους :

-Η επαρχία Σινζιάνγκ, έχει έκταση ίση µε το 1/6
της συνολικής εκτάσεως της Κίνας, αποτελούσα το βο-
ρειο-δυτικό τµήµα του εδάφους της. Είναι πλούσια σε
κοιτάσµατα του υπεδάφους (µέταλλα κυρίως), υδρογο-
νάνθρακες και φυσικό αέριο, κατοικούµενη από 20
εκατοµµύρια κατοίκων εκ των οποίων το 42% είναι Ουϊ-
γούροι µουσουλµάνοι, 40% Κινέζοι Χαν και 8% Μογ-
γόλοι.

-Ο συνολικός πληθυσµός των Ουϊγούρων ανέρ-
χεται σε 11.370.000 κατανεµηµένοι σε διάφορες περιο-
χές όπως παρακάτω :

*Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας (επαρχία
Σινζιάνγκ περίπου 8.000.000).

*Καζακστάν
*Κιρκιζστάν
*Ουζµπεκιστάν
*Τουρκία
*Ρωσία
*Τατζικιστάν
*Πακιστάν

-Η γλώσσα της µειονότητας είναι η των Ουϊ-
γούρων (Uyghur) και η θρησκεία τους Μουσουλµανική
(Sunni και Suffi µουσουλµάνοι). Είναι λαός συγγενής
των Τούρκων.

Οι Ουϊγούροι δηµιουργήθηκαν από την ανεξαρ-
τησία ενός Τουρκικού φύλου το οποίο προήρχετο από
την περιοχή των Ορέων Altay και Tengri Tap περιοχή,

δηλαδή τη σηµερινή επαρχία Σινζιάνγκ. Η ονοµασία των
Ουϊγούρων (Uyghur) σηµαίνει "Ενωµένες εννέα φυλές"
και είναι συνώνυµη µε το Tokur -Οgur που χρησιµο-
ποιούν οι Τούρκοι όταν αναφέρονται σ΄αυτούς, όπου το
tokur = εννέα και gur = φυλή.

Αντίστοιχα οι Κινέζοι αναφερόµενοι στους Ουϊ-
γούρους τους αποκαλούν Hoy-Hu, Uan-Ga Chiv-Msing
(γρήγοροι άνθρωποι, ενωµένοι κ.λ.π.).

Η ιστορία των Ουϊγούρων µπορεί να χωρισθεί σε
τέσσερεις περιόδους, την προ-Αυτοκρατορική (300 π.Χ.
- 630 µ.Χ.), Αυτοκρατορική (630-840 µ.Χ.), Bασιλείων
840-1209 µ.Χ.) και Μογγολική (1209-1600 µ.Χ.) ακο-
λουθούµενη από πέντε νεώτερες φάσεις που ξεκινούν
από το 1600 µ.Χ. (το τέλος του δρόµου του µεταξιού)
µέχρι σήµερα. Η ιστορία των Ουϊγούρων είναι µία ιστο-
ρία που ξεκινά από τα ενωµένα νοµαδικά φύλα της ση-
µερινής επαρχίας Σινζιάνγκ (300 π.Χ. - 630 µ.Χ.).

Στην προ-Αυτοκρατορική περίοδο, οι ενωµένοι
Ουϊγούροι µαζί µε άλλα φύλα συγγενή, εγκαθίδρυσαν
την αυτοκρατορία του Gokturk, η οποία µετά το θάνατο
του Bilge Khan, το 734 µ.Χ. έπεσε. Το 744 µ.Χ. οι Ουϊ-
γούροι µαζί µε άλλα συγγενή φύλα ίδρυσαν την αυτο-
κρατορία των Ουϊγούρων (Uyghur Empire) στα όρη
Utaken, η οποία κράτησε για 100 χρόνια (744-840 µ.Χ.).

Στην αυτοκρατορική αυτή περίοδο, τη λεγοµένη
και χρυσή (744-840 µ.Χ.), η αυτοκρατορία των Ουϊ-
γούρων ξεκινούσε από την Κασπία και έφθανε µέχρι τη
Μαντζουρία. Οι κινεζικές επιθέσεις από το νότο, ο λιµός
και ο εµφύλιος πόλεµος, έδωσε τέλος στην αυτοκρατο-
ρία, την οποία ανέλαβαν οι Κυρκισιανοί (Kyrgyz).

Από το 840-1600 µ.Χ. οι Ουϊγούροι απέδωσαν
την Μογγολία και δηµιούργησαν βασίλεια σε τρεις πε-
ριοχές : Gansy, Xinziang (Σινζιάνγκ) και Chu River, δυ-
τικά των ορέων Tengri-Tag (περιοχή Αφγανιστάν σή-
µερα).

Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν τα γράµµατα,
οι τέχνες και γενικά αυτό που µε µία λέξη λέµε πολι-
τισµός, αναγνωριζόµενος ακόµη και από τους Κινέζους.

Το 1644 µ.Χ. η νοµαδική φυλή των Μαντζούς
της Βόρειο-ανατολικής Κίνας, δηµιούργησε τη δυνα-
στεία των Qing, των οποίων η αυτοκρατορία περιελάµ-
βανε την Μογγολία, το ανατολικό Τουρκεστάν και το
Θιβέτ µέχρι το 1864. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής οι Ουϊγούροι ξεσηκώθηκαν 42 φορές κατά της
δυναστείας των Qing, εκδιώκοντας αυτούς το 1864 από
το ανατολικό Τουρκεστάν, δηµιουργώντας το βασίλειο
Yettishar (χώρα των επτά πόλεων). Το βασίλειο αυτό
αναγνωρίσθηκε από την Οθωµανική Αυτοκρατορία
(1873), την Τσαρική Ρωσία (1872) και την Μεγάλη Βρε-
τανία (1874) η οποία και απέστειλε διπλωµατική αντι-
προσωπεία στην πρωτεύουσα των βασιλείου Kashgar.

KINA KAI MEIONOTHTA OYΪΓΟΥΡΩΝKINA KAI MEIONOTHTA OYΪΓΟΥΡΩΝ
Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου
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Το 1876 η µεγάλη δυναστεία των Qing (Μαν -
τζούριοι), εισέβαλαν στο ανατολικό Τουρκεστάν, υπο -
στηριζόµενοι πολιτικά και οικονοµικά από τη Μεγάλη
Βρετανία η οποία φοβήθηκε την επέκταση της Τσαρικής
Ρωσίας. Μετά την εισβολή αυτή το ανατολικό Τουρ -
κεστάν µετονοµάσθηκε σε Xinjiang ή Sinkiang το οποίο
σηµαίνει "Νέα Κυριαρχία" ή "Νέα Επαρχία".

Στα νεώτερα χρόνια οι Ουϊγούροι συναντήθηκαν
µε τους Σοβιετικούς. Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε
η "Επαναστατική Ένωση των Ουϊγούρων", µία κοµµου -
νιστική εθνικιστική οργάνωση η οποία ήταν ενεργός
µέχρι το 1926, οπότε οι Σοβιετικοί ανεγνώρισαν την
κυβέρ νηση των Qing στη Σινζιάνγκ.

Όλα αυτά δεν ήταν άσχετα µε το µεγάλο παιχνίδι
που παιζόταν στην Κεντρική Ασία µεταξύ Ρωσίας και
Βρετανίας και ιδιαίτερα της δεύτερης, µε βάση τις πρώην
εθνικές κουλτούρες από το Αφγανιστάν, Τατζικιστάν,
Ουζµπεκιστάν. Τεχνικές γραµµές χαράχθηκαν τότε,
διαχωρίζοντας ή αναµειγνύοντας λαούς, µεταξύ των
Σιϊτών Περσών των Σουνιτών Χαγκατάϊ που µιλούσαν
Τουρκικά, Ουζµπέκων, Τατζίκιων Αφγανών κ.λ.π. (τις
τεχνικές αυτές γραµµές των Βρετανών κυρίως σε ό,τι
αφο ρά στο Αφγανιστάν πληρώνουµε σήµερα).

Οι προσπάθειες των Ουϊγούρων για ανεξαρτησία
δεν σταµάτησαν και το 1944, περίοδος των εντόνων συγ -
κρούσεων στην Κίνα, απέκτησαν την ανεξαρτησία τους,
µε συνέπεια το Ανατολικό Τουρκεστάν να αναγνωρισθεί
από την κυβέρνηση των Εθνικιστών της Κίνας και να
υιοθετηθεί από τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Αυτά
βέβαια µέχρι το 1949, όταν οι εθνικιστές έχασαν τον
πόλεµο από τους κοµµουνιστές του Μάο, ο οποίος µε
ισχυρές δυνάµεις εισέβαλε στο Ανατολικό Τουρκεστάν,
καταργώντας την ανεξαρτησία του και δηµιουργώντας
την αυτόνοµη επαρχία των Ουϊγούρων του Σινζιάνγκ,
κάτω από τον πλήρη έλεγχο του Πεκίνου. Τότε αρκετοί
Ουϊγούροι απελάθηκαν και έφυγαν στην Τουρκία και σε
άλλες χώρες της ∆ύσεως, ενώ στην επαρχία δηµιουργή -
θηκαν οργανώσεις που δηµιουργούν καταστάσεις κατά
του κοµµουνιστικού κόµµατος της Κίνας µέχρι σήµερα. 

Μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάϊντα στις 11/9/2001
στις ΗΠΑ, η Κίνα προέβαλε την υποστήριξή της προς τις
ΗΠΑ υποστηρίζοντας τον αγώνα κατά της τροµοκρατίας
στους κύκλους της οποίας έβαλε και τα αυτονοµιστικά
κινήµατα των Ουϊγούρων της διασποράς καθώς και τις
αυτονοµιστικές οµάδες της αυτονόµου αυτής επαρχίας
(οι Ουϊγούροι της διασποράς λένε ότι η Κίνα προσπαθεί
να αλλοιώσει την κουλτούρα και την θρησκεία τους, ως
αντίδραση στα αιτήµατά τους για ανεξαρτησία και σεβα -
σµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µη έχοντας σχέση µε
την τροµοκρατία).

Όπως προαναφέραµε οι Ουϊγούροι δεν απο -
τελούν την πληθυσµιακή πλειοψηφία της επαρχίας, καθ’
όσον το Πεκίνο εφήρµοσε σταδιακά πολιτική εποικισµού
της επαρχίας µε Κινέζους Χαν, προς τους οποίους έδωσε
κίνητρα να εγκατασταθούν εκεί και να εργασθούν. Ήδη
οι Κινέζοι Χαν ελέγχουν σχεδόν όλες τις µεγάλες επι -
χειρήσεις στην περιοχή.

Τα πρόσφατα σοβαρότατα επεισόδια του Ιουλίου
2009 τα οποία στοίχισαν τη ζωή 156 ανθρώπων, όπως
έχει γραφεί είχαν αφορµή την ρατσιστική αντίδραση ενός
Κινέζου Χαν, που απολύθηκε από εργοστάσιο και υιο -
θετώντας την αντίληψη ότι για την ανεργία φταίνε οι
Ουϊγούροι προκάλεσε τις τραγικές συγκρούσεις στην
επαρχία. Βέβαια τα αίτια είναι άλλα και αφορούν το
αίτηµα ανεξαρτησίας των Ουϊγούρων, που υποστη -
ρίζονται στις διάφορες ενέργειές τους, από την νέο-οθω -
µανική φιλοσοφία της Τουρκίας ή τη θεωρία του ΥΠΕΞ
αυτής Νταβούτογλου για το "∆όγµα του Στρατηγικού
Βάθους" (γι΄αυτό και η έντονη αντίδραση του Τούρκου
πρωθυπουργού προς την Κίνα, µε την οποία έχει άριστες
σχέσεις), καθώς επίσης και από τις ΗΠΑ όχι τόσο στα
πλαίσια της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
αλλά του οικονοµικού ανταγωνισµού µε µία ανερχόµενη
οικονοµική δύναµη (που έχει εγγυηθεί µεγάλο µέρος του
εξωτερικού χρέους των ΗΠΑ), αλλά και απειλεί τον
µονοπολισµό των ΗΠΑ, προβάλλοντας το πολυπολισµό
στο παγκόσµιο σύστηµα ασφάλειας και οικονοµικής
συνεργασίας.

Σύµφωνα µε τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελ -
λάδα, η Κίνα εφαρµόζει τη στρατηγική της ειρηνικής
ανα δύσεως ενός "αρµονικού" κόσµου, θεωρία που δεν εί -
ναι άγνωστη σε µας, καθόσον στο περασµένο ∆ιεθνές
Συνέδριο "Στρατηγική" της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ (5ο ∆ιεθνές Συ -
νέδριο Νοεµβρίου 2007), ο Αντιπρόεδρος του Ινστι -
τούτου Στρατηγικών Μελετών της Κίνας, Υποστράτηγος
Bing Coi την ίδια θεωρία ανέπτυξε. Ιδιαίτερα στην πρό -
σφατη συνέντευξή του ο Κινέζος Πρέσβης, αναφε -
ρόµενος στα εσωτερικά θέµατα της χώρας του είπε ότι :
"Η Κίνα είναι αποφασισµένη να συνεχίσει τις µεταρ -
ρυθµίσεις να γίνεται πιο εξωστρεφής και να ενισχύει τη
διαδικασία του εκσυγχρονισµού, δίνοντας µεγαλύτερη
έµφαση στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού της,
στην κοινωνική ασφάλιση, την ενεργειακή αποδοτικότητα,
την περιβαλλοντική προστασία, πασχίζοντας να οικο -
δοµίσει µία αρµονική κοινωνία".

Ο τρόπος όµως µε τον οποίο επιβλήθηκε η τάξη
και αντιµετωπίστηκε η µειονότητα των Ουϊγούρων, δεν
είχε αρµονία ούτε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
όπου φαίνεται ότι υπάρχει υστέρηση στην Κίνα, χωρίς
όµως η υστέρηση αυτή να δίνει το δικαίωµα στην Τουρ -
κία να επιτιµά άλλους διότι η ιστορία της στο συγκε -
κριµένο τοµέα, είναι βεβαρηµένη διαχρονικά µέχρι των
ηµερών µας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Uyghour people - Wikipedia, the free encyclopedia
-Εφηµερίδα Καθηµερινή της 12-7-2009
-Εφηµερίδα Ηµερησία της 18-7-2009
-Εφηµερίδα Ηµερησία της 11-7-2009
-Συνέντευξη του Πρέσβεως της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας Luo Linguan στην Αµυντική Βίβλο 2009-2010 της
Στρατηγικής
-Εισήγηση του Αντιπροέδρου του Κινεζικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών, Υποστρατήγου ε.α. Bing Coi
(Νοέµβριος 2007).
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Το τελικό ανακοινωθέν της 60ής Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο και στο Kiel τον
περασµένο Απρίλιο, περιείχε έντονα τις θέσεις της
συµµαχίας και των ΗΠΑ, σ΄ότι αφορά τις σχέσεις µε τη
Ρωσία, οι οποίες διατήρησαν την ανταγωνιστική στάση
της συµµαχίας ως προς την δεύτερη, ακολουθώντας
σταθερά τη γραµµή της στρατηγικής της προηγουµένης
αµερικανικής διοικήσεως, αλλά µε ένα σαφώς
βελτιωµένο ύφος.

Το ύφος αυτό, σε συνδυασµό µε την βαθύτατη
γνώση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ κ. Οµπάµα ότι το
γόητρο των ΗΠΑ, επλήγη βαθύτατα από την προηγου-
µένη αλλοπρόσαλλη πολιτική του προκατόχου κ.
Μπους, µε συνέπεια η υπερδύναµη παράλληλα µε τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση σ΄
αυτήν, να διαθέτει µικρότερη επιρροή παγκοσµίως,
οδήγησε τις ΗΠΑ σε µία άλλη προσέγγιση των διεθνών
θεµάτων, όπως απέδειξε η πρόσφατη επίσκεψη του
πρώτου στη Ρωσία.

Τα αποτελέσµατα της επισκέψεως αυτής είναι
θετικά και δείχνουν ότι κάτι αλλάζει στην λεγόµενη
αντιπαραγωγική πολιτική των ΗΠΑ, ως προς την προ-
σπάθεια περιορισµού της Ρωσίας στα σύνορά της και
την εγκαθίδρυση µονοπολισµού παγκοσµίως.

Από όσα είδαν το φως της δηµοσιότητος η επί-
σκεψη αυτή είχε θετικά αποτελέσµατα, διότι φαίνεται
ότι επήλθε πάγωµα της ανταγωνιστικής και αντιπα-
ραθετικής στάσεως µεταξύ των δύο, δείχνοντας επι-
πλέον ότι η θεωρία του µονοπολισµού που εγκαθί-
δρυσαν οι ΗΠΑ µε το πέρας του ψυχρού πολέµου τίθε-
ται σταδιακά στο περιθώριο.

Τα απτά αποτελέσµατα της επισκέψεως
Οµπάµα στη Ρωσία αναφέρονται στην :

- Υπογραφή της συµφωνίας για µείωση
των πυρηνικών κεφαλών µε την οποία, αφενός επιβε-
βαιώνεται ο αµοιβαίος σεβασµός στην εξασφάλιση της
ισοτιµίας µεταξύ των πυρηνικών δυνάµεων (ΗΠΑ και
Ρωσίας) και στην εξάλειψη της θεωρίας περί αµοιβαίας
καταστροφής, ως βασικής αποτρεπτικής πολιτικής µε-
ταξύ τους και αφετέρου, ότι το θέµα της αντιπυραυλικής
ασπίδας των ΗΠΑ σε Πολωνία και Τσεχία, καθώς και
µελλοντικά του ΝΑΤΟ συνολικά, θα εγκαταλειφθεί.
Ήδη η νυν διοίκηση των ΗΠΑ έχει καθυστερήσει
χαρακτηριστικά την εγκατάσταση των συστηµάτων, ένα
έτος µετά την υπογραφή των συµφωνιών µεταξύ ΗΠΑ
από τη µία πλευρά και Πολωνίας και Τσεχίας από την
άλλη, αιτιώµενη υψηλό κόστος και τεχνικά προβλή-
µατα, ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος Οµπάµα έχει εκφράσει

αµφιβολίες για τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος.
- Η άδεια των Ρωσικών αρχών για

διελεύσεις αεροσκαφών από τον εναέριο χώρο της
Ρωσίας µε σκοπό τον ανεφοδιασµό και ενίσχυση των
συµµαχικών δυνάµεων που δρουν στο Αφγανιστάν,
αφενός εξυπηρετεί τα µέγιστα τους επιχειρησιακούς
σχεδιασµούς των ΗΠΑ και αφετέρου δείχνει την
ανησυχία της Ρωσικής πλευράς στην περίπτωση που
επικρατήσουν οι Ταλιµπάν, µε συνέπεια οι µουσουλ-
µανικές τέως δηµοκρατίες της ΕΣΣ∆ (Σοβιετικής
Ενώσεως) να επηρεασθούν άµεσα και έτσι µελλοντικά
να δηµιουργηθούν έντονα προβλήµατα αστάθειας και
ασφαλείας σε όλη τη Ρωσική Οµοσπονδία

- Συµφωνία µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της
πειρατείας.

Πέρα από τις παραπάνω συµφωνίες φαίνεται ότι
οι ΗΠΑ :

-Θα συνεργασθούν µε τη Ρωσία στο θέµα του
πυρηνικού προγράµµατος του Ιράν, καθόσον η Μόσχα
ανησυχεί µε τον ανταγωνισµό για τα πυρηνικά που
αναπτύσσεται µεταξύ Ιράν από τη µία πλευρά και
Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας από την άλ-
λη, χωρίς βέβαια να παρακάµπτεται η θέση του
"Πυρηνικού" Ισραήλ.

-Θα υπάρξει στο µέλλον βελτίωση των σχέσεων
µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας σ΄ότι αφορά την ενέργεια και
τους αγωγούς µεταφοράς της (δίκτυα µεταφοράς) και θα
παρακαµφθούν οι ανησυχίες εξαρτήσεως της Ευρώπης
από την Ρωσία, καθόσον η Ευρώπη διαθέτει
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η εξάρτηση δεν είναι
µονοµερής αλλά διµερής και τέλος δεν υπάρχουν
ποσοτικά και ποιοτικά εναλλακτικά αποθέµατα που θα
επέτρεπαν την παράκαµψη της Ρωσίας.

Στο θέµα της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας
σ΄ολόκληρη της Ευρω-ατλαντική περιοχή (από το
Βανκούβερ Καναδά µέχρι το Βλαδιβοστόκ Ρωσίας), που
έχει προτείνει από το 2008 η Ρωσική Οµοσπονδία,
καθώς και την αντίθεση ως προς τις εξελίξεις του 2008
στην Γεωργία δεν υπήρχε εξέλιξη, αφενός διότι σε
επίσκεψη δύο ηµερών ήταν αδύνατον τα θέµατα αυτά
να καλυφθούν και αφετέρου διότι αµφότερα ανήκουν
στη θεσµική αρµοδιότητα του ΟΑΣΕ, ο οποίος θα
προετοιµάσει τις σχετικές προτάσεις για τη διάσκεψη
των Υπ. Εξωτερικών του Οργανισµού τον προσεχή
∆εκέµβριο στην Αθήνα, όπως αποφασίσθηκε στην
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Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου
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πρόσφατη "Informal" συνάντησή τους στην Κέρκυρα.
Η ένταξη της Ουκρανίας και Γεωργίας στο

ΝΑΤΟ δεν είναι βέβαιο, ότι στο µέλλον θα αποτελεί κυ -
ρίαρχο στόχο των ΗΠΑ. Τούτο διότι η νέα διοίκηση των
ΗΠΑ αρχίζει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις της
Γαλλίας και Γερµανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις ανη -
συχίες της Ρωσίας. Έτσι η θέση των ΗΠΑ ότι δεν ανα -
γνωρίζουν στη Ρωσία σφαίρα επιρροής µάλλον θα εγκα -
ταλειφθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις δύο αυτές
χώρες.

∆ιαµορφώνεται πλέον µια νέα γεωστρατηγική
τοποθέτηση στην πολιτική των ΗΠΑ, η οποία δείχνει,
ότι εγκαταλείπεται η φιλοσοφία του µονοπολισµού που
επικρατούσε µετά το πέρας του ψυχρού πολέµου και η
ανταγωνιστική πολιτική της υπερδυνάµεως προς τη
Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται στην πολιτική
θεώρηση του Προέδρου Οµπάµα µόνον, αλλά και στα
µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα που δηµιούργησε η
παγκόσµια οικονοµική κρίση στις ΗΠΑ καθώς και στην
συγκυρία της συνεργασίας των αναδυοµένων οικονο -
µιών όπως της Κίνας, Βραζιλίας, Ινδίας και Ρωσίας
(γνω στή ως BRIC).

Βέβαια η βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ, Ρωσίας
(και ΝΑΤΟ) δεν αφορά µόνο τις ΗΠΑ αλλά και την
Ρωσία η οποία θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ένας
αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ήδη επαναλειτούργησε το συµβούλιο ΝΑΤΟ-
Ρωσίας και µε δεδοµένη την πρόοδο στις Αµερικανο-

ρωσικές σχέσεις αναµένεται ότι θα υπάρξει θετική εξέ -
λιξη, αρκεί και η Ρωσία να απορρίψει τον αυτο κρα -
τορικό ηγεµονισµό που διακρίνει την εξωτερική της
πολιτική.

Στις εξελίξεις αυτές για τις οποίες όλοι ευχό -
µεθα να έχουν θετική κατάληξη, θλίψη προκαλεί η
απουσία της Ευρώπης η οποία δεν έχει επιτύχει να
αναπτύξει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας, µε συνέπεια να είναι απούσα στη διαµόρ -
φωση των συγχρόνων συνθηκών ασφάλειας για τη
γηραιά Ήπειρο (Ευρώπη), αφήνουσα τις ΗΠΑ τόσο
εντός του ΝΑΤΟ όσο και στον ΟΑΣΕ να οδηγούν τις
εξελίξεις. Αυτό οφείλεται στο στρατηγικό σφάλµα της
πρώϊµης επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα
ανατολικά, χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η εµβάθυνσή της
και στο ότι πολλά από τα νέα µέλη της διακρίνονται για
τον Ατλαντισµό τους, προτιµώντας θέσεις που συνά -
δουν µε τις πολιτικές των ΗΠΑ, έναντι της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. 

Η στάση αυτή οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο περιθώριο και σε µόνιµη εξάρτηση από τις ΗΠΑ,
υπό τη σκιά της οποίας θα µείνει ένας πολιτικός νάνος
σε ένα κόσµο που αλλάζει διαρκώς, µε τον πολυπολισµό
να κυριαρχεί και νέες ισχυρές οικονοµίες να αναδύονται
και να την υποσκελίζουν. Είναι εποµένως αναγκαίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεύρει τον αρχικό δυνατό
βηµατισµό της για να µη βρεθεί στο περιθώριο των
εξελίξεων.
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...θλίψη προκαλεί
η απουσία της Ευρώπης 
η οποία δεν έχει επιτύχει
να αναπτύξει την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφάλειας, µε
συνέπεια να είναι απούσα
στη διαµόρ φωση των
συγχρόνων συνθηκών
ασφάλειας για τη γηραιά
Ήπειρο



Για µεγάλο χρονικό διάστηµα ακούµε και δια-
βάζουµε από σοβαρά έντυπα, από έγκυρους αναλυτές,
από φηµισµένα Ινστιτούτα µελετών και γενικά από κάθε
κατεύθυνση την σηµαντική πληροφορία, το γεγονός που
θα βάλει φωτιά στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής. Η πληροφορία αυτή ή η εκτίµηση αυτή είναι η προ-
ληπτική επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστά-
σεις του Ιράν, µε σκοπό την καταστροφή των, ώστε να
µην του επιτρέψει την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Πολ-
λοί θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή είναι αδύνατο να συµβεί
και ότι όλα είναι απειλές του Ισραήλ και άλλοι πως όχι
µόνο είναι δυνατόν να συµβεί, αλλά επίκειται και ο χρό-
νος της Ισραηλινής επίθεσης κατά Ιράν. Θα εξετάσουµε
όλα τα παραπάνω καταθέτοντας όλα τα στοιχεία που
υπάρχουν καθώς και τα τελευταία γεγονότα που αναφέ-
ρονται στα παραπάνω, ώστε να είµαστε σε θέση να
αντιληφθούµε και να συµπεράνουµε τις πιθανές εξελίξεις.
Βέβαια τέτοιες ενέργειες δεν είναι εύκολο να δηµοσιο-
ποιηθούν ενωρίτερα της υλοποίησης, καθώς η µυστικό-
τητα σχεδιασµού και υλοποίησης είναι στοιχεία σηµαν-
τικά και απαραίτητα, άλλως η αποτυχία είναι εξασφαλι-
σµένη. Παρόλα αυτά κάποια στοιχεία και δεδοµένα µας
δίδουν σοβαρές ενδείξεις περί των επικείµενων προθέ-
σεων και θα προσπαθήσουµε βάσει των µέχρι τώρα δεδο-
µένων να αναλύσουµε τα γεγονότα στην περιοχή και
ιδιαίτερα στα δύο κράτη και να ερµηνεύσουµε τις προ-
θέσεις και να µαντέψουµε τις εξελίξεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κατ' αρχήν να εξετάσουµε την πολιτική κατά-

σταση στις δύο χώρες και περιληπτικά να αναφερθούµε
στην υφισταµένη των κατάσταση και ιδιαίτερα στις
πολιτικές των ηγεσίες και πως σκέπτονται και ενεργούν.
Και στις δύο χώρες η πολιτική των ηγεσία είναι
προσφάτως εκλεγµένη και έχουν νωπή την λαϊκή εντολή,
άρα αισθάνονται και είναι ισχυρή. Στο µεν Ισραήλ η
κυβέρνηση του Μπενιαµίν Νετανιάχου, κυβέρνηση συνα-
σπισµού όπως όλες οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, σχη-
µατίστηκε και ανέλαβε στις αρχές του έτους (το πρώτο

τρίµηνο) µε την συµµετοχή πολλών και αντιφατικών
κοµµάτων, όπως το Εργατικό κόµµα του πρώην πρω-
θυπουργού Εχούντ Μπαράκ (Υπουργός Άµυνας) και του
ακροδεξιού κόµµατος του εθνικιστή Σαράνσκυ
(Υπουργός Εξωτερικών).

Και αν φαίνεται εκ προοιµίου αδύνατον να συ-
νεργαστούν δύο εκ διαµέτρου αντίθετα κόµµατα, εν τού-
τοις στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή κάτι τέτοιο είναι
απολύτως δυνατόν, ιδιαίτερα σε θέµατα εξωτερικής πο-
λιτικής και άµυνας. Εξάλλου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
είναι το ισχυρό πρόσωπο και ο άνθρωπος που µπορεί να
επιβάλλει τις απόψεις του στα παραπάνω θέµατα. Ο δε
πρωθυπουργός Νετανιάχου, πρόεδρος του δεξιού κόµ-
µατος Λικούντ, θεωρείται και είναι γεράκι, ως εκ τούτου
δεν θα διστάσει να χρησιµοποιήσει το µακρύ χέρι του
∆αυίδ, τις Ισραηλινές Ένοπλες ∆υνάµεις για την υλο-
ποίηση των εθνικών στόχων, αν κρίνουν ότι είναι απα-
ραίτητο.

Στο Ιράν τώρα η λαϊκή εντολή είναι φρεσκότατη,
µε τις εκλογές του Ιουνίου και τα γεγονότα που ακο-
λούθησαν µετά την επανεκλογή του Προέδρου Αχµαν-
τιµετζάν. Σε ό,τι αφορά στον Πρόεδρο του Ιράν είναι
γνωστές σε όλους µας οι θέσεις του προέδρου Αχµαν-
τιµετζάν, µε τις ακραίες δηλώσεις του επί πολλών θε-
µάτων και ιδιαίτερα για το Ισραήλ και ακόµη για τις
ΗΠΑ. Η επανεκλογή του Αχµαντιµετζάν στην προεδρεία
προκάλεσε σωρεία σκληρών διαδηλώσεων µε την συµ-
µετοχή χιλιάδων Ιρανών µε τραγικά αποτελέσµατα. Όλοι

παρακολουθήσαµε τις µαζικές διαδηλώσεις της Ιρανικής
αντιπολίτευσης, µε την αµφισβήτηση των επισήµων απο-
τελεσµάτων και τους δεκάδες νεκρούς στους δρόµους της
Τεχεράνης, από τις δυνάµεις καταστολής.

ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΙΡΑΝΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΙΡΑΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑΝ-ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑΝ-

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛ

Του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Μπαλτζώη

BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  κκααιι  EEhhuudd  BBaarraakk,,
ΥΥπποουυρργγόόςς  ΆΆµµυυννααςς
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Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μιρ Χουσείν Μουσαβί, εν µέσω
διαδηλωτών στην Τεχεράνη



Τελικά µετά  την παρέµβαση του ανωτάτου πνευ -
µατικού ηγέτη (και πραγµατικού ηγέτη) του Ιράν Αγια -
τολαχ Χαµενεί, ο οποίος αποφάνθηκε ότι τα αποτε λέ -
σµατα ήταν δίκαια και επιβεβαίωσε την εκλογή Αχµαν -
τιµετζάν, ο δε ηγέτης της αντιπολίτευσης Μιρ Χουσείν
Μουσαβί ανέστειλε τον αγώνα του και την αµφισβήτησή
του για το εκλογικό αποτέλεσµα. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το πολιτικό
σύστηµα του Ιράν είναι πολύπλοκο και η όποια απόφαση
ή νόµος θα πρέπει να περάσει  µέσα από δαιδαλώδεις
πολιτικές διαδικασίες, έλεγχο από θρησκευτικούς ηγέτες
και άλλα που για µας φαίνονται πρωτόγνωρα και περίερ -
γα, µέχρι να εγκριθεί και να εφαρµοστεί. Ακόµη και εδώ
σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας οι αποφάσεις
είναι ενιαίες και ακόµη και αν ο ηγέτης της αντι πολί -
τευσης Μουσαβί εκλεγόταν πρόεδρος, η εξωτερική πολι -
τική του Ιράν δεν θα άλλαζε ουσιαστικά, ενώ όπως εκτι -
µάται και στο πυρηνικό πρόγραµµα θα ακολουθούσε την
ίδια πολιτική. 

Στο Ιράν µετά το καταλάγιασµα των σφοδρών και
δραµατικών διαδηλώσεων η νέα κυβέρνηση πήρε και πάλι
την κατάσταση στα χέρια της και άρχισε να παίζει το ίδιο
παιγνίδι µε στόχο και πάλι το Ισραήλ. Και εξαπολύουν
πόλεµο και κατηγορίες ακόµη και για αραβικά κράτη που

έχουν φιλικές σχέσεις µε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ
όπως είναι φυσικό υιοθετούν και κηδεµονεύουν το παλαι -
στινιακό ζήτηµα. Για να αντιληφθούµε το πως σκέφτονται
στο Ιράν θα αναφερθούµε στις πρόσφατες  αναφορές των
ΜΜΕ της Τεχεράνης σε  ότι αφορά  το Ισραήλ, όπως
παρακάτω: 
� Ότι ο Μιρ-Χοσεϊν Μουσαβι, είχε σχέσεις µε το
Ισραήλ.
� Καµία δύναµη στη Μέση Ανατολή και στον
κόσµο δεν θα είναι σε ηρεµία, στην περίπτωση που το
Ισραήλ επιτεθεί στη Τεχεράνη.
� Το Ισραήλ καθηµερινά κάνει ψυχολογικό πόλεµο
στο Ιράν, µε Σαουδαραβική υποστήριξη.
� Το Σιωνιστικό λόµπυ στις ΗΠΑ προσπαθεί ποι -
κιλοτρόπως να επηρεάσει καθηµερινά, και µε διάφορες
µεθόδους την κυβέρνηση ΌΜΠΑΜΑ!
� Το Ισραήλ επικρίνεται για "περικύκλωση" του
Ιράν µε αφορµή τις πρόσφατες επισκέψεις του Προέδρου
Σιµόν Πέρες στο Αζερµπαϊτζάν και στο Καζακστάν µε τις
οποίες αναπτύσσονται ακόµα πιο πολύ οι διµερείς
σχέσεις.
� Το Ιράν  υποστηρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει
να συνεχίσουν τις βίαιες ενέργειες κατά των Ισραηλινών,
και να αντιταχθούν στα οποιαδήποτε προτεινόµενα από τη
∆ύση ειρηνευτικά σχέδια.
� Το Ισραήλ προωθεί σχέδιο BALFOUR-2, µε µε -
ταφορά Εβραίων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, προωθώντας
την αλλοίωση των τοπικών πληθυσµών, ενέργεια που εί -
ναι άκρως επικίνδυνη για τα Ιρανικά εθνικά συµφέροντα.
� Η προστασία των Παλαιστινίων από το Ιράν είναι
"τµήµα" της πολιτικής και θρησκευτικής θέσης της
Τεχεράνης.
� Το Ιράν θα έχει τον τελικό λόγο στο Παλαι στι -
νιακό, στο Λιβανικό καθώς και στο µέλλον του Ίράκ.
� Η Αίγυπτος µε τις ιδέες για το Παλαιστινιακό
"τροφοδοτεί" τις Ισραηλινές θέσεις.
� Λόγω της παρουσίας Ισραηλινών παραγόντων και
οµάδων σε ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και ΑΥΣΤΡΙΑ, οι Ιρανοί
επίσηµοι αποχώρησαν από τις διεθνείς εκθέσεις.

Τέλος συνεχώς παρουσιάζεται  και προωθείται µε
κάθε µέσο και τρόπο το νέο βιβλίο του Αχµαντινεντζάντ
"THE CRUMBLING OF THE MYTH OF THE HOLO-
CAUST" (TO ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ), στο όποιο µέσα από 8 κεφάλαια
καταγράφονται  οι προκλητικές, ανυπόστατες και ανιστό -
ρητες θέσεις του για το µείζον θέµα του Ολοκαυτώµατος,
το οποίο είναι ένα  αποδεδειγµένο γεγονός που δεν µπορεί
να αµφισβητηθεί  από κανέναν εχέφρονα άνθρωπο.  Εν -
τάξει στον ψυχολογικό πόλεµο, πολλά όπλα χρησι -
µοποιούνται, αλλά πολλές φορές η υπερβολή αναδεικνύει
το ψέµα και καταστρέφει το όποιο επιχείρηµα, παρά
βοηθά.

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πολλά έχουν γραφτεί για το πυρηνικό πρόγραµµα

του Ιράν και είναι κάτι που δεν αµφισβητείται πλέον από
κανέναν. Η διαφορά έγκειται στην χρησιµότητά του και
την εξέλιξή του. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αποσκοπεί στην
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Ο Αγιατολαχ Χαµενεί, 
ο παντοδύναµος πραγ -
µατικός ηγέτης του
Ιράν 

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαχµούντ Αχµαντιµετζάν



ενεργειακή εκµετάλλευσή του, οι δε κατήγοροί του, όπως
το Ισραήλ και οι ΗΠΑ , στην δηµιουργία και  απόκτηση
ατοµικού όπλου. Η δε Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
(ΕΑΕ) συναντά δυσκολίες στον έλεγχο και την διαπίστω -
ση των καταγγελλοµένων. Πάντως είναι περίεργο το
γεγονός ότι µια πετρελαιοπαραγωγός χώρα επιδίδεται µε
µανία σε ένα πυρηνικό πρόγραµµα για την ενεργειακή
εκµετάλλευση, όταν έχει τεράστια πετρελαϊκά αποθέµατα
αποθέµατα . Και γιατί να έχει δηµιουργήσει τόσες και
τόσες πυρηνικές εγκαταστάσεις, πολλές να είναι κρυφές
και ακόµη να εµποδίζει την έρευνα από την ΕΑΕ; Είναι
σαφές ότι το Ιράν ενδιαφέρεται όντως για την απόκτηση
πυρηνικού όπλου και ότι πλησιάζει στον τελικό του
στόχο. Το πότε  δεν είναι απολύτως βέβαιο, πάντως οι
Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι θα το αποκτήσουν σε 1-2
χρόνια, οι δε Αµερικανοί σε 3 περίπου χρόνια.   

Το Ιράν στις απειλές του Ισραήλ, περί προλη πτικού
κτυπήµατος απαντά µε σκληρές δηλώσεις και απει λεί
ιδιαίτερα το Ισραήλ (και όχι µόνο) µε αντα ποδοτικό
κτύπηµα. Μάλιστα το Ιράν δηλώνει ότι το Ισ ραήλ θα
προσβληθεί αµέσως, έστω και αν δεν συµµετέχει στις
επιχειρήσεις και ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του στην
πόλη  Dimona,, στην έρηµο Νεγκέβ  θα βληθούν µε τους
βαλλιστικούς του πυραύλους Sahehb, πυροδοτώντας έτσι
την έναρξη του βιβλικού Αρµαγεδώνα. 

Στο Ισραήλ τώρα έχουν παραδεχτεί ότι η πλήρης
και οριστική εξουδετέρωση του Ιρανικού πυρηνικού
προγράµµατος είναι ο διακαής των πόθος και ουδέποτε το
αρνήθηκαν ή κρύφτηκαν πίσω από το δάκτυλό τους.
Αντιθέτως τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούν στις
διαµαρτυρίες για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν και
προσπαθούν να πείσουν τις ΗΠΑ και τα ∆υτικά κράτη
στην αναγκαιότητα της διακοπής των µε το επιχείρηµα ότι
η εξέλιξη του προγράµµατος αυτού κατατείνει στην
δηµιουργία ατοµικού όπλου, κάτι που το Ισραήλ δεν
µπορεί να αποδειχτεί. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του
Ισραήλ η κατοχή πυρηνικού όπλου από πλευράς Ιράν
απειλεί την ίδια την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ και
ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό και θα
κάνει ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψει τέτοια προο -
πτική. Έτσι µετά την σκόπιµη διαρροή περί επικείµενης
επιθετικής αεροπορικής ενέργειας εναντίον των Ιρανικών
πυρηνικών εγκαταστάσεων ήδη µια τάση µυστικοπάθειας
και ένα πέπλο σιωπής καλύπτει το Eretz Israel (γη του
Ισραήλ) και την αγία πόλη της Ιερουσαλήµ. Αυτό είναι
µια σηµαντική ένδειξη ότι κάτι σοβαρό ετοιµάζεται.
Παράλληλα  έχουµε διάφορα γεγονότα πληροφορίες και
ενδείξεις που µας κάνουν να προβληµατιστούµε για τις
µελλοντικές εξελίξεις. Ας αναφερθούµε στα γεγονότα:

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις- κλειδιά στο Ιράν, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του BBC
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Εκτόξευση  βαλλιστικών πυραύλων
Sahehb, σε µια επίδειξη δύναµης του Ιράν

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Ισραήλ, στην Dimona

Ο Πυρηνικός σταθµός στο Μπουσέχρ



Πρόσφατα έγινε στο Ισραήλ µία ενδιαφέρουσα
σύσκεψη µεταξύ Αµερικανών και Ισραηλινών υψηλό -
βαθµων αξιωµατούχων και των δύο πλευρών, όπου µε -
ταξύ άλλων συµµετείχαν ο Υπουργός Άµυνας των ΗΠΑ
Ρόµπερτ Γκέιτς  και  ο Σύµβουλος Ασφαλείας των ΗΠΑ
Τζέιµς Τζόουνς,  όπου συζητήθηκε το θέµα του Ιράν και
οι τρόποι αντίδρασης ΗΠΑ και Ισραήλ, συµπεριλαµ βα -
νοµένων όλων των µέσων. Παρά τις διαφορές σε ό,τι
αφορά στην χρονική ετοιµότητα της Τεχεράνης
σχετικά µε την κατασκευή της πυρηνικής βόµβας (οι
ΗΠΑ εκτιµούν σε 2-3 χρόνια, ενώ το Ισραήλ για πολύ
λιγότερο) οι επαφές ήσαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές και
για τις δύο πλευρές. Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες
µας εξετάστηκαν 9 σενάρια ενδεχόµενου πλήγµατος των
πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης. Τα πάντα είναι
πιθανά, ενώ φαίνεται ότι µία τέτοια επιχείρηση τυγχάνει
της υποστήριξης  αρκετών  κρατών  ευρύτερων γεωγρα -
φικών και υποπεριφερειακών ζωνών και φυσικά πολλών
ευρωπαϊκών κρατών. Μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών
έγι νε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων και οι δύο Αµερι -
κανοί (Γκέιτς και Τζόουνς )  πρότειναν κατόπιν στον
Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαµίν Νετανιάχου, τον
Υπουργό Άµυνας Εχούντ Μπαράκ, τον Αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Αντιστράτηγο  Γκάµπυ Ασκενάζυ, τον
Αρχηγό της Μοσσάντ Μέιρ Νταγάν και τον ∆ιευθυντή
του Κλάδου των Στρατιωτικών πληροφοριών Υποστρά -
τηγο  Άµος Γιαντλίν ένα σχέδιο δράσης των ΗΠΑ κατά
του Ιράν, χωρίς την εµπλοκή του Ισραήλ. Το Σχέδιο αυτό
µεταξύ των άλλων, ονοµάστηκε  σχέδιο  4 "ΒΗΜΑΤΩΝ'.
� Το πρώτο βήµα είναι η για µικρό χρονικό διά -
στηµα, διατήρηση των ισχυουσών κυρώσεων και
παράλ ληλα του "δώσε στην διπλωµατία µία τελευταία
ευ καιρία". Και οι δύο πλευρές εκτιµούν ότι το Ιράν  δεν
θα υποχωρήσει.
� Το δεύτερο βήµα  κάνει λόγο για την υιοθέτηση
εξοντωτικών κυρώσεων από τις ∆υτικές χώρες (αφού
είναι γνωστό ότι η Μόσχα και το Πεκίνο δεν θα υπο στη -
ρίξουν εύκολα νέο πακέτο κυρώσεων στον ΟΗΕ),όπως
εµπάργκο στην εξαγωγή διυλισµένων πετρελαϊκών παρα -
γώγων και στην βενζίνη, ενώ η εφαρµογή θα γίνει από
πλοία που θα προχωρήσουν σε αποκλεισµό των Ιρανικών
λιµανιών στο Κόλπο.

�Το τρίτο βήµα
αφορά την ενεργο -
ποίηση ευρύτερα
σκληρών µέτρων,
που θα προετοιµά -
σουν….
�το τέταρτο βή -
µα που είναι η εκ
µέρους των Η ΠΑ
(η και του Ισραήλ)
αεροπο ρι κή και
πυραυλική επίθε -
ση εναντίον 40 και
πλέον στόχων.

Το Ισραήλ επι -
φυ λάχτηκε να α -
παν τήσει και εξε -

τάζει την Αµερικανική πρόταση. Εδώ να αναφέρουµε ότι
οι ΗΠΑ του ΟΜΠΑΜΑ έχουν πειστεί για την Ιρανική
πυρηνική απειλή και είναι έτοιµες να αναλάβουν την
πρωτοβουλία της αεροπορικής και πυραυλικής επίθεσης
κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων και να µην αφήσουν
το Ισραήλ µόνο του να εκτελέσει την επιχείρηση και
τούτου για να µην προκαλέσει την µήνιν των αραβικών
κρατών. Το Ισραήλ προετοιµάζεται για κάθε ενδεχόµενο
και στο εξής θα δείχνει ευρύτερο στρατιωτικό προφίλ,
κάτι που ήδη είναι εµφανές από τις πρόσφατες µετακι -
νήσεις υποβρυχίων από την Χάιφα προς την Ερυθρά
Θάλασσα , στον κόλπο της Άκαµπα , όπου ευρίσκεται η
Ισραηλινή πόλη του Ειλάτ, τις γεωγραφικά διευρυµένες
αεροναυτικές ασκήσεις, την πιο συχνή "επισκεψιµότητα"
των Ισραηλινών σε κράτη της Ανατολικής Αφρικής,
καθώς και πολλά άλλα. Ακόµη να αναφέρουµε την
µυστική συµφωνία (καθόσον όχι µόνο δεν ανακοινώθηκε,
αλλά "διαψεύστηκε" από τους ενδιαφερόµενους)  Ισραήλ
και Σαουδικής Αραβίας, για την άδεια διέλευσης Ισραη -
λινών Α/Φ πάνω από τον εναέριο χώρος της. 

ΤΑ ΜΕΣΑ

Τα µέσα που το Ισραήλ δύναται να χρησιµο -
ποιήσει για µια τέτοιας µορφής επιχείρηση είναι όλων των
ειδών, δηλαδή χερσαία, εναέρια, αλλά και θαλάσσια.
Ίσως είναι ελάχιστα γνωστό ότι το Ισραήλ έχει την
δυνατότητα πυρηνικού πλήγµατος και µε τα τρία προα -
ναφερόµενα µέσα και είναι από τις ελάχιστες χώρες στον
κόσµο που έχει αυτή την δυνατότητα. Πυρηνικά όπλα,
αλλά και πύραυλοι µεγάλης εµβελείας  δύναται να µετα -
φερθούν και να αφεθούν για χειρουργικής ακρίβειας
κτυπήµατα από τα Α/Φ F-16 Ι και  F-15 I , από τους
βαλλιστικούς πυραύλους  JERICHO I, II και  III και τέλος
και αυτό είναι σηµαντικό από τα τρία υπερσύγχρονα
υποβρύχια τύπου   DOLPHIN, Γερµανικής κατασκευής.
Σύµφωνα µε εγκυρότατες πληροφορίες το Ισραήλ, µετά
την παραλαβή των τριών Υ/Β κατά το 2001-2002 προέβη
σε τροποποιήσεις στα συγκεκριµένα Υ/Β και έχει αναπ -
τύξει ένα ίδιον σύστηµα,  ώστε να είναι δυνατή η κάθετη
εκτόξευση  πυραύλου  τύπου Cruise. Έτσι τα Ισραηλινά
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Υ/Β τύπου DOLPHIN δύνανται να
εκτοξεύσουν τους πυραύλους τύπου
Cruise, POPEYE TURBO µε
εµβέλεια από 200 µέχρι και 350 ΚΜ,
που δύνανται να φέρουν ακόµη και
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ, που
φυσικά το Ισραήλ διαθέτει!!!! 

Ήδη το Ισραήλ έχει κάνει
δοκι µαστικές και κυκλωτικές
κινήσεις  του Ιράν όπου  τα Υ/Β
λαµβάνουν επιθετική διάταξη, µε ένα
Υ/Β να ευρίσκεται στην Μεσόγειο
θάλασσα, το δεύτερο στην Ερυθρά
θάλασσα και το τρίτο στην Αραβική
θάλασσα. Για την µετάβασή των
στην Ερυθρά και Αραβική θάλασσα
απαιτείται η  διέλευση τούτων από
την διώρυγα του Σουέζ, κατόπιν
έγκρισης της Αιγύπτου, η οποία και
δόθηκε.

Το επόµενο µέσο εκτόξευσης
είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι JERICHO I.II και III ,
οι οποίοι έχουν εµβέλεια µέχρι 4.800 ΚΜ (οι JERI-
CHO  III), το δε Ισραήλ κατά πάγια τακτική του δεν
επιβεβαιώνει την ύπαρξή των. Μάλιστα είναι πολύ
δύσκολο να βρεις φωτο γραφίες των βαλλιστικών
πυραύλων, που φυσικά φέρουν εκτός από συµβατικές
κεφαλές και πυρηνικές τοιαύτες. 

Το Ισραήλ, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες
δια θέτει ακόµη τους Αµερικανικούς βαλλιστικούς
πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς  Lance,  µε εµβέλεια
130 ΚΜ!! 

Φυσικά το τρίτο και πιο αξιόπιστο και
ακριβές µέσο είναι το αεροπορικό όπλο. Σύµφωνα  µε
κορυ φαίο Αµερικανικό Στρατηγικό Ινστιτούτο , το  Center
for Strategic & International Studies (CSIS)  στην
Washington,  του οποίου το  "think tank"   ανέλυσε όλους
τους παράγοντες για µια επιτυχή αεροπορική και
πυραυλική επίθεση (όπως αναγκαιούντα Α/Φ, πόσες PG
βόµβες είναι απαραίτητες, ποσότητες καυσίµων κλπ)
κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ως επίσης
και την στρατιωτική δοµή και Α/Α ικανότητες του Ιράν,
διαπίστωσε ότι το Ισραήλ από µόνο του µε τα Α/Φ του, τα
F16 I και τα F15 I µπορούν να φέρουν σε πέρας µε
επιτυχία την αποστολή αυτή. 

Η ίδια  οµάδα ανάλυσης, η δεξαµενή σκέψης
(think tank),  πέραν της επάρκειας των Α/Φ διαπίστωσε
ότι το Ισραήλ διαθέτει επάρκεια ικανού συστήµατος
πληροφοριών και ηλεκτρονικών συστηµάτων πλέον, κάτι
που σε προηγούµενες αναλύσεις και εκτιµήσεις δεν
υπήρχε. Έτσι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των οι πιθανοί
άξονες (δροµολόγια)  των Ισραηλινών  Α/Φ, κατά την
αεροπορική επίθεση  θα είναι τρεις: Ο πρώτος άξων θα
είναι ο Ανατολικός και θα διέρχεται πάνω από την
Σαουδική Αραβία, ο δεύτερος άξων ο Κεντρικός θα
διέρχεται πάνω από το Ιράκ και ο τρίτος άξων , ο Βόρειος

θα διέρχεται πάνω από την Τουρκία. Η κυρία προσπάθειά
των Ισραηλινών θα είναι από τον τρίτο άξονα λόγω της
Ισραηλινής υπεροχής στον τοµέα των ηλεκτρονικών
µέτρων και αντιµέτρων (electronic warfare EW)

Εκτιµάται ότι η καταστροφή επτά (7) έως εννέα
(9) στόχων θα είναι αρκετή για την οριστική µαταίωση
του Ιρανικού πυρηνικού προγράµµατος. Η λίστα των
στόχων έχει ως εξής:
� Lashkar A'bad (Λασκάρ Α Μπάντ) : Περιοχή στον
Βορά κοντά στα Τουρκικά σύνορα. Είναι το µέρος όπου
γίνεται ο µυστικός εµπλουτισµός του ουρανίου.

� Tehran (Τεχεράνη): Στην πρωτεύουσα του Ιράν
υπάρχουν τα κεντρικά εργαστήρια για την ανάπτυξη των
ατοµικών οπλικών συστηµάτων, υπάρχουν δε και
εγκαταστάσεις εµπλουτισµού ουρανίου.

� Arak (Αράκ): Πόλη στο κεντρικό Ιράν, όπου ένα
εργοστάσιο βαρέως ύδατος ευρίσκεται υπό κατασκευή, µε
σκοπό την παραγωγή πλουτωνίου για τις (ατοµικές)
βόµβες.

� Isfahan (Ισφαχάν): Πόλη στο κεντρικό Ιράν
(υπέροχη πόλη µε θαυµάσια αραβουργήµατα), όπου
πλησίον της πόλης είναι εγκατεστηµένα ένας ατοµικός22229999



αντιδραστήρας και εργαστήρια για εµπλουτισµό του
ουρανίου και υπάρχουν ακόµη  φυγοκεντρωτές και οπλικά
συστήµατα.
� Natanz (Νατάνζ): Πόλη όπου ευρίσκονται οι
κύριες  εγκαταστάσεις για τον εµπλυτισµό του ουρανίου.

� Ardekan (Αρντεκάν): Περιοχή στην νοτιότερη
απόληξη της Ιρανικής επικράτειας, όπου ευρίσκονται
πολλές εγκαταστάσεις εµπλουτισµού ουρανίου.

� Saghand (Σιαγκάντ): Η κυριότερη περιοχή
εξορύξεως ουρανίου (µε τα περισσότερα αποθέµατα)  του
Ιράν.

� Bushehr (Μπουσέχρ): Πόλη στις ακτές του
Περσικού κόλπου στο Νότο, όπου είναι εγκατεστηµένος ο
µεγαλύτερος ατοµικός αντιδραστήρας του Ιράν, Ρωσικής
κατασκευής. 

� Gachin (Γκασίιν), περιοχή κοντά στα στενά του
Ορµούζ, στο Νότο, όπου υπάρχουν ορυχεία ουρανίου και
εγκαταστάσεις εµπλουτισµού ουρανίου.
Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι εν δυνάµει στόχοι
µιας αεροπορικής - πυραυλικής επίθεσης είτε από το
Ισραήλ, είτε από τις ΗΠΑ, είτε και από τους δύο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε ότι αφορά τον σχεδιασµό για την επίθεση θα
πρέπει να θεωρείται βέβαιο και δεδοµένο, ότι ευρίσκεται
στο τελικό στάδιο, αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το νέο
δεδοµένο είναι ότι στο παιγνίδι εκτός του Ισραήλ
µπαίνουν τώρα και οι ΗΠΑ, οι οποίες όχι µόνο δεν
αποτρέπουν το Ισραήλ από µία τέτοια ενέργεια, αλλά
αντιθέτως το συνδράµουν, το ενισχύουν και είναι έτοιµες
να αναλάβουν και µόνες τους την όλη επιχείρηση. Ήδη
τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα, όσο και ο
αντιπρόεδρος Μπάιντεν µε πρόσφατες δηλώσεις στην
κυριολεξία έδωσαν το πράσινο φως στο Ισραήλ για µία
τέτοια µελλοντική ενέργεια, λέγοντας ότι το Ισραήλ είναι
ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και δεν µπορούν να
επιβάλλουν την εξωτερική του πολιτική. Βέβαια τα
παραπάνω είναι υποκριτικά αφού την ίδια ώρα ΗΠΑ και
Ισραήλ συνεργάζονται σε θέµατα εξοπλιστικών
προγραµµάτων και συγκεκριµένα σε έξυπνα και
υπερσύγχρονα  όπλα, που είναι κατάλληλα για τέτοιας
µορφής επιχειρήσεις.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί µε απόλυτη επιτυχία οι
βλητικές δοκιµές στην Νεβάδα του εξελιγµένου
αντιπυραυλικού- αντιβαλλιστικού  συστήµατος ARROW
2, του πιο προηγµένου στον κόσµο, µε το πανίσχυρο και
εξαιρετικό ραντάρ  και σύστηµα ελέγχου πυρός GREEN
PINE, που διαθέτει ήδη το Ισραήλ, όπως και το    5.300
pound βλήµα µεγάλης   διάτρησης  Massive Ordnance
Penetrator, MOP , το οποίο είναι σχεδιασµένο να
καταστρέφει οχυρωµατικά έργα από µπετόν (bunkers) σε
βάθος 61 µέτρων.

Μετά  όλα τα παραπάνω  τα ερωτήµατα
εξακολουθούν  να παραµένουν και να προβληµατίζουν.
Θα κάνει   προληπτική επίθεση το Ισραήλ εναντίον των
πυρηνικών  εγκαταστάσεων του Ιράν και αν ναι, πότε? Θα
είναι µόνο του ή θα το συνδράµει και άλλο κράτος? Θα
αναλάβει τους χειρισµούς και τις επιχειρήσεις αν
χρειαστούν µόνο οι ΗΠΑ η θα συµµετέχουν και άλλες
χώρες? Σε όλα τα παραπάνω κανείς δεν µπορεί να
απαντήσει µε απόλυτο τρόπο και πως θα µπορούσε να
γίνει κάτι τέτοιο. Η µυστικότητα σχεδίασης, προε -
τοιµασίας και χρόνος ενέργειας είναι απόλυτα
επιβεβληµένες, για να έχει επιτυχία. Κατά την προσωπική
µας εκτίµηση αν αποφασιστεί να γίνει η προληπτική αυτή
επίθεση είναι δυνατόν να γίνει είτε από τις ΗΠΑ µόνες
τους και χωρίς την συµµετοχή του Ισραήλ, για να µην
προκαλέσουν τον Αραβικό κόσµο. Το Ισραήλ από την
άλλη είναι ικανό να προετοιµάσει και να εκτελέσει
επιτυχώς µια επιχείρηση τέτοιας µορφής και θα το κάνει
µόνο του, αν εκτιµήσει ότι το Ιράν πλησιάζει στην
επίτευξη του στόχου του και οι ΗΠΑ δεν έχουν
αποφασίσει επί τούτου. Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν ως την
µεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή του και δεν θα
επιτρέψει την ύπαρξη ενός πυρηνικού Ιράν στην περιοχή
του. Θεωρεί ότι διακυβεύεται η ύπαρξή του αν το Ιράν
αποκτήσει πυρηνική βόµβα. Θέλουν µόνο αυτοί να
κατέχουν πυρηνικά όπλα στην περιοχή, για να αισθά -

νονται έτσι ασφαλείς. Επιµένουµε ότι αν εκτιµήσουν ότι
το Ιράν ευρίσκεται πολύ κοντά στον στόχο του, τότε
γνωρίζοντας την νοοτροπία τους και τον τρόπο σκέψης
των θα κτυπήσουν σίγουρα το Ιράν, αδια φο ρώντας για
την διεθνή κριτική, τους ελλοχεύοντες κινδύνους έστω
και αν  διακινδυνεύσουν µια γενικότερη ανάφλεξη στην
περιοχή, µια γενική καταστροφή. Εξάλλου δύο φορές το
έχουν κάνει µέχρι τώρα, τη µία καταστρέφοντας τον
πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράκ και την άλλη πρόσφατα
εναντίον εν εξελίξει πυρηνικών µυστικών εγκαταστάσεων
στη Συρία µε το µακρύ χέρι του ∆αυίδ την πολεµική του
αεροπορία.  Σε ότι αφορά τα  µέσα που θα χρησιµοποιήσει
είναι πολύ πιθανόν να χρησιµοποιηθεί το αεροπορικό
όπλο, χωρίς να απο κλείεται και η χρήση των Υ/Β DOL-
PHIN και των βαλλιστικών πυραύλων  JERICHO, ως
συνεπικουρού µενα την  ενέργεια της αεροπορίας. Ας µην
ξεχνάµε την περυσινή άσκηση που διεξήγαγαν στο Αιγαίο
µε την συµµετοχή περίπου 150 Α/Φ, που όπως
αναφέρθηκε στον τύπο ήταν µια πρόβα τζενεράλε για
επίθεση κατά του Ιράν, κάτι που η Ελλάδα επισήµως
αρνήθηκε, θέµα που δεν θα πρέπει να το εµβαθύνουµε και
να αναφερθούµε περισσότερο. Σύµφωνα µε τις τελευταίες
εξελίξεις οι ΗΠΑ µπαίνουν πλέον δυνατά στο παιγνίδι και
είναι πολύ πιθανόν να οργανώσουν και να εκτελέσουν
αυτές την επιχείρηση. Σε ότι αφορά την αµυντική
προστασία του Ισραήλ, που θα είναι (το Ισραήλ)  ούτως η
άλλως στόχος του Ιράν, εκτιµούµε ότι το αντιπυραυλικό,
αντιβαλλιστικό  σύστηµα ARROW 2, που ήδη διαθέτει το
Ισραήλ  είναι αξιόπιστο και εξαιρετικό, µένει όµως να
δοκιµαστεί και στην πράξη αν είναι τόσο καλό όπως
φαίνεται και λέγεται ότι είναι και τι δυνατότητες έχουν οι
πύραυλοι του Ιράν. Σε ότι αφορά τον χρόνο που θα
εκτελεστεί η επιχείρηση, ακόµη και ο πρωθυπουργός
Νετανιάχου µε τον αρχηγό  του γενικού επιτελείου Αντγο
Ασκενάζυ , όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Οµπάµα δεν
γνωρίζουν την ηµεροµηνία ακόµη. Κατά την άποψή µας
θα δοθεί µια ευκαιρία στην διπλωµατία για την
συµµόρφωση του Ιράν και την διακοπή η επιβράδυνση
του προγράµµατός του, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει,
καθόσον είναι εθνικό πρόγραµµα εγκεκριµένο  από τον
πνευµατικό ηγέτη της χώρας, άρα νόµος απαράβατος. Το
Ισραήλ, ή οι  ΗΠΑ ή και οι δύο µαζί  µε αιφνιδιαστικό
τρόπο και όταν δεν θα το περιµένει κανείς, άρα σε στιγµή
που φαίνεται να επικρατεί ηρεµία, σύνεση και λογική  θα
εκδηλώσει-ουν την επίθεση κατά βάση µε το αεροπορικό
όπλο, µε µαζικούς βοµβαρδισµούς των πυρηνικών
εγκαταστάσεων και των χώρων εκτόξευσης βαλλιστικών
πυραύλων του Ιράν.  Το Ιράν θα εκδηλώσει την αντίδρασή
του µε µαζικές επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, αλλά
και αεροπορικές προσβολές κατά Ισραηλινών (κυρίως)
και αµερικανικών στόχων. Το εφιαλτικό σενάριο δεν
γνωρίζουµε πως θα τελειώσει και ποία τα αποτελέσµατά
του. Ελπίζουµε να µην είναι όπως προαναφέραµε, ο
βιβλικός Αρµαγεδών.  

Πικέρµι
25 Αυγούστου 2009                                                              

33331111



Μετά την απελευθέρωση από τους Γερµανούς,
διαλύθηκαν οι αντιστασιακές οργανώσεις µη έχοντας λόγο
υπάρξεως, αφού ο αντίπαλος τους είχε αποχωρήσει νικη-
µένος, από το Ελληνικό έδαφος. Μόνο οι Κοµουνιστές δεν
διαλύθηκαν και αυτό γιατί η ηγεσία τους ενδιαφερόταν για
την Εξουσία. Μετά την Ένοπλο Στάση των "∆εκεµ-
βριανών" του 1944 και τη Συµφωνία της Βάρκιζας, ο
αποκαλούµενος "Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός
Στρατός" των Κοµουνιστών επισήµως διαλύθηκε. Αρκετά
µέλη του επέστρεψαν στα σπίτια τους και άρχισαν να
ασχολούνται µε τις καθηµερινές τους ασχολίες. Μια µε-
ρίδα όµως εξ αυτών πέρασε τα σύνορα και εισήλθε σε
όµορα Κοµουνιστικά Κράτη. Τα Κράτη που ήταν εχθρικά
για την Ελλάδα έχοντας ακόµα και εδαφικές βλέψεις σε
βάρος µας, δέχθηκαν πρόθυµα τους Κοµουνιστές και τους
περιέθαλψαν. Στην συνέχεια τους εξόπλισαν και άρχισαν
σχολαστικά την στρατιωτική τους εκπαίδευση. Την άνοιξη
του 1946 µε το πέρας της εκπαιδεύσεως, οι Κοµουνιστές
κατά οµάδας άρχισαν να περνούν τα σύνορα µας και να
διασκορπίζονται στα βουνά ακολουθώντας πιστά ένα
άριστα καταστρωµένο σχέδιο. Τον ίδιο χρόνο προκηρύ-

χθηκαν εκλογές για τις 31 Μαρτίου. Οι Κοµουνιστές όµως
είχαν άλλα σχέδια. Επειδή γνώριζαν πολύ καλά ότι µε τις
εκλογές δεν θα µπορούσαν ποτέ να έρθουν στην
πολυπόθητη Εξουσία, έκριναν ότι ήρθε η στιγµή για να
αρχίσει η εφαρµογή του Σχεδίου για ανάληψη της
Εξουσίας µε τη βία. Παραµονή λοιπόν των εκλογών µια
Κοµουνιστική Οµάδα τριάντα τριών Ανταρτών που
"έδρευε" στον Όλυµπο µε επικεφαλής τον Αλέξιο Ρόσιο
(Υψηλάντη) επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον Σταθµό
Χωροφυλακής του Λιτόχωρου. Στη µάχη σκοτώθηκαν
δεκατρείς Χωροφύλακες και αιχµαλωτίστηκαν άλλοι
τρεις. Η Κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθµίσει το
γεγονός και οι εκλογές διεξήχθησαν την εποµένη
κανονικά. ∆υστυχώς όµως επειδή το Σχέδιο των Κοµου-
νιστών είχε αρχίσει να εφαρµόζεται, το κακό γενικεύθηκε.

Οι σηµαντικότερες εστίες και βάσεις της
Κοµουνιστικής Ανταρσίας είχαν αναπτυχθεί σε παρα-
µεθόριες περιοχές. Οι όµορες εχθρικές χώρες, είχαν
αρχίσει να χρησιµοποιούνται σαν ορµητήρια των
Κοµουνιστών και ως καταφύγια τους όταν αυτοί
καταδιώκονταν από τον Ελληνικό Στρατό. Επιπλέον, οι

Η κατάληψη της Γραµµής του ΤσάρνουΗ κατάληψη της Γραµµής του Τσάρνου
Μια από τις σηµαντικότερες µάχεςΜια από τις σηµαντικότερες µάχες

για την κατάληψη του Γράµµουγια την κατάληψη του Γράµµου

Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α.
∆ρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης
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χώρες αυτές φρόντιζαν για τον ανεφοδιασµό τους σε
πολεµικό υλικό και γενικά για την υποστήριξη των
∆υνάµεών τους. Η ισχυρότερη βάση τους ήταν ο Γράµµος
όπου στις 23 ∆εκεµβρίου 1947 σχηµάτισαν µια "Προ -
σωρινή Κυβέρνηση". Σταδιακά η ύπαιθρος άρχισε να ερη -
µώνεται καθώς οι οικονοµικά κατεστραµµένοι ανταρ -
τόπληκτοι είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται ασφυκτικά
στις πόλεις. Ο Ελληνικός Στρατός αν και εξασθενηµένος
από τις απώλειες, είχε επιτύχει µέχρι το 1948 συστηµατική
εκκαθάριση των Ανταρτικών Οµάδων σε µεγάλο µέρος
των µη παραµεθορίων περιοχών. Σε αυτό είχαν συµβάλει
αποτελεσµατικά και οι Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου
(Μ.Α.Υ.). Η Ελληνική Κυβέρνηση από το 1947 είχε
εξοπλίσει το λαό που είχε αποµείνει στην ύπαιθρο. Σε κάθε
χωριό ακόµα και σε κάθε στάνη, οι Κοµουνιστές είχαν να
αντιµετωπίσουν ένοπλους πολίτες και κατά συνέπεια δεν
ήταν πια τόσο εύκολος ο "ανεφοδιασµός" τους σε τρόφιµα.
Ούτε και ασφαλής η παραµονή τους. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα να συρρικνωθούν οι δυνάµεις τους στις
βόρειες παραµεθόριες περιοχές του Γράµµου και του
Βίτσι. Στα τέλη όµως του 1948, ο Ηγέτης της Γιουγκο -
σλαβίας αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα, εµποδίζοντας
την καταφυγή στο έδαφος της χώρας του, ακόµα και των
τραυµατιών Κοµµουνιστών. Αυτό ήταν ένα ακόµα µεγάλο
πλήγµα σε βάρος τους. Παρ' όλα αυτά, λόγω του δύσβατου
εδάφους και της αρίστης οχυρώσεως χρειάσθηκαν
εβδοµήντα µέρες για την κατάληψη του Γράµµου.
Σηµαντική ήταν επίσης και η προσπάθεια του Στρατού µας
για την κατάληψη του Βίτσι που από το Σεπτέµβριο του
1948 είχε γίνει η ισχυρή βάση των Κοµουνιστών.

Το καλοκαίρι του 1949 µετά από σχολαστική
εκτίµηση της καταστάσεως, η Ηγεσία των Ενόπλων ∆υνά -
µεων υπό τον Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο συµ πέρα -
νε ότι είχε έρθει η ώρα για να δοθεί τέλος σε αυτή την
Εθνική Συµφορά, πλήττοντας αποτελεσµατικά αυτούς που
την προκάλεσαν. Η επιχείρηση πήρε την συνθηµατική
ονοµασία "Πυρσός". Για την επιτυχία αυτής της
επιχειρήσεως θα έπρεπε απαραίτητα να καταληφθεί το
ύψωµα Τσάρνο που µαζί µε το "Σταθµό Χωροφυλακής"
αποτελούσε την κύρια αλλά και την τελευταία γραµµή
αµύνης των Kοµµουνιστών πριν την γραµµή Τσαγκός
Καραούλι Ένα και Τσαγκός Καραούλι ∆ύο. Το Τσάρνο είχε
πυκνό δάσος από οξιές. Η περιοχή γύρω του ήταν σχολα -
στικά ναρκοθετηµένη. Πενήντα πολυβολεία από τερά -
στιους κορµούς δέντρων το προστάτευαν εξασφα λίζοντας
την άµυνα του, ενώ κοντά στην κορυφή του οκτώ πανί -
σχυρα οχυρά µε πυροβόλα µεγάλου βεληνεκούς έλεγχαν
αποτελεσµατικά όλη τη µεγάλης στρατηγικής σηµασίας
περιοχή. Στις φυλλάδες τους οι Κοµουνιστές έγραφαν µε
µεγάλα τυπογραφικά στοιχεία: "Βίτσι - Γράµµος, άπαρτα
κάστρα, Τσάρνο ο τάφος των µοναρχοφασιστών". ("µο -
ναρ χοφασιµό" αποκαλούσαν οι Κοµµουνιστές την Βασι -
λευοµένη ∆ηµοκρατία).

Την κύρια προσπάθεια για τη συντριβή των Κο -
µουνιστών και την εδραίωση της ειρήνης στη Πατρίδα µας,
ανέλαβε η Ιη Μεραρχία που την αποκαλούσαν και "Σιδηρά
Μεραρχία", µε ∆ιοικητή τον Στρατηγό Θεµιστοκλή Κετ -

σέα. Αποστολή της Ιης Μεραρχίας ήταν η κατάληψη του
Γράµµου. Το Γενικό Σχέδιο προέβλεπε πρώτα την κατά -
ληψη του Βίτσι και µετά του Γράµµου. Βασική προϋ -
πόθεση όµως ήταν η κατάληψη της γραµµής του Τσάρνο.
Το έργο αυτό ανατέθηκε στην 52 Ταξιαρχία µε ∆ιοικητή το
Συνταγµατάρχη Χρήστο Τριανταφυλλίδη. Η Ταξιαρχία
βρισκόταν στην περιοχή όλο το χειµώνα του 1949 µε έδρα
το Νεστόριο, ενώ η έδρα της Μεραρχίας ήταν το Άργος
Ορεστικό. Σε αυτή την Ταξιαρχία το ισχυρότερο Τάγµα
ήταν το 596 Τάγµα Πεζικού, το αποκαλούµενο και "Τάγµα
Ανανηψάντων", διότι είχε επανδρωθεί από πρώην
Κοµουνιστές κρατούµενους της Μακρονήσου που είχαν
µετανιώσει και είχαν καταταγεί εθελοντικά στον Ελληνικό
Στρατό. Όσοι Αξιωµατικοί υπηρέτησαν σε αυτό το Τάγµα
διηγούνται µέχρι και σήµερα ότι δεν συνάντησαν ποτέ
άλλοτε καλύτερους Στρατιώτες. Η εκπαίδευση τους είχε
γίνει στη Πάτρα. Σύντοµα κατάφεραν να κάνουν του
εκπαιδευτές τους να σχηµατίσουν τις καλύτερες εντυ -
πώσεις. Ένας από τους εκπαιδευτές τους ήταν ο Ανθυ -
πολοχαγός Σωτήρης Γκίκας που ήταν διµοιρίτης στη 1
∆ιµοιρία του 1ου λόχου και στη συνέχεια πολέµησε µαζί
τους. Ο απόστρατος τώρα πια Στρατηγός Γκίκας διηγείται:
"Ήταν πολύ καλά παιδιά. Συναγωνιζόταν ο ένας τον άλλον
ποιος θα γίνει καλύτερος. Μετά την εκπαίδευση
επιθεώρησε το Τάγµα ο Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Θρασύ -
βουλος Τσακαλώτος. Έµεινε ενθουσιασµένος! Αµέσως
πληροφόρησε τους Αξιωµατικούς ότι η Κυβέρνηση
επιθυµούσε να στείλει στα πεδία των µαχών αυτούς τους
Στρατιώτες. Ζήτησε και τη δική τους άποψη και τους
ρώτησε µάλιστα αν θα ήθελαν κάτω απ' αυτές τις συνθήκες
να παραµένουν στο Τάγµα ή να µετατεθούν. Όλοι οι
Αξιωµατικοί µε εξαίρεση δύο οι οποίοι αµέσως µετατέ -
θηκαν, ανέφεραν ότι όλοι αυτοί οι πρώην Κοµουνιστές
ήταν εξαιρετικοί Στρατιώτες και ότι δεν θα ήθελαν ποτέ να
µετατεθούν από αυτό το Τάγµα. Του ανέφεραν επίσης ότι
είχαν δηµιουργηθεί στενοί δεσµοί φιλίας µεταξύ αυτών και
των Αξιωµατικών µέσα στο πλαίσιο ενός υπέροχου
στρατιωτικού πνεύµατος". Πεπεισµένος απόλυτα τώρα ο
Αρχηγός δεν άργησε να τους στείλει για ένα νέο βάπτισµα
του πυρός. Αυτή τη φορά όµως µε τον Ελληνικό Στρατό.
Επειδή οι Κοµουνιστές τότε είχαν κατέλαβαν το Αίγιο, το
Τάγµα αυτό ανέλαβε την πρώτη του αποστολή. Οι πρώην
Κοµουνιστές την εξετέλεσαν µε απόλυτη επιτυχία! ∆εν
απελευθέρωσαν µόνο το Αίγιο αλλά συνέχισαν την
καταδίωξη των πρώην οµοϊδεατών τους, εικοσιπέντε
χιλιόµετρα νοτιότερα, µέχρι που τους ανάγκασαν να
καταφύγουν συντετριµµένοι στον Πάρνωνα. Στη συνέχεια
και αφού είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους µε
∆ιοικητή τον Γεώργιο Πολιτάκη, µεταφέρθηκαν ακτοπλοϊ -
κώς στη Ναύπακτο και από εκεί εκτελώντας εκκαθαρίσεις
στη Ρούµελη έφθασαν στα Γιάννενα. Το Τάγµα αυτό όπως
θα δούµε παρακάτω ήταν αυτό που κατέλαβε το Γράµµο
και γνώρισε τη µεγαλύτερη δόξα στην πρόσφατη Ιστορία
µας.

Ας έρθουµε όµως στα γεγονότα της εποχής.
∆ιοικητής του 596 Τ.Π είχε αναλάβει από τις 8 Μαρτίου
του 1949 ο Ταγµατάρχης Γρηγόριος Παναγιωτάκος. Σ' αυ -
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τόν ανατέθηκε το έργο της καταλήψεως της Γραµµής του
Τσάρνου, ενώ παράλληλα βρισκόντουσαν άλλες µονάδες
του Στρατού κατά µήκος των συνόρων για την κατάληψη
του υψώµατος Φλάµπουρο που ήταν το τελευταίο σηµείο
της Ελληνικής επικράτειας. Το 596 Τ.Π. είχε πέντε Λόχους
µαζί µε το Λόχο ∆ιοικήσεως. Οι τέσσερις Λόχοι Μάχης
συγκροτούσαν δύο ∆ιλοχίες. Η πρώτη ∆ιλοχία µε ∆ιοικητή
τον Υποδιοικητή του Τάγµατος Ταγµατάρχη Ιωάννη
Λιούσσα είχε τον 1ο και τον 3ο λόχο. Στον πρώτο Λόχο
ήταν ο Λοχαγός Σωτήρης Γκίκας και στον 3ο ο Λοχαγός
Χαράλαµπος Πολίτης. Η δεύτερη ∆ιλοχία αποτελείτο από
τον 2ο και τον 4ο λόχο µε επικεφαλής τους Λοχαγούς
Μιλτιάδη Κουτσαγγέλου και Νικόλαο Μαργαρίτη αντί -
στοιχα. Ο Λόχος ∆ιοικήσεως είχε ∆ιοικητή το µεγάλο σε
ηλικία Λοχαγό Παναγιώτη Ρουµελιώτη. Ολόκληρο το
Τάγµα ήταν εξοπλισµένο µε λάφυρα. Η κάθε Οµάδα είχε
από 2 οπλοπολυβόλα άριστο εξοπλισµό ακόµα και
µουλάρια. Οι τρεις Λοχαγοί ήταν νεότατοι, 24 µόλις χρο -
νών, απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων τάξεως 1947. Ο
Χαράλαµπος Πολίτης γνωστός και ως "Μπάµπης", ήταν
λίγο µεγαλύτερος. Είχε τοποθετηθεί σ' αυτή τη Μονάδα
τον προηγούµενο Μάρτιο σε αντικατάσταση του Λοχαγού
Γκρίµπα Αντώνη που είχε τραυµατισθεί βαριά. Ανήκε στην
ηρωική τάξη 1943. Ηταν δηλαδή ένας από τους Ευέλπιδες
που στασίασαν το 1941 ενώ οι Γερµανοί πλησίαζαν την
Αθήνα και αρνήθηκαν να συµµορφωθούν µε τις διαταγές
των ανωτέρων τους που είχαν συνθηκολογήσει. Με δική
τους πρωτοβουλία είχαν επιτάξει µεταφορικά µέσα και
ακολουθώντας την εντολή του Βασιλέως για συνέχιση του
Αγώνα, παρέλαβαν την Σηµαία της Σχολής και έφυγαν για
να λάβουν µέρος στην Μάχη της Κρήτης. Εκεί έγραψαν
µια από τις ενδοξότερες σελίδες της Ιστορίας µας. 

Από τις 2 Αυγούστου του 1949, ο Στρατός µας είχε
εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στο Γράµµο και είχε κατα -
λάβει µετά από ηρωικές προσπάθειες τη Γκίνοβα και µετά
το Ταµπούρι - Καψάλια. Η 52 Ταξιαρχία, στις 5 Αυγούστου
ξεκίνησε την επιχείρηση κατά της γραµµής του Τσάρνου.
Έφθασε µέχρι τις παρυφές του οχυρού αλλά δεν µπόρεσε
να συνεχίσει. Η ενέργεια αυτή έγινε κυρίως για να
αναγκάσει τους Κοµουνιστές να µετακινήσουν δυνάµεις
τους στο Γράµµο αποδυναµώνοντας το Βίτσι. Ο 1ος Λόχος
έφθασε κάτω από το Τσάρνο διακόσια µέτρα από την
κορυφή όπου παρέµεινε µαχόµενος όλη τη νύκτα. Οι
Κοµουνιστές εκτέλεσαν αντεπίθεση για να ανατρέψουν τις
Στρατιωτικές ∆υνάµεις. Πλησίασαν πάρα πολύ τις θέσεις
του Στρατού στο αντέρεισµα του Τσάρνου, τόσο κοντά που
βρέθηκαν νεκροί πολλοί απ' αυτούς σε απόσταση µόλις
οκτώ µέτρων από τις θέσεις των µαχητών του Στρατού.
Παρ' όλα αυτά οι γενναίοι µαχητές του Τάγµατος των
"Ανανηψάντων" τους απέκρουσαν. Στη φάση αυτή της
µάχης τραυµατίσθηκε ο Λοχαγός Γκίκας από θραύσµα
βλήµατος ολµοβόλου. Ο γενναίος Λοχαγός όµως δεν
αποσύρθηκε αλλά πληµµυρισµένος στα αίµατα συνέχισε
τον Αγώνα. Τότε επίσης σκοτώθηκε από βλήµα
πυροβολικού ο "Ταξίαρχος" της 16ης Ταξιαρχίας των
Κοµουνιστών Σ. Παπαδηµητρίου.

Η Αεροπορία έστειλε το βράδυ στις 8 Αυγούστου

τον Ανθυποσµηναγό Ι. Στυλιανάκη, ο οποίος µε το
αεροπλάνο του πετώντας χαµηλά σκόρπισε καρφιά για να
σκάνε τα λάστιχα των οχηµάτων που χρησιµοποιούσαν οι
Κοµουνιστές. Με αυτή την ενέργεια σταµάτησε τις
γραµµές ανεφοδιασµού τους από την Αλβανία. Στις 10 του
µηνός ο Στρατός µας επιτέθηκε µ' όλες τις διαθέσιµες
δυνάµεις του στο Βίτσι. Η αντίσταση όµως των καλά
οχυρωµένων Kοµουνιστών ήταν σθεναρή και αποτελε -
σµατική. Πλήθος οι νεκροί Στρατιώτες που ακάλυπτοι
προσπαθούσαν να ανέβουν στο δύσβατο έδαφος κάτω από
τα πυρά των οχυρών. Παρ' όλα αυτά οι ηρωικές τους
προσπάθειες έφεραν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Σε
τέσσερις µέρες έπεσε το Βίτσι. Μερικοί Κοµουνιστές
διέφυγαν στην Αλβανία, ενώ οι περισσότεροι κατόρθωσαν
να συνενωθούν µε τους οµοϊδεάτες τους στο Γράµµο. Οι
επιχειρήσεις συνεχίσθηκαν µε µεγάλη δυσκολία. Τις
πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Αυγούστου, ο Ελληνικός
Στρατός ξεκίνησε την τελική του επίθεση στο Γράµµο. Η
κατεύθυνση της επιθέσεως είχε δύο άξονες: ο ένας προς
Μονόπυλο - Πουριά - Φούσια - Πέτρα Οσµάν, µε σκοπό
την κατάληψη του 2522 υψώµατος και ο άλλος προς
Ανθρωπάκο - Τσάρνο, Βήτο - Ψωριάρικα µε σκοπό τον
αποκλεισµό των Κοµουνιστικών ∆υνάµεων και τη διακοπή
της επικοινωνίας τους µε την Αλβανία. Ο Ελληνικός
Στρατός, αφού εκκαθάρισε τα γύρω υψώµατα κινήθηκε
αποφασιστικά για να καταλάβει τους πανίσχυρους
προµαχώνες του Γράµµου. Σηµαντικό κατόρθωµα ήταν η
κατάληψη του "Σταθµού Χωροφυλακής". Ονοµαζόταν έτσι
γιατί εκεί παλιά υπήρχε φυλάκιο της Χωροφυλακής
ελέγχοντας την επικοινωνία µε την Αλβανία. Η ενέργεια
αυτή εκτελέσθηκε ταυτόχρονα και σε συνδυασµό µε την
κατάληψη του Τσάρνου. Προς το Σταθµό Χωροφυλακής
κινήθηκε ο 1ος Λόχος µε ∆ιοικητή το Λοχαγό Σωτήρη
Γκίκα ενώ προς το Τσάρνο κινήθηκε ο 3ος Λόχος µε
∆ιοικητή το Λοχαγό Χαράλαµπο Πολίτη. Επειδή η
ενέργεια αυτή ήταν κρίσιµη για την ολοκλήρωση της
Επιχειρήσεως "Πυρσός", ο Βασιλιάς Παύλος από το γει -
τονικό ύψωµα που ονοµάζεται Αµµούδα µαζί µε τον
Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο, παρακολουθούσε την
εξέλιξη της µάχης, διευθύνοντας αυτοπροσώπως τη
διεξαγωγή ολοκλήρου της Επιχειρήσεως µέχρι το τέλος
της. 

Ο 1ος Λόχος κινήθηκε όλη τη νύκτα µέσα από το
ρέµα που περνούσε κάτω από το Τσάρνο και κατέληγε στο
Σταθµό Χωροφυλακής. Στο ρέµα έτρεχε νερό, που έφθανε
µέχρι πάνω από τη µέση των στρατιωτών. Ο Λόχος έτσι
κατάφερε να γλιτώσει από τις νάρκες µε τις οποίες ήταν
κατάσπαρτος ο τόπος και να φθάσει µε µικρή καθυ -
στέρηση πολύ κοντά, περί τα 150 µέτρα από τον αντι κει -
µενικό του σκοπό, χωρίς οι κινήσεις του να γίνουν
αντιληπτές από τον εχθρό. Με την έναρξη της επιθέσεως
του 1ου Λόχου εφαρµόσθηκε η µέθοδος "σφύρα". Εκατόν
εβδοµήντα πυροβόλα της Στρατιάς επικέντρωσαν τα πυρά
τους στο Σταθµό Χωροφυλακής για 5 λεπτά. Το ύψωµα δεν
άργησε να καταληφθεί. Μετά την κατάληψη του όµως οι
Στρατιώτες µας δέχθηκαν ισχυρό σφυροκόπηµα πυρο -
βολικού από το οχυρό Τσάρνο. Παρ' όλα αυτά έµειναν
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καρτερικά στις θέσεις τους, βλέποντας τους συµπολεµιστές
τους να χάνονται χωρίς αυτοί να µπορούν να κάνουν τίποτε
άλλο από το να περιµένουν την κατάληψη του Τσάρνο για
να σιγήσουν τα πυροβόλα του. Σε αυτή τη φάση χάθηκαν
τρεις από τους Αξιωµατικούς του 1ου Λόχου και πενην -
ταεπτά από τους στρατιώτες του.

Ο 3ος Λόχος που κατευθυνόταν στην κορυφή του
Τσάρνου είχε επιτεθεί νωρίτερα. Οι Στρατιώτες του
ανηφόρισαν µε δυσκολία το δύσβατο έδαφος ενώ οι
διαδοχικές εκρήξεις "µπακαλοτορπίλλων", δηλαδή ενός
εκρηκτικού µηχανισµού για την ανατίναξη των ναρκών
στο πεδίο της µάχης, άνοιγαν δρόµο µέσα από τα ναρ -
κοπέδια. Παρά το συνεχές καταιγιστικό πυρ της Αερο -
πορίας που είχε ξεκινήσει πολλές µέρες πριν, οι Κοµου -
νιστές που βρισκόντουσαν ασφαλείς µέσα στα πανίσχυρα
οχυρά τους, συνέχιζαν να πλήττουν τους Στρατιώτες µας.
Ο 3ος Λόχος όµως προχωρούσε δυναµικά παρά τις τερά -
στιες απώλειες του. ∆εν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα
ανεφοδιασµού µε πυροµαχικά. Υπήρχαν άφθονα στις
παλάσκες των αναρίθµητων νεκρών Στρατιωτών που
βρισκόντουσαν διάσπαρτοι σε τυµπανιαία κατάσταση σε
όλες τις πλαγιές του υψώµατος! Πλησιάζοντας την κορυφή
του Τσάρνου, µια σφαίρα βρίσκει τον Λοχαγό Χαράλαµπο
Πολίτη στο χέρι. Ο Λοχαγός όµως δεν κάµπτεται και
συνεχίζει να προχωρά µαχόµενος οδηγώντας τους
στρατιώτες του Λόχου του. Μια δεύτερη σφαίρα τον
βρίσκει στο δεξιό πλευρό αλλά αιµόφυρτος συνεχίζει την
ηρωική του προσπάθεια καθώς µια τρίτη σφαίρα τον
βρίσκει στο δεξιό του µηρό. ∆εν µπορούσε να περπατήσει
άλλο. Γι αυτό προσπάθησε να καλυφθεί πίσω από ένα
µεγάλο κορµό δένδρου για να µην εγκαταλείψει το πεδίο
της µάχης, δίνοντας συνεχώς οδηγίες και τις απαραίτητες
διαταγές στους υφισταµένους του. Φαίνεται όµως ότι οι
Κοµουνιστές τον είχαν επισηµάνει και όλοι οι όλµοι
άρχισαν να κτυπούν πάνω στον κορµό. Ένα θραύσµα
όλµου κτύπησε το Λοχαγό στο κεφάλι και τον έθεσε
τελειωτικά εκτός µάχης. Ο ασυρµατιστής έσπευσε να
δώσει το σήµα "Ο Κρόνος είναι ανήσυχος - ο Κρόνος είναι
ανήσυχος!". Αυτό σήµαινε ότι ο Λοχαγός είναι
τραυµατισµένος, ενώ αν έλεγε "ήσυχος" θα σήµαινε
νεκρός. Η ∆ιοίκηση βλέποντας τις τεράστιες απώλειες και
το γεγονός ότι ο Λοχαγός ήταν πια εκτός µάχης, έστειλε για
ενίσχυση µια ∆ιλοχία από το 594 Τ.Π µε επικεφαλής το
Λοχαγό Αντώνιο Ρήγα που ήταν ένας διακεκριµένος
Αξιωµατικός. Γύρω στις 12 το µεσηµέρι εµφανίσθηκαν και
πάλι τα Heldivers που διέθεταν βόµβες 500 λιβρών και
µπορούσαν να καταστρέψουν ισχυρά προασπισµένους
στόχους. Άρχισαν αµέσως το βοµβαρδισµό. Επικεφαλής
του Σµήνους ο νεαρός τότε Ανθυποσµηναγός Ιωάννης
Στυλιανάκης ο οποίος ήταν ένας πολύ δυνατός πιλότος που
διακρίθηκε αργότερα για την επιδεξιότητα του, στο
ακροβατικό Σµήνος Acroteam όπου διετέλεσε και
∆ιοικητής του. Ήταν πρώτος σε κάθε αποστολή και είχε τις
περισσότερες ώρες στον αέρα στη διάρκεια των πολεµικών
επιχειρήσεων. Συγκέντρωσε τελικά στο ενεργητικό του
διακόσιες εξήντα πέντε πολεµικές εξόδους µε αεροπλάνα
Harvard, Spitfire και Heldivers. Ο γενναίος Αεροπόρος

λοιπόν πλησιάζοντας το Τσάρνο χαµήλωσε επικίνδυνα και
αφήνοντας τους άλλους να το βοµβαρδίσουν διήλθε πάνω
από τις θέσεις των οχυρών για να τα επισηµάνει. Στη
συνέχεια επέστρεψε και µε τη δεύτερη διαδροµή κυριο -
λεκτικά τα εξουδετέρωσε µε την εύστοχη άφεση των
βοµβών του. Ο Βασιλιάς Παύλος που άγρυπνος δύο µέρες
παρακολούθησε από την Αµµούδα τον αεροπορικό βοµ -
βαρδισµό και γενικά την εξέλιξη της επιχειρήσεως ήταν
κατενθουσιασµένος. Εξέπεµψε µάλιστα και σήµα µε το
οποίο εξέφραζε τη µεγάλη του ευαρέσκεια και χαρακτήριζε
ως "µεγαλειώδη την προσπάθεια". Έτσι, µετά απ' όλα
αυτά, το 594 Τάγµα µπόρεσε να προχωρήσει παρά τις
µεγάλες του απώλειες. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο
γενναίος ∆ιοικητής της ηρωικής ∆ιλοχίας που κατέλαβε το
Τσάρνο, ο Λοχαγός Αντώνιος Ρήγας.

Με κίνδυνο της ζωής τους δυο ΜΑΥδες, δηλαδή
ένοπλοι πολίτες εθνοφύλακες, κατάφεραν να πλησιάσουν
το βαριά τραυµατισµένο Λοχαγό Χαράλαµπο Πολίτη και
να τον βάλουν σ' ένα πρόχειρο φορείο που έφτιαξαν µε τα
όπλα τους. Τον έσυραν µέχρι τη χαράδρα και απ' εκεί
µπόρεσαν να πλησιάσουν το ασθενοφόρο όχηµα όπου ήδη
υπήρχε και άλλος ένας τραυµατίας Στρατιώτης. Το ασθε -
νοφόρο κινήθηκε στον κακοτράχαλο δρόµο. Οι Κοµου -
νιστές µόλις το επεσήµαναν άρχισαν να βάλουν εναντίον
του, αδιαφορώντας για τα διακριτικά του Ερυθρού Σταυ -
ρού που έφερε. Ο οδηγός αναγκαστικά άρχισε να τρέχει
χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα ουρλιαχτά των τραυ -
µατιών που τρελαινόντουσαν στον πόνο σε κάθε λακκούβα
που έβρισκε το αυτοκίνητο. Μετά από πολύ λίγο ο
τραυµατίας Στρατιώτης, σιώπησε. Ήταν νεκρός. Σταδιακά
όµως τα πυρά αραίωσαν και σιγά σιγά σταµάτησαν. Ο
τραυµατισµένος Λοχαγός µπόρεσε κάποια στιγµή να δει
µέσα από το αυτοκίνητο την κορυφή του Τσάρνο. Πλήθος
οι φωτοβολίδες από το 594 Τάγµα Πεζικού. Το φοβερό
οχυρό είχε πέσει! Ήταν 25 Αυγούστου 1949!

Την επόµενη µέρα προωθήθηκε προσωπικό για
αναπλήρωση των απωλειών. Στον 1ος Λόχο του 596
Τάγµατος είχαν µείνει µόνο σαράντα. Μ' αυτούς που ήρθαν
οι οποίοι ήταν άλλοι σαράντα έφθασαν τους ογδόντα,
έναντι των εκατόν πενήντα που έπρεπε κανονικά να ήταν η
∆ύναµη του. Η χαρά όµως του Λοχαγού Γκίκα ήταν
µεγάλη αφού ανάµεσα σε αυτούς που ήρθαν ήταν και ο
έφεδρος Ανθυπολοχαγός Γρηγόριος Γρηγοριάδης, ∆ικη -
γόρος από τη Θεσσαλονίκη, παλιός γενναίος συµπολε µι -
στής του. Είχε τραυµατισθεί σε µια ηρωική του προσπά -
θεια στο πεδίο της µάχης και είχε µεταφερθεί σε νοσο -
κοµείο, αλλά µετά την ανάρρωση του είχε σπεύσει πάλι για
να συνεχίσει τον Αγώνα. Μετά την κατάληψη του Τσάρνο,
ο εχθρός αµύνθηκε στη Γραµµή Τσαγκός Καραούλι ένα και
Τσαγκός Καραούλι ∆ύο. Το τελευταίο ήταν ένα ύψωµα από
όπου µπορούσε κανείς να ελέγχει από πολύ µακριά
ολόκληρη την περιοχή. Ήταν ένα φυσικό οχυρό που
δύσκολα θα µπορούσε να καταληφθεί. Την επόµενη µέρα,
το 596 Τάγµα των "Ανανηψάντων" έκανε µια προσπάθεια
για την κατάληψη του υψώµατος. Ο Σταθµός ∆ιοικήσεως
του Τάγµατος ήταν στο Σταθµό Χωροφυλακής, όπου
βρισκόταν και ο Λοχαγός Γκίκας σε επαφή µε το ∆ιοικητή
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του. Τα πυρά των Κοµουνιστών ήταν καταιγιστικά. Είχαν
επάρκεια πυροµαχικών και πλεονεκτούσαν λόγω θέσεως.
Οι δύο Λόχοι εφόδου ανετράπησαν το ίδιο και δύο άλλοι
που εστάλησαν στη συνέχεια. Σε αυτή τη φάση ο ∆ιοικητής
του Τάγµατος Γρηγόριος Παναγιωτάκος είπε στον Γκίκα.
"Σωτήρη µου! Σώσε την τιµή του Τάγµατος!" Ο γενναίος
Λοχαγός αµέσως κινήθηκε προς το ύψωµα Τσαγκός
Καραούλι ∆ύο, µε όσους του είχαν αποµείνει και µε όσους
µπόρεσε να µαζέψει από τους άλλους Λόχους. Μαζί του
πήρε και δύο µπαζούκας. Τα όπλα αυτά µόλις είχαν
εµφανισθεί και ήταν πολύ χρήσιµα για την επίθεση του
Στρατού µας στα οχυρά. Στην επιχείρηση ακολούθησε και
ο Λοχαγός Κουτσαγγέλου µε όσους του είχαν αποµείνει
µετά από τις τροµακτικές απώλειες εκείνων των ηµερών. Η
επίθεση έγινε µε επιτυχία και κατελήφθη η κορυφή του
Τσαγκός Καραούλι ∆ύο.

Στις 25 του Αυγούστου είχε καταληφθεί και το
Μονόπυλο. Στην επιχείρηση αυτή σηµαντική ήταν και η
συµβολή των τεθωρακισµένων. Οι επιτυχίες του Στρατού
µας συνεχίσθηκαν. Στις 26 του µηνός κατέλαβε τα Πουριά
- Φούσια και συνέχισε απτόητος την επίθεση του στην
Πέτρα Οσµάν που την κατέλαβε την επόµενη µέρα στις
12.30. Μετά και απ' αυτό άνοιξε κυριολεκτικά ο δρόµος
για την κατάληψη του υψώµατος 2520 δηλαδή της κορυ -
φής του Γράµµου. Ο Στρατός µας κινήθηκε αµέσως προς
αυτή την κατεύθυνση ενώ τις απογευµατινές ώρες ένα
τµήµα του κινήθηκε προς το Φλάµπουρο, όπου ήταν
εγκατεστηµένος ο Σταθµός ∆ιοικήσεως της Κοµουνιστικής
ΙΧ Μεραρχίας. Ο "Μέραρχος" των Κοµουνιστών ∆ηµή -
τριος Ζυγούρης (Παλαιολόγος), αναγκάζεται να συµ πτυ -
χθεί µε όλες του τις δυνάµεις µε κατεύθυνση το Πλικάτι. Η
υποχώρηση έγινε άτακτα και µε µεγάλη σύγχυση. Γι' αυτό
δεν µπόρεσαν να φθάσουν όλοι στο Πλικάτι και πολλοί
εγκλωβίσθηκαν στον κλοιό που δηµιούργησε ο Στρατός
που είχε καταλάβει το Φλάµπουρο. 

Στη συνέχεια, µετά από πολύνεκρες µάχες ο Στρα -
τός µας κατέλαβε επιτέλους το ύψωµα  2520, την κορυφή
του Γράµµου και κλείνοντας ολοκληρωτικά τη συνοριακή
γραµµή κατάφερε να εδραιωθεί ολοκληρωτικά στην
περιοχή, εξουδετερώνοντας και την τελευταία εστία των
Κοµουνιστών. Ο Στρατιώτης που έφτασε πρώτος στην
κορυφή του "απόρθητου Γράµµου" ήταν ο Μακρονη σιώ -
της Τζίµας του 596 Τάγµατος "Ανανηψάντων". Υπε -
ρήφανος αυτός ο τελείως άγνωστος σήµερα ήρωας, έβαλε
το κράνος του πάνω στο όπλο του το σήκωσε ψηλά και
άρχισε να το κουνά θριαµβευτικά, ενώ οι ζητωκραυγές των
συµπολεµιστών του συναγωνιζόντουσαν σε ένταση µε τις
βροντές των πυροβόλων και τις εκρήξεις της µάχης. Σε
λίγο φάνηκε µια ντακότα που πετούσε πολύ χαµηλά. Πλη -
σιάζοντας στο Γράµµο, οι Στρατιώτες διέκριναν µε ενθου -
σιασµό τέσσερα χρυσά αστέρια σε κόκκινο φόντο. Στο
αεροπλάνο επέβαινε ο Αρχηγός του ΓΕΣ Στρατηγός Θρα -
σύβουλος Τσακαλώτος. Το αεροπλάνο του Αρχηγού έκανε
ένα κύκλο πάνω από το ύψωµα. Από την ανοικτή πόρτα
φάνηκε η αυστηρή φυσιογνωµία του Στρατηγού να τους

ρίχνει ένα δάφνινο στεφάνι δείχνοντας µια ξεχωριστή τιµή
στους ήρωες του Γράµµου. Οι Κοµουνιστές νικηµένοι,
υποχώρησαν και καλυπτόµενοι από τα πυκνά πυρά τους,
µπόρεσαν µε µεγάλες απώλειες να διαφύγουν από ένα
µονοπάτι µέσα από το Στενό των Πρεσπών στον "Κόκκινο
Παράδεισο" της Αλβανίας. Έτσι ξηµέρωσε ηλιόλουστη η
30η Αυγούστου 1949. Ήταν η πρώτη ειρηνική ηµέρα µετά
από πολλά χρόνια πολέµου και δυστυχίας για τον Ελληνικό
Λαό!

Την 1η Σεπτεµβρίου εξουδετερώθηκε και η τε -
λευταία οµάδα των Ανταρτών που είχε αποκλειστεί στις
παρυφές του Ολύµπου προς το Λιτόχωρο. Τους εντόπισε ο
Ανθυποσµηναγός Ι. Στυλιανάκης που τον έστειλε η
Αεροπορία µας στην περιοχή γι' αυτό το σκοπό µ' ένα
αεροπλάνο Harvard. Η θέση των τελευταίων Ανταρτών
εντοπίσθηκε και επισηµάνθηκε µε καπνογόνο που έριξε
από την πίσω θέση του αεροπλάνου ο Σµηνίας Κεφάλας.
Στη συνέχεια βοµβαρδίστηκαν εύστοχα από τον ικανότατο
Χειριστή του αεροπλάνου. Όσοι σώθηκαν έτρεξαν να
παραδοθούν. Αυτή ήταν η τελευταία µάχη.  

Οι ήρωες Στρατιώτες που κατέλαβαν τον Γράµµο
όλοι τους "Μακρονησιώτες", έκτισαν στην κορυφή του ένα
απέριττο Ηρώο για να θυµίζει στις γενιές που θα έρθουν τη
µεγάλη τους νίκη και τη µοναδική προσφορά τους στο
Έθνος. Η χώρα παντού πανηγύριζε. Μερικοί ανταρ -
τόπληκτοι ξαναγύρισαν στα ερηµωµένα τους χωριά για να
ξαναδηµιουργήσουν τις κατεστραµµένες περιουσίες τους.
Οι περισσότεροι όµως µη µπορώντας να πιστέψουν ότι τα
δεινά τους τελείωσαν παρέµειναν στις πόλεις που κατάν -
τησαν αφόρητες. Το πλήθος των δυστυχισµένων ορφανών
και οι επιζήσαντες τραυµατίες άρχισαν να βλέπουν µε
ανακούφιση το τέλος ενός πολέµου που στοίχισε τόσο
πολύ στον Ελληνικό Λαό και οι Στρατιώτες σιγά σιγά
επέστρεψαν στους στρατώνες τους. Η ∆ηµοκρατία επι
τέλους κατοχυρώθηκε, εδραιώθηκε και έλαµψε στη Χώρα
που την είχε δηµιουργήσει πολλούς αιώνες πριν.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις των Αθηνών µπρο -
στά στο µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτου, έγινε πα ρέ -
λαση των δύο ηρωικότερων Μονάδων από τα 110 µάχιµα
Τάγµατα του Στρατού µας. Ήταν η 5η Μοίρα Καταδροµών
και βεβαίως το 596 Τάγµα Πεζικού. Η περίφηµη Μονάδα
των "Ανανηψάντων" µε τη δοξασµένη Σηµαία της, στην
οποία είχε απονεµηθεί από τον Στρατηγό Βεντήρη στις 11
Σεπτεµβρίου του 1949 το ∆ιακριτικό Αγώνος ∆ιασώσεως
Ιερών και Οσίων της Φυλής το γνωστό ∆Α∆ΙΟΦ. Οι γεν -
ναίοι αυτοί στρατιώτες, όλοι τους µετανοιωµένοι Κοµου -
νιστές, είχαν δείξει µε τις ηρωικές πράξεις τους τον πραγ -
µατικό τους εαυτό και είχαν κυριολεκτικά σώσει τη Πατ -
ρίδα µας από τον κίνδυνο που διέτρεχε. Αυτό το ανα γνω -
ρίζουν ακόµα και οι Κοµουνιστές που σήµερα ανεπι φύλα -
κτα οµολογούν: "Ευτυχώς που δεν νικήσαµε!". ∆ιότι αν
νικούσαν τώρα θα είχαµε υποστεί όλες τις συνέπειες ενός
συστήµατος που πουθενά δεν µπόρεσε να εφαρµο σθεί. Ένα
σύστηµα που µπόρεσε να ωφελήσει µόνο τη νο µεν -
κλατούρα του, βυθίζοντας στην δυστυχία τόσους λαούς.
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Ο τίτλος ανήκει στο βιβλίο του Αντιστρατήγου
ε.α. κ. Τζουβαλά Γεωργίου. Είναι το δεύτερο πόνηµά
του µετά το "Ύψωµα 731", και έχει και αυτό προσφερθεί
δωρεάν στη βιβλιοθήκη της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Είναι
βιωµατική αφήγηση της ζωής στην ελληνική επαρχία
στην προπολεµική εποχή, αλλά κυρίως στα δύσκολα
χρόνια της κατοχής και της διχασµένης εθνικής
αντίστασης, της οποίας οι υπό κοµµουνιστικήν επήρεια
οµάδες απέβλεπαν στην εξόντωση των αντιπάλων, στην
πανελλαδική επικράτηση, στην κατάληψη της εξουσίας
µετά την αποχώρηση του κατακτητή και στην ένταξη της
χώρας στο "σιδηρούν παραπέτασµα". Αυτής της
περιόδου τα πρωτοπαλήκαρα, χωρίς να πτοηθούν και
δίχως να παραδώσουν τα όπλα, οργάνωσαν και
διεξήγαγον τον ανταρτοπόλεµο του 1946-49. Ένας
πόλεµος που έφερε την πατρίδα στο χείλος του κρηµνού,
τον οποίον απέφυγε χάρις στην αυτοθυσία και τον
ηρωϊσµό των στρατευµένων τέκνων της, δηλαδή των
ενόπλων δυνάµεων της χώρας, οι οποίες, υπακούοντας
στις προσταγές των εθνικών κυβερνήσεων,
κατετρόπωσαν τους ξενόδουλους συµµορίτες, κατά τη
διάρκεια ενός τρίχρονου, σκληρού και αιµατηρού αγώνα,
ο οποίος έληξε στις κορυφές του Γράµµου την 29ην
Αυγούστου του 1949, ενώ εστοίχισε στη χώρα σε ζηµίες
και απώλειες, περισσότερες από όσες επέφερε ο
προηγηθείς παγκόσµιος πόλεµος. Μεγαλύτερες όµως
ήταν οι απώλειες σε κύρος, υπόληψη και ισχύ της χώρας
στη διεκδίκηση και υποστήριξη των εθνικών
συµφερόντων στο τραπέζι των µεγάλων συµµάχων της
Ελλάδος µετά τη λήξη του πολέµου. Η σηµαντική αυτή
νίκη εορτάζεται κατ΄έτος στις κορυφές του Γράµµου και
του Βιτσίου από οµάδες συλλόγων και ενώσεων
αποστράτων αξιωµατικών.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία µέρη, στο πρώτο
που αναφέρεται στην προπολεµική περίοδο, στο δεύτερο
στην κατοχική περίοδο και στο τρίτο στην περίοδο της
διχασµένης εθνικής αντίστασης.

Τόπος όπου διαδραµατίζονται τα ιστορούµενα
γεγονότα η γενέτειρα γη του συγγραφέα, το χωριό Βουνό
της Τεγέας και της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας,
στο οποίο οι συνθήκες σε τίποτε δεν ήταν διαφορετικές
από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια.

Κεντρικοί ήρωες της πλοκής του πονήµατος, που
λαµβάνει τη µορφή δράµατος, τα µέλη της πολύτεκνης
ελληνικής οικογένειας, η γιαγιά, οι γονείς, τα παιδιά, ο
έφηβος τότε συγγραφέας, αφανής και σεµνός όπως η

τάξη επιβάλλει, οι συγχωριανοί µέσα στα γεγονότα και
στο περιβάλλον των αντιξοοτήτων και δυσχερειών της
ελληνικής προπολεµικής εποχής, των εκστρατειών της
µεγάλης Ελλάδος και της κατοχικής αγροτικής ζωής. Της
αγροτιάς που προσέφερε στην εθνική δεξαµενή το
υγιέστερο, αξιώτερο και πλέον υψηλόφρονο ανθρώπινο
δυναµικό, το οποίο εδηµιούργησε την σύγχρονη Ελλάδα
και ενίσχυσε τον όπου γης ελληνισµό.

Μέσα από την αφήγηση του συγγραφέα
προβάλλουν οι αρετές, το υψηλό φρόνηµα, τα ιδανικά
αλλά και τα παράπονα αυτού του λαού, στα πρόσωπα
του αποδήµου θείου και του στρατιώτου-αιχµαλώτου
πατέρα στη µικρασιατική εκστρατεία.

Ο θείος, απόδηµος της Αµερικής, επέστρεψε
στην πατρίδα να πολεµήσει το 1913 και λέει στη µάνα
του : "Μάνα είµαστε πέντε αδέλφια και τρεις αδελφές ?
αν σκοτωθεί και ένας δια την πατρίδα, θα µείνουν οι
άλλοι".

Ο πατέρας Ματθαίος, υπερηφανευόµενος
µονολογεί: "Επήγα στρατιώτης καίτοι ήµουν προστάτης
και νεώτερης κλάσης" και πικραµένος : "Μας πρόδωσαν
οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι….. Εµάς οι Γάλλοι
µας παρέδωσαν στους Τούρκους και όπως είµαστε σ΄ένα
συρµατοπλεγµένο στρατόπεδο µπήκαν και µας έσφαξαν
στην αράδα…..". Οι µεγάλοι προχωρούν πάντοτε στην
κατεύθυνση του ανέµου που εξυπηρετεί τα συµφέροντά
τους, στα οποία δεν χωρούν κοινές αρχές, αξίες, ιδανικά
και αγώνες. Οι Τούρκοι οι ίδιοι αµετακίνητοι, από της
εµφανίσεώς τους στον πολιτισµένο κόσµο, στην
εφαρµογή της αρχής "φωτιά και λεπίδι κατά των
αλλοπίστων". Ως επιβεβαίωση έρχεται η αποκάλυψη
αυτών των ηµερών δια την εν ψυχρώ εκτέλεση των
Κυπρίων στρατιωτών αιχµαλώτων, στη διάρκεια της
τουρκικής εισβολής του 1974, στη µαρτυρική, ελληνική
µεγαλόνησο, Κύπρο.

Σ΄όλο το βάθος και πλάτος της αφήγησης
εντυπωσιάζουν οι σηµαίνοντες ρόλοι της γυναίκας ως
γιαγιάς, ως µάνας και συζύγου στη σύσταση, διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και οικονοµία της ελληνικής, αγροτικής
οικογενείας, εκείνων των εποχών. Ιδανικές, αγαπητικές
και σεβαστικές οι σχέσεις πεθεράς-νύφης εφάµιλλες της
µάνας και θυγατέρας, στο πνεύµα εκείνης της εποχής.

Η γιαγιά Μήσταινα, ψηµένη από τα βάσανα της
ζωής και χήρα, παλεύει στο αφιλόξενο αγροτικό
περιβάλλον δια να µεγαλώσει και αποκαταστήσει τα
δικά της παιδιά, αλλά και "…… Μετά τον πρωϊνό

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

"Αναζητώντας την Αλήθεια στις Πληγές
που Άνοιξε ο Κατοχικός Εµφύλιος -

Χρονικό 1940-1945"
Παρουσιάζει ο Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας

Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
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τραχανά ή γάλα ή τσάϊ του βουνού και ψωµοτύρι, όλοι
ξεκινούσαν για τις δουλειές τους. Τα δύο µεγάλα παιδιά
πήγαιναν στο σχολείο, ενώ τα δύο µικρότερα θα έµεναν
στο σπίτι µε τη γιαγιά. Αυτή θα επιλαµβανόταν να τους
φτιάξει το φαγητό και το µεσηµέρι να ταΐσει τον µικρό
Παναγιώτη….". Και αργότερα όταν ο µικρός
Παναγιώτης πέθανε όπως και ο συνώνυµος υιός της
Πάνος προ πολλών ετών " ο καηµός δια τη γριά
Μήσταινα δεν ήταν µικρότερος. Του παιδιού της το παιδί
ήταν δύο φορές παιδί γι΄αυτήν". 

Η σύζυγος Μαθαίνα σε ρόλους συµβολής στην
αγροτική οικονοµία και στην ανατροφή, ως πολύτεκνης
µάνας, των παιδιών της. "….δούλευε και αυτή σκληρά
για να µεγαλώσει τα παιδιά της…… Είχε περισσότερες
γνώσεις αυτή από τον άνδρα της το Ματθαίο στον τοµέα
της κτηνοτροφίας. Είχε φτιάξει φάρµα…… Τα ζωντανά
όπως αποκαλούσαν συλλήβδην πρόβατα, κατσίκες,
άλογα, µουλάρια, γαϊδούρια, σκυλιά, γάτες και όρνιθες
χρειάζονταν φροντίδα ανθρώπου….. Ο ζευγολάτης όµως
Ματθαίος χρειαζόταν και τη Μαθαίνα να σπέρνει πίσω
τους σπόρους, ακολουθώντας τον κατά πόδας".

Και στο µεγάλωµα των παιδιών "……Με τη
νάκα τα κουβαλούσε η Μαθαίνα στις αγροτικές εργασίες
και στη βόσκηση των προβάτων…….Την κρεµούσε στον
ίσκιο δένδρου όταν έπρεπε να µετάσχει σε χειρωνακτική
εργασία ή να ξεκουραστεί…….Με το γάλα της µάνας
µεγάλωναν τα παιδιά εκείνα τα χρόνια µέχρι που να
χρονίσουν".

Τα παιδιά "Βοηθούσαν όσο µπορούσαν τα
µεγαλύτερα παιδιά της οικογενείας να µεγαλώσουν τα
µικρότερα. Χαρά στη µάνα που το πρώτο της παιδί ήταν
κορίτσι……Πάσχιζαν όλα τα µέλη της οικογενείας,
µικροί και µεγάλοι, να αυξήσουν το βιός, για να
χορτάσουν τα συνήθως άδεια στοµάχια τους".

Ο πατέρας Ματθαίος, µέσα από την εναλλαγή
συµπληρωµατικών του αγρότη επαγγελµάτων, είχε ως
µοναδική φροντίδα τη διατροφή της οικογενείας και τη
σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών του.
"Παρ΄όλες τις αντιξοότητες ο Ματθαίος, όπως και οι
περισσότεροι χωρικοί έσπρωχναν τα παιδιά τους να
µάθουν γράµµατα για να απαλλαγούν από το µαρτύριο
της λάσπης, της διαρκούς ξυπολησιάς και της
λιµοκτονίας…..".

Σ΄αυτή την περίοδο έχουν τις ρίζες τους η
εγκατάλειψη της υπαίθρου, η µετανάστευση, η
αστικοποίηση και η δηµογραφική συρρίκνωση της
σύγχρονης Ελλάδος. Κατάσταση που κατά κύριο λόγο
οφείλεται στην κρατική ανικανότητα, στην αδιαφορία
και στην προχειρότητα αντιµετώπισης των προβληµάτων
µείζονος εθνικής σηµασίας.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στη µικρή κοινωνία των
χωρικών, καταγράφονται µε τρόπο αξιοζήλευτο : "Η
πάλη ήταν σκληρή γιατί οι κάτοικοι των χωριών µας
µοιραζόνταν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ή και σε
γεωργοκτηνοτρόφους. Οι τελευταίοι δοκίµαζαν τον
ανταγωνισµό µέσα στο ίδιο το σπιτικό τους…… Οι
γεωργοί ήθελαν απαραβίαστα τα όρια των χωραφιών που

έσπερναν. Οι βοσκοί ήθελαν πεδία ελεύθερα να βόσκουν
τα πρόβατα…..".

Μέσα από την ανατοµία της αγροτικής ζωής ο
συγγραφέας προσπαθεί να αναδείξει τα αίτια και τις
αφορµές που οδήγησαν στον κατοχικό "εµφύλιο
πόλεµο", όπως τον ονοµάζει, έναν πόλεµο που άνοιξε
πληγές οι οποίες αντί να επουλωθούν στα δύο πρώτα
χρόνια της µεταπολεµικής Ελλάδος, πυορρόησαν και
βάθυναν τόσο ώστε κάποια στιγµή αγιάτρευτες όπως
ήταν να µολύνουν και γαγγραινοποιήσουν τον κορµό του
έθνους τα επόµενα χρόνια.

Και τώρα ας ακολουθήσουµε τον συγγραφέα
στην αναζήτηση της αλήθειας, των αιτίων και αφορµών
των πληγών της περιόδου 1940-45 και κυρίως στο
δεύτερο ήµισυ αυτής, της διχασµένης εθνικής
αντίστασης. "Ένα καθεστώς τρόµου επλανάτο στην
περιοχή. Οι δολοφονίες αντιδραστικών, όπως
αποκαλούσαν οι λαϊκοί επίτροποι κάθε άνθρωπο που δεν
υποτασσόταν σ΄αυτούς, η σύλληψη αξιωµατικών και
συγγενών τους, ο εξαναγκασµός συνεισφοράς αγαθών,
εδηµιούργησε ένα κλίµα φοβίας, δυσπιστίας, καχυποψίας
και προβληµατισµού µεταξύ των κατοίκων της
υπαίθρου…..∆εν άκουγες ποτέ από τους διαφωτιστές του
ΕΑΜ για τρόπους και µεθόδους αποτινάξεως του ξένου
ζυγού, αλλά για το πώς θα εξοντωθεί η ελληνική
πλουτοκρατία και θα εγκατασταθεί η λαϊκή
κυριαρχία……Κατηγορίες για τους αξιωµατικούς ότι
ήταν γερµανόφιλοι και δεν πολέµησαν…..Μια γεύση της
"λαϊκής δηµοκρατίας" έπαιρνε ο κόσµος από τη
συµπεριφορά, την έπαρση και αναλγησία των
διαφωτιστών του κάθε Κριτία και της κάθε Φαίδρας.
Αυτή την αντίσταση και αυτούς τους αντιστασιακούς
γνωρίσαµε εµείς τότε στα χωριά µας. ∆εν γνωρίσαµε
κανένα απ΄αυτούς να στρέψει το όπλο του εναντίον των
Ιταλών και Γερµανών κατακτητών….." και ακόµη στη
συνέχεια :

"Το ΚΚΕ και οι εξαρτώµενες απ΄αυτό
οργανώσεις καµία µάχη δεν έδωσαν δια να
απελευθερώσουν µια πόλη της Ελλάδος…..Απλά
έσπευδαν να τις καταλάβουν και να πανηγυρίσουν την
"απελευθέρωσή τους", όταν οι κατακτητές είχαν
αποχωρήσει, υποστέλλοντες µετά τιµών τη σηµαία
τους….Ένα τέτοιο είδος "απελευθέρωσης" δοκίµασε η
Καλαµάτα, ο Μελιγαλάς, οι Γαργαλιάνοι, το ηρωϊκό
Βαλτέτσι, ο Αχλαδόκαµπος, όπου τον Γερµανό
κατακτητή αντικατέστησε το αντάρτικο του Βελουχιώτη,
για να θρηνήσουν οι κάτοικοι πολλαπλάσια θύµατα,
απ΄όσα κατά την Ιταλογερµανική κατοχή" 

Για το γυρολόγο που τον εφόνευσαν, γιατί αυτός
και ο αδελφός του, µόνιµος αξιωµατικός, δεν
προσεχώρησαν στο ΕΑΜ αλλά στην οργάνωση
"Ελληνικός Στρατός",  και τον πέταξαν ηµιθανή στην
καταβόθρα της Σπηλιάς της λίµνης Τάκα, ο πρόεδρος του
λαϊκού δικαστηρίου διηγείται µετά από πενήντα χρόνια
στον συγγραφέα : "……Προτού καλά-καλά καταλάβω τι
έγινε, µου δίνουν εντολή να συγκαλέσω το µεσηµέρι της
Κυριακής, καλοκαίρι του 1943, το λαϊκό δικαστήριο.
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Μου φέρνουν να δικάσω έναν γυρολόγο, που τον
κατηγορούσαν για µαυραγορίτη. Πριν ρωτήσουµε τον
άνθρωπο για το πώς και γιατί, µου λέγει ο λαϊκός
επίτροπος, ένας ξενόφερτος που έκανε τον διαφωτιστή
στο χωριό, "θάνατος"…..Θάνατος, θάνατος, ο κόσµος
πεθαίνει, άλλοι αγωνίζονται και αυτός ρουφάει το αίµα
των φτωχών ανθρώπων…… ∆εν τον ρωτήσαµε τι έκανε,
ούτε ήλθε κανένας µάρτυρας να τον
κατηγορήσει…..∆ίκαια, άδικα τον καταδικάσαµε. Τον
σκότωσαν και τον έριξαν στου Φραγκού την τρύπα. Είχε
γίνει φθηνή η ζωή των ανθρώπων…….". Αυτοί ήταν οι
λαϊκοί δικαστές, έτσι λαµβάνονταν οι αποφάσεις και
λειτουργούσαν τα λαϊκά δικαστήρια της κοµµουνιστικής
αντίστασης.

Ανταρτόπληκτοι πλέον, κυνηγηµένοι από τους
ΕΑΜίτες αρχικά στην Τρίπολη και στη συνέχεια στη
µακρινή Αθήνα, ο πατέρας Ματθαίος και τα µεγαλύτερα
παιδιά, εργαζόµενα ως µικροπωλητές δια να ζήσουν
"πληροφορήθηκαν, το πρωί της 20ής Μαΐου 1944, ότι
την προηγουµένη νύκτα όλα τα µέλη της οικογενείας
τους συνελήφθησαν από τον ΕΛΑΣ και οδηγήθηκαν
προς άγνωστη κατεύθυνση, όλα τα υπάρχοντά τους
αφαιρέθηκαν και τα σπίτια τους παραδόθηκαν στην
πυρά".

Ο συγγραφέας συµπεραίνει "……Ενώ επλησίαζε
η απελευθέρωση της Ελλάδος ο αριθµός των
στρατοπέδων αυξανόταν. Λαϊκοί δικαστές και λαϊκά
δικαστήρια, πολιτικοί υπεύθυνοι, στρατιωτικός
υπεύθυνος, υπεύθυνος επιµελητείας, ξεφύτρωναν σε
κάθε κοινότητα και άπλωναν τα δίκτυα µιας
δηλητηριασµένης αράχνης που επόπτευε τη δράση και το
φρόνηµα των αγροτών και ποιµένων κατά ασφυκτικό
τρόπο. Με την πιστόλα στο τραπέζι συνεκροτούντο οι
οργανώσεις. Εγκαθίστατο ένα καθεστώς τρόµου, το
οποίο προέβαλε τις αξίες της ελευθερίας, της

δικαιοσύνης και της ισότητας
µε τις οποίες όµως δεν είχε
καµία σχέση…..Οι
νοικοκυραίοι που εννοούσαν
να διαφεντεύουν τα του οίκου
τους και δεν έστεργαν να
αποδεχθούν τα καινοφανή
συστήµατα ασφυκτικού
ελέγχου της ζωής τους,
εχαρακτηρίζοντο
αντιδραστικοί, φασίστες,
αστικοτσιφλικάδες ή όργανα
του εχθρού, κατά
περίπτωση…..Το λεπίδι του
φονιά δούλεψε ασταµάτητα
ως το ∆εκέµβρη του 1944".

Να πως περιγράφει ο
συγγραφέας την επίσκεψη του
σπιτιού του το Μάϊο του
1945, εικόνα δείγµα της
ελληνικής υπαίθρου :
"…..Ξεκίνησα µόνος µου µια

Κυριακή και πήγα στο χωριό µου. Η σκύλα µας η
Μούργα έτρεξε και µε προϋπάντησε….. Οι τέσσερες
τοίχοι του σπιτιού µε τις πόρτες ορθάνοιχτες στέκονταν
όρθιοι. Τα στεφάνια από το βαγένι πλάϊ στη στέρνα κάτω
από το υπόγειο έχασκαν όρθια….". Και στη συνέχεια
αναλογιέται : "Ο πόλεµος που είχε τελειώσει και ο
κατοχικός εµφύλιος µας άφησαν στάχτες και αποκαΐδια
και ουρανούς αξεστέρωτους στον ορίζοντα. Βρεθήκαµε
καταµεσίς µιας ανθρώπινης ζούγκλας. Είχαµε και άλλα
βάσανα να περάσουµε. Βάσανα για όλη την Ελλάδα ως
τον Αύγουστο του 1949. Το κοµµουνιστικό κόµµα και η
διεθνής καθοδήγησίς του δεν είχαν παραιτηθεί από τα
σχέδιά τους. Απέµεινε ακόµη ένα αιµατοκύλισµα για την
πατρίδα µας. Τον επίλογο έγραψε ο Τάκης (Φιλάρετος)
Λαζαρίδης "Ευτυχώς ηττηθήκαµε, σύντροφοι"".

Αυτά, τα ολίγα, αποτελούν δείγµα της
βιωµατικής αφήγησης και της κριτικής του συγγραφέα
για την σκοπουµένη περίοδο στην ελληνική επαρχία, σε
µια γλώσσα µεικτή, µε πλούσιο λεξιλόγιο, ακριβή
καταχώρηση των συµβάντων, αποδοτική στην περιγραφή
των γεγονότων, ρέουσα και ευχάριστη στην ανάγνωση
των διακοσίων τριάντα σελίδων, αφιερωµένων στην
προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, που δεν είναι
άλλη από αυτή που στις παραπάνω αποσπασµατικές
παραγράφους του πονήµατος, εκτίθεται.

Αυτή την αλήθεια έχουν χρέος όλοι όσοι την
έζησαν να την καταγράψουν, ώστε ο ιστορικός του
µέλλοντος να καταλήξει σε ορθά και σωστά
συµπεράσµατα δια τα γεγονότα της ταραγµένης εκείνης
εµφυλιοπολεµικής περιόδου.

Ο Στρατηγός Τζουβαλάς, ιστοριοδίφης,
παραµένει και στο συγγραφικό του έργο ρεαλιστής,
ερευνητής σχολαστικός, υπηρέτης του καθήκοντος, της
προσφοράς και του χρέους προς την πατρίδα. Είθε το
έργο του να εύρη µιµητές.
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των, τον Σεπτέµβριον 1944, υπερεπτακόσιοι εθνικόφρονες



1. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

α. Κύπρος

Το Συµβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας της Τουρκίας σε ανα-
κοίνωσή του, που εκδόθηκε µετά
τη συνεδρίαση της 30 Ιουνίου
2009, αναφέρεται σε δύο
ιδρυτικά κράτη µε ισότιµο
καθεστώς και σε νέο συνε-
ταιρισµό, ενώ ο Πρόεδρος κ.
Γκιουλ σε µήνυµά του, µε
αφορµή την επέτειο της
εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974,
επαναλαµβάνει τα ίδια και
τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις
δεν µπορεί να συνεχιστούν επί
µακρόν και ότι η εισβολή
"συνιστά εγγύηση για το
δικαίωµα των Τ/Κ να αυτο-
διοικηθούν".

Ο κ. Ταλάτ σε
συνέντευξή του στην Ε/Κ
εφηµερίδα "Σηµερινή" τάσσεται
υπέρ επιδιαιτησίας,
επαναλαµβάνει την πάγια
τουρκική θέση για συνέχιση των
εγγυήσεων και συµφωνεί µε την
Άγκυρα για λύση µέχρι το τέλος
του χρόνου. Υποστηρίζει την
παραµονή όλων των εποίκων και
απορρίπτει το ενδεχόµενο της
επιστροφής στους Ε/Κ των
συµβολικών µνηµείων, όπως η
Σαλαµίνα, ο Απόστολος Ανδρέας
και η Μονή Βαρνάβα.

Οι κ.κ. Ταλάτ και
Χριστόφιας συναντήθηκαν στις 9
και 23 Ιουλίου 2009. Κατά τις
συζητήσεις τους επικράτησε
ένταση. Έκλεισε προσωρινά και
µε διαφωνίες, το θέµα της

ασφαλείας και των εγγυήσεων
και άνοιξε, επίσης µε διαφωνίες,
το θέµα των εποίκων, για το
οποίο η Ε/Κ πλευρά δεν δέχεται
τη θέση του κ. Ταλάτ για
παραµονή όλων, αλλά µικρού
µόνο αριθµού µε κοινωνικά
κριτήρια (µεικτοί γάµοι και
γεννηθέντες στα κατεχόµενα).

Οι ΗΠΑ προσβλέ-
πουν σε επίλυση του Κυπριακού
µέχρι το τέλος του έτους,
σύµφωνα µε δηλώσεις του
ΥΦΕΞ κ. Ματ Μπράνζα, που
πραγµατοποίησε διήµερη
επίσκεψη στην Κύπρο.

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ
επείγονται για λύση µέχρι το
τέλος του έτους, που είναι
προγραµµατισµένη η
επαναξιολόγηση της
ενταξιακής πορείας της
Τουρκίας, η οποία όµως δεν
είναι διατεθειµένη να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της έναντι της ΕΕ για την
τελωνειακή ένωση µε την
Κύπρο. Αυτό φυσικά θα προ-
καλέσει το πάγωµα των
διαπραγµατεύσεων µε
πρωτοβουλία της Ελλάδος και
της Κύπρου, µε τις οποίες θα
συµπαραταχθούν Γαλλία και
Γερµανία.

β. Ε/Τ Σχέσεις

Ένταση επικρατεί
στις Ε/Τ σχέσεις λόγω :

- Των
συνεχιζοµένων παραβιάσεων και
παραβάσεων του εναερίου
χώρου στο Αιγαίο και των

πτήσεων πάνω από κατοικηµένη
νησιά, παρόλο που από 15
Ιουνίου 2009 ισχύει το θερινό
µορατόριουµ.

- Των δηλώ-
σεων Τούρκων αρµοδίων, µε τις
οποίες θέτουν ευθέως ζήτηµα
συνολικής αναθεωρήσεως του
status quo στο Αιγαίο και
ισχυρίζονται ότι το Αιγαίο
αποτελεί ειδική περίπτωση και
ότι το δίκαιο της θαλάσσης δεν
µπορεί να εφαρµοστεί σ΄αυτό.

- Της απο-
φάσεως της τουρκικής κυβερνή-
σεως, που ανακοινώθηκε στις 16
Ιουλίου 2009, µε την οποία εξου-
σιοδοτείται η κρατική εταιρεία
πετρελαίου (TRAO) να προβεί
σε έρευνες για κοιτάσµατα
υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες
περιοχές νοτίως Καστελόριζου,
που βρίσκονται εντός των
χωρικών υδάτων Ελλάδος και
Κύπρου και η δήλωση του
εκπροσώπου του τουρκικού
ΥΠΕΞ στις 28 Ιουλίου 2009, ότι
οι περιοχές αυτές βρίσκονται εξ
ολοκλήρου στην υφαλοκρηπίδα
της Τουρκίας.

- Της αρνή-
σεως της Τουρκίας να εφαρµόσει
το πρωτόκολλο για τους
λαθροµετανάστες, παρά την
πίεση της ΕΕ.

Η Ελλάδα
αναγκάστηκε να ενηµερώσει την
ΕΕ για την ένταση που προκαλεί
η Τουρκία στην ΕΕ, ενώ η κ.
Μπακογιάννη επανεξετάζει το
θέµα της επισκέψεώς της στην
Τουρκία, η οποία είχε
συµφωνηθεί µετά πρόσκληση

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 11 Ιουνίου 2009 - 10 Αυγούστου 2009

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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του ΥΠΕΞ κ. Νταβούτογλου. Η
ενέρ γεια της Ελλάδος να ενηµε -
ρώσει την ΕΕ τόσο για τις προ -
κλητικές ενέργειες στο Αιγαίο,
όσο και για το θέµα των λαθρο -
µετα ναστών προκάλεσε
εκνευρισµό στην Τουρκία και
τον κ. Ερντογάν, ο οποίος
µαταίωσε την τελευταία στιγµή
την έλευσή του στη χώρα µας,
για να παραστεί στα εγκαίνια
του Μουσείου της Ακροπόλεως,
προφασιζόµενος ασθένεια.

Η ένταση στις Ε/Τ
σχέσεις που καλλιεργεί η
Τουρκία εντάσ σεται στην
εθνική της στρατηγική, που
αποβλέπει στη µεταβολή του
status quo στο Αιγαίο. Ελπίζει
ότι, µε τις πιέσεις και τις
απειλές, θα κάµψει την
ελληνική κυβέρνηση ώστε να
αποδεχθεί τις θέσεις της.
Παράλληλα όµως προετοιµάζει
και τις Ένοπλες ∆υνάµεις, για
να τις χρησιµοποιήσει σε
περίπτωση που η πολιτική της
εντάσεως δεν αποδώσει τα
αναµενόµενα.

Η διαλλακτική στάση
που τηρεί η Ελλάδα όχι µόνο
δεν συµ βάλλει στον
κατευνασµό των προ κλήσεων
της Τουρκίας, αλλά αντι θέτως
τις εντείνει, γιατί την εκ λαµ -
βάνει ως αδυναµία. Αυτό επι -
βάλλει αφενός την επανεξέταση
της στάσεώς της έναντι της
Τουρ κίας και κυρίως για τη
στήριξη της ευρωπαϊκής της
πορείας και αφετέρου για την
ενίσχυση των Ε∆ που έχουν
αποδυναµωθεί, λόγω της
µειώσεως της θητείας.

γ. Σκόπια

Τις αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης προκάλεσε η
από φαση της ελληνικής
κυβερνήσεως να επιτρέψει την
προσγείωση στην Κέρκυρα α/φ
µε τον λογότυπο "∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας", που µετέφερε
τον ΥΠΕΞ των Σκοπίων κ.
Μιλόσοσκι, για να συµµετάσχει
στη Σύνοδο του ΟΑΣΕ

Η ενέργεια αυτή της ελ -
ληνικής κυβερνήσεως είχε ως
στό χο, να αναδείξει στη ∆ιεθνή
Κοι νότητα τη συµβιβαστική
στάση της Ελλάδος, έναντι της
αδιαλ λα ξίας των Σκοπίων σε
όλους τους τοµείς και µάλλον
το πέτυχε.

Στις 6 και 8
Ιουλίου 2009 επισκέφθηκε τα
Σκόπια και την Αθήνα ο
διαµεσολαβητής κ. Νίµιτς και
παρουσίασε στα δύο µέρη µια
τροποποιηµένη εκδοχή του
σχεδίου, που είχε καταθέσει τον
περασµένο Οκτώβριο. Σύµφωνα
µε δηµοσιο γραφικές
πληροφορίες, δεδοµένου ότι δεν
έγινε καµία επίσηµη ανακοί -
νωση, η νέα πρόταση του κ.
Νίµιτς περιλαµβάνει το όνοµα
"∆ηµοκρα τία της Βόρειας
Μακεδονίας" δια διεθνή χρήση,
το οποίο θα ανα γράφεται στα
διαβατήρια σε τρεις γλώσσες,
την Κυριλλική, την Αγ γλική και
τη Γαλλική, ενώ στην
υπηκοότητα θα αναφέρεται "Πο -
λίτης της Βόρειας Μακεδονίας".

Οι διαφορές µε την
προη γούµενη πρόταση είναι
ότι προ τείνει τη χρήση του στη
διεθνή κοινότητα και όχι µόνο
στους διεθνείς οργανισµούς και
ότι παρακάµπτει τα θέµατα
της ταυ τότητας και της
γλώσσας, τα οποία σύµφωνα
µε την ενδιάµεση συµφωνία
δεν αποτελούν αντι κείµενα
διαπραγµατεύσεως.

Ο κ. Γκρουέφσκι,
ενώ παρουσιάστηκε
διαλλακτικός κατά τη συνάντησή
του µε τον κ. Νίµιτς και του
δηµιούργησε ελπίδες για
γρήγορη λύση, επανήλθε στις
αδιάλλακτες θέσεις του για διπλή
ονο µασία και έγκριση δια δηµο -
ψηφίσµατος, µε συνέντευξή του
στο περιοδικό των Σκοπίων
"Φόρουµ" στις 21 Ιουλίου 2009.

Ο κ. Γκρουέφσκι,
µάλλον, θα ακολουθήσει και
πάλι παρελ κυστική πολιτική,
ελπίζοντας ότι, κάποια στιγµή,
η διεθνής κοι νότητα θα
αναγκάσει την Ελλάδα να
υποχωρήσει και να δεχθεί λύση
στα µέτρα του. ∆ιακινδυνεύει
όµως να προκαλέσει τη δυσα -
ρέσκεια του λαού των
Σκοπίων, που άρχισε να
αντιδρά, αντιλαµ βανόµενος ότι
το κόστος παρα µονής της
χώρας έξω από τους ευρω-
ατλαντικούς θεσµούς θα είναι
πολύ µεγαλύτερο από αυτό της
ονοµασίας.

Στις 20 Ιουνίου
2009 τα Σκόπια κατέθεσαν το
υπόµνηµά τους στη Χάγη,
σχετικά µε την προσφυγή τους

κατά της Ελλάδος για το δήθεν
"βέτο" στην ένταξή τους στο
ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα θα πρέπει να
απαντήσει σε έξι µήνες, αλλά η
εκδίκαση θα πάρει πάρα πολύ
χρόνο.

Η πορεία των
Σκο πίων προς την ΕΕ,
εξετάστηκε στο περιθώριο του
Συµβουλίου των ΥΠΕΞ στις 27
Ιουλίου 2009. Στο ανακοινωθέν
επαναλαµβάνεται ότι ουσιώδεις
προϋποθέσεις για την ένταξη
αποτελούν η διατήρηση σχέ σεων
καλής γειτονίας και η εξεύ ρεση
αµοιβαίως αποδεκτής λύσεως
στο ζήτηµα της ονοµασίας.

δ. Σχέσεις µε ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ

Οι ΗΠΑ, ύστερα
από τα διαβήµατα της κ. Μπα -
κογιάννη και του κ. Μεϊµαράκη
προς τους οµολόγους τους,
ζήτησαν από την Τουρκία να
σταµατήσει τις πτήσεις πάνω
από τα κατοικηµένα νησιά και
συνέστησαν προς τις δύο χώρες
αυτοσυγκράτηση και προ σφυγή
σε διεθνή όργανα για επίλυση
των διαφορών, δίνοντας έτσι έµ -
φαση στις διερευνητικές
συνοµιλίες που άρχισαν επί
κυβερνήσεως Ση µίτη και
συνεχίζονται και σήµερα, χωρίς
όµως να έχουν αποδώσει τα
αναµενόµενα. 

Οι ΗΠΑ έχουν
επι δώσει στην Ελλάδα δισέλιδο
"non paper" στο οποίο
παρουσιάζεται ένας "οδικός
χάρτης" για την εκτόνωση της
εντάσεως στο Αιγαίο, στον οποίο
θα περιλαµβάνεται και η
επανεξέταση των διεθνών
κειµένων για το Αιγαίο.

Αν αυτό αληθεύει,
σηµαί νει ότι οι ΗΠΑ
συντάσσονται µε την Τουρκία
στην ανατροπή των διεθνών
συνθηκών που διέπουν το
καθεστώς του Αιγαίου
(Συµφωνία Λωζάνης 1923,
Ιταλοτουρκική Συµφωνία 1932
και Συµφωνία Παρισίων 1947),
η οποία εντάσ σεται στη θεωρία
"περί στρατη γικού βάθους"
του νέου ΥΠΕΞ κ.
Νταβούτογλου.

Στις 28 Ιουνίου
20009 η κα Μπακογιάννη και ο
αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
κ. Στάϊµπεργκ υπέγραψαν
Μνηµόνιο Κατανοήσεως και
Συµφωνία Συνερ γασίας για την
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αντιµετώπιση της τροµοκρατίας,
ενώ εξέφρασαν και τη βούλησή
τους, η τελική συµ φωνία για την
κατάργηση της βίζας να έχει
υπογραφεί µέχρι το τέλος του
έτους.

Ύστερα από
πιέσεις των συµµάχων η
κυβέρνηση αποφά σισε να άρει
την απόφαση του ΚΥΣΕΑ του
2002 και η Ελληνική Μονάδα
στο Αφγανιστάν θα βγει εκτός
Καµπούλ, αλλά µε την ίδια
αποστολή (παροχή κοινωνικού
και ανθρωπιστικού έργου, µε την
κατα σκευή τεχνικών έργων
υποδοµής, διανοµή βοήθειας
κ.λ.π.). Επίσης αποφάσισε να
αποστείλει, ως συνει σφορά για
τις εκλογές της 20ής Αυγούστου,
δύο οµάδες ιατρών και
νοσηλευτών (20 άτοµα
συνολικά), που θα εργαστούν
στο Νοσοκοµείο της
Πολυεθνικής Μεραρχίας του
Βορρά και 16 στελέχη ως
συµβού λους στη νεοσύστατη
Μεραρχία του Αφγανικού
Στρατού.

ε. ΟΑΣΕ

Η Ελλάδα, ως
προε δρεύουσα χώρα,
διοργάνωσε στην Κέρκυρα από
28-29 Ιουνίου 2009 την άτυπη
συνάντηση των 56 ΥΠΕΞ των
χωρών του ΟΑΣΕ, µε τη συµ -
µετοχή του ΥΠΕΞ της Ρωσία κ.
Λαβρόφ, όχι όµως και της κ.
Κλίν τον που απουσίασε, λόγω
ατυ χήµατος.

Στο περιθώριο της
Συνόδου πραγµατοποιήθηκε και
η συνεδρίαση του Συµβουλίου
ΝΑΤΟ-Ρωσίας, στο οποίο
αποφασίστηκε η επανάληψη των
στρατιωτικών επα φών µεταξύ
των δύο πλευρών, που είχαν
παγώσει από τον πόλεµο στη
Γεωργία. ∆ιεπιστώθη όµως ότι
πα ρα µένουν οι διαφορές για τη
Γεωρ γία, τη διεύρυνση του
ΝΑΤΟ ανατολικά και την
αντιπυραυλική ασπίδα.

Η
κοινοβουλευτική συνέλευση του
ΟΑΣΕ, που συνήλθε στο
Βίλνιους της Λιθουανίας, ψή φισε
απόφαση µε την οποία εξι -
σώνεται ο ρόλος της Σοβιετικής
Ενώ σεως κατά την έναρξη του
Β΄ΠΠ, µε αυτόν της ναζιστικής
Γερµανίας, παρά τις αντιδράσεις
της Ρωσίας.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Αλβανία

Στις 25 Ιουνίου
2009 ο κ. Μπερίσα, έχοντας στο
πλευ ρό του τον κ. Ερντογάν,
εγκαι νίασε το πρώτο τµήµα (60
χλµ) του αυτοκινητόδροµου,
συνολικού µή κους 160 χλµ, που
θα συνδέει την Αλβανία µε το
Κόσσοβο.

Μετά την ολοκλήρωση
του έργου η Αλβανία θα
προσπα θήσει να καταστήσει το
λιµάνι του ∆υρραχίου
ανταγωνιστικό αυτού της
Θεσσαλονίκης και να εξυ -
πηρετεί µε µικρότερο κόστος
το θαλάσσιο εµπόριο του
Κοσσόβου και των Σκοπίων,
αλλά και της Σερβίας
µελλοντικά.

Τις εκλογές που
διεξήχθησαν στις 28 Ιουνίου
2009 κέρδισε το ∆ηµοκρατικό
Κόµµα του κ. Μπερίσα, που
σχηµάτισε κυβέρ νηση
συνασπισµού µε το Σοσια λιστικό
Κίνηµα Ολοκλήρωσης.

β. Βουλγαρία

Τις εκλογές που
διε ξήχθησαν στις 5 Ιουλίου 2009
κέρ δισε το κόµµα GERB, του
οποίου ηγείται ο ∆ήµαρχος
Σόφιας κ. Μπο ρίσοφ, που θα
κληθεί να αντι µε τω πίσει τη
διαφθορά και το οργανω µένο
έγκληµα εξ αιτίας η ΕΕ έχει
παγώσει από το 2008 τη
χρηµατο δότηση της βοήθειας.

Η νέα
κεντροδεξιά κυβέρνηση
αποφάσισε να επανε ξετάσει την
κατασκευή των ρω σικών
αγωγών Μπουργκάς-Αλε -
ξανδρούπολης και South Stream.

Η ενέργεια αυτή εντάσ -
σεται είτε στον ανταγωνισµό
Ρωσίας-ΗΠΑ, είτε στην προσ -
πά θεια της Βουλγαρίας να
αποσπάσει όσο το δυνατόν
περισσότερα οικο νοµικά
ανταλλάγµατα από τη Ρω σία,
µε πιο πιθανή τη δεύτερη
εκδοχή. Σε κάθε όµως
περίπτωση θα προκαλέσει
καθυστέρηση στην κατασκευή
των αγωγών και θα δη -
µιουργήσει προβλήµατα στη
Ρω σία η οποία θα αντιδράσει
µε τη δέσµευση των
αποθεµάτων των
προµηθευτριών χωρών του,
αµερι κανικών συµφερόντων,

αγωγού NABUCCΟ για να
καθυστερήσει ή και να
ακυρώσει την κατασκευή του.

Η τυχόν ακύρωση των
αγωγών θα έχει και αρνητικές
επι πτώσεις στην ενεργειακή
πολιτική της Ελλάδος.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α. Εσωτερική
Κατάσταση

Οξυτάτη αντιπα -
ρά θεση µεταξύ κυβερνήσεως και
Ενόπλων ∆υνάµεων προκάλεσε
η δηµοσίευση, στις 12 Ιουνίου,
από την εφηµερίδα "Ταράφ",
σχεδίου περί δυσφηµίσεως και
διαλύσεως του κυβερνώντος
κόµµατος ΑΚΡ, από στελέχη των
Ε∆, αλλά και η σπουδή της
στρατιωτικής δικαιο σύνης που
το χαρακτήρισε πλαστό και
απάλλαξε από τις κατηγορίες τον
Πλοίαρχο Dursun Cicek, ο
οποίος φέρεται ότι το έχει
υπογράψει. Η κρίση εντάθηκε µε
την κατάθεση, από την
κυβέρνηση, σχεδίου νόµου, το
οποίο προβλέπει ότι σε καιρό ει -
ρήνης οι στρατιωτικοί θα
δικάζονται από τα πολιτικά
δικαστήρια και όχι από τα
στρατοδικεία. Τελικά ο νόµος
ψηφίστηκε και υπεγράφη από
τον Πρόεδρο κ. Γκιουλ, παρά τις
αντι δράσεις της αντιπολιτεύσεως
και του Κεµαλικού
κατεστηµένου.

Ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ.
Μπασµπούγ έθεσε κατά τη
συνεδρίαση του Εθνικού
Συµβουλίου Ασφαλείας, ζήτηµα
"οργανωµένης εκστρατείας για
την απαξίωση των Ε∆" και
κάλεσε την πολιτική ηγεσία να
διατάξει τη σύλ ληψη και την
παραδειγµατική τιµω ρία, όσων
δυσφηµούν το στράτευµα.

Το χάσµα µεταξύ κυβερ -
νήσεως και Στρατού, µε τον
οποίο συµπαρατάσσεται το
Κεµαλικό κατεστηµένο και η
αντιπολίτευση, θα διευρύνεται
συνεχώς και η αντιπαράθεση
θα κορυφωθεί σε περίπτωση
που ο κ. Ερντογάν επιχειρήσει,
δια της τροποποιή σεως του
Συντάγµατος, τον περιο ρισµό
των προνοµίων και την
κατάργηση της ασυλίας των
στρα τηγών. Στρατιωτικό
πραξικόπηµα στην παρούσα
φάση δεν κρίνεται πιθανό,
γιατί ο Στρατός θα κατη -
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γορηθεί από το λαό, ο οποίος
ακόµη τον στηρίζει σύµφωνα
µε τις δηµοσκοπήσεις, για την
αποτυχία εντάξεως στην ΕΕ.

Στις 6 Αυγούστου
2009 επανελήφθη, µε την
απαγγελία του τρίτου
κατηγορητηρίου, η δίκη για την
υπόθεση "Εργκενεκόν", που είχε
διακοπεί από τις 22 Ιουλίου.

β. Ευρωπαϊκή Πορεία

Ο κ. Ερντογάν,
κα τά την αναχώρησή του για τις
Βρυξέλες όπου είχε συναντήσεις
µε τη Σουηδική Προεδρία (24-25
Ιουνίου), κατηγόρησε την αντι -
πο λίτευση ότι παρεµποδίζει τις
συν ταγµατικές µεταρρυθµίσεις,
που απαιτεί η ΕΕ και απείλησε
ότι θα εγκαταλείψει την
προσπάθεια για συνταγµατική
αναθεώρηση, µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την ευρω παϊκή
πορεία της χώρας.

Τις αντιδράσεις
της Γαλλίας και της Γερµανίας
προκά λεσαν δηλώσεις του
πρωθυπουργού της Σουηδίας,
που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ
από 12 Ιουλίου, ότι θα εργαστεί
για την πλήρη έν ταξη της
Τουρκίας. Απαντώντας ο
επικεφαλής της οµάδος των δια -
πραγ µατεύσεων της Τουρκίας,
δή λωσε ότι η Τουρκία
ενδιαφέρεται µό νο για πλήρη
ένταξη και ότι απορρίπτει την
προοπτική µιας "προνοµιακής
εταιρικής σχέσης".

Η πορεία των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
θα κριθεί τον ∆εκέµβριο που
λήγει η προθεσµία που έχει
δοθεί στην Τουρκία από την
ΕΕ, για να εφαρµόσει την
τελωνειακή ένωση µε την
Κυπρια κή ∆ηµοκρατία.
Παρόλο που δεν θα
ανταποκριθεί δεν θα υποστεί
κυρώσεις γιατί η Σουηδική
Προε δρία θα καταφέρει να της
δοθεί και νέα παράταση.

γ. Κουρδικό

Η πρόθεση του
Κούρδου ηγέτη κ. Οτσαλάν να
δηµοσιοποιήσει "τον οδικό του
χάρτη για την ειρηνική
διευθέτηση του Κουρδικού",
ανάγκασε την κυβέρνηση να
ανακοινώσει στις 30 Ιουλίου ένα
γενναίο πακέτο µεταρ ρυθµίσεων
µε στόχο τη βελτίωση των

συνθηκών διαβιώσεως, τον
εκδηµοκρατισµό και τη
διασφάλιση ισοτίµων
δικαιωµάτων για τους Κούρδους
της Τουρκίας.

Η Τουρκία
επιδιώ κει την αγορά από τις
ΗΠΑ µη επανδρωµένων
αεροσκαφών και ελικοπτέρων
για να χρησιµοποιήσει εναντίον
των Κούρδων ανταρτών του
Β.Ιράκ.

δ. Ενεργειακό

Στις 13 Ιουλίου
υπε γράφη στην Άγκυρα, από
Τουρκία-Ρουµανία-Αυστρία-
Ουγγαρία, η συµφωνία για την
κατασκευή του αγωγού
NABUCCO, που θα µετα φέρει
φυσικό αέριο από την Κασπία
στην Ευρώπη, παρακάµπτοντας
τη Ρωσία. Η κατασκευή του
αγωγού αυτού θα συναντήσει
σοβαρές δυ σκολίες, γιατί η
Ρωσία προσφέ ροντας υψηλές
τιµές, έχει δεσµεύσει το
µεγαλύτερο µέρος των αποθε -
µάτων του Αζερµπαϊτζάν, του
Ουζ µπεκιστάν και του
Τουρκµενιστάν, που
προορίζονται γι΄αυτόν.

Στις 8 Αυγούστου
υπεγράφη επίσης από τους κ.κ.
Πούτιν και Ερντογάν συµφωνία
για την κατασκευή του
υποθαλασσίου τµήµατος του
αγωγού φυσικού αε ρίου South
Stream στην τουρκική
υφαλοκρηπίδα αποφεύγοντας
την Ουκρανία.

Οι αγωγοί αυτοί, αν
τελικά κατασκευαστούν, και
ιδιαίτερα o NABUCCO, θα
δώσουν τη δυνα τότητα στην
Τουρκία να εκβιάζει την ΕΕ
για να πετύχει την πλήρη
ένταξή της και µάλιστα µε τους
δικούς της όρους και να ανα -
γορευτεί σε περιφερειακή
δύναµη µε δυνατότητα
παρεµβάσεως στη Μέση
Ανατολή και τον Καύκασο.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 19 Ιουνίου 2009
έληξε η Σύνοδος Κορυφής στα
συµπε ράσµατα της οποίας
αναφέρονται τα εξής :

- Η οµόφωνη ανα -
νέω ση της θητείας του κ.
Μπαρόζο, της οποίας η τελική
έγκριση θα γίνει από το
Ευρωκοινοβούλιο το Σε -
πτέµβριο.

- Η δροµολόγηση
δια δικασιών τόσο για την αποκα -
τάσταση της οικονοµίας, όσο και
για τη λήψη µέτρων αποτροπής
πα ροµοίων καταστάσεων στο
µέλλον.

- Η παροχή εγγυή -
σεων στην Ιρλανδία,
προκειµένου να επηρεαστούν οι
κάτοικοι και να υπερψηφίσουν
το ΝΑΙ στο νέο δηµοψήφισµα
που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο
για την επικύρωση της Συνθήκης
της Λισαβώνας.

- Η σύναψη
συµφω νιών επιστροφής των
λαθροµε τανα στών µε τις χώρες
καταγωγής και διελεύσεώς τους
και ο χαρακτη ρισµός της
Τουρκίας ως χώρας διελεύσεως.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ
κ. Ζαν Μπαρό ζήτησε από την
Τουρκία να εποπτεύσει καλύτερα
τα δίκτυα διακινήσεως
λαθροµεταναστών, για τί έχει
διαπιστωθεί πραγµατική συ -
νενοχή. Επίσης της υπενθύµισε
την υποχρέωσή της, να
εφαρµόζει τη συµφωνία του
2001 και να δέχεται την
επιστροφή των λαθροµε τανα -
στών που διέρχονται από το
έδαφός της.

Από 1 Ιουλίου την
Προεδρία της ΕΕ ανέλαβε η
Σουηδία, η οποία έδειξε αµέσως,
τις φιλοτουρκικές της διαθέσεις
µε δήλωση του πρω θυπουργού
της, ότι θα εργαστεί για την
πλήρη ένταξή της.

Στις 14 Ιουλίου 2009 συ -
νήλθε η Ευρωβουλή και εξέλεξε
ως Πρόεδρο τον Πολωνό κ.
Μπούτζεκ, που είναι ο πρώτος
ανατο λικο ευ ρω παίος που
καταλαµβάνει το αξίωµα. Στη
θέση του δεύτερου και τέταρτου
αντιπροέδρου εξελέγησαν
Έλληνες ευρωβουλευτές.

5. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ
(G8)

Πραγµατοποιήθηκε στις
8-10 Ιουλίου 2009 η Σύνοδος
Κορυ φής των ηγετών των οκτώ
ισχυρο τέρων χωρών στη
Λ'ΑΚΟΥΪΛΑ της Ιταλίας, οι
οποίοι δεσµεύτηκαν να δώσουν
20 δις δολάρια βοήθεια στην
Αφρική και έστειλαν
τελεσίγραφο στο Ιράν θέτοντάς
του ως χρονικό όριο για τις
διαβουλεύσεις την Σύνοδο των
G20, που θα πραγµα τοποιηθεί
τον Σεπτέµβριο στο Πίτ -
σµπουργκ των ΗΠΑ, οπότε και
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θα επιβληθούν κυρώσεις, αν δεν
έχει σηµειωθεί πρόοδος.
Συζητήθηκαν επίσης, χωρίς να
ληφθούν αποφά σεις, η
οικονοµική κρίση και η
κλιµατική αλλαγή.

6. ΝΑΤΟ

Στις 3 Αυγούστου 2009
ανέλαβε τα καθήκοντά του, ως
νέος Γραµµατέας του ΝΑΤΟ, ο
πρώην πρωθυπουργός της
∆ανίας κ. Ρασ µούσεν. Στη
συνέντευξη που παρε χώρησε
πριν αναλάβει τα καθήκοντά του
ανέφερε ότι στις προτεραιότητές
του είναι το Αφγανιστάν και η
απο κατάσταση των σχέσεων µε
τη Ρωσία. 

Από 30 Ιουνίου 2009,
ανώ τατος διοικητής όλων των
αµε ρικανικών δυνάµεων στην
Ευρώπη ανέλαβε ο ελληνικής
καταγωγής κ. Τζέϊµς Σταυρίδης.

Οι ΥΕΘΑ των χωρών της
Συµµαχίας ενέκριναν στη
Σύνοδο της 13 Ιουνίου 2009, τη
µείωση των δυνάµεων στο
Κοσσυφοπέδιο από 14 σε 10
χιλιάδες άνδρες. Η Ελλάδα θα
διατηρήσει τους 600 άνδρες που
διαθέτει.

7. ΗΠΑ

Ο κ. Οµπάµα θα διοργα -
νώσει διάσκεψη στις αρχές
Μαρτίου 2010 στην Ουάσιγκτον
µε τη συµµετοχή της Ρωσίας και
25-30 χωρών, µε αντικείµενο την
πυρηνική τροµοκρατία και τον
πυρηνικό αφοπλισµό.

Η ειδική επιτροπή για το
Γκουαντάναµο ζήτησε εξάµηνη
παράταση για το κλείσιµό του,
λόγω της αρνήσεως
ρεπουµπλικάνων και
δηµοκρατικών να µεταφερθούν
οι 254 κρατούµενοι σε φυλακές
των ΗΠΑ, αλλά και της
απροθυµίας άλλων χωρών να
τους δεχθούν. Μέχρι τώρα έχουν
αποδεχθεί η Ιτα λία 3, η Ισπανία
5, το Παλάο, κρα τίδιο στον
Ειρηνικό 19 Ουϊγούρους, 

Ο ΥΕΘΑ κ. Γκέϊτζ
παρου σίασε το νέο στρατηγικό
δόγµα, που πηγάζει από την
πεποίθηση ότι πρέπει να
προετοιµάζονται για µίγµα
συµβατικών µαχών και
εκστρατειών εναντίον καλά
κρυµµένων τροµο κρατών και
εξεγερµένων πολιτών. Επίσης να
µπορούν να αντι µετω πίζουν
επιθέσεις µέσω κυβερνο χώ ρου,
απόπειρες παρεµβολής σε δο ρυ -

φόρους και προπαγανδιστικές
καµπάνιες, µέσω τηλεοράσεων
και διαδικτύου.

Η αλλαγή στρατηγικής
θα επιφέρει και σοβαρές
αλλαγές στην οργάνωση,
εκπαίδευση και εξοπλισµό των
Ε∆, για να µπο ρέσουν να
ανταποκριθούν στο νέο τους
ρόλο.

Η κ. Κλίντον
επισκέφθηκε την Ινδία και
υπέγραψε συµφωνία ευρύτερης
αµυντικής συνεργασίας µε στόχο
να σταµατήσει ο απο κλει στικός
εφοδιασµός της χώρας µε οπλικά
συστήµατα από τη Ρωσία.
Κατόπιν αυτού αναµένεται, η
Ινδία να εξετάσει την προµήθεια
126 µαχητικών αεροσκαφών από
τις ΗΠΑ.

8. ΡΩΣΙΑ

Στις 15-16 Ιουνίου 2009
πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα η
Σύνοδος Κορυφής του
Οργανισµού Συνεργασίας της
Σαγκάης (SCO) στην οποία
παρέστη ως παρατηρητής και ο
Πρόεδρος του Ιράν κ.
Αχµεντινεζάντ. Στο περιθώριο
της Συνόδου συναντήθηκαν οι
ηγέτες Ινδίας και Πακιστάν σε
µια προσπάθεια βελτιώσεως των
σχέσεών τους.

Στις 16 Ιουνίου 2009
πραγµατοποιήθηκε, επίσης στη
Μόσχα, η Σύνοδος Κορυφής
Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας και
Βραζιλίας (BRIC), η οποία έχει
ως αντικείµενο τη νοµισµατική
συνεργασία των χωρών τους,
αλλά και τη µείωση της
δυνάµεως του δολαρίου. 

Νέα άγρια δολοφονία
έλαβε χώρα στην Τσετσενία µε
θύµα αυτή τη φορά την
ακτιβίστρια δηµοσιογράφο
Ναταλία Εστεµίροβα, η οποία
ερευνούσε υποθέσεις
παραβιάσεως ανθρωπίνων
δικαιωµάτων από τις
φιλορωσικές αρχές της
Τσετσενίας.

Στις 19-20 Ιουνίου 2009
πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα η
άτυπη σύνοδος των χωρών της
Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών (ΚΑΚ) στην οποία
παρέστησαν οι ηγέτες έξι µόνο
χωρών. Απουσίασαν οι Πρόεδροι
του Τουρκµενιστάν, της
Ουκρανίας, της Λευκορωσίας,
της Κιργισίας και του
Ουζµπεκιστάν. Ως επιτυχία του

Ρώσου Προέδρου
χαρακτηρίζονται οι απ΄ευθείας
συνοµιλίες των Προέδρων
Αζεµπαϊτζάν και Αρµενίας για το
Ναγκόρνο Καραµπάχ και η
δηµόσια υπόσχεση του
Προέδρου του Καζακστάν ότι η
τελωνειακή ένωση της χώρας
του µε Ρωσία και Λευκορωσία
θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου
2010.

Ένταση στις σχέσεις
Ρωσίας και Γεωργίας
προκάλεσαν οι προσβολές µε
πυρά όλµων εδαφών της
Ν.Οσετίας και οι ασκήσεις των
ρωσικών δυνάµεων που
βρίσκονται στην αποσχισθείσα
επαρχία.

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ -
ΡΩΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος κ. Οµπάµα
επισκέφθηκε από 6-8 Ιουλίου
2009 τη Μόσχα και είχε
συνοµιλίες µε τον Πρόεδρο κ.
Μεντβέντεφ και τον
Πρωθυπουργό κ. Πούτιν. Οι δύο
Πρόεδροι κατέληξαν στις εξής
συµφωνίες :

- Περιορισµός του
πυρηνικού οπλοστασίου κάθε
χώρας στις 1.500-1.675
πυρηνικές κεφαλές και στους
500-1.100πυραύλους που φέρουν
ατοµικές κεφαλές.

- Ανταλλαγή
εµπειρογνωµόνων για την
αντιπυραυλική ασπίδα.

- Χρησιµοποίηση
του εναερίου χώρου της Ρωσίας
για τη µεταφορά στρατιωτικού
προσωπικού και υλικού στο
Αφγανιστάν.

- Σύσταση µικτής
επιτροπής για τη συνεργασία στα
ενεργειακά, στην καταπολέµηση
της τροµοκρατίας, στην
ενίσχυση των επιστηµονικών και
οικονοµικών δεσµών και στην
καταπολέµηση της διακινήσεως
των ναρκωτικών.

Η αλλαγή από τον κ.
Οµπάµα της πολιτικής του κ.
Μπους έναντι της Ρωσίας
συνέβαλε αποφασιστικά στην
εξοµάλυνση των σχέσεων των
δύο χωρών. Οι µεταξύ τους
διαφορές εξακολουθούν να
είναι αρκετά σοβαρές και θα
χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια
για να ξεπεραστούν. Οι
σηµαντικότερες είναι η
αντιπυραυλική ασπίδα, η
διεύρυνση του ΝΑΤΟ
ανατολικά, η στάση της
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Ρωσίας έναντι του Ιράν και η
αντιπαράθεση για το
ενεργειακό και τους αγωγούς.

Ο αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Γεωργία
και την Ουκρανία για να
καθησυχάσει τις ανησυχίες τους,
από τον προσέγγιση µε τη
Ρωσία, χωρίς όµως να τους
υποσχεθεί τίποτα.

Οι ΗΠΑ χρησιµοποιούν
την ένταξη Γεωργίας και
Ουκρανίας ως
διαπραγµατευτικό όπλο, για να
πετύχουν πιο ενεργή αντίδραση
της Ρωσίας στο θέµα του Ιράν.
Το ίδιο όµως πράττει και η
Ρωσία, που στηρίζει πολιτικά
το καθεστώς Αχµεντινεζάντ και
του υπόσχεται πυρηνική
τεχνολογία, για να αναγκάσει
τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την
αντιπυραυλική ασπίδα.

Ψυχροπολεµικό κλίµα
προέκυψε µεταξύ των δύο
χωρών µε αφορµή τη
συµπλήρωση ενός χρόνου από
τον πόλεµο των πέντε ηµερών
στη Γεωργία. Η Ρωσία
κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι
εξοπλίζουν τη Γεωργία και
απαντά µε περιπολίες πυρηνικών
υποβρυχίων στα διεθνή ύδατα.

Το θέµα της Γεωργίας
και των αποσχισθεισών
επαρχιών Ν. Οσετίας και
Αµπχαζίας θα αποτελέσει το
µεγαλύτερο εµπόδιο στην
αποκατάσταση των σχέσεων
ΗΠΑ και Ρωσίας, γιατί και οι
δύο χώρες, τουλάχιστον επί του
παρόντος, δεν δείχνουν
διάθεση υποχωρήσεων και
παραµένουν αδιάλλακτες στις
θέσεις τους.

10.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Παλαιστινιακό

Στις 14 Ιουνίου
2009 ο Ισραηλινός
Πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου
αποσαφήνισε την πολιτικής της
κυβερνήσεώς του, η οποία
αποβλέπει στη δηµιουργία
παλαιστινιακού κράτους, υπό
την προϋπόθεση ωστόσο, της
αποστρατιωκοποιήσεώς του και
της αναγνωρίσεως εβραϊκού
κράτους. Αγνόησε όµως το
αίτηµα του κ. Οµπάµα για
πάγωµα των εποικισµών καθώς
και τις απαιτήσεις των

Παλαιστινίων για την επιστροφή
των προσφύγων του 1948 και το
καθεστώς της Ιερουσαλήµ. ΗΠΑ
και ΕΕ υποδέχτηκαν µε µερική
ικανοποίηση τη δήλωση του κ.
Νετανιάχου, ενώ οι Παλαιστίνιοι
και οι Άραβες, ακόµη και οι πιο
µετριοπαθείς, την απέρριψαν.

Οι Παλαιστίνιοι και οι
Άραβες αντιδρούν στην ίδρυση
ενός αµιγούς εβραϊκού
κράτους, γιατί αυτό σηµαίνει
ότι δεν θα επιστρέψουν οι
πρόσφυγες του 1948 και ότι οι
εποικισµοί στη ∆υτική Όχθη
θα παραµείνουν άθικτοι.

Ο κ. Σαρκοζί ζήτησε από
τον κ. Νετανιάχου να
αποµακρύνει τον εθνικιστή κ.
Λίπµερµαν από το ΥΠΕΞ, αλλά
αυτός τον κάλυψε και του
εξέφρασε την εµπιστοσύνη του. 

Ο κ. Αµπάς απέρριψε την
πρόσκληση του κ. Νετανιάχου
για να συναντηθούν, θέτοντας ως
προϋπόθεση για να συµβεί αυτό,
το πάγωµα των εποικισµών και
την αποδοχή δηµιουργίας
παλαιστινιακού κράτους.

Ο ΥΕΘΑ των ΗΠΑ κ.
Γκέϊτζ, κατά τη συνάντησή του
στην Ιερουσαλήµ µε τον
οµόλογό του του Ισραήλ κ.
Εχούντ Μπάρακ, επανέλαβε την
απαίτηση των ΗΠΑ για πάγωµα
των εποικισµών και δέσµευση
της κυβερνήσεώς του ότι δεν θα
προβεί σε προληπτικό κτύπηµα
κατά του Ιράν. 

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον
κ. Νετανιάχου ότι έχει
παραβιάσει τα συµπεφωνηµένα
στις ειρηνευτικές συνοµιλίες µε
τους Παλαιστινίους.

Οι πιέσεις που ασκούν
οι ΗΠΑ στο Ισραήλ κρίνονται
ως πρωτοφανείς για τα
δεδοµένα στις σχέσεις των δύο
χωρών και αναµένεται να
ενταθούν, γιατί οι
σκληροπυρηνικές θέσεις του κ.
Νετανιάχου ακυρώνουν το
φιλόδοξο σχέδιο του κ.
Οµπάµα, τόσο ως προς το
παλαιστινιακό, όσο και ως
προς το πυρηνικό πρόγραµµα
του Ιράν. Αν ο κ. Νετανιάχου
συνεχίσει να παραµένει
αδιάλλακτος, οι ΗΠΑ δεν θα
διστάσουν να προκαλέσουν
ακόµη και πολιτική κρίση στο
Ισραήλ και να φέρουν σε
ακόµη πιο δυσχερή θέση την
αδύναµη κυβέρνηση του κ.
Νετανιάχου. 

β. Ιράν

(1)
Εσωτερική Κατάσταση

Ο ηγέτης
της αντιπολιτεύσεως κ. Μουσαβί
αµφισβήτησε τη νίκη του κ.
Αχµεντινεζάντ στις προεδρικές
εκλογές της 12 Ιουνίου 2009,
γεγονός που προκάλεσε θύελλα
διαµαρτυριών και ογκώδεις
διαδηλώσεις χιλιάδων λαού επί
σειρά ηµερών, οι οποίες
σταµάτησαν µόνο µετά τη βίαιη
κρατική καταστολή, που
στοίχισε δεκάδες νεκρούς και
εκατοντάδες τραυµατίες.
Συνελήφθησαν 2.500 άτοµα,
πολλά από τα οποία
παραπέµφθηκαν σε δίκη µε την
κατηγορία ότι υπεκινήθησαν από
ξένες δυνάµεις.

Ο
θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ
Αλ Χαµενεί τάχθηκε στο πλευρό
του κ. Αχµεντινεζάντ, απέρριψε
το αίτηµα του κ. Μουσαβί για
επανάληψη των εκλογών και
κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι
κατευθύνονται από ξένα κέντρα
και κυρίως τις ΗΠΑ. Αντιθέτως
ο Πρόεδρος της Επιτροπής των
Σοφών και πρώην Πρόεδρος της
χώρας κ. Μοχάµεντ Χαταµί
τάχθηκε στο πλευρό του κ.
Μουσαβί και ζήτησε
δηµοψήφισµα προκειµένου να
αποφανθεί ο λαός για την
εγκυρότητα της νίκης του κ.
Αχµεντινεζάντ. Την άποψη αυτή
του κ. Χαταµί υιοθέτησε και η
προσκείµενη στους
µεταρρυθµιστές Ένωση των
Μαχοµένων Κληρικών, που έχει
µεγάλη επιρροή στο λαό. 

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ
δεν αµφισβήτησαν το εκλογικό
αποτέλεσµα αλλά εξέφρασαν την
ανησυχία τους για τα βίαια
επεισόδια και δεν συνεχάρησαν
τον κ. Αχµεντινεζάντ. 

Στις 5 Αυγούστου
ο κ. Αχµεντινεζάντ ορκίστηκε
και άρχισε τη δεύτερη θητεία
του ως Πρόεδρος.

Η πολιτική κρίση που
ξέσπασε µετά τις εκλογές, η
µεγαλύτερη από το 1979 που
ανετράπη ο Σάχης, προκάλεσε
και τη διάσπαση της ηγεσίας
του Ιράν σε συντηρητικούς µε
ηγέτες τους κ.κ. Αλί Χαµενεί
και Αχµεντινεζάντ και σε
µεταρρυθµιστές µε ηγέτες τους
κ.κ. Μουσαβί, Ραφταζανί και

44445555



Χαταµί, οι οποίοι αµφισβητούν
πλέον και τον θρησκευτικό
ηγέτη κ. Αλί Χαµενεί και
επιδιώκουν την αποδόµηση της
κυβερνήσεως του κ.
Αχµεντινεζάντ. Η κατάσταση
αυτή θα µεταφερθεί σύντοµα
και στον κρατικό µηχανισµό
και θα προκαλέσει
αντιπαραθέσεις µεταξύ των
οπαδών τους µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη δηµόσια
διοίκηση και τη συνοχή της
χώρας.

Η κρίση κατέστησε
αδύναµο και ευάλωτο τον κ.
Αχµεντινεζάντ ο οποίος θα
αναγκαστεί σε µεγαλύτερη
µετριοπάθεια και ανοχή έναντι
των αντιπάλων του, γεγονός
που θα επηρεάσει και την
εξωτερική του πολιτική. 

(2) Πυρηνικό
Πρόγραµµα

Παρά την
κρίση στο Ιράν, οι ΗΠΑ
δείχνουν αποφασισµένες να
συνεχίσουν τις ειρηνευτικές
διαπραγµατεύσεις και ασκούν
πιέσεις στο Ισραήλ για να µην
προχωρήσει σε προληπτικό
πλήγµα κατά των
εγκαταστάσεων του Ιράν.

Τόσο ο κ. Οµπάµα όσο
και η κ. Κλίντον, µε δηλώσεις
τους, κατέστησαν σαφές ότι δεν
θα δεχθούν να αποκτήσει το
Ιράν πυρηνικά όπλα και
διαβεβαίωσαν το Ισραήλ ότι δεν
πρόκειται να διαπραγµατεύονται
επ΄άπειρον.

Η κ. Κλίντον
προειδοποίησε το Ιράν ότι οι
ΗΠΑ, αν δεν βρεθεί λύση, θα
απλώσουν µια αντιπυραυλική
οµπρέλα στη Μ.Α. για την
προστασία των συµµάχων τους
οπότε και δεν θα αισθάνεται
ασφαλές.

Η Σύνοδος των G8
απέστειλε µήνυµα στο Ιράν ότι
αν δεν υπάρξει πρόοδος µέχρι το
Σεπτέµβριο που θα συνέλθει η
G20 θα προχωρήσει σε
κυρώσεις.

Ο κ. Αχµεντινεζάντ
ευρισκόµενος σε αδυναµία να
εφαρµόσει την
σκληροπυρηνική πολιτική του
και πιεζόµενος από τους
µεταρρυθµιστές που επιθυµούν
τις διαπραγµατεύσεις µε τις
ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανόν να
ανταποκριθεί στην πρόσκληση
του κ. Οµπάµα, αρκεί βέβαια
να συνεναίσει και ο κ. Χαµενεί,

που έχει τον πρώτο λόγο. 

γ. Ιράκ

Οι αµερικανικές δυνάµεις
αποχώρησαν από τις πόλεις και
οι Ιρακινές αρχές ανέλαβαν από
30 Ιουνίου 2009 τον έλεγχο της
ασφαλείας της χώρας. Την ίδια
ηµέρα αποχώρησαν και οι
Βρετανικές δυνάµεις από το
Ιράκ.

Νέο Σύνταγµα
προετοιµάζουν οι Κούρδοι
ηγέτες της ηµιαυτόνοµης
περιοχής του Β.Ιράκ, το οποίο
θα περιλαµβάνει τις διεκδικήσεις
τους σε εδάφη και στα
αποθέµατα αερίου και
πετρελαίου στο υπέδαφός τους.

Το γεγονός αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει
αντιπαράθεση µεταξύ των
Κούρδων και των Αράβων του
Β.Ιράκ και να απειλήσει τη
συνοχή της χώρας.

Η κυβέρνηση του κ.
Μαλίκι ετοιµάζεται να
παραχωρήσει σε µεγάλες
αγγλοαµερικανικές εταιρείες την
εκµετάλλευση των τεραστίων
κοιτασµάτων της χώρας, που
υπολογίζονται σε 115 δις
βαρέλια.

δ. Συρία

Ο κ. Οµπάµα αποφάσισε
να αποστείλει Πρέσβη στη
Βαγδάτη και ο κ. Άσαντ τον
προσκάλεσε να επισκεφθεί τη
χώρα του.

Ο σύµβουλος του
Πρωθυπουργού του Ισραήλ κ.
Άριαντ δήλωσε, ότι το Ισραήλ
είναι έτοιµο να αποσυρθεί από
τα υψώµατα του Γκολάν, αλλά
δεν πρόκειται να παραδώσει
µεγάλα τµήµατα της
κατεχοµένης περιοχής. 

11.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν

Στις 15 Ιουνίου 2009
ανέλαβε τα καθήκοντά του ο
νέος ∆ιοικητής της αµερικανικής
στρατιωτικής δυνάµεως στο
Αφγανιστάν Στρατηγός Μακ
Κίρναν, ο οποίος θα
συγκροτήσει ένα νέο τµήµα, την
"Οµάδα Όνειρο", από 400
αξιωµατικούς και οπλίτες για την
υλοποίηση µιας νέας
στρατηγικής που θα

περιλαµβάνει αιφνιδιαστικές
επιθέσεις εναντίον των Ταλιµπάν
και των λαθρεµπόρων
ναρκωτικών. Ο νέος διοικητής
ανεκοίνωσε και αλλαγές στην
τακτική µε στόχο την προστασία
των αµάχων.

Μέχρι τέλους του 2009 οι
ΗΠΑ θα έχουν αυξήσει τις
δυνάµεις τους στο Αφγανιστάν
σε 68.000.

Οι Ταλιµπάν µεταφέρουν
τις επιχειρήσεις τους στα αστικά
κέντρα προκειµένου τα πυρά των
συµµάχων να έχουν θύµατα
αµάχους και να προκαλείται η
αγανάκτηση του λαού εναντίον
τους.

Στις 21 Ιουνίου 2009 οι
αµερικανικές δυνάµεις άρχισαν
την επιχείρηση "Χτύπηµα
Ξίφους" στην επαρχία Χελµάντ
στο Νότιο Αφγανιστάν, που
αποτελεί το κέντρο παραγωγής
οπίου και ελεγχόταν από τους
Ταλιµπάν. Στην επιχείρηση
συµµετείχαν 4.000 Αµερικανοί
Πεζοναύτες, 3.000 Βρετανοί που
βρίσκονταν στην περιοχή και
αντιµετώπιζαν τους Ταλιµπάν,
400 Αφγανοί στρατιώτες και 50
αεροσκάφη, αλλά αποφεύχθηκαν
οι αεροπορικοί βοµβαρδισµοί για
να µη προκαλούνται απώλειες
στους αµάχους και εξαγριώνεται
ο λαός. Μέχρι τις 25 Ιουνίου
είχαν καταληφθεί όλες οι
περιοχές που κατείχαν οι
Ταλιµπάν και άρχισε να
εφαρµόζεται το σχέδιο
προστασίας και αναπτύξεως της
περιοχής.

Στις 20 Αυγούστου θα
διεξαχθούν οι προεδρικές
εκλογές τις οποίες θα κερδίσει,
κατά πάσα πιθανότητα, ο νυν
Πρόεδρος κ. Καρζάϊ, παρόλο που
δεν είναι δηµοφιλής και έχει
κατηγορηθεί από τον κ. Οµπάµα
για ανικανότητα και διαφθορά.

β. Πακιστάν

Σε πορεία εξοµαλύνσεως
βρίσκονται οι σχέσεις Πακιστάν-
Ινδίας µετά τις συναντήσεις των
δύο Προέδρων στη Μόσχα (16
Ιουνίου) και των δύο
Πρωθυπουργών στο Σινά (16
Ιουλίου).

Οι ΗΠΑ τριπλασίασαν
την οικονοµική τους βοήθεια
προς τη χώρα για την
καταπολέµηση του εξτρεµισµού.

Η κυβέρνηση έχει
επιλέξει το διάλογο µε τους
Ταλιµπάν και όχι τη σύγκρουση,
γιατί προτεραιότητα του
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αµυντικού της δόγµατος είναι η
Ινδία. 

Η Β.Κορέα σκλήρυνε τη
στάση της, µετά την επιβολή
κυρώσεων από το ΣΑ/ΟΗΕ στις
12 Ιουνίου για την πυρηνική
δοκιµή στις 25 Μαΐου 2009 και
στις 4 Ιουλίου 2009 εκτόξευσε
τέσσερεις βαλλιστικούς
πυραύλους µικρού βεληνεκούς,
προκαλώντας τις αντιδράσεις
ακόµη και της Ρωσίας και Κίνας.

Τα µέλη του ΣΑ/ΟΗΕ,
συµπεριλαµβανοµένης και της
Κίνας, δήλωσαν ότι θα
εφαρµόσουν µε αυστηρότητα τις
κυρώσεις και συµφώνησαν στα
πρόσωπα και τις εταιρείες, που
θα συµπεριληφθούν στη µαύρη
λίστα, λόγω εµπλοκής τους στο
πυρηνικό πρόγραµµα της
Β.Κορέας

Τουλάχιστον 25
ιστοσελίδες του Ίντερνετ στη
Ν.Κορέα και στις ΗΠΑ,
περιλαµβανοµένης και αυτής του
Λευκού Οίκου, δέχθηκαν
επίθεση από "χάκερς" που έχουν
σχέση µε τη Β.Κορέα, σύµφωνα
µε την αντικατασκοπία της
Ν.Κορέας.

Ο τέως Πρόεδρος των
ΗΠΑ κ. Μπιλ Κλίντον µετέβη
στις 6 Αυγούστου 2009 στη
Β.Κορέα και πέτυχε, µετά τις
συνοµιλίες που είχε µε την
ηγεσία της χώρας, την
απελευθέρωση των δύο
Αµερικανίδων δηµοσιογράφων
που εκρατούντο από το Μάρτιο
και είχαν δικαστεί σε 12ετή
κάθειρξη για κατασκοπία.

Κατά πάσα πιθανότητα
η ενέργεια αυτή της Β.Κορέας
σηµατοδοτεί την έναρξη
διαπραγµατεύσεων για το
πυρηνικό πρόγραµµα της
Β.Κορέας και θα βοηθήσει
στην εκτόνωση της εντάσεως
που επικρατεί στην περιοχή.

δ. Κίνα

Οι µουσουλµάνοι
Ουϊγούροι (τούρκικος λαός που
δεν έχει σχέση µε τους Κινέζους)
εξεγέρθησαν κατά των Κινέζων
Χαν στην πόλη Ουρουµπτσί της
αυτόνοµης επαρχίας Σινγιάνκ, οι
οποίοι, λόγω της ραγδαίας

οικονοµικής αναπτύξεώς  της,
την κατέκλυσαν και τους
εκτόπισαν σταδιακά από το
εµπόριο και τις επιχειρήσεις. Οι
αιµατηρές συγκρούσεις που
ακολούθησαν κατεστάλησαν από
το στρατό. Οι νεκροί, σύµφωνα
µε τις αρχές, ανήλθαν στους 184,
ενώ κατά τους Ουϊγούρους
ξεπερνούν τους 1.000.

Ο Τούρκος
Πρωθυπουργός µίλησε για
γενοκτονία και κάλεσε την Κίνα
να εγγυηθεί την ασφάλεια και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των
Ουϊγούρων.

Με αντίποινα κατά των
Κινέζων που ζουν στη Β.Αφρική
απείλησε ο κλάδος της Αλ
Κάϊντα στο Μαγκρέµπ για τις
σφαγές των Ουϊγούρων. 

12.ΑΦΡΙΚΗ

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε,
παρόλο που η πειρατεία έχει
περιοριστεί πολύ, τη διατήρηση
επί µακρό χρόνο της ναυτικής
παρουσίας στα ανοικτά των
Σοµαλικών ακτών για την
προστασία της ναυσιπλοΐας.

Από βοµβιστική επίθεση
την πόλη Μπελεντουέϊν της
Σοµαλίας σκοτώθηκαν 24
µεταξύ των οποίων και ο
Υπουργός Εσωτερικών της
χώρας.

Η κ. Κλίντον
πραγµατοποίησε στις αρχές
Αυγούστου περιοδεία στην
Αφρική και από την Κένυα
απηύθυνε αυστηρότατο µήνυµα
προς τους ηγέτες των χωρών της
για την ανάγκη
εκδηµοκρατισµού τους. Οι ΗΠΑ
συνέστησαν ειδική διοίκηση
αφρικανικών δυνάµεων στο
Πεντάγωνο, γεγονός που
αποδεικνύει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τους για την Ήπειρο.

13.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο Πρόεδρος της
Ονδούρας κ. Σελάγια ανετράπη
από στρατιωτικό πραξικόπηµα
και εξορίσθη. Στο πλευρό του
τάχθηκαν ο ΟΗΕ, η ΕΕ, ο κ.
Οµπάµα και το σύνολο των
ηγετών της Λ.Αµερικής και
ζήτησαν την επιστροφή του στη

χώρα και στην εξουσία, αλλά οι
πραξικοπηµατίες παραµένουν
µέχρι τώρα ανένδοτοι.

14.ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πιθανολογείται ότι ο
τρίτος γυιός του Μπιν Λάντεν,
Σάαντ, σκοτώθηκε σε
αµερικανικό βοµβαρδισµό στα
αφγανο-πακιστανικά σύνορα
στις 25 Ιουλίου 2009.

Ο επικεφαλής της Αλ
Κάϊντα στο Αφγανιστάν
Μουσταφά Αλ Γιαζίντ, του
οποίου η γυναίκα σκοτώθηκε
στις 6 Αυγούστου από επίθεση
στο σπίτι του, δήλωσε ότι αν η
Οργάνωσή του είχε τη
δυνατότητα, θα χρησιµοποιούσε
τα πυρηνικά του Πακιστάν.

Ο ∆ιευθυντής της CIA κ.
Πατέστα δήλωσε ότι ο Οσάµα
Μπιν Λάντεν κρύβεται στο
Πακιστάν και ότι πολύ σύντοµα
θα εντοπιστεί.

Σύµφωνα µε
δηµοσιογραφικές πληροφορίες ο
Λευκός Οίκος µελετά τη
σύσταση µιας ειδικής οµάδας
ανακριτών για υπόπτους
"υψηλής αξίας" η οποία δεν θα
υπάγεται στη CIA και θα έχει ως
στόχο την απόσπαση
πληροφοριών αποφεύγοντας τις
εξαναγκαστικές µεθόδους. 

15.ΑΡΚΤΙΚΗ

ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς,
Νορβηγία και ∆ανία προσπαθούν
να διευθετήσουν, µε ειρηνικές
διαδικασίες, τις διεκδικήσεις
τους στο πλούσιο σε πετρέλαιο
και φυσικό αέριο υπέδαφος της
Αρκτικής. Η Νορβηγία ήλθε σε
κατ΄αρχήν συµφωνία µε τον
ΟΗΕ για τα όρια της νορβηγικής
υφαλοκρηπίδας, µε την οποία
αυξάνεται κατά 255 χιλιάδες
τετραγωνικά χιλιόµετρα η
επικράτειά της και αναµένεται
να την ακολουθήσουν και άλλες
χώρες. Η Ρωσία τον Αύγουστο
2007 δηµιούργησε µια ήπια
κρίση, όταν πυρηνικό υποβρύχιό
της τοποθέτησε µια ρωσική
σηµαία στο βυθό της Αρκτικής
για να υποδηλώσει τις
διεκδικήσεις της.
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Οι νόµοι µοιάζουν µε τον ιστό της αράχνης. Όπως δηλαδή εκεί, που αν πέσει καµιά µύγα ή
κανένα κουµούπι παγιδεύεται, ενώ αν πέσει καµιά σφήκα ή µέλισσα τον σχίζει και φεύγει, έτσι και
στους νόµους, αν παρεκκλίνει κανένας φτωχός πιάνεται, ενώ αν τύχει κανένας πλούσιος ή ισχυρός,
καταργεί τον νόµο για τον εαυτό του και φεύγει τρέχοντας.

Ζαλεύκου (Ανθ. Στοβαίου ΜΕ, 25)
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