


Η Ελλάς, µετά από µία απρόσµενη έως επιβλη-
θείσα εξαγγελία και τη σύντοµη και µάλλον ηπίας µορφής
προεκλογική εκστρατεία, ήχθη στις εθνικές εκλογές της
4ης Οκτωβρίου και ήδη κυβερνάται από ισχυρά
πλειοψηφία µε ένα σχήµα καλής δοµής και οργάνωσης, το
οποίο αναµφισβήτητα θα ηµπορούσε να είναι πλέον
κάθετο, ευέλικτο και ευκίνητο και χωρίς ακρωτηριασµούς,
προκειµένου να φέρει εις πέρας ταχέως και
αποτελεσµατικώς, τις εξαγγελίες προς ικανοποίηση των
προσδοκιών των φιλοδοξούντων πολιτών.

Η δυναµική και η ικανότης θα φανούν λίαν
συντόµως στην αντιµετώπιση του βασικού προβλήµατος,
το οποίο φαινοµενικά προκάλεσε τις εκλογές, της βαθείας
οικονοµικής κρίσης, αλλά κυρίως στην υποστήριξη των
εκκρεµούντων εθνικών θεµάτων (Ε/Τ σχέσεις, ευρωπαϊκή
πορεία της Τουρκίας, Κυπριακό και Σκοπιανό) τα οποία
οµού µε την οικονοµία εξαναγκαστικά πλέον οδεύουν
προς συνεξέταση και διαβούλευση στα ευρωπαϊκά κέντρα
κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ εντός του µηνός
∆εκεµβρίου.

Προς το σκοπό αυτό απαιτείται δυναµική
παρουσία, γνώση των θεµάτων, προετοιµασία και
δηµιουργία θετικού κλίµατος, σθεναρή αντιµετώπιση,
επιθετική πολιτική προς επίτευξη προκαθορισµένων
αντικειµενικών σκοπών, τελικών και ενδιαµέσων µε σαφή,
προσδιορισµένα, όρια. Κυρίως όµως επιβάλλεται εθνική
συνοχή, συναίνεση, οµοθυµία, συµπαράταξη και
αποφασιστικότητα έγκαιρης χρήσεως όλων των
διαθεσίµων µέσων.

Αναγκαιοί όθεν η έγκαιρη ανασύνθεση και
δυναµική παρουσία και της µείζονος αντιπολίτευσης δια
την εκτέλεση του θεσµικού της ρόλου, ελέγχου και
πρότασης, στη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής, κατά
τη συνταγµατική επιταγή και τη βούληση των πολιτών, των
µοναδικών εχεγγύων της σύγχρονης δηµοκρατίας. Η
αναγκαστική προσγείωση στην δυσχερή πραγµατικότητα
είναι επιβεβληµένη.

Η ΕΕ φαίνεται, µετά και την άρση των αρνήσεων
των τελευταίων εµποδίων (Ιρλανδίας και Τσεχίας), πως
πορεύεται προς "Ηνωµένες Πολιτείες", στην οµοσπονδία
λαών, την προσωποποίηση του ευρωπαίου πολίτη µε
απάρνηση της εθνικής ταυτότητος των απαρτιζόντων αυτή
µελών κρατών. Ακολουθούν η επικύρωση της συµφωνίας,
η εκλογή προέδρου και των λοιπών οργάνων
διακυβερνήσεως και κυρίως η χάραξη κοινής εξωτερικής
πολιτικής και ευρωπαϊκής άµυνας µε πρόσωπα και
βούληση απεξάρτησης από τις εκείθεν του Ατλαντικού
πολιτικές ποδηγέτησης. Κυρίως όµως απαιτείται η
αποφυγή τάσεων εγκαθίδρυσης µιας σύγχρονης
Ρωµαιοκαθολικής Αυτοκρατορίας.

Η ψυχροπολεµική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος
της Ελλάδος επεξετάθη όπως φαίνεται και στο χώρο των

αγωγών µεταφοράς ενέργειας µετά τις πρόσφατες
ρωσσοτουρκικές προσεγγίσεις-συµφωνίες. Παραµένουν
ωστόσο και τα λοιπά ζητήµατα στα αυτά επίπεδα, ήτοι της
έντασης των παραβιάσεων και παραβάσεων στο χώρο
του Αιγαίου, όπου διεκδικεί πλέον και το ρόλο του
θύµατος, της τήρησης των υποχρεώσεών της δια την
επανεισδοχή των δι΄αυτής προωθουµένων στην Ελλάδα
λαθροµεταναστών, της αναγνώρισης της ευρωπαϊκής
ταυτότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
αποµάκρυνσης εκ του εδάφους της τελευταίας των
δυνάµεων κατοχής. Συνεχίζει ούτω µε συνέπεια και
συνέχεια την εθνική στρατηγική ανεξαρτήτως χροιάς των
κυβερνήσεών της, οι οποίες ουδόλως αφίστανται σκοπών,
στόχων και µεθόδων της πάλαι ποτέ οθωµανικής
αυτοκρατορίας, της οποίας τα όρια ακόµη φαντασιώνεται,
διεκδικώντας ρόλους παρουσίας προς Καυκασία, Μέση
Ανατολή και την Ευρώπη.

Σήµερα, 26 Οκτωβρίου, η επέτειος της απε-
λευθέρωσης της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης από
τον τουρκικό ζυγό και µεθαύριο η επέτειος του ιστορικού
"ΟΧΙ" του 1940 κατά των Ιταλών απροκλήτων εισβολέων.
∆ύο λαµπρές σελίδες της νεώτερης ιστορίας του Έθνους.
∆ύο παραδείγµατα επιµελούς προετοιµασίας του εθνικού
δυναµικού της χώρας από προικισµένους ηγέτες, δύο
απαράµιλλοι περίοδοι εθνικής υπερηφάνειας και
ανατάσεως του έθνους µετά από τις προηγηθείσες ατυχείς
και καταστροφικές εποχές του ατυχούς πολέµου του 1897
και της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Η πρώτη
εδιπλασίασε την Ελλάδα ενώ η δεύτερη της έδωσε κύρος
και ρόλο στη σύγχρονη Ευρώπη, ο οποίος αναµφίβολα θα
ήτο πλέον ισχυρός στη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων
εάν δεν αµαυρούτο και αποδυναµούτο από την εµφύλια
και ξενοκίνητη καταστροφή του συµµοριτοπολέµου.

Κλείνω, απευθυνόµενος προς όλους τους
αποδέκτες των "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ" προκειµένου να
σας προσκαλέσωµεν να µας τιµήσετε µε την παρουσία
σας στο 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2009", το
οποίον θα πραγµατοποιηθεί στο Πολεµικό Μουσείο
Αθηνών από της πρωίας της 24ης Νοεµβρίου τρέχοντος
έτους.

Η συµµετοχή σας µας τιµά και µας δίνει δύναµη
δια τη συνέχεια του έργου της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ
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Οι Προβληµατισµοί του ΕκδότουΟι Προβληµατισµοί του Εκδότου

Ιδιοκτήτης: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
Εκδότης-∆ιευθυντής: Η.Καζούκας
Υπεύθ.Συντάξεως: Στ. Παναγόπουλος
Υπεύθ. Τυπογραφ: Α. Σαραντινός
Συντακτική Οµάδα: Ε.Σκλήρης,
Ε.Τέµπος, Π. Λάγγαρης, Σ. Κουρκούµπας
DTP-Kαλλιτεχνικά: Κ.Αργυρόπουλος
Εκτύπωση: ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε.

Η προαιρετική σας συνδροµή
προς το περιοδικό µας µέσω του

λογαριασµού 142-002101-073469
ΑLPHA Bank ή µέσω

ταχυδροµικής επιταγής, τυγχάνει
εκτιµήσεως εκ µέρους της

ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., η οποία και σας θεωρεί
παράγοντες βελτιώσεώς του

∆ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς∆ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς

Γραφεία:Ηπείρου1και Πατησίων
τ . κ . 1 0 4 3 3 Αθήναι

Τη λ έ φ ω ν ο :........... ..2108211025
F a x : . ......................2108211056
E - m a i l : ..... ..elesme@otenet.gr
∆ ι α δ ί κ τ υ ο :......www.elesme.gr

2222

Τα δηµοσιευόµενα άρθρα αποδίδουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων των Τα δηµοσιευόµενα άρθρα αποδίδουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων των 
και δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τις θέσεις της και δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.



ΗΗ Ιταλική επίθεση και οι αµυντικές
οχυρώσεις στην Πίνδο. Ο ιστορικός ρόλος της VIII
Μεραρχίας στον Καλαµά (∆ιοικητής Υποστράτηγος
Χαρ. Κατσιµήτρος και Παναγιώτης Μαυρογιάννης,
∆ιοικητής Πυροβολικού.

____ ** ____
Το Έπος του Σαράντα έχει σπουδαία

σηµασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την
Ευρώπη και όλες τις δηµοκρατικές χώρες του
κόσµου. Η απόκρουση της µεγάλης επίθεσης της
φασιστικής Ιταλίας συµµάχου της ναζιστικής
Γερµανίας και η νικηφόρος προέλαση του
ελληνικού στρατού εντός της Αλβανίας, αποτελούν
την πρώτη νίκη κατά των ∆υνάµεων του Άξονα,
ανάµεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από την
άλλη πλευρά, η επιτυχής απόκρουση του 1940 όσο
και της εαρινής του 1941, µαρτυρούν την υπεροχή
της πανελλήνιας συµµετοχής ενόπλων δυνάµεων
και λαού, εναντίον της προέλασης της συµµαχίας
των ολοκληρωτικών καθεστώτων Ιταλίας και
Γερµανίας. Οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές
ζηµίες που υπέστη η χώρα µας, αναλογικά µε τον
τότε πληθυσµό της (7 εκ.) ήταν κατά πολύ
υπέρτερες των αντιστοίχων όλων των χωρών που
αντιπαρατάχθηκαν στις δυνάµεις του Άξονα.

____ ** ____
Σχετικά µε την Ιταλική επίθεση της 28

Οκτωβρίου 1940, αυτή ήταν το αποτέλεσµα
πολυετούς προετοιµασίας, διπλωµατικής και
στρατιωτικής. Αποτελούσε, για την Ιταλία,
συνέχεια και προέκταση της µακράς παράδοσης
των Σταυροφοριών και των ποικίλων Ιπποτικών
Ταγµάτων τα οποία δρούσαν στην Κύπρο, στα
∆ωδεκάνησα και στο Αιγαίο έως και την
Επανάσταση του 1821. Πολύ περισσότερο όµως,
συνδέονται ιδεολογικά, διπλωµατικά και έµπρακτα
µε την κατάληψη από το 1912 των Νησιών των
Νοτίων Σποράδων, µε την πολιτειακή ένταξή τους
στην Ιταλική αυτοκρατορία της Ανατολής από το
1923 και εντεύθεν, οπότε έλαβε χώρα και η
κατάληψη της Κέρκυρας. Η συνέχεια δόθηκε από
την Ιταλία στην επίθεσή της και ήττα της στην
εκστρατεία της κατά της Αιθιοπίας (1935-36) και

της ανέφικτης έτσι προσπέλασης προς τον Ινδικό
Ωκεανό.

____ ** ____
Οι προκλητικές παρενοχλήσεις κατά της

χώρας µας, µε την τελευταία και ξαφνική
υποβρυχιακή καταβύθιση του καταδροµικού
"Έλλη" στις 15 Αυγούστου 1940 στην Τήνο, είχαν
αρχίσει από ενωρίς τον χρόνο αυτό. Η Ιταλία
ισχυρίσθηκε ότι "ο τορπιλισµός της "Έλλης"
οφειλόταν στο αγγλικό τέχνασµα δια να
αναστατωθούν τα Βαλκάνια και να
δηλητηριασθούν ακόµη περισσότερον αι σχέσεις
Ελλάδος και Ιταλίας". Ο Τσιάνο στο Ηµερολόγιό
του επιρρίπτει την ευθύνη του τορπιλισµού στον
Ιταλό ντε Βέκι, ∆ιοικητή της ∆ωδεκανήσου, ο
Κόµης Γκράτσι, πρέσβης στην Αθήνα, στο βιβλίο
του "Αρχή του Τέλους", δηλώνει ότι ο τορπιλισµός
της Έλλης έγινε κατόπιν διαταγών από την Ρώµη
απ' ευθείας. Ακόµη, ο Γκράτσι αναφέρει ότι στις 13
Αυγ. 1940, ο Μεταξάς κάλεσε στο Υπ. Εξωτερικών
τον Πρέσβη της Γερµανίας φον Έρµπαχ να του
ζητήσει να παρέµβει στην Ρώµη για να επιδείξει
αυτή µετριοπάθεια, δηλώνοντάς του ότι "η Ελλάδα
δεν µπορούσε να λάβει θέση εναντίον της Μεγάλης
Βρετανίας". Ο Γερµανός Πρέσβης τηλεγράφησε
στην Ρώµη το περιεχόµενο των δηλώσεων του
Μεταξά, οι οποίες διαβάστηκαν το πρωί της 14
Αυγούστου στο Παλάτσο Βενέτσια. Η οργή του
Μουσολίνι εκδηλώθηκε αµέσως µε διαταγή στον
ντε Βέκι να αποδείξει εµπράκτως στο Μεταξά
ποιος είχε την κυριαρχία στην Ανατ. Μεσόγειο"…
Από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέµβριο του 1940 και
στις αρχές Οκτωβρίου 1940, οι αεροπορικές
προκλήσεις πολλαπλασιάζονται µε πτήσεις της
ιταλικής αεροπορίας πάνω από ελληνικά εδάφη
(Αίγινα, Ξυλόκαστρο, Φλέβες) και επιθέσεις
εναντίον εµπορικών και πολεµικών πλοίων
("Ωρίων" σε ανεφοδιασµό στον κόλπο του
Κισσάµου και αντιτορπιλικό "Ύδρα", βόµβες
εναντίον των αντιτορπιλικών "Βασιλεύς Γεώργιος"
και "Βασίλισσα Όλγα" στον κόλπο της Κορίνθου.
Τέλος, επίθεση εναντίον δύο υποβρυχίων στον
Κόλπο της Ναυπάκτου).

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ
Του ∆ιονυσίου Γ. Μαυρόγιαννη

Καθηγητού Κοινωνιολογίας
Πρ. Πρυτάνεως ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
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____ ** ____
Η τελική απόφαση για άµεση επίθεση κατά

της Ελλάδας έλαβε χώρα στο Παλάτσιο Βενέτσια
όπου συνήλθε το πρωί της 15 Οκτ. 1940 το
Ανώτατο Πολεµικό Συµβούλιο υπό την προεδρία
του Μουσολίνι, µε συµµετοχή των Τσιάνο,
Μπαντόλιο, Βισκόντι, Πράσκα κ.ά. Το περιεχόµενο
των συζητήσεων και αποφάσεων γνωστοποιήθηκε
την εποµένη στην Ελληνική Κυβέρνηση από τον
Έλληνα Πρέσβη, ενώ δηµοσιεύθηκε ολόκληρο σε
ιταλική εφηµερίδα το 1944. Ο Πράσκα και ο
Τσιάνο βεβαίωναν ότι "τα δηµόσια έργα στην
Αλβανία προχωρούν καλά. Όλοι οι δρόµοι έχουν
σχεδιασθεί για να οδηγούν στα ελληνικά σώµατα".
Στο Συµβούλιο οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω
από την προτεραιότητα κατάληψης της
βορειοδυτικής Ηπείρου, της κατάληψης του λιµένα
της Πρέβεζας, της προέλασης στην Θεσσαλονίκη
και στην κατάκτηση της χώρας ως και την
Πελοπόννησο. Υπελόγιζαν πολύ στη βοήθεια
ατάκτων Αλβανών εντός της Αλβανίας (Αλβανοί
απαγορεύθηκε να συµµετάσχουν στην επίθεση στην
Ήπειρο), στην οργάνωση από Αλβανούς διαφόρων
προκλήσεων κατά των Ελλήνων της Αλβανίας,
στην αδιαφορία των Ελλήνων για πόλεµο, στην
αποχή της Αγγλίας να στείλει αεροπορική βοήθεια
λόγω της προτεραιότητας που έδινε στην περιοχή
της Αιγύπτου. Τα πρακτικά του πολεµικού αυτού
Συµβουλίου δεν φαίνεται να είναι ευρύτερα
γνωστά). 

____ ** ____
Η Ελλάδα πολύ ενωρίς, στο δεύτερο ήµισυ

του '30 µε πρωτοβουλία και αποφάσεις του Ι.
Μεταξά, είχε συνειδητοποιήσει την ανάγκη αφ'
ενός να προβεί σε οχυρωµατικά έργα στα βόρεια
σύνορα της των 1.500 χιλ. και αφ' ετέρου να
προµηθευθεί όπλα και πυροµαχικά από την Γαλλία
και την Αγγλία (απεγνωσµένα διαβήµατα του Ι.
Μεταξά και του Αλ. Παπάγου). Ο Ι. Μεταξάς,
έχοντας ζωηρές τις εικόνες των διαχρονικών
βλέψεων της Βουλγαρίας για κάθοδο στο Αιγαίο,
στη Θράκη και στη Μακεδονία, σχεδίασε και
ολοκλήρωσε τα οχυρά σ' αυτές τις περιοχές, τα
οποία άντεξαν στις λυσσώδεις επιθέσεις των
Γερµανών οι οποίοι τα αξιολόγησαν ως ανώτερα,
από τεχνική άποψη, και της γαλλικής γραµµής
Μαξινό. Εκ παραλλήλου, η Κυβέρνηση
ενδιαφέρθηκε για τις οχυρώσεις της Ηπείρου. Η
κρατούσα αλλά µη ορθή άποψη, κατά την γνώµη
µου, είναι ότι ο Ι. Μεταξάς απεφάσισε να οχυρώσει

η χώρα µας την Ήπειρο µετά την απόβαση
ιταλικών στρατευµάτων στην Αλβανία το 1939.
Όπως αποδεικνύεται όµως από σειρά ανεκδότων
εγγράφων του Γ.Ε.Σ. (26 Μαΐου 1939, 19,20
Σεπτεµβρίου και Μαΐου 1940), εδόθησαν εντολές
"δια την επί του εδάφους µελέτην των
υποεπιτροπών της οχυρώσεως της προς την
Αλβανίαν συνόρων, βάσει της (ήδη) υπαρχούσης
µελέτης της Κεντρικής Επιτροπής… εν περιπτώσει
συγχρόνου αντιµετωπίσεως της Βουλγαρίας και της
Αλβανίας, της τελευταίας ταύτης υποβοηθουµένης
υπό εξωβαλκανικής δυνάµεως". Ο Υφυπουργός
Στρατιωτικού Ν. Παπαδάκης στην επείγουσα και
απόρρητη οδηγία του προς την VIII Μεραρχία της
Ηπείρου ζήτησε να επιταχυνθεί "η οργάνωσις της
τοποθεσίας ΕΛΑΙΑ (έργα πρώτης γραµµής
επείγοντος) και να περατωθεί εντός µηνός"! Ο
αυτός Υφυπουργός επανέρχεται µε µακροσκελές
απόρρητο έγγραφο (7 σελίδες) σε λεπτοµερή
απαρίθµηση των έργων, των περιοχών, του
προσωπικού, κ.ά. ∆ιατάσσει δε την αρµόδια και
υπεύθυνη VIII Μεραρχία αφ' ενός να φροντίσει για
την εξασφάλιση εργατών και την συντήρησή τους
και αφ' ετέρου να υποβάλει στο Υπουργείο
αναφορές για την πρόοδο των διαδοχικών
εργασιών, την απαιτουµένη δαπάνη για κάθε
τοποθεσία καθώς "και για τα έργα υποχωρητικού
ελέγχου και τέλος τον πιθανολογούµενο χρόνο
αποπεράτωσης των έργων". 

Η VIII Μεραρχία ανέθεσε την κατασκευή
των οχυρωµατικών έργων στον ∆ιοικητή του
Μεραρχιακού Πυροβολικού Παναγιώτη
Μαυρογιάννη, ο οποίος κατήλθε στην Αθήνα για να
λάβει λεπτοµερέστερες οδηγίες και για να
εξασφαλίσει αναγκαία κονδύλια. Όπως προκύπτει
από τις επιτόπιες ενέργειές του στην  Ήπειρο, ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Οχυρώσεων, συνάντησε
τεράστιες δυσχέρειες για την χρηµατοδότηση των
εργασιών. Για τον λόγο αυτό και κατέφευγε στα
χωριά της περιοχής, ζητούσε από τον παπά και τον
Πρόεδρο της Κοινότητας να χτυπήσουν την
καµπάνα και να συγκεντρωθούν οι χωρικοί για να
τους εξηγήσει την σηµασία των οχυρώσεων και την
ανάγκη να προσέλθουν και να συντρέξουν το έργο
(λεπτοµέρειες των πρωτοβουλιών του αυτών
περιγράφονται από τον Άγγελο Τερζάκη στο
γνωστό έργο του "Ελληνική Εποποιΐα 1940-1941". 

Υπενθυµίζουµε ότι ο Συνταγµατάρχης
Μαυρογιάννης Β. Παναγιώτης γεννήθηκε στο
Κιάτο Κορινθίας το 1894 και απεβίωσε το 1952.
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Ήταν Σκηνίτης - Σαρακατσάνος και προερχόταν
από την Ήπειρο. Οι πρόγονοί του, σύµφωνα µε
προφορικές παραδόσεις και έγγραφα κατήλθαν στη
Β. Πελοπόννησο στο τέλος του 17ου αι. - αρχές
του 18ου, µετά την νίκη των Ενετών επί της
Τουρκίας και την ερήµωση των περιοχών της.
Απόφοιτος Γυµνασίου µε ειδίκευση στην
τοπογραφία, κατατάχθηκε ως εθελοντής στο στρατό
και το 1914 έγινε ανθυπολοχαγός. Συµµετείχε
στους Βαλκανικούς Πολέµους, στον Α΄ και Β΄
Παγκόσµιο και συµµετείχε στη Μικρασιατική
Εκστρατεία ως αρχηγός Πυροβολικού. Είχε
εκδιωχθεί από το στράτευµα (1923-1927) λόγω
συµµετοχής του στο "Κίνηµα του 1922". Είχε
σχέσεις µε τα ανταρτικά σώµατα του Ναπ. Ζέρβα
και τιµήθηκε µε επαίνους επ' ανδραγαθεία στο Β.
Π. Πόλεµο. Προτάθηκε και έγινε υποστράτηγος. Ο
∆ήµος Ιωαννίνων τον ανεκήρυξε επίτιµο δηµότη
και έδωσε το όνοµά του σε κεντρική οδό που
οδηγεί στη βόρεια έξοδο από την πόλη. τέλος, ήταν
ο κύριος συνεργάτης της Αγγ. Χατζηµιχάλη, της
"Μάνας των Σαρακατσάνων", η οποία αναφέρει ότι
τους Πίνακες των Τσελιγκάτων και των
Σαρακατσάνων της Ελλάδος, τους έκανε µε την
βοήθεια και τον έλεγχο του Στρατηγού Π.Μ. (Οι
Σαρακατσάνοι, Α΄ Μέρος, σελ. vα΄). 

____ ** ____
Στη πολυσέλιδη δακτυλογραφηµένη Έκθεσή

του για τις Οχυρώσεις της Ηπείρου, ο Συντ/ρχης
Παν. Μαυρόγιαννης καταθέτει λεπτοµερώς τα
εκτελεσθέντα έργα κατά την περίοδο 1939-40, κατά
περιοχή, είδος εργασιών, κόστος, κ.ά. Την Έκθεση
αυτή την προσυπογράφει ο Υποστράτηγος Χαρ.
Κατσιµήτρος. ∆ιοικητής της VIII Μεραρχίας,
εξαίροντας το έργο του Π.Μ., το οποίο "έσωσε την
κατάστασιν". 

Κατ' αρχάς ο Π.Μ. αναφέρει ποιες ήσαν οι
λιγοστές οχυρώσεις που έχουν γίνει πριν το 1939.
Εν συνεχεία υπενθυµίζει ότι η Μεραρχία
µετεκάλεσε από την Θεσσαλονίκη και
συµβουλεύθηκε το Συν/ρχη Γ. Σαλβάνο, και
κατάρτισε την Επιτροπή Οχυρώσεως από τους Π.
Μαυρογιάννη, Πρόεδρο, και µε µέλη του
Επιτελάρχη της Μεραρχίας Αντ/ρχην Χαρ. ∆ρίβαν,
τον Ταγ/ρχην Πετρουτσόπουλον και τον Λοχαγόν
Μιχ. Σάλην. Παραθέτουµε πολύ περιληπτικά το
είδος και την έκταση των έργων. 
α) Καρροποίητοι οδοί νεωστί ανοιγείσαι
περιοχών Καλπακίου - Ζίτσας, Ιωαννίνων, Κανίτας:
62,1/2 χιλ. 

β) Κατασκευασθείσαι ηµιονικοί οδοί
Καλπακίου, Ζίτσας, Σουκουλίου και Ζεφυρίου, 186
χιλ.
γ) Επισκευαί οδών - σκυροµάτων και νέας
επιστρώσεως, 84 χιλ. 
δ) Κατασκευασθέντα τεχνικά έργα: 

1) Ξύλινες γέφυρες επί κτιστών
βάθρων στον ποταµό Καλαµάς: 6, 6, 30, 5 

και 12 µέτρων. 
2) Επί του ποταµού Γόρµου, 16 και

6 µέτρων. 
3) Επί παραποτάµων Καλαµά, 6, 6,

8, 4 και 16 µ. 
Σύνολο γεφυρών 11

ε) Άλλα τεχνικά έργα: Χαρακώµατα,
πολυβολεία, θέσεις πυροβολικού, (16), µε υπόγεια
καταφύγια 10-16 µ. και υπόγεια καταφύγια πεζικού. 
στ) Μακρύς κατάλογος αντιαρµατικών έργων: 
1) µήκος αντιαρµατικών τάφρων, 4.800 µ.
2) αντιαρµατικά φράγµατα, 26
3) υπόνοµοι, 20
4) παγίδες - βλήµατα, 2.500 τεµ. 
5) κέντρα διαβιβάσεως 5. 

Κόστος των έργων: 1.670.000

Όπως είναι γνωστό και αποδεκτό, οι
οχυρώσεις της περιοχής του Καλαµά αλλά και της
Ηπείρου, αφ' ενός συνέβαλαν αποφασιστικά στην
ανάσχεση της Ιταλικής επίθεσης της 28 Οκτωβρίου
και των εποµένων ηµερών και αφ' ετέρου
απετέλεσαν ορµητήριο της νικηφόρας αντεπίθεσης
του Νοεµβρίου 1940.

____ ** ____
Σχετικά µε την έναρξη των εχθροπραξιών

στις 28 Οκτωβρίου, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο
να προβούµε σε µία σύντοµη αναδροµή σε
πρόσωπα, τοποθεσίες και χαρακτηριστικά γεγονότα
των πρώτων ηµερών.

Το βράδυ της 27 Οκτ. ο Χαρ. Κατσιµήτρος
επικοινώνησε µε τον Αντ/ρχην Αθ. Κορόζη, στο
Γ.Ε.Σ., ότι πίστευε ότι οι Ιταλοί θα έκαναν επίθεση
"κατά την διάρκεια της νύχτας της 27 ή το πρωί της
28 Οκτ. ∆ιαβεβαίωσε δε το Γ.Ε.Σ. και τον Αρχηγόν
του (Αλ. Παπάγο) ότι η Μεραρχία θα έκανε το
καθήκον της, συγχρόνως δε, εξέδωσε επείγουσες
διαταγές προς τα τµήµατα προκάλυψης και την
απόκρουση πιθανότατης ιταλικής επίθεσης. Η
επικοινωνία του Χαρ. Κατσιµήτρου µε το Γ.Ε.Σ.
είχε στηριχθεί στην προφορική έκθεση που είχε
κάνει λίγο ενωρίτερα στον Μέραρχο και στους
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κύριους συνεργάτες του, ο Συντ/ρχης Παν.
Μαυρογιάννης, επιστρέφοντας από προσωπική
επιτόπια επιθεώρηση που είχε κάνει σε τµήµατα
προφυλακών και σε µηνύµατα που είχε λάβει για
την διάταξη των Ιταλικών µονάδων και του
Ιταλικού πυροβολικού, ορειβατικού και βαρέος.
Λεπτοµερείς πληροφορίες δηµοσιεύονται στο
ογκώδες έργο του Αλεξ. Εδιπίδου, Αντιστρατήγου
"Ιστορία του Ελληνοιταλικού και
Ελληνογερµανικού Πολέµου 1940-1941, Αθήνα,
χ.χ." 

Όπως είναι γνωστό, η αµυντική γραµµή της
Ελλάδας στην Ήπειρο εκτεινόταν από το Ιόνιο ως
τον Γράµµο. Ειδικότερα στην VIII Μεραρχία είχε
ανατεθεί η ανάσχεση της Ιταλικής επίθεσης στον
τοµέα Ελαία - Καλπάκι - Καλαµάς, όπου είχαν γίνει
οι οχυρώσεις του 1939-40. Η στρατηγική των
συγκρούσεων προέβλεπε και τον "υποχωρητικό"
χαρακτήρα της ελληνικής άµυνας που επιβαλλόταν
για την απρόσκοπτη επιστράτευση και την
"Στρατηγική Συγκέντρωση της Ελληνικής
Στρατιάς". Τελευταία αµυντική γραµµή, όφειλε να
είναι ο ποταµός Καλαµάς. Σ' αυτή την περιοχή
καθηλώθηκαν, πραγµατικά, τα ιταλικά άρµατα
µάχης και οι επιθέσεις του στρατού, που άρχισαν
στις 05.30΄ της 28 Οκτωβρίου και εξακολούθησαν
ως τις 13-14 Νοεµβρίου, οπότε άρχισε η νικηφόρος
αντεπίθεση του ελληνικού στρατού. Περατώνοντας,
ανακαλούµε στη µνήµη όλων µας τη σηµασία της
αποτελεσµατικής µάχης του Καλαµά, η οποία
οφείλεται σύµφωνα µε τα Αποµνηµονεύµατα του

Στρατηγού
Βισκόντι Πράσκα
και του
Υποστρατήγου
Χαρ. Κατσιµήτρου,
στα οχυρωµατικά
έργα της Ηπείρου
το 1939-1940. 

Β. Πράσκα:
"Καθ' όλην την
ηµέραν της 39ης
Οκτωβρίου, αι
φάλαγγες
προήλαυνον
σταθερώς υπό το
πυρ µιας
παρατάξεως
πυροβολικού, το
οποίον, όχι πολύ
πυκνόν άλλ'

επαρκώς εύστοχον, απεδείχθη εξαιρετικώς
αποτελεσµατικόν. Πυροβολαρχίαι εντός σπηλαίων,
τας οποίας δεν κατόρθωσε ν' ανακαλύψει ούτε η
επίγειος ούτε η εναέριος παρατήρησις, έπληττον τα
τµήµατα εις τα σηµεία της αναγκαστικής
διαβάσεώς των ή επί των ακαλύπτων σηµείων, τα
οποία ήσαν υποχρεωµένα να διασχίσουν και
προεκάλουν πολλά θύµατα, βάλλουσαι προς όλας
τας κατευθύνσεις και κατά του πλευρού των
στρατευµάτων µας." 

Χαρ. Κατσιµήτρος: Απόσπασµα της
Ηµερησίας ∆ιάταξης της 19 Νοεµβρίου 1940: "…Η
τοποθεσία αυτή εξ' ης τόσον ερρωµένως αντέστη η
Μεραρχία και εξεπλήρωσεν αρτίως τον προορισµόν
της, οργανώθη κατά το µάλλον και ήττον
ισχυρώς… εντός έτους, µερίµνη και επιµελεία του
∆ιοικητού Πυροβολικού της Μεραρχίας Συντ/ρχου
Πυρ/λκού κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
όστις δια της ακαταβλήτου δραστηριότητος, της
ακαµάτου φιλεργίας και ακαταπονήτου
εργατικότητός του, ήτις τον διακρίνει, έφερεν εις
αίσιον πέρας την ανατεθείσαν αυτώ εντολήν κατά
τρόπον αποτελούντα λαµπρόν παράδειγµα
Αξιωµατικού ισταµένου εις το ύψος του από πάσης
απόψεως. ∆ια ταύτα, εκφράζω την πλήρη
ευαρέσκειάν µου εις αυτόν και τα θερµά
συγχαρητήρια δια την λαµπράν ταύτην δράσιν του,
ως και την ευγνωµοσύνην της Πατρίδος δια την
µεγάλην αυτήν υπηρεσίαν ην προσέφερεν και ήτις
πανθοµολογουµένως έσωσε την κατάστασιν". 
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Ο Υποστράτηγος Χαρ. Κατσιµήτρος µε τον επιτελάρχη Αντισυνταγµατάρχη
∆ρίβα Χ. και τον ∆ιοικητή Πυροβολικού Συνταγµατάρχη Μαυρογιάννη Π.



Ο Ιωάννης Μεταξάς εγεννήθη στην Ιθάκη το
1871 όπου ο πατέρας του Παναγής Μεταξάς ήταν
έπαρχος. Η καταγωγή του Μεταξά ήλκε από Κεφαλ-
ληνιακό κλάδο των Αντζουλακάτων της Βυζαντινής
οικογένειας των Μεταξάδων. Σηµειώνεται ότι στις
10 Φεβρουαρίου 1841 η Ενετική Γερουσία αποφά-
σισε όπως οι απόγονοι της οικογενείας Μεταξά είχαν
το δικαίωµα να απολαµβάνουν τον τίτλο του Κό-
µητος, τον οποίον διατηρούσαν από το 1691. Η µη-
τέρα του ήταν η Ελένη Τριγώνη από το Αγρίνιο και
απέκτησε, πλην του Ιωάννου Μεταξά, έναν, επίσης,
υιόν τον Κωνσταντίνο και µία θυγατέρα, την Μα-
ριάνθη.

Σε ηλικία µόλις 14 ετών ο Ιωάννης Μεταξάς
εισήλθε, το 1885, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων και το 1892 φοίτησε στη Σχολή Μηχανικών
Στρατού και στη συνέχεια, µετά δύο χρόνια, υπηρέ-
τησε στην Φρουρά του Ναυπλίου, ενώ το 1897 µε-
τατέθηκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών κοντά στον
Υπουργό, θείο του, Νικόλαο Μεταξά και ακολούθως
τοποθετήθηκε στο επιτελείο του Αρχιστρατήγου,
όπου είχε την ευκαιρία να γνωρισθεί µε τον ∆ιάδοχο
του Θρόνου, τον µετέπειτα Βασιλέα Κωνσταντίνο,
από τον οποίο "κέρδισε" το 1899 µια υποτροφία για
την Πολεµική Ακαδηµία του Βερολίνου και απεφοί-
τησε από αυτή το 1902 µε ιδιαίτερες διακρίσεις. Ας
σηµειωθεί ότι οι συµµαθητές του τον αποκαλούσαν
"Μικρό Μόλτκε" ενώ υπάρχει η φήµη ότι οι συµ-
µαθητές του είχαν αναρτήσει πανώ το οποίο έγραφε
"ουδέν πρόβληµα άλυτον δια τον Ιωάννην Μεταξά".

Με την επιστροφή του από την Γερµανία, το
1903, τοποθετήθηκε στο νεοσύστατο Γενικό Επιτε-
λείο Στρατού. Στην εν λόγω θέση συνέταξε µε τον
Βίκτωρα ∆ούσµανη νέους κανονισµούς, οι οποίοι
ψηφίστηκαν στη Βουλή το 1904. Την περίοδο αυτή
συνεδέθη φιλικώς µε τον Πρίγκιπα Ανδρέα ενώ το
1907 ανέλαβε την στρατιωτική εκπαίδευση του µε-
τέπειτα Βασιλέως Γεωργίου του Β΄. Το 1909 συνε-
ζεύχθη την Λέλα Χατζηϊωάννου µε την οποία απέ-
κτησε δύο θυγατέρες.

Μετά την έκρηξη του κινήµατος του Στρα-
τιωτικού Συνδέσµου, το 1909, µετετέθη στην Λάρι
σα, και κατόπιν της αναλήψεως της Πρωθυπουργίας
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το 1910, αυτός του
προσέφερε την θέση του Υπασπιστού του.

Οι δραστηριότητες του Ιωάννη Μεταξά πριν
και κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο ήταν η διαπραγ-
µάτευση στρατιωτικής συνθήκης Ελλάδος-Βουλ-
γαρίας, η παράδοση της Θεσσαλονίκης από τον Τα-
ξίν Χασάν Πασά και, η διαπραγµάτευση όρων συνά-
ψεως ειρήνης µε την Τουρκία στη διάσκεψη του
Λονδίνου ως στρατιωτικός σύµβουλος του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου.

Στις 16 Ιανουαρίου 1913 απεστάλη στην
Ήπειρο και θεωρείται ο εµπνευστής και δηµιουργός
της καταλήψεως του Μπιζανίου ενώ παράλληλα
υπήρξε και αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην παρά-
δοση των Ιωαννίνων. Το ίδιο έτος προήχθη σε Ταγ-
µατάρχη και µε το πέρας του Β΄ Βαλκανικού Πολέ-
µου προήχθη σε Αντισυνταγµατάρχη και τοποθε-
τήθηκε ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, καθώς και ∆ιευθυντής της Ανω-
τέρας Στρατιωτικής Ακαδηµίας, ενώ τον Οκτώβριο
του 1913 παρασηµοφορήθηκε από τον Βασιλέα
Κωνσταντίνο µε τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος.
Το 1914, κατά τη διάρκεια της κρίσης µε την Τουρ-
κία συνέταξε σχέδια αιφνίδιας αποβάσεως και κατα-
λήψεως των Στενών των ∆αρδανελίων σε περίπτωση
πολέµου. Επίσης το αυτό έτος ο Ιωάννης Μεταξάς
κατέθεσε στο Γενικό Επιτελείο υπόµνηµα το οποίο
προεξοφλούσε την ήττα του Ελληνικού Στρατού σε
περίπτωση επεµβάσεως στην Μικρά Ασία.

Τον Φεβρουάριο του 1915 ο Ιωάννης Μετα-
ξάς ήλθε σε σύγκρουση µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο
καθόσον υποστήριζε την άποψη του Βασιλέως
Κωνσταντίνου περί ουδετερότητος της Ελλάδος. Με
την αποµάκρυνση του Αρχηγού του Επιτελείου Βίκ-
τωρα ∆ούσµανη παρέλαβε καθήκοντα Αρχηγού
αλλά µετ΄ολίγον παρητήθη εξοργισθείς µε την από-
φαση του Ελευθερίου Βενιζέλου όπως η Ελλάς εξέλ-
θη στον πόλεµο στο πλευρά της ΑΝΤΑΝΤ. Ο Βενι-
ζέλος κατόπιν της διαµορφωθείσης καταστάσεως
ανεκάλεσε στην ενέργεια τον Βίκτωρα ∆ούσµανη
τον οποίον προ ολίγον είχε κακώς αποπέµψει. Ακο-
λούθησε Συµβούλιο του Στέµµατος προκειµένου να
αποφασισθεί ή συµµετοχή ή όχι της Ελλάδος στην
εκστρατεία της Καλλιπόλεως. Ο Κωνσταντίνος
συναινούντος του ∆ούσµανη, απέρριψε την πρόταση
του Βενιζέλου ο οποίος του υπέβαλε την παραίτησή
του.

IΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣIΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
YΠΗΡΞΕΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ;YΠΗΡΞΕΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ;

Του Αντιναυάρχου ε.α. Ι. Ιωάννου Π.Ν.
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Τα αποτελέσµατα της υπόψιν εκστρατείας
είναι γνωστά. Η εν λόγω επιχείρηση υπήρξε µια από
τις πλέον οικτρές αποτυχίες των Συµµάχων και
στοίχισε ανυπολόγιστα σε ανθρώπινες ζωές και
υλικό. Εδώ υπάρχει µια χειροπιαστή απόδειξη της
στρατιωτικής µεγαλοφυΐας του Ιωάννη Μεταξά ο
οποίος πρώτος είχε αναπτύξει το ασύµφορο της
εµπλοκής της Ελλάδος σε µια καταδικασµένη εκ των
προτέρων επιχείρηση. Με αυτή την ενέργεια ο
Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε κερδίσει την αγάπη του
λαού ως Στρατηλάτης, είχε την ευκαιρία τώρα να
την ανανεώσει µε την πολιτική του φρόνηση για την
οποία βέβαια, στην προκειµένη περίπτωση, την µε -
ρίδα του λέοντος ελάµβανε η στρατηγική σκέψη του
Ιωάννου Μεταξά. Στο σύγγραµµα του Γάλλου Ιστο -
ρικού Εδουάρδου Ντριώ που αναφέρεται στην εκ -
στρα τεία των ∆αρδανελίων, αναφέρεται επί λέξει:
"…Οι Έλληνες υµνούν τον Κωνσταντίνον διότι
έσωσε την πατρίδα τους από βεβαία καταστροφή,
δια τούτο και αφοσιώθηκαν περισσότερον εις αυτόν,
εγνώριζον ότι δεν ηθέλησε να σπαταλήσει ελαφρά
τη καρδία το αίµα των παιδιών τους και δι΄αυτό του
διετήρησαν ευλαβή ευγνωµοσύνη…..".

Του Βενιζέλου παραιτηθέντος ο Μεταξάς
ανακλήθηκε ως Υπαρχηγός του Επιτελείου µέχρι
την 27 Ιουνίου 1916, ηµεροµηνία κατά την οποία
κατόπιν τελεσιγράφου των ∆υνάµεων της ΑΝΤΑΝΤ
εδηµοσιεύθη διάταγµα γενικής αποστρατεύσεως.
Με την αποστράτευση ο Ιωάννης Μεταξάς προήχθη
σε Συνταγµατάρχη.

Με την παραίτηση του Βασιλέως Κωνσταν -
τίνου, την 30 Μαΐου του 1917, ο ύπατος αρµοστής
της ΑΝΤΑΝΤ απέστειλε στον πρωθυπουργό Αλέ -
ξανδρο Ζαΐµη κατάλογο ανεπιθύµητων προσώπων
εντός των οποίων συµπεριλαµβάνετο και ο Ιωάννης
Μεταξάς. Αποτέλεσµα αυτού ήτο ο Ιωάννης Μετα -
ξάς να αναγκασθεί εις εξορίαν επιβιβασθείς την 20
Ιουλίου 1917 του ατµοπλοίου "Βασιλεύς Κωνσταν -
τίνος" µε προορισµό την Κορσική. Κατά την
περίοδο της εξορίας του είχε αιτηθεί η παράδοσή του
από τις Ιταλικές αρχές, προκειµένου να δικασθεί
στην Ελλάδα, πράγµα το οποίο δεν εγένετο, δεκτό
από τον Ιταλό πρωθυπουργό. Κατόπιν τούτου και
ενώ ο Μεταξάς είχε επιτύχει να εγκατασταθεί στην
ιταλική πόλη Σιένα, συνεστήθη ειδικό στρατοδικείο
το οποίο, την 14 Φεβρουαρίου 1920, τον κατεδίκασε
εις θάνατον µε την κατηγορία της εσχάτης προδο -
σίας. Τον Σεπτέµβριο του ιδίου έτους ο Ιωάννης
Μεταξάς µετακόµισε µε την οικογένειά του και
εγκατεστάθησαν στην Φλωρεντία.

Μετά το ευνοϊκό εκλογικό αποτέλεσµα για
την επάνοδο του Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Ελ -
λάδα, την 1 Νοεµβρίου 1920, ο Ιωάννης Μεταξάς

και η οικογένειά του επιστρέφουν στην Ελλάδα.
Την 25 Μαρτίου 1921, στην οικία του

Υπουρ γού Οικονοµικών Πρωτοπαπαδάκη, στην
οποία ήσαν επίσης παρόντες ο Πρωθυπουργός Γού -
ναρης και Υπουργός Στρατιωτικών Θεοτόκης, είχε
προσκληθεί και ο Μεταξάς, του προτάθηκε η Αρχι -
στρατηγία του Μετώπου, πράγµα που απέρριψε ο
Μεταξάς λόγω των θέσεων που διετήρη περί ήττας
του Ελληνικού Στρατού στο Μικρασιατικό Μέτωπο
σύµφωνα µε το υπόµνηµα που είχε καταθέσει ήδη
από το 1914. Οι συστάσεις του Ιωάννου Μεταξά επί
του θέµατος ήταν η απ΄ευθείας συνθηκολόγηση µε -
τά του Κεµάλ πράγµα το οποίο δυστυχώς δεν εισα -
κούσθη και απεφασίσθη η συνέχιση της εκστρατείας
µε τα γνωστά σε όλους τραγικά αποτελέσµατα, µε
επακόλουθο την επανάσταση Πλαστήρα-Γονατά την
11 Σεπτεµβρίου 1922 και την 14 Σεπτεµβρίου 1922
ο Μεταξάς εκλήθη εις τα Ανάκτορα του Τατοίου και
συνέταξε κατά προτροπήν του Βασιλέως, διάγγελµα
προς τον ελληνικόν  λαόν µε την εκ του θρόνου πα -
ραί τησή του υπέρ του ∆ιαδόχου Γεωργίου του Β΄.

Την 12 Οκτωβρίου 1922 αρχίζει η επίσηµη
ενασχόληση του Ιωάννου Μεταξά µε τα δρώµενα
της πολιτικής ζωής µε την ίδρυση του Κόµµατος των
"Ελευθεροφρόνων". Την 21 Οκτωβρίου 1923 εξέ -
σπασε το κίνηµα των Στρατηγών Γεωργίου Λενορ -
δο πούλου και Παναγιώτου Γαργαλίδη. Ο Ιωάννης
Μεταξάς εκατηγορήθη υπό των πολιτικών του αντι -
πάλων ότι υπεκρύπτετο όπισθεν του κινήµατος,
πράγ µα µη αληθές καθόσον ο Μεταξάς επληρο φο -
ρήθη περί τούτου µόλις την προτεραίαν της εκρή -
ξεώς του από τον Ταγµατάρχη Θεόδωρο Σκυ λα -
κάκη, ο οποίος τον επληροφόρησε εν αγνοία των
αρχηγών του κινήµατος, προκειµένου να αποφύγει
πιθανή σύλληψη και κακοποίηση εκ µέρους των
πολιτικών του αντιπάλων που είχαν την εξουσία. Ο
Μεταξάς κατόπιν σκέψεως απεφάσισε ότι έπρεπε να
εγκαταλείψει την Αθήνα πράγµα το οποίο έπραξε.
Στον Ισθµό της Κορίνθου όµως απειλήθη υπό των
κινηµατιών να µην του επιτραπεί η διέλευσις. Τελι -
κώς µετά παρέµβασιν ορισµένων φίλων του αξιω -
µατικών του επετράπη η διέλευσις και µετέβη εις
Τρίπολιν και εκείθεν µέσω Πατρών εφυγαδεύθη µε
νορβηγικό πλοίο για την Ιταλία την 28 Οκτωβρίου. 
Την 19 ∆εκεµβρίου 1923 ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄
ανεχώρησε εξ Ελλάδος κατηγορηθείς ότι ήτο ανα -
µεµιγµένος στο κίνηµα Λεοναρδοπούλου-Γαρ -
γαλίδη ορίσας ως προσωρινόν Αντιβασιλέα τον
Ναύαρχον Παύλον Κουντουριώτη. Την 11 Ια -
νουαρίου 1924 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιστρέφει
στην πολιτική σκηνή µετά την αναχώρησή του εξ
Ελλάδος κατόπιν της αποτυχίας του στις εκλογές της
1 Νοεµβρίου 1920 και αναλαµβάνει τον σχηµατισµό
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κυβερνήσεως διαλυθείσης της επαναστατικής
κυβερνήσεως Γονατά. Την 6 Φεβρουαρίου 1924 ο
Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται και αναχωρεί εκ
νέου στο εξωτερικό ενώ την κυβέρνηση αναλαµ -
βάνει ο Γεώργιος Καφαντάρης. Η κυβέρνηση Κα -
φαντάρη ανετράπη την 12 Μαρτίου 1924, καθόσον
ετέθη θέµα του κατά πόσον ο Βασιλικός Θεσµός
έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος µέσω δηµοψη φί -
σµατος, όπως υπεστήριζε ο Καφαντάρης, ή µέσω
ψηφίσµατος της Εθνοσυνελεύσεως. Οι Βενιζελικοί
αξιωµατικοί εγνωστοποίησαν στον Καφαντάρη την
αξίωση να παραιτηθεί. Τούτου παραιτηθέντος ανέ -
λαβε την διακυβέρνηση ο Αλέκος Παπαναστασίου ο
οποίος προκάλεσε ψήφισµα εκπτώσεως της ∆υ -
ναστείας.

Μετά την ούτω διαµορφωθείσα κατάσταση ο
Ιωάννης Μεταξάς εδήλωσε ότι θα συνεχίσει τον
πολιτικόν του αγώνα εντός των πλαισίων του νέου
πολιτεύµατος. 

Η κυβέρνηση Παπαναστασίου παρητήθη την
25 Ιουλίου 1924 και την διεδέχθη κυβέρνηση υπό
τον Θεµιστοκλή Σοφούλη. Η κυβέρνηση Σοφούλη
παρητήθη και εσχηµατίσθη κυβέρνηση υπό τον
Ανδρέα Μιχαλόπουλο, την 7 Οκτωβρίου 1924, η
κυβέρνηση του οποίου κατελύθη δια στρατιωτικού
πραξικοπήµατος υπό του Υποστρατήγου Θεοδώρου
Παγκάλου την 26 Ιουνίου 1925. Την 30 Σεπτεµβρίου
1926 ο Πάγκαλος διέλυσε την Εθνοσυνέλευση, ανε -
κήρυξε, την 4 Ιανουαρίου 1926, εαυτόν δικτάτορα
και εξηνάγκασε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
Παύλο Κουντουριώτη εις παραίτησιν, την 18
Μαρτίου 1926, και αυτός εξελέγη Πρόεδρος της
Παγκαλικής "∆ηµοκρατίας", παραιτούµενος του
αξιώµατός του Πρωθυπουργού και την 19 Ιουλίου
1926, εκχώρησε το αξίωµα αυτό στον Αθανάσιον
Ευταξία. Την 22 Ιουλίου 1926 εξερράγη κίνηµα υπό
τον Υποστράτηγον Γεώργιον Κονδύλη το οποίο ανέ -
τρεψε τον Πάγκαλο. Με την ανάληψη της Πρω -
θυπουργίας υπό του Κονδύλη, αυτός εκάλεσε τον
Παύλο Κουντουριώτη όπως αναλάβει εκ νέου καθή -
κοντα Προέδρου ∆ηµοκρατίας την 10 Σεπτεµβρίου
1926. Οι Ναπολέων Ζέρβας και Βασίλειος Ντερ -
τιλής αρνήθηκαν αφοπλισµό των "δηµοκρατικών"
ταγµάτων πλην όµως µετά από σχετική αναταραχή,
αναρχία, πανικό και θύµατα συνελήφθησαν και
κατεδικάσθησαν εις ισόβια δεσµά για να αµνη -
στευθούν µετ΄ολίγον.

Μετά τη διάλυση των "δηµοκρατικών"
ταγµάτων ο Κονδύλης προκήρυξε εκλογές, την 11
Νοεµβρίου 1926, όπου οι "Ελευθερόφρονες" απέ -
κτησαν δύναµη 54 βουλευτών. Επειδή τα αποτε -
λέσµατα των εκλογών δεν επέτρεπαν σχηµατισµό
Κυβερνήσεως ερρίφθη η ιδέα σχηµατισµού Οι -

κουµενικής Κυβερνήσεως υπό τον Αλέξανδρον
Ζαΐµη την 4 ∆εκεµβρίου 1926. Από την εν λόγω
Οικουµενική Κυβέρνηση απεχώρησε το Λαϊκό
Κόµµα υπό τον Παναγή Τσαλδάρη, λόγω διαφωνίας,
και την 3 Ιουνίου 1927 ανέλαβε κυβέρνηση "ευ -
ρέως" συνασπισµού υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐµη στην
οποίαν συµµετέσχον άπαντα τα κόµµατα, πλην του
Λαϊκού, αλλά και η εν λόγω κυβέρνηση παρητήθη
και την 3 Φεβρουαρίου 1928 εσχηµατίσθη νέα κυ -
βέρ νηση "µερικού" συνασπισµού µε τρία κόµµατα
ήτοι : Φιλελεύθεροι, Αγροτικοί και Ελευθερόφρονες
υπό τον Αλέξανδρο Ζαίµη. Η εν λόγω Κυβέρνηση
παρητήθη και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος της ∆η -
µοκρατίας εκάλεσε, την 4 Ιουλίου 1928, τον Ελευ -
θέριο Βενιζέλο ο οποίος εζήτησε παρ΄αυτού τη διά -
λυση της Βουλής και ούτω προκηρύχθησαν εκλογές
για την 19 Αυγούστου 1928 όπου συγκέντρωσε 182,
επί 250, βουλευτές. Ο Ιωάννης Μεταξάς στις εν
λόγω εκλογές απέτυχε προσωπικώς εις την ιδιατέραν
του πατρίδα και εδήλωσε ότι αποσύρεται της πο -
λιτικής. . Στις εκλογές της 25 Σεπτεµβρίου πάλι το
κόµµα του λαµβάνει µικρό αριθµό ψήφων και κατα -
λαµβάνει τρεις έδρες πλην όµως ο Μεταξάς κατα -
φέρνει στην Κυβέρνηση Τσαλδάρη να λάβει την θέ -
ση του Υπουργού Εσωτερικών. Η εν λόγω κυβέρ -
νηση ανετράπη υπό τον Ελευθέριον Βενιζέλο σχη -
µατίσας την 16 Ιανουαρίου 1933 Κυβέρνηση µε
πρόγραµµα την διάλυση της Βουλής και προκήρυξη
εκλογών. Οι εκλογές έλαβαν χώρα την 5 Μαρτίου
1933 στις οποίες ηττάται και την 10 Μαρτίου 1933
αναλαµβάνει την πρωθυπουργία ο Παναγής Τσαλ -
δάρης. Την 24 Μαρτίου 1933 ο Μεταξάς καταθέτει
πρόταση παραποµπής του Ελευθερίου Βενιζέλου εις
Ειδικόν ∆ικαστήριον ως ηθικού αυτουργού για κα -
τάλυση λαϊκών ελευθεριών λόγω της κινήσεως του
Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλο οι οποίοι προ -
σπάθησαν, ένεκα του δυσµενούς, για τον Ελευ -
θέριον Βενιζέλο, εκλογικού αποτελέσµατος να
κηρύξουν δικτατορία, πράγµα το οποίο απέτυχε. Η
πρόταση του Μεταξά είχε ως αποτέλεσµα οξεία
αντιπαράθεση και ο Βενιζέλος να αναγκασθεί να
αποχωρήσει της Βουλής στην οποία δεν επανήλθε
ποτέ. Την 17 Νοεµβρίου 1933 εχορηγήθη αµνηστία
στους Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλο πράγµα το
οποίο εξόργισε τον Μεταξά ο οποίος συµµετείχε
στην Κυβέρνηση Τσαλδάρη-Κονδύλη δια του Τουρ -
κοβασίλη και απεχώρησε δια της παραιτήσεως του
εν λόγω Υπουργού. Την 1 Μαρτίου 1935 έλαβε χώ -
ρα κίνηµα φιλοβενιζελικών αξιωµατικών το οποίον
κατεστάλη χάρις στα µέτρα που συνεβούλευσε ο
Ιωάννης Μεταξάς. Τα µέσα αυτά ήσαν κήρυξη
Στρατιωτικού Νόµου και Καταστάσεως Πολιορκίας,
σύλληψη Βενιζελικών παραγόντων µεµυηµένων στο
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κίνηµα, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των
στασιαστών ενώ τα πολεµικά πλοία που έλαβαν µέ -
ρος στο κίνηµα εκηρύχθησαν πειρατικά ενώ παράλ -
ληλα απεκλείσθη και ο λιµένας της Θεσσαλονίκης.
Μετά την καταστολή του Βενιζελικού κινήµατος ο
Ιωάννης Μεταξάς, την 18 Μαρτίου 1935, υπέβαλε
την παραίτησή του από τη θέση Υπουργού άνευ
Χαρτοφυλακίου, καθόσον εθεώρει ότι η κυβέρνηση
ήταν ανάξια των περιστάσεων. Την 29 Μαρτίου, σε
συνεδρίαση της Βουλής ο Μεταξάς κατηγόρησε την
κυβέρνηση ως υπεύθυνη για το "κίνηµα" λόγω ολι -
γωρίας, αµέλειας και αναποφασιστικότητας.

Την πρωίαν της 1ης Απριλίου βουλευτές του
Λαϊκού Κόµµατος και φίλοι του Μεταξά κατέλαβαν
την Βουλή. Στο συναχθέν πλήθος, οµίλησε ο Με -
ταξάς επιτεθείς εναντίον της κυβερνήσεως η οποία
δια της ανικανότητάς της παρέσχε πλήρη ασυδοσία
στους στασιαστές.

Λόγω της εκρύθµου καταστάσεως συνήλθε
το Υπουργικό Συµβούλιο, διέλυσε την Βουλή και
την Γερουσία και απεφάσισε αναθεώρηση του Συν -
τάγµατος υπό της Εθνοσυνελεύσεως και προκήρυξη
εκλογών για την 19 Μαΐου 1935.

Την 16 Απριλίου ο Μεταξάς απηύθυνε επι -
στολή στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στην οποία
τόνιζε την ανυποληψία του κοινοβουλευτισµού, τα
στρατιωτικά κινήµατα, την λεηλασία του δηµοσίου
πλούτου και την ανάγκη επαναφοράς του Πολι -
τεύµατος της Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας.

Την 14 Μαΐου 1935 δια συντακτικής πρά -
ξεως ήρθη ο Στρατιωτικός Νόµος και η προκήρυξη
των εκλογών ανεβλήθη δια την 9 Ιουνίου 1935. Την
18 Μαΐου 1935 εκυκλοφόρησε το επίσηµο όργανο
των Ελευθεροφρόνων "Εφηµερίς των Ελλήνων".
Στο πρώτο φύλλο ο Μεταξάς διακηρύσσει την έναρ -
ξιν του αγώνος δια την παλινόρθωσιν της Βα -
σιλείας.. 

Ενώ οι εκλογές πλησιάζουν ο Ιωάννης Με -
ταξάς συγκροτεί την "Ένωση των Βασιλοφρόνων"
και εγκαινιάζει εκλογικό κέντρο εις την πλατεία
Οµονοίας. Στις εκλογές της 9 Ιουνίου το κόµµα των
Ελευθεροφρόνων αναδεικνύει επτά βουλευτές. Από
τη στιγµή αυτή ο Μεταξάς ηργάζετο για την επα -
ναφορά του Γεωργίου ενώ ο Τσαλδάρης παλινω -
δούσε µεταξύ των αντιµαχοµένων παρατάξεων του
κόµµατός του τους Βασιλόφρονες και τους ∆ηµο -
κρατικούς. Την 18 Σεπτεµβρίου 1935 εδηµοσιεύθη
προκήρυξις διενέργειας δηµοψηφίσµατος για την 3
Νοεµβρίου 1935. Στο µεταξύ διάστηµα οι Τσαλ δά -
ρης και Κονδύλης διηγκωνίζοντο ποιος εκ των δύο
θα ήταν πλέον αρεστός στον Γεώργιο µε δηλώσεις
υποταγής και κολακείες, αντιθέτως ο Μεταξάς  ηρ -
γάζετο µετ' επιµονής, αντοχής και αξιοπρεπείας, βέ -

βαιος ων για το αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα του δη -
µοψηφίσµατος υπήρξε συντριπτικό για τους θια -
σώτες της ∆ηµοκρατίας. Ο Τσαλδάρης προσπάθησε
να προσεταιρισθεί τον Μεταξά προτείνοντάς του την
αρχηγία του Λαϊκού Κόµµατος, πράγµα το οποίο ο
Μεταξάς απέρριψε. Με την άφιξη του Βασιλέως
στην Ελλάδα, την 25 Νοεµβρίου 1935, οι Κονδύλης
και Τσαλδάρης, επεχείρησαν να κερδίσουν, ο καθείς
από την πλευρά του, την εύνοια του Γεωργίου. Ο
Γεώργιος µετά από σχετικές διαβουλεύσεις, ανέθεσε
τελικώς τον σχηµατισµό υπηρεσιακής κυβερνήσεως
στον Καθηγητή Κωνσταντίνο ∆εµερτζή την 30
Νοεµβρίου 1935. Ο Μεταξάς, σε ακρόαση υπό του
Βασιλέως όπου του απενεµήθη ο Μεγαλόσταυρος,
ετόνισε ότι µετά την παλινόρθωσιν θεωρεί τερµα -
τισθέντας τους πολιτικούς του αγώνες αλλά τίθεται
στη διάθεσή του εάν ποτέ ήθελεν απαιτηθεί. Την 17
∆εκεµβρίου ο Βασιλεύς ενέκρινε την διάλυση της
Εθνοσυνελεύσεως και την προκήρυξη εκλογών
Αναθεωρητικής Βουλής, δια την 26 Ιανουαρίου
1936. Στις εκλογές αυτές τα κόµµατα έλαβαν :
Φιλελεύθεροι 127, Λαϊκοί 69, Λαϊκή Ριζοσπαστική
Ένωσις 53, Κοµµουνισταί 15, ∆ιάφορες ∆ηµοκρα -
τικές Ενώσεις 15, Ελευθερόφρονες 7, Μεταρ -
ρυθµιστικοί Γκοτζαµάνη 4. ∆ηλαδή µεταξύ των 143
αντι-Βενιζελικών και 142 Βενιζελικών βουλευτών οι
κοµµουνισταί επέδρων αποφασιστικώς επί της τύχης
της Αναθεωρητικής Βουλής. Την 31 Ιανουαρίου
1936 απεβίωσε αιφνιδίως ο Γεώργιος Κονδύλης ενώ
την εποµένη ο Βασιλεύς εσυνεννοείτο µε τους πολι -
τικούς αρχηγούς δια τον σχηµατισµό βιωσίµου κυ -
βερ νήσεως. Επειδή οι προσπάθειες του Βασιλέως
έβαινον άκαρποι ούτος συνεκάλεσε την 13 Φε -
βρουαρίου 1936 Συµβούλιο του Στέµµατος άνευ
όµως αποτελέσµατος ενώ παράλληλα η κατάστασις
της χώρας εξετραχύνετο µε τους φιλελεύθερους να
ερωτοτροπούν µε τους κοµµουνιστάς πράγµα που
έπραξεν και ο Τσαλδάρης πλειοδοτών σε ανταλ λάγ -
µατα των φιλελευθέρων. Τούτο πληροφορηθείς ο
αρχηγός των φιλελευθέρων Θεµιστοκλής Σοφούλης
προσέφερεν περισσότερα υπογραφέντος µάλιστα
την 10 Φεβρουαρίου 1936 Συµφώνου φιλίας και συ -
νεργασίας µεταξύ του Σοφοκλή και του Σκλάβαινα
ως αρχηγού του κοµµουνιστικού "Παλάϊκού Με -
τώπου". Το υπόψη σύµφωνο καταργούσε το ιδιώ -
νυµο του Ελευθερίου Βενιζέλου, επιτροπές ασφα -
λείας και εκτοπισµών, αµνήστευον τους φυλακι -
σµένους κοµµουνιστάς κ.α. 

Πάντα ταύτα εξήγειρον την κοινήν γνώµην
και προς πρόληψιν εκρύθµου καταστάσεως συνεσ -
κέφθησαν την 4 Μαρτίου 1936 οι Υπουργοί Στρα -
τιωτικών Αλέξανδρος Παπάγος, Υφυπουργός Στρα -
τιωτικών Κωνσταντίνος Πλατής, Αρχηγοί Στόλου,
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Αεροπορίας, Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πό -
λεων και εξουσιοδότησαν τον Αλέξανδρο Παπάγο
να τύχει ακροάσεως υπό του Βασιλέως και να του
διατυπώσει την ευχή των στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας δια τον τερµα -
τισµόν της εκρύθµου καταστάσεως. Ο Βασιλεύς τον
προέτρεψε να υποβάλει την παραίτησίν του πράγµα
το οποίο και εγένετο. Κατόπιν τούτου ο Βασιλεύς
επέ λεξε ως Υπουργόν Στρατιωτικών τον Ιωάννην
Μεταξά. Με σοβαρότητα και αστραπιαίες κινήσεις ο
νέος Υπουργός έδωσε σαφείς και αυστηρές διαταγές
στους ∆ιοικητές των Φρουρών, Σωµάτων Στρατού
και Μεραρχιών, όπως επιβάλλουν απόλυτον πει -
θαρχία και υποταγή. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι
ότι ο Ιωάννης Μεταξάς έλεγε: "∆ώστε µου το
Υπουρ γείο Στρατιωτικών, θα µπω εκεί µέσα έτσι,
όπως είµαι, µε το µπαστουνάκι µου, και σε 24 ώρες
όλα θα πηγαίνουν ρολόϊ στην Ελλάδα".

Την 6 Μαρτίου 1936 η Γ΄Αναθεωρητική
Βουλή άρχισε τις εργασίες της µε τον Λόγον του
Θρόνου, µε Πρόεδρον της Βουλής τον Θεµιστοκλή
Σοφούλη τον οποίον εστήριξαν οι 15 ψήφοι των
κοµµουνιστών. Υφισταµένης της λαϊκής αποδο -
κιµασίας ο Σοφούλης προσπάθησε να σχηµατίσει
βιώσιµη κυβέρνηση µε τους Λαϊκούς του Τσαλδάρη,
άνευ όµως αποτελέσµατος. Κατόπιν αυτού ο Βασι -
λεύς, την 14 Μαρτίου 1936, ανέθεσε την κυβέρνηση
πάλι στον Κωνσταντίνο ∆εµερτζή ενώ Αντιπρόεδρος
παρέλαβε ο Ιωάννης Μεταξάς ο οποίος ανέλαβε
προ σωπικώς τα Υπουργεία Στρατιωτικών, Ναυτικών
και Αεροπορίας. Την 18 Μαρτίου 1936 εγνώσθη ο
θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου εις Παρισίους  ο
οποίος εσυνέβη την προτεραίαν.

Προκειµένου να παρουσιασθεί στη Βουλή η
νέα κυβέρνηση και να αιτήσει ψήφο εµπιστοσύνης ο
Ιωάννης Μεταξάς εδήλωσε ότι η τύχη της κυβερ -
νήσεως θα εξαρτηθεί εκ των ψήφων των αστικών
κοµµάτων καθόσον ο κοµµουνισµός δεν ανεγνω ρί -
ζετο ως πολιτική δύναµις καθόσον ο σκοπός του
ήταν η ανατροπή του αστικού καθεστώτος.

Την 13 Απριλίου 1936 απέθανε εκ καρδιακής
συγκοπής ο Κωνσταντίνος ∆εµερτζής και ο Βα -
σιλεύς ανέθεσε στον Ιωάννη Μεταξά την κυβέρνηση
ο οποίος, πλην των άλλων καθηκόντων του, ανέλαβε
και το Υπουργείο Εξωτερικών και την 23 Απριλίου
1936 η υπό τον Ιωάννη Μεταξά κυβέρνηση ζήτησε
ψήφον εµπιστοσύνης την οποία έλαβε την 30 Απρι -
λίου 1936 µε ψήφους 241 υπέρ και 16 κατά.

Την 2 Μαΐου 1936 ανεχώρησε δια το Βε -
λιγράδι προκειµένου να συµµετάσχει σε Βαλκανική
∆ιάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος, Τουρ -
κίας και Γιουγκοσλαβίας, στην οποία η Ελλάς ξεκα -
θάρισε την θέση της σ΄ότι αφεώρα υποχρεώσεις της

σε περίπτωση εξωβαλκανικής επιθέσεως και έτσι
απηλλάγη από την αποµόνωση που είχε περιέλθει
λόγω αυτού του θέµατος.

Το πρόβληµα που αντιµετώπισε ο Μεταξάς
µετά την επίλυση του εξωτερικού θέµατος ήταν
εσωτερικό θέµα λόγω συνεχών απεργιών τις οποίες
οργάνωναν οι κοµµουνισταί, έτσι λοιπόν, την 7
Μαΐου 1936, εκηρύχθη απεργία σιδηροδροµικών
υπαλ λήλων και καπνεργατών ενώ την 10 Μαΐου
εκηρύχθη πανελλαδική εργατική απεργία και οι
συγκρούσεις µε την αστυνοµία υπήρξαν αναπό -
φευκτες. Την 17 Μαΐου 1936 απέθανε αιφνιδίως και
ο Παναγής Τσαλδάρης ενώ εσυνεχίζοντο απεργίες
εις Λάρισα, Καλαµάτα, Λαµία, Ελευσίνα και αλ -
λαχού. Την 5 Ιουλίου 1936 οι κοµµουνιστές ελιθο -
βόλισαν οικίες, καταστήµατα και τραυµάτισαν
όργανα της τάξεως. Την 26 Ιουλίου 1936 η "Κα -
θηµερινή" σε άρθρο της, µεταξύ άλλων, ανέφερε και
τα εξής : "….Οι πολιτικοί αρχηγοί θα ώφειλον, εάν
περί τας δυσµάς του βίου τους απεφάσιζον να ενδια -
φερθούν δια την Ελλάδα, να παρακαλέσουν τον
Ιωάννην Μεταξάν να κηρύξη δικτατορίαν……".

Στις 28 Ιουλίου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς
µετέβη στον Βασιλέα στον οποίον εξέθεσε τον κίν -
δυνο τον οποίο διέτρεχε η χώρα εκ της παραλυσίας
και της διαφθοράς του πολιτικού κόσµου.

Την 31 Ιουλίου 1936 επιτροπή κοµµου νι -
στών βουλευτών µε επικεφαλής τον ∆. Γληνό και Κ.
Θέον, επαρουσιάσθη ενώπιον του Μεταξά και του
δήλωσαν : "Αν η κυβέρνησις δεν εγκατέλειπε τα µέ -
τρα της θα έκαναν απεργίες 24, 48 και 248 ωρών,
αγωνιζόµενοι ενόπλως στα πεζοδρόµια µέχρις ότου
επιβάλλουν την θέλησίν τους". Την 3 και 4 Αυ γού -
στου κοµµουνιστικές οµάδες διέτρεχαν τις οδούς
Αθηνών-Πειραιώς και έψαλλαν αναρχικά θούρια. 

Λόγω της επαπειλουµένης εξεγέρσεως και
της αδράνειας του πολιτικού κόσµου η οποία θα
µπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή, ο Ιωάννης
Μεταξάς συνεκάλεσε την 8ην εσπερινήν της 4
Αυγούστου έκτακτο Υπουργικό Συµβούλιο στο
οποίο εκθέτει τα της κοµµουνιστικής επιβουλής και
τα ενδεδειγµένα να ληφθούν µέτρα τα οποία ήσαν:
� Κήρυξις Στρατιωτικού Νόµου και αναστολή
ορισµένων άρθρων του Συντάγµατος.
� Επιστράτευσις εργατών και εργαζοµένων εις
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.
� ∆ιάλυσις της Γ΄ Αναθεωρητικής Εθνοσυνε -
λεύσεως.

Ακολούθως ο Μεταξάς ανήλθεν εις τα Ανά -
κτορα και γενόµενος δεκτός υπό του Βασιλέως εξέ -
θεσε την κρισιµότητα της καταστάσεως και υπέβαλε
προς υπογραφήν τα σχετικά Βασιλικά ∆ιατάγµατα
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τα οποία  και υπεγράφησαν αµέσως και εδηµοσιεύ -
θησαν την ιδία νύκτα στο υπ΄αριθµ. 324 Φύλλον της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, ενώ στο 323 Φύλλον
εδηµοσιεύθη ∆ιάγγελµα του Μεταξά προς τον
Ελληνικόν Λαόν. Την πρωίαν της 5 Αυγούστου, επι -
κρατούσε πλήρης τάξις καθ΄άπασαν την επικρά -
τειαν. Σηµειώνεται η αποκατάσταση της τάξεως
άνευ ουδεµίας στρατιωτικής επεµβάσεως ήταν ένα
δείγµα της ικανότητος του Ιωάννη Μεταξά ο οποίος
άρχισε να λαµβάνει τον τίτλο του Εθνικού Ηγέτου
καθόσον η ονοµαζοµένη ∆ικτατορία της 4ης Αυγού -
στου δεν ήταν επιστέγασµα προσπαθειών ενός
κόµµατος ως π.χ. το Ναζιστικόν, το Φασιστικόν και
το Κοµµουνιστικόν αλλά η προσπάθεια ενός και
µόνο ανθρώπου ο οποίος επίστευε ότι µία δυναµική
µειοψηφία συνεργούσης της αδρανείας και της
φαυλότητας του πολιτικού κόσµου θα ηδύνατο να
σύρει την χώραν σε µυρίας όσας περιπετείας. Την 10
Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς απηύθυνε από ραδιο -
φώνου λόγον προς τον Ελληνικόν Λαόν, ενδε δυµέ -
νος τον τίτλον του Εθνικού Κυβερνήτου. Ο λόγος
αυτός απευθύνετο κατά ένα µεγάλο µέρος του στην
νεολαία, την οποία ο Μεταξάς περιέβαλε µε αγάπη.
Σηµειώνω ότι σε ανύποπτο χρόνο είχα συνοµιλίες µε
ανθρώπους που έζησαν τα χρόνια της νεότητός τους
την 4 Αυγούστου και οι οποίοι σε καµία περίπτωση
δεν ήσαν προσκείµενοι στην φιλοσοφία του Μεταξά
αλλά σε ό,τι αφορά στα θέµατα της νεολαίας οµί -
λουν µε σεβασµό και αγάπη προς αυτόν.

Το έργο της 4ης Αυγούστου σε καµία περί -
πτωση δεν µπορεί να αποτυπωθεί σε ένα άρθρο,
χρειάζονται τόµοι και τόµοι. Ως εκ τούτου στη
συνέχεια θα επιχειρήσω µία τελείως συνοπτική
αναφορά σ΄αυτό.

Το έργο της 4ης Αυγούστου έχει επιµελώς
αποσιωπηθεί κυρίως µετά την πτώση της κατα -
στάσεως την οποία δηµιούργησε το ιδιότυπο καθε -
στώς της 21ης Απριλίου 1967 και ενίοτε επιχειρείται
ταυτισµός της 4ης Αυγούστου µε την 21η Απριλίου
από φορείς και πρόσωπα που το µόνο το οποίο τους
ενδιαφέρει είναι η προώθηση αριστερών ιδεών ανε -
ξαρτήτως του ιδεολογικού χώρου στον οποίον
δηλώνουν ότι ανήκουν και της οικονοµικής επιφα -
νείας τους.

Η 4η Αυγούστου αποτελεί µία εποχή ανα -
συγκροτήσεως και ανορθώσεως της Ελλάδος.
Βεβαίως το έργο της δεν έχει προβληθεί από καµία
κυβέρνηση καθόσον ένας στρατιωτικός µέσα σε µια
τετραετία έβγαλε την Ελλάδα από την αναρχία,
φαυλότητα και αρριβισµό κατ΄επάγγελµα πολιτικών
και αναξίων δια την πολιτική στρατιωτικών οι
οποίοι κατέφευγον σε στρατιωτικά κινήµατα και
δικτατορίες από το 1922 έως το 1936 και την ανόρ -

θωσε ψυχικά και ηθικά µε αποτέλεσµα σύµπας ο
Λαός  να ακολουθήσει τον αναφερόµενο ως Εθνικό
Κυβερνήτη στο έπος του 1940. Μικρόψυχοι και µι -
κρόνοες λέγουν ότι το ιστορικό ΟΧΙ ελέχθη υπό του
ελληνικού λαού. Σ΄αυτούς µπορεί να λεχθεί ότι σε
καµία περίπτωση ο λαός δεν αντέδρασε δυναµικά τα
τελευταία εξήντα χρόνια στις συνεχείς προκλήσεις
των Τούρκων όπως στα γεγονότα της Κωνσταντι -
νουπόλεως, και το Κυπριακό και αν δεχθούµε ότι
εδώ δεν υπήρχε προσβολή ελληνικού εδάφους τί
µπορούµε να πούµε για το Αιγαίο και τις γκρίζες
ζώνες µε αποκορύφωµα το "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ" του κ.
Σηµίτη; Συνεπώς αν δεν υπάρχει ο ηγέτης, ο λαός
λουφάζει (ας µου επιτραπεί η έκφρασις).

Ας δούµε τώρα πως ο Μεταξάς οδήγησε την
Ελλάδα σ΄αυτό το έπος του 40 µέσα από την εν γένει
∆ιοίκηση.

Κατ΄αρχήν έπρεπε να τακτοποιηθούν τα
εσωτερικά της Ελλάδος λόγω της µόδας του κοµ -
µουνισµού εκείνη της εποχή µε αποκορύφωµα τον
Ισπανικό εµφύλιο πόλεµο. Έτσι εδηµιουργήθη το
Υφυπουργείο ∆ηµοσίας Ασφαλείας στο οποίο υπή -
χθησαν τα Σώµατα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό
Σώµα. Με την σύστασή του ήρχισεν µια σταθερή και
έντονος δίωξις των κοµµουνιστών αλλά παράλληλα
επατάχθη και το κοινό έγκληµα, σωµατεµπορία,
ζωο κλοπή, λωποδυσία, χαρτοπαιξία, τοκογλυφία
κ.α. ∆εν δύναται να ισχυρισθεί κάποιος ότι το
Υφυπουργείο ∆ηµοσίας Ασφαλείας εδιοικείτο υπό
αγγέλων, από την άλλη όµως η καταβαράθρωση πά -
σης έννοιας κράτους απαιτούσε µέτρα σκληρά δια
τους ολίγους και ευεργετικά για τους πολλούς.

Μέχρι την 4η Αυγούστου το Κοµµουνιστικό
Κόµµα µονοπωλούσε την προστασία της εργατικής
τάξεως ενώ παράλληλα η εργοδοσία τους εκµε -
ταλλεύετο. Έτσι το Υφυπουργείο Εργασίας ερρύθ -
µισε τις σχέσεις µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας δια
του µέτρου της διαιτησίας. Επίσης εφηρµόσθη το
οκτάωρο αντί δεκαώρου των βιοµηχανικών εργα -
τών, και το επτάωρο για τους τραπεζικούς υπαλ -
λήλους και υπαλλήλους ανωνύµων εταιρειών. Το
σηµαντικότερο όµως επίτευγµα ήταν η θέσπισις του
θεσµού των "Κοινωνικών Ασφαλίσεων" που εκά -
λυψε τους εργαζοµένους από ασθένεια, τοκετό, γή -
ρας, ατύχηµα, θάνατο κ.α. Εχορήγησε επίσης σύν -
ταξη σε υπερήλικες εργάτες και ίδρυσε 200 και
πλέον Αγροτικούς Συνεταιρισµούς. Έλαβε επίσης
µέριµνα για την µόρφωση και ψυχαγωγία δηµιουρ -
γώντας την "Εργατική Εστία" µε την ίδρυση βι -
βλιοθηκών, κέντρων ψυχαγωγίας, αθλήσεως και
οργάνωση συναυλιών καθώς και µορφωτικών δια -
λέξεων. Τέλος η Πρωτοµαγιά καθιερώθηκε ως ηµέ -
ρα εορτασµού της εργασίας. Λόγω αυτών οι εκ -
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πρόσωποι της εργατοϋπαλληλικής τάξεως ανε -
κήρυξαν τον Μεταξά ως "Πρώτον Εργάτη της
Ελλάδος". Ορισµένοι αντιτείνουν ότι η ενέργεια
αυτή ήταν προϊόν κολακείας ίσως και εκφοβισµού,
δεκτή η άποψη χωρίς να σηµαίνει ότι είναι και κατ΄
ανάγκην ορθή.

Ας έλθουµε τώρα στον Αγροτικό τοµέα. Η
γεωργία λόγω του ότι η Ελλάς ήταν χώρα γεωργική
απετέλεσε ένα από τα πρώτα µελήµατα του Μεταξά
και εφήρµοσε µέτρα προς τόνωσιν αυτής, µειώνον -
τας τους τόκους των δανείων, διένειµε σίτον και
έδωσε χαµηλότοκα δάνεια στους σιτοπαραγωγούς.
∆ιένειµε 480.000 στρέµµατα νέων γαιών, διένειµε
δια της Αγροτικής Τραπέζης χιλιάδες τόνων κριθής
και αραβοσίτου σε χαµηλή τιµή, συνέστησε Ταµείο
υδραγωγικών έργων Μακεδονίας και διέθεσε πολλά
χρήµατα για αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα.
Τέλος κατήρτησε δεκαετές πρόγραµµα εκτελέσεως
µεγάλων παραγωγικών έργων. Συνυφασµένο µε την
Αγροτική πολιτική ήταν και το Υφυπουργείο Συνε -
ται ρισµών. Παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως ο
Μεταξάς δια του Α.Νόµου 1154 του 1938 ίδρυσε την
"Εθνική Συνοµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών
της Ελλάδος". Με τον αυτό Α.Νόµο µονιµοποιήθη -
καν πάντες οι µέχρι τότε υπηρετούντες συνεταιρι -
στικοί υπάλληλοι και ίδρυσε "Ταµείο Συντάξεως και
Υγείας". Επίσης ιδρύθη η "Γεωργική Συνεταιριστική
Σχολή Αθηνών". Επίσης η ίδρυση του "Οίκου του
Αγρότου" του οποίου την προεδρία διετήρει ο Με -
ταξάς, ήταν έργο της 4ης Αυγούστου. Με την ίδρυση
του Υφυπουργείου Συνεταιρισµών ετοποθετήθησαν
σε κάθε νόµο ειδικοί επίτροποι οι οποίοι επόπτευαν
και συντόνιζαν την αγροτική και οικονοµική πο -
λιτική των συνεταιρισµών της περιφέρειάς των.
Εκείνο όµως το οποίο απετέλεσε τον περιφανέστερο
σταθµό της ιστορίας της αγροτικής οικονοµίας ήταν
ο Α. Νόµος 677 του 1937 περί ρυθµίσεως των αγρο -
τικών χρεών. Με την ρύθµιση αυτή διεγράφησαν οι
καθυστερούµενοι τόκοι η δε εξόφλησις των χρεών
ερρυθµίσθη εις τα 12 έτη. Την 2 Ιουλίου 1937 ο
Ιωάννης Μεταξάς ανεκηρύχθη υπό των Γεωργικών
Οργανώσεων "Πρώτος Αγρότης της Ελλάδος"
κατ΄αντιστοιχία µε τον Εργάτη. 

Μεγάλη έµφαση εδόθη υπό της Εθνικής
Κυβερνήσεως του Ιωάννου Μεταξά σ΄ότι αφεώρα το
Υπουργείο Εσωτερικών. Κυριότερα σηµεία της
πολιτικής της 4ης Αυγούστου στο υπουργείο αυτό
ήταν η τοποθέτηση, ως Νοµαρχών, Αξιωµατικών
ε.α. εις αντικατάστασιν προσώπων τα οποία ήσαν
όργανα του φαύλου πολιτικού συστήµατος. Ανα -
διοργανώθηκαν πλήρως οι τεχνικές υπηρεσίες των
∆ήµων και τα δηµόσια έργα εξετελούντο µε ταχύ -
τητα και ποιότητα. Επίσης δια του νόµου περί "Νο -

µαρχών" καθιερώθη ευρεία διοικητική αποκέν -
τρωση. Για το σκοπό αυτό ιδρύθη το "Συµβούλιο
Αποκεντρώσεως". Έτσι το κράτος απήλλαξε τους
πολίτες να µεταβαίνουν στην πρωτεύουσα για
οποιοδήποτε θέµα τους αφεώρα. Εξάλλου έλαβον
τέλος οι συνεχείς και ατελεύτητες µεταθέσεις των
κρατικών υπαλλήλων αναλόγως µε τους εκάστοτε
πολιτικούς κρατούντες. Επίσης θα ήταν παράλλειψη
αν δεν ανεφέρετο η φροντίδα της Εθνικής Κυβερ -
νήσεως για την επιµόρφωση δηµοτικών και κοι -
νοτικών υπαλλήλων µε την ίδρυση σχετικής σχολής
στην Πάντειο. Τέλος χάρις στην ιδιοφυή προβλε -
πτικότητα του Ιωάννου Μεταξά από του 1936
διοργανώθη εκ βάθρων η Παθητική Άµυνα.

Η 4η Αυγούστου ήταν εκείνη η οποία
επέδειξε ενδιαφέρον για την πρωτεύουσα µε τη
δηµιουργία του Υπουργείου ∆ιοικήσεως Πρωτευού -
σης. Το νέο αυτό υπουργείο προέβη σε πληθώρα έρ -
γων που αφορούσαν στην επίλυση χρονιζόντων
προβληµάτων της πρωτεύουσας ως υδραυλικά,
ηλεκτρολογικά, πρασίνου, δηµοτικά λουτρά, αθλη -
τικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτικά και φιλανθρω -
πικά ιδρύµατα κ.α.

Ένα νεοϊδρυθέν Υπουργείο ήταν και το
Υφυπουργείο Τύπου-Τουρισµού και Ραδιοφωνίας.
Το Υφυπουργείο αυτό χάραζε την τουριστική προ -
βολή της χώρας µε εξωραϊσµό και ανάδειξη των
αρχαιολογικών µας χώρων, ιαµατικών πηγών και
φυσικού κάλλους.

Σ΄ότι αφορά στον τύπο, αυτός έπαυσε να
υπονοµεύει την Εθνική Ασφάλεια και να εξυπηρετεί
διάφορα συµφέροντα και η δηµοσιογραφία ήταν η
µόνη περίοδος κατά την οποία ήταν πραγµατικό λει -
τούργηµα. Ερχόµενοι τέλος στην ραδιοφωνία θα
πρέπει να τονισθεί ότι έπρεπε να έλθει ο Ιωάννης
Μεταξάς για να αποκτήσει η Ελλάς Ραδιοφωνικόν
Σταθµόν!! Η µόνη ίσως χώρα του κόσµου που δεν
διέθετε. Την 25 Μαρτίου 1938 ο Βασιλεύς Γεώργιος
ο Β΄επί τη Εθνική Εορτή προέβη αυτοπροσώπως
στα εγκαίνια του Ραδιοφωνικού Σταθµού των Αθη -
νών απαγγείλας από ραδιοφώνου το διάγγελµά του.

Σηµαντικό όµως έργον της 4ης Αυγούστου
ήτο και το επιτελεσθέν υπό του Υπουργείου ∆ι -
καιοσύνης. Κατ΄αρχήν εκκαθαρίσθη ο όγκος των
αδιεκπεραίωτων φακέλλων και έπαυσε η παρέµβαση
της εκτελεστικής εξουσίας στη ∆ικαιοσύνη. Με
πρωτοβουλίες του Υπουργείου ιδρύθησαν εταιρείες
για την προστασία αποφυλακιζοµένων καταδίκων. Η
µεγάλη πληγή της εποχής, η αλητεία, εξελοθρεύθη
πλήρως. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της εποχής ήταν
η ύψωσις λευκής σηµαίας σε επτά Πρωτοδικεία της
χώρας λόγω του ότι εστερούντο ποινικών υπο -
θέσεων.
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Ένα επίσης αξιόλογο έργο ήταν ο καταρ -
τισµός Αστικού και Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος
στη θέση αντιστοίχων πεπαλαιωµένων από της
εποχής του Καποδιστρίου. Η 4η Αυγούστου επίσης
έλαβε ευεργετική µέριµνα για την εκ βάθρων ανα -
διοργάνωση του Ταµείου Νοµικών, και µε την οργά -
νωση του Ταµείου Ασφαλίσεως Συµβολαιογράφων.
Τέλος για πρώτη φορά οργανώθηκαν ∆ικαστήρια
Ανηλίκων. Σε γενικές γραµµές στον τοµέα της
∆ικαιοσύνης υπήρξε µια έντονη προσπάθεια ανυ -
ψώσεως του κύρους των λειτουργιών της.

Ένα νεοϊδρυθέν επίσης υπουργείο ήταν το
Υφυπουργείο Αγορανοµίας. Χάρις στην προνοη -
τικότητα του εν λόγω Υφυπουργείου η Ελλάς ευρέθη
µε τις δηµόσιες αποθήκες πλήρεις τροφίµων και
αγαθών κατά την 28 Οκτωβρίου 1940. Στα επι -
τεύγµατα του Υφυπουργείου ήταν η διατήρηση των
αγαθών σε χαµηλές τιµές. Επατάχθη η αισχροκέρ -
δεια και ο περιορισµός των µεσαζόντων ενώ υπήρξε
σταθερότης τιµών ακόµη και κατά τη διάρκεια του
πολέµου.

Σ΄ότι αφορά στον οικονοµικό τοµέα το
Υπουργείο Οικονοµικών επετέλεσε αληθείς άθλους.
Κατ΄αρχήν ισοσκέλισε ελλειπείς προϋπολογισµούς
χωρίς βαριά φορολογία χάρις στο συµµάζεµα των
δαπανών και της ψυχολογίας που διαµορφώθηκε.
Βιοµηχανία και επιχειρήσεις απερρόφησαν τους
ανέργους µε παράλληλη αύξηση αποδοχών. Επε -
βλήθη φορολογία στα αποθεµατικά κεφάλαια των
Ανωνύµων Εταιρειών, ηυξήθη ο φόρος στα είδη πο -
λυ τελείας και ηλαττώθη στα είδη πρώτης ανάγκης.
Επετεύχθησαν υψηλοί ρυθµοί αναπτύξεως λόγω
αυξήσεως της Εθνικής παραγωγής µε αποτέλεσµα
την αύξηση των εσόδων του κράτους. Η ακολου -
θουµένη κυβερνητική πολιτική στην οικονοµία σε
συνδυασµό µε την πολεµική προπαρασκευή της χώ -
ρας σ΄ότι αφορά παραγγελίες πολεµικού υλικού και
οχυρωµατικά έργα και µεγάλα έξοδα για την
κοινωνική πρόνοια, θα µπορούσε αυτή και µόνο
αυτή να δικαιολογήσει τα απαραίτητα ερείσµατα
στην αποδοχή της 4ης Αυγούστου στη συνείδηση
των Ελλήνων.

Εκεί που κυριολεκτικά η 4η Αυγούστου έχει
επιτελέσει τεράστιο έργο ήταν στο Υφυπουργείο
Τ.Τ.Τ. δηλαδή της Ταχυδροµικής, Τηλεγραφικής και
Τηλεφωνικής Υπηρεσίας. Κατ΄αρχήν οργανώθηκε η
υπηρεσία επιταγών και δεµάτων µε παράλληλη
µείωση ταχυδροµικών τελών, επίσης αυξήθηκαν οι
τηλεγραφικές γραµµές και κατασκευάσθηκε δίκτυο
ανταποκρίσεως όλων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου
Πελάγους. Τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια αναδιορ -
γανώθηκαν µε απλούστευση διαδικασιών ενώ
οργανώθηκε η διαβίβαση αλληλογραφίας µέσω

αγροτικών διανοµέων.
Η 4η Αυγούστου έλαβε επίσης µέτρα σε

θέµατα Υγείας δια του Υπουργείου Κρατικής Υγείας
και Αντιλήψεως. Τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε
κυρίως το εν λόγω υπουργείο ήταν σ΄ότι αφεώρα :
� Ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και δια -
βιώσεως
� Υποσιτισµό
� Μεταδοτικά νοσήµατα
� Ενδηµικές νόσους
� Πληµµελή διατροφή βρεφών

Η 4η Αυγούστου κατέστησε το υφιστάµενο
Πατριωτικό Ίδρυµα ως ένα εκ των κυριοτέρων
οργάνων του Υπουργείου για την προστασία της
µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, της γεροντικής
ηλικίας και ίδρυσε λαϊκά συσσίτια, υπνωτήρια,
ορφανοτροφεία, οικοτροφεία και παιδικούς σταθ -
µούς για τις εργαζόµενες µητέρες. Επιπλέον η
προσοχή εστράφη επί του προσφυγικού ζητήµατος
το οποίο ευρίσκετο εις οξεία φάση.

Η Ελλάς από της συστάσεώς της ως κράτος
ουδέποτε είχε αξιόπιστη συγκοινωνιακή πολιτική οι
βάσεις της οποίας ετέθησαν επί 4η Αυγούστου δια
του Υπουργείου Συγκοινωνιών το οποίον υπό την
προσωπικήν εποπτείαν του Ιωάννου Μεταξά κατήρ -
τισε πρόγραµµα εκτελέσεως δηµοσίων έργων, οδο -
ποιίας, λιµενικών εγκαταστάσεων και εντός τριών
ετών κατασκευάσθηκαν άνω των 3.000 χιλιοµέτρων
οδοί. Επίσης κατασκευάσθηκε ένας µεγάλος αριθ -
µός αντιπληµµυρικών και αποστραγγιστικών έργων,
υπονόµων και δηµοσίων κτιρίων. Επίσης ελήφθη
µια σειρά µέτρων για το προσωπικό των σιδη ρο -
δρόµων, τροχιοδρόµων και αυτοκινήτων. Τέλος
έλαβε διάφορα µέτρα για την ανάπτυξη των εκδρο -
µών και µείωση της τιµής των εισιτηρίων.

Εν εκ των πλέον σηµαντικών επιτευγµάτων
της κυβερνήσεως του Ιωάννου Μεταξά υπήρξε και η
συγκοινωνιακή πολιτική. Κατ΄αρχήν ο λιγνίτης ο
οποίος είναι κατ΄εξοχήν ελληνικό προϊόν αντικα -
τέστησε τον εισαγόµενο γαιάνθρακα µε τεράστιο
οικονοµικό όφελος. Ένα άλλο σηµαντικό επίτευγµα
ήταν η βιώσιµος εκµετάλλευσις των Σιδηροδρόµων
Πειραιώς, Αθηνών, Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ) καθ -
όσον λόγω της αναπτύξεως των ταχυπλόων ατ -
µόπλοιων και των λεωφορείων είχε επέλθει πλήρης
µαρασµός των τραίνων τα οποία όταν το 1889 παρε -
δίδοντο εις χρήσιν είχαν θεωρηθεί ως κοσµο -
ϊστορικό γεγονός. Επίσης ελήφθησαν µέτρα για την
βελτίωση της κινήσεως των Σιδηροδρόµων Ελλη -
νικού Κράτους (ΣΕΚ) όλα αυτά πλην του οικονο -
µικού οφέλους είχαν και σπουδαιότητα κατά τον
πόλεµο εναντίον του Άξονος.
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Εκεί όµως που ο Ιωάννης Μεταξάς έθεσε
στην κυριολεξία τον εαυτόν του ήταν το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ειρήσθω εν
παρόδω ότι το Εθνικής ενόχλησε τη νέα κυβέρνηση
και το απέκοψε!!). Λόγω των ανατρεπτικών ιδεών
διαφόρων "διανοουµένων" είχε εκτραπεί η παιδεία
από τις αρχές της και είχε διαβρωθεί το εθνικό φρό -
νηµα των διδασκάλων µε αποτέλεσµα να υπάρχει
εκχυδαϊσµός της γλώσσας που αποτελεί την αφετη -
ρία της µορφώσεως. Η πρώτη ενέργεια του Ιωάννου
Μεταξά ήταν να ιδρυθούν πρωτότυπα δηµοτικά σχο -
λεία µε εφαρµογή νέων µεθόδων εκπαιδεύσεως. Με
µία άλλη διάταξη εθεσπίσθη η κατόπιν ειδικής εξε -
τά  σεως προαγωγή των δηµοδιδασκάλων µε απο τέ -
λε σµα τον υγιή ανταγωνισµό τούτων. Σηµειώνεται
ότι εντός µιας τριετίας ιδρύθησαν 1739 δηµοτικά
σχολεία και διορίσθηκαν 3288 δηµοδιδάσκαλοι. Η
κυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά κατήργησε τον νό -
µο του Ελευθερίου Βενιζέλου περί εκλογής ανω τά -
των εκπαιδευτικών συµβούλων ανά τριετία µε ψη -
φοφορία δηµοδιδασκάλων και καθηγητών µε απο -
τέλεσµα οι διδάσκαλοι και καθηγητές να έχουν µε -
τα τραπεί σε φαύλους κοµµατάρχες.

Περίωπτον θέσιν στις προσπάθειες του Ιωάν -
νου Μεταξά είχε η ελληνοπρεπής διαπαιδαγώγηση
της νεολαίας σ΄ότι αφορά πνευµατική µόρφωση και
σωµατική ανάπτυξη. Σ΄ότι αφορά την Εκκλησία ο
Ιωάννης Μεταξάς ανασύνταξε τον Καταστατικό της
Χάρτη και έλαβε ειδική µέριµνα για την οικονοµική
βελτίωση των ιερέων ενώ µερίµνησε παράλληλα για
αποπεράτωση υφισταµένων και ανέγερση νέων
ναών.

Σ΄ότι αφορά στην Εξωτερική Πολιτική αυτή,
µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, διηύθυνε προ -
σω πικώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µε αντικειµενικό
σκοπό όπως, χωρίς να προκαλεί αντιθέσεις, να έχει
φιλικές σχέσεις µε όλες τις χώρες, να προετοιµάζεται
για τον επερχόµενο πόλεµο που είχε προβλέψει όταν
οι άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες (Τσαµπερλαίν)  στρουθο -
καµιλίζοντες εθεώρουν ότι ουδέποτε θα ελάµβανε
χώραν.

Η εξωτερική πολιτική του Ιωάννου Μεταξά
ήταν προσανατολισµένη προς την πλευρά των συµ -
µάχων και όλα αυτά όταν ο Πλαστήρας διαµένων εις
Παρισίους επεχείρησε δι΄επιστολής του να µεσο -
λαβήσει όπως η Ελλάς να ταχθεί παρά το πλευρόν
του άξονος. Αν και γερµανικής παιδείας ο Ιωάννης
Μεταξάς στην εξωτερική πολιτική δεν είχε αισθή -
µατα και ανθρώπινες αδυναµίες αλλά ως γνήσιος
τεχνοκράτης διέβλεπε, ότι το συµφέρον της Ελλάδος
ήταν να ταχθεί µε το πλευρό των συµµάχων. Βε -
βαίως η συµβολή του ασκητικού Βασιλέως Γεωρ -
γίου του Β΄ήταν καθοριστική στον τοµέα αυτό.

Ο Ιωάννης Μεταξάς από νεαράς ηλικίας
ήταν γνώστης των διεθνών προβληµάτων και ενώ ως
στρατιωτική ιδιοφυία δεν είχε ανάγκη αποδείξεως
έµελλε η εν γένει πολιτική του σταδιοδροµία να τον
κατατάξει µεταξύ των αρίστων αν όχι τον άριστο
Έλληνα πολιτικό µε αποκορύφωµα την θέση που
έλαβε την 28 Οκτωβρίου 1940 σε συνδυασµό µε τις
πολιτικές κινήσεις και πολεµική προπαρασκευή της
χώρας κατά την περίοδο 1936-1940.

Εκείνο βεβαίως το οποίο υπήρξε η κορωνίς
της προσπάθειας του Ιωάννου Μεταξά υπήρξε το
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης όπου το έργο όντως
υπήρ ξε κολοσσιαίο. Κατ΄αρχήν το Υπουργείο αυτό
ήταν υπό την άµεσον εποπτεία του Βασιλέως Γεωρ -
γίου του Β΄. Ο Ιωάννης Μεταξάς παρέλαβε τις Ένο -
πλες ∆υνάµεις κυριολεκτικώς εν αποσυνθέσει λόγω
των πολλαπλών κινηµάτων της περιόδου 1922-1935
ενώ το υλικό ήταν ανεπαρκές και πεπαλαιωµένο και
οι αποθήκες κενές, οχυρωµατικά έργα δεν είχαν εκ -
τε λεσθεί ενώ οι συγκοινωνίες οι οποίες εξυπη ρετού -
σαν την προς πόλεµο προπαρασκευή ήσαν κακώς
οργανωµένες και το οδικό δίκτυο ήταν τελείως πα -
ρα µεληµένο.

Ο Στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος στο
σύγγραµµά του "Ο Ελληνικός Στρατός και η προς
πόλεµον προπαρασκευή του" αναφέρει τα εξής :
"…..Εις το θλιβερόν τούτο κατάντηµα οδηγήθη η
χώρα εκ της αδιαφορίας και της ανικανότητος
κυβερνήσεων και στρατιωτικών αρχηγών ήτις έφθα -
σεν µέχρι του σηµείου ώστε ουδ΄απλή συνεννόησις
µεταξύ αυτών να έχει επέλθει…..". Μνηµονεύεται
απλώς προς απόδειξιν της ως άνω έκθεσης του
Στρατιωτικού Ακολούθου εις Βουλγαρίαν: "……Η
προέλασις του Βουλγαρικού στρατού µέχρι Θεσ -
σαλονίκης θα αποτελεί δι΄αυτόν στρατιωτικόν
περίπατον….". Το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης
περιελάµβανε τρία Υφυπουργεία: Στρατιωτικών,
Ναυτικών και Αεροπορίας. Κατ΄αρχήν το Υπουργείο
Στρατιωτικών επεδίωξε και επέτυχε :
� Εκτίµησιν δυνατοτήτων των αντιπάλων
� Ακριβή γνώσιν των υλικών πόρων της
χώρας.
� Εξεύρεσιν χρηµατικών πόρων.
� Οργάνωσιν βιοµηχανικής, γεωργικής, κτη -
νοτροφικής και εν γένει οικονοµικής δυνατότητος
της χώρας.
� ∆ηµιουργίαν επαρκών συγκοινωνιών πάσης
µορφής.
� Αύξησιν θητείας.
� Ενίσχυσιν προσωπικού και υλικού παρα µε -
θορίων µονάδων.
� Αύξησιν µαθητών εισερχοµένων εις Στρα -
τιωτικήν Σχολήν Ευελπίδων.
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� Αύξησιν και ποιοτική βελτίωση Εφέδρων
Αξιωµατικών.
� Εντατική εκπαίδευσιν και µετεκπαίδευσιν
µονίµων στελεχών.
� Εκτέλεσιν µεγάλων ασκήσεων υπό την
παρακολούθησιν του Βασιλέως και ∆ιαδόχου
Παύλου, Πριγκίπων Ανδρέα και Πέτρου, Πρω -
θυπουργού, Αρχιστρατήγου και πλειάδας ανωτάτων
αξιωµατικών.

Σ΄ότι αφορά οχυρωµατικά έργα εξετελέ σθη -
σαν αµυντικά έργα κατά µήκος των Ελληνοβουλ -
γαρικών συνόρων η καλουµένη "Γραµµή Μεταξά".
Τα έργα αυτά εσχεδιάσθησαν υπό την επίβλεψιν και
τον έλεγχο του Ιωάννου Μεταξά µε τοιαύτην τεχνι -
κήν και στρατηγικήν εντέλεια ώστε να καταπλήξουν
τους επιτιθέµενους κατ΄αυτών Γερµανούς. Την
τελειότητα των έργων της "Γραµµής Μεταξά"
περιγράφει σχετική έκθεσις των Γερµανών η οποία
αναφέρει τα εξής : "…..Επιθεωρήσαµε κατ΄εντολήν
του Γενικού Στρατηγείου όλας τας οχυρωµατικάς
γραµ µάς εις την Ευρώπην, αρχίζοντες από της γραµ -
µής Μαζινώ µέχρι της Πολωνικής αµυντικής γραµ -
µής. Ουδαµού ευρήκαµεν οχυρωµατικά έργα τόσον
τελείας κατασκευής και στρατηγικής τέχνης όσον εις
την Ελλάδα…..".

Σ΄ότι αφορά το πολεµικό υλικό ελήφθη
µέριµνα για την συµπλήρωση και επισκευή του
οπλισµού. Μια µικρή εικόνα αποτελούν οι διατι -
θέµενες πιστώσεις της περιόδου 1923-1928 ανερ -
χόµενες εις 3.290.000 δρχ. ενώ από της 4ης Αυ -
γούστου 1936 έως 28 Οκτωβρίου 1940 διετέθησαν
9.616.000 δρχ. Η κυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά
τη εισηγήσει του Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Πα -
πάγου εισήγαγε τον θεσµό της πολιτικής και οικο -
νοµικής επιστρατεύσεως ενώ ο Μεταξάς ανέλαβε
προσωπικώς την προεδρία του σχετικού συµ -
βουλίου. Ως εκ του ως άνω θεσµού ουδείς ηλικίας
κάτω των 30 ετών έτυχεν αναστολής ενώ παράλ -
ληλα εθεσπίζετο και η συµµετοχή των γυναικών
κυρίως σε νοσοκοµειακή περίθαλψιν. Τέλος επα νήλ -
θε η πειθαρχία στο στράτευµα η οποία είχε καταλυ -
θεί από την πληθώρα των κινηµάτων της περιόδου
1922-1935.

Σ΄ότι αφορά το Βασιλικό Ναυτικό προσε -
τέθησαν στην δύναµη του Στόλου δύο αντιτορ πιλ -
λικά τελειοτάτου τύπου τα "Βασιλεύς Γεώργιος" και
"Βασίλισσα Όλγα". Επίσης προεβλέφθη η ναυπή -
γησις εν Ελλάδι δύο ετέρων αντιτορπιλλικών η
οποία εµαταιώθη λόγω του εκραγέντος Αγγλογερ -
µανικού πολέµου. Εκεί επίσης που εδόθη βαρύτης
ήταν σ΄ότι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού.
Για πρώτη φορά δε από συστάσεως του ελληνικού

κράτους ιδρύθηκαν τα Ναυπηγεία του Σκαραµαγκά
καθώς επίσης και κατασκευή νεωρίου για επισκευή
σκαφών 2500 τόννων.

Σηµαντικό βάρος όµως εδόθη στην Παρά -
κτια Άµυνα µε την οργάνωση του οµωνύµου συ -
στήµατος προκειµένου ο πολεµικός και εµπορικός
µας στόλος να καταφεύγει ασφαλώς οσάκις υπήρχε
ανάγκη. Έτσι ουδείς ηδύνατο να προσεγγίσει νευ -
ραλ γικά σηµεία της χώρας, λιµένες, ναυτικές βάσεις,
ναυτικά οχυρά κ.α. χάρις στο υπόψιν δίκτυο.

Τέλος σ΄ότι αφορά το Υφυπουργείο Αεροπο -
ρίας την 4ην Αυγούστου 1936 είχε σοβαρότατο έργο
καθόσον το από του 1930 υφιστάµενο Υπουργείο
Αεροπορίας είχε µηδενικό έργο λόγω ελλείψεως
πιστώσεων. Με την ανάληψη της εξουσίας από την
4ην Αυγούστου ευρέθη σε λίαν δυσµενή θέσιν
καθόσον :
� Το 1935 υπήρξε το έτος αυξήσεως τιµών των
αεροσκαφών λόγω του επερχοµένου Β΄Παγκοσµίου
Πολέµου.
� Η πρόοδος της Αεροπορικής Βιοµηχανίας
υπήρξε εκρηκτική µε αποτέλεσµα αεροσκάφη που
παρεδίδοντο στην ενέργεια ήσαν ταυτόχρονα
παρωχηµένα.
� Ο αριθµός του προσωπικού της Αεροπορίας
ήταν λίαν ανεπαρκής.

Παρά τις ως άνω αντιξοότητες η κυβέρνηση
του Ιωάννου Μεταξά επροχώρησε µε δυσκολία στην
εφαρµογή εφοδιασµού δύο αεροσκαφών µε επι -
πτώσεις όµως στον χρόνο παραδόσεως µέχρι και
µαταίωση λόγω του Ελληνοϊταλικού Πολέµου.
Ανεξαρτήτως όµως τούτων η 28η Οκτωβρίου εύρεν
την Ελλάδα µε συγκροτηµένη Αεροπορία και
εκπαιδευµένους πιλότους οι οποίοι συνέβαλαν
αποφασιστικώς στον νικηφόρο αγώνα.

Προφανώς είναι αδύνατον µέσα σ΄ένα άρθρο
να περιγραφεί η όλη στρατιωτική και πολιτική
διαδροµή του Εθνικού Κυβερνήτου Ιωάννου Με -
ταξά. Όσα εν τάχει ανεφέρθησαν είναι αδύνατον να
φωτίσουν την προσωπικότητα του ανδρός εδώ όµως
τίθεται το ερώτηµα προς τί η αποσιώπηση αν όχι η
απαξίωση του έργου του; Για κάθε καλόπιστο ο
χρόνος είναι µε το µέρος του, η ιστορία θα δείξει την
εµβέλεια της προσφοράς του Ιωάννου Μεταξά στην
Ελλάδα παραµερίζοντας τις µικρότητες των πολι -
τικών οι οποίοι µας κυβερνούν, αν µας κυβερνούν,
µικρότητες οι οποίες εκπηγάζουν από την σύγκριση
του Ιωάννου Μεταξά όχι µόνο για τους µεταπολε -
µικούς κυβερνήτες αλλά και µε αυτόν τον Ελευθέριο
Βενιζέλο ο οποίος από το 1922 και εντεύθεν ουδέν
το αξιόλογον έχει να παρουσιάσει αλλά άφησε µια
Ελλάδα τελείως ανυπόληπτον. Μια σύγκριση του
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έργου της 4ης Αυγούστου όπως αυτό λίαν συνοπτι -
κώς εξετέθη σε καµία περίπτωση δεν θα ήταν κο -
λακευτικό για τις µετά την 4ην Αυγούστου κυβερ -
νήσεις. Τίθεται ένα απλούν ερώτηµα δια τους συκο -
φάντες της 4ης Αυγούστου. Τί θα συνέβαινε µε τα
πολιτικά δρώµενα µεταξύ 1936-1940 εάν δεν είχε
επιστρέψει ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄και δεν είχαν
αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας οι στιβαρές
χείρες του Ιωάννου Μεταξά µε Κονδύλη, Πάγκαλο,
κινηµατίες, φαύλους πολιτικούς και τον Βενιζέλο
νεκρόν; Μια λογική απάντηση είναι, δεν θα υπήρχε
το ΟΧΙ, που είτε θέλουν είτε δεν θέλουν διάφοροι
κύκλοι το είπε µε ηχηρό τρόπο ο Ιωάννης Μεταξάς
ο οποίος είχε στρέψει και αναβαθµίσει ο ηθικό και
το φρόνηµα του λαού ώστε να ταυτισθεί µε την
γραµ µή πλεύσεως του Βασιλέως Γεωργίου και του
ιδίου καθόσον είχε την διορατικότητα να προβλέψει
νίκη των συµµάχων αυτός ο Γερµανοτραφής! Έτσι
λοιπόν οι διάφοροι κυβερνήτες µας φροντίζουν εδώ
και εξήντα χρόνια να σβήσουν από την µνήµη των
Ελλήνων την ιστορία µε χαρακτηρισµούς όπως φα -
σί στας, δικτάτωρ κ.α. αφαιρώντας παράλληλα τις
λίγες ονοµασίες πλατειών και οδών που είχαν
αποτισθεί ως φόρος τιµής στον Εθνικό Κυβερνήτη
ενώ παράλληλα τιµάται µε άγαλµα η αµφιλεγόµενη
προσωπικότητα του Βελουχιώτη. Όλα αυτά βέβαια

συµβαίνουν σε µία χώρα µε κατ΄επίφασιν αριστερή
συνείδηση στην πλειονότητα των κατοίκων της µε
προοδευτικές ιδέες και θέσεις αλλά όµως σ΄ότι αφο -
ρά την τοποθέτησή τους περί τα οικονοµικά σε προ -
σωπικό και µόνο επίπεδο είναι επικινδύνως δεξιάς
µε µαύρο χρήµα, φοροκλοπή, εκµετάλλευση εργα -
σίας και ανθρώπινης υπόστασης πράγµατα που
προσπάθησε και "έβγαλε" κυριολεκτικά από τον
Έλληνα ο µπάρµπα Γιάννης.

Το αν ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξεν ή όχι
Εθνικός Κυβερνήτης επαφίεται στο χρόνο καθώς και
στην ευθυκρισία του καθενός.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α

1."Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος", Σπύρου
Μαρκεζίνη
2.Εγκυκλοπαίδεια "∆ΟΜΗ"
3."Επιµορφωτική Γενική Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια",
Εκδόσεις "ΦΑΡΟΣ"
4."Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος", Νίκου Αντωνακέα
5."Ιωάννης Μεταξάς" http:// el.wikipedia.org
6."Γεώργιος ο Β΄. Ο Άνθρωπος, ο Έλλην, ο Βασιλεύς",
Εκδόσεις "ΚΟΡΝΑΡΟΥ"
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Από το 2003 άρχισε σταδιακά να ενεργοποιείται
η αποφασισθείσα νέα δοµή του ΝΑΤΟ. ∆ύο κυρίως στοι-
χεία της επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου :
Το CAOC-7 Λάρισας (Combined Air Operation Center -
Μεικτό Συνδυασµένο Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρή-
σεων) και το NATO CC-Air, Izmir (NATO Command
Componet-Air, Ismir- Νατοϊκό Αεροπορικό Στρατηγείο
Σµύρνης). Αντιπροσωπεύουν βασικά δύο γειτονικές αλλά
στην ουσία αντίπαλες χώρες στην ίδια συµµαχία, αφού η
Τουρκία προσπαθεί να αµφισβητήσει κυριαρχικά δι-
καιώµατα της Ελλάδας στο Αιγαίο.

CAOC-7 Λάρισας και ΝΑΤΟ CC-Air Izmir

H Ελλάδα µε τη νέα δοµή του ΝΑΤΟ διατήρησε
το CAOC-7 Λάρισας, το ένα µεταξύ των τεσσάρων που
διατηρήθηκαν στη Ν. Ευρώπη (JFC Naples IT) χωρίς να
έχουν περιοχή ευθύνης, ενώ δέκα CAOC΄s καταργή-
θηκαν σε όλη την Ευρώπη. Το CAOC είναι γνωστό και
ως CARS, γράµµατα πού είναι αρχικά άλλων λέξεων και
σηµαίνουν το ρόλο και τις αρµοδιότητες των CAOC΄s
ήτοι : Combined Air Operation (Συνδυασµένες Αεροπο-
ρικές Επιχειρήσεις), Air Control Center (Κέντρα Ελέγ-
χου), Recognised Center (Κέντρο Αισθητήρων) και
Sensors Fusion Center (Κέντρο Συγχώνευσης
Αισθητήρων).

Η Τουρκία µε τη νέα δοµή του ΝΑΤΟ διαθέτει
στη Σµύρνη το µοναδικό ΝΑΤΟ CC-Air-Izmir στη
Ν.Ευρώπη (JFC Naples IT), που αντικατέστησε το ΑΙR-
SOUTH Nάπολης. Απέκτησε, δε, πλήρη επιχειρησιακή
ετοιµότητα το 2006. Έχει υποδιοίκηση και ενεργεί
επιθεωρήσεις σε όλα τα CAOC΄s Ν. Ευρώπης, συνεπώς
και το CAOC-7 Λάρισας. Εκδίδει βασικές οδηγίες
επιχειρήσεων και µπορεί να εκτελεί αποστολές και εκτός
Ν.Ευρώπης. ∆ιεξάγει ασκήσεις σε περιοχές που καθο-
ρίζονται από τα Νατοϊκά έγγραφα και λοιπές διαταγές.
Συµβουλεύει το Νατοϊκό ∆ιοικητή της Ν. Ευρώπης
(CJFC-Naples) για αεροπορικά θέµατα.

Θέσεις - Αντιθέσεις

Η Τουρκία, εκµεταλλευόµενη τη Νατοϊκή αρχή
της "εναλλακτικότητας των ∆ιοικητών" επέτυχε να
εναλλάσσεται στη ∆ιοίκηση του CAOC-7 Λάρισας και
Τούρκος ∆ιοικητής. Πράγµα που δεν είχε γίνει στο πρώτο
χερσαίο Στρατηγείο Λάρισας. Αυτό, βέβαια, θα µπορού-
σε να είχε αποφευχθεί εάν το θέµα εγείρετο µε επίταση,
στην αρχή των συζητήσεων για τη νέα δοµή του ΝΑΤΟ.
Αργότερα, όµως, η δυναµική του συµβιβασµού είχε εξα-
σθενίσει.

Επιπλέον υφίσταται και η Νατοϊκή αρχή : τα
Εθνικά υπερισχύουν των Νατοϊκών συµφερόντων την
οποία αρχή µπορεί να επικαλείται η Ελλάδα στις
επιδιώξεις της. Ωστόσο, τα Νατοϊκά έγγραφα στα οποία
στηρίζεται η αρχή συνήθως τροποποιούνται, εκσυγχρο-
νίζονται και αποδυναµώνουν τα Εθνικά έναντι των

Νατοϊκών συµφερόντων. Παλαιότερα ο Έλληνας Νατοϊ-
κός ∆ιοικητής στην Αν. Μεσόγειο, ο COMEDEAST,
αλλά και πρόσφατα το χερσαίο Νατοϊκό Στρατηγείο
Λάρισας καταργήθηκαν µε την αλλαγή της Νατοϊκής
Στρατηγικής και µε τη νέα δοµή του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Η Τουρκία δε φαίνεται να ενοχλείται από την
προοπτική για την κατάργηση του CAOC-6 Eskisehir και
από τις τυχόν διευρυµένες αρµοδιότητες του CAOC-7
Λάρισας, αφού έχει το ΝΑΤΟ CC-Air-Izmir. Εξάλλου, η
διασύνδεση Radars µεταξύ ΝΑΤΟ CC-Air-Izmir και του
CAOC-7 Λάρισας για κοινή εικόνα στη Ν.Α. Ευρώπη,
αποτελεί πάγια Τουρκική επιδίωξη. Όταν, όµως, το
Νατοϊκό σύστηµα αναγνώρισης φιλίων-εχθρού (IFF)
αναγνωρίζει ως φίλια Νατοϊκά τα εισερχόµενα απρο-
ειδοποίητα τουρκικά αεροσκάφη (α/φ) στο FIR Αθηνών
και µε υπερπτήσεις ελληνικών νησιών, τα α/φ της
Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας θα τα αναχαιτίζουν.

Πάντως, ο επιχειρησιακός έλεγχος µιας περιοχής,
υπό κανονικές συνθήκες, δεν σηµαίνει αυτόµατα και
κυριαρχικά δικαιώµατα. Ωστόσο, σε περιοχές µε ιδιαι-
τερότητες, µπορεί να αποτελέσει τον προθάλαµο των
κυριαρχικών δικαιωµάτων γι΄αυτούς που τα επιβου-
λεύονται, όπως στο Αιγαίο.

Για ισορροπηµένη κατάσταση, προβλέφθηκε :
όταν ∆ιοικητής του CAOC-7 Λάρισας είναι Τούρκος ο
Επιτελάρχης στο ΝΑΤΟ CC-Air-Izmir να είναι Έλληνας.
Όµως, ο Επιτελάρχης, πολύ περισσότερο σ΄αυτή την
περιοχή, δεν µπορεί να επηρεάσει και πολύ την απόφαση
του ∆ιοικητού, αφού κύρια αποστολή του είναι να
συντονίζει διαδικασίες µέσα στο Στρατηγείο για την
υλοποίηση της απόφασης του ∆ιοικητού. Ευτυχώς ίσως,
που ∆ιοικητής του ΝΑΤΟ CC-Air-Izmir είναι Αµερικανός
Αντιπτέραρχος.

Συµπέρασµα

Η Ελλάδα στη νέα δοµή του ΝΑΤΟ έχει επιτύχει
το δυνατό εφικτό, να διατηρήσει το CAOC-7 Λάρισας. Η
συγκυρία των αντιτιθεµένων επιδιώξεων από τα νέα και
πολλά κράτη-µέλη ως και η ανάγκη για λιγότερα Στρα-
τηγεία δεν επέτρεψαν το επιθυµητό. ∆εν υπήρξε, όµως,
άλλη δυνατότητα επιλογής. Η λύση αποχώρησης από το
ΝΑΤΟ δοκιµάσθηκε το 1974 και χρειάσθηκαν 25 περίπου
χρόνια µετά για να ξαναέχουµε ισότιµη καρέκλα στο Να-
τοϊκό τραπέζι. Μόνο µε σαφείς, αποφασιστικές, σταθερές
και διαχρονικές "κόκκινες" γραµµές και µέσα από το
ΝΑΤΟ µπορούµε να υπερασπίσουµε καλύτερα και τα
εθνικά µας συµφέροντα και στο Αιγαίο.

Η Τουρκία πέτυχε το επιδιωκόµενο. Να µεταφέ-
ρει το ΑΙRSOUTH από τη Νάπολη στη Σµύρνη, που απε-
τέλεσε µακροχρόνια τουρκική επιδίωξη. Υπολογίζει και
µε τις Νατοϊκές διαδικασίες να προωθεί τις επιτακτικές
βλέψεις της στο Αιγαίο. Πολλάκις, η αδικαιολόγητη ου-
δετερότητα του ΝΑΤΟ µεταξύ κρατών-µελών και η δική
µας καλή ευρωπαϊκή διάθεση, ενισχύει τις τουρκικές
ορέξεις.

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Η ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ Η ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση
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Η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ)
στην υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), υστερεί κατά
πολύ της προόδου που έχει πετύχει η ΕΕ στους το-
µείς της οικονοµίας, δηλαδή στη δηµιουργία της
ενιαίας αγοράς και κοινού νοµίσµατος. Η προσπά-
θεια και η φιλοσοφία της αποκτήσεως από την ΕΕ
κοινής και ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, είναι ταυ-
τόχρονη και παράλληλη µε τη θεµελιώδη αρχή της
Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως.

Μετά το πέρας του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου
και στα πρώτα χρόνια του Ψυχρού το 1954, ξεκίνησε
η προσπάθεια για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αµυν-
τικής Κοινότητος, ιδέα που δεν ολοκληρώθηκε σε
πρακτικό επίπεδο, κυρίως λόγω της υπάρξεως του
ΝΑΤΟ που για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ήταν η
βάση της συλλογικής αµύνης της συµµαχίας γενικό-
τερα και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών χωρών που
ανήκαν σ΄αυτό. Έτσι η ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση
(∆ΕΕ), ο αµυντικός πυλώνας της ΕΟΚ, δεν απέκτη-
σε ποτέ τις δυνατότητες υλοποιήσεως πραγµατικής
αµυντικής πολιτικής υπέρ των µελών της.

Το 1970 υλοποιήθηκε η πολιτική της λεγο-
µένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, στο
πλαίσιο της οποίας τα κράτη µέλη της ΕΟΚ, προ-
σπάθησαν να συντονίσουν τις θέσεις τους σε τρέ-
χοντα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας
κυρίως τις πρωτοβουλίες του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα κοσ-
µοϊστορικά γεγονότα όπως, η κατάρρευση της Ενώ-
σεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών και
των κοµµουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, η διάλυση του Συµφώνου της
Βαρσοβίας, το πέρας του Ψυχρού Πολέµου, η µονο-
κρατορία των ΗΠΑ, η επανένωση της Γερµανίας και
ο πρώτος πόλεµος στο Ιράκ, επέφεραν την έντονη
αµφισβήτηση του ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη της ιδέας
όπως η ΕΕ αποκτήσει την ΚΕΠΠΑ, ώστε όχι µόνο
οικονοµικά αλλά και πολιτικά να είναι ένας ισχυρός
και υπολογίσιµος παίκτης στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.

Κατά την υπογραφή το 1992 στο Μάαστριχτ
της συνθήκης ιδρύσεως της ΕΕ, περιελήφθη και η
δηµιουργία της ΚΕΠΠΑ, ώστε αυτή να συγκροτεί το

δεύτερο πυλώνα του οικοδοµήµατος της ΕΕ. Τη
δηµιουργία της ΚΕΠΠΑ υπεστήριζαν Γαλλία,
Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο και
Ελλάδα, ενώ οι Ατλαντιστές (Ηνωµένο Βασίλειο,
Ολλανδία, Πορτογαλία), ήταν αντίθετες µε το
εγχείρηµα. Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση για
την ΚΕΠΠΑ:

α. Τα κράτη µέλη της ΕΕ δεσµεύτηκαν
να διασφαλίσουν ότι οι Εθνικές Εξωτερικές
Πολιτικές τους θα είναι συµβατές µε τις κοινές
θέσεις της ΕΕ και να συντονίζουν τη δράση τους
στους διεθνείς οργανισµούς και διασκέψεις.

β. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα
πλαίσια της ΚΕΠΠΑ αποκτά χαρακτήρα οργάνου,
αρµοδίου για τον καθορισµό γενικών αρχών και
προσανατολισµών, θέσπιση κοινών στρατηγικών και
σηµαντικών αρµοδιοτήτων στην άµυνα.

γ. Η Προεδρία του Συµβουλίου είναι
αυτή που εκπροσωπεί την ΕΕ στα θέµατα ΚΕΠΠΑ,
επικουρούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα του
Συµβουλίου ως Υπάτου Εκπροσώπου της ΚΕΠΠΑ
και το κράτος της εποµένης προεδρίας, έχοντας τη
συνολική ευθύνη διαχειρίσεως της ΚΕΠΠΑ (η
λεγοµένη τρόϊκα).

δ. Οι σκοποί της ΚΕΠΠΑ είναι :
(1) Η διαφύλαξη κοινών αξιών,

θεµελιωδών συµφερόντων και της ακεραιότητας της
Ενώσεως.

(2) Ενίσχυση της ασφαλείας και
η διατήρηση της ειρήνης.

(3) Η διεθνής συνεργασία, η
ανάπτυξη της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου
και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
των θεµελιωδών ελευθεριών.

Η ∆ΕΕ, όπως είδαµε, αποτελούσε το
µοναδικό πλαίσιο συνεργασίας των ευρωπαϊκών
χωρών στον τοµέα της αµύνης, µέχρι τη συνθήκη
της Νίκαιας, οπότε και τα όργανα αυτής (Ινστιτούτο
Μελετών, ∆ορυφορικό Κέντρο), µετατράπηκαν σε
υπηρεσίες της ΕΕ (1/1/2002).

Έτσι πλέον η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφά-
λειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) αποτελεί τον επιχειρη-
σιακό βραχίονα της ΚΕΠΠΑ για θέµατα στρατιω-

H KOINH EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕΠΠΑ)
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
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τικών και µη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ,
έχοντας ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να
αναπτύξει το πολιτικό και στρατιωτικό της δυναµικό
στους τοµείς διαχειρίσεως κρίσεων, προλήψεως
συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο, να συµβάλει στη
διατήρηση της παγκόσµιας ειρήνης και ασφάλειας,
σύµφωνα µε τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Η
ΕΠΑΑ επί του παρόντος δεν προβλέπει δηµιουργία
Ευρωστρατού και αναπτύσσεται σε συντονισµό µε
το ΝΑΤΟ.

Τα όργανα της ΕΠΑΑ είναι η Στρατιωτική
Επιτροπή και το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ, τα
οποία είναι µόνιµες πολιτικές και στρατιωτικές
δοµές που διασφαλίζουν την αυτόνοµη και λειτουρ -
γική αµυντική πολιτική της Ενώσεως.

Στα πλαίσια αυτά και µε τη συνθήκη του
Άµστερνταµ (1999) συµπεριελήφθηκαν και νέες
αποστολές για την ΕΕ, στα πλαίσια της αποφάσεως
για την ΚΕΠΠΑ του Μάαστριχτ (η οποία περιείχε
την προοπτική της κοινής αµυντικής πολιτικής), οι
λεγόµενες αποστολές Petersburg που αφορούν :

α. Ανθρωπιστικές αποστολές ή απο -
στολές για την αποµάκρυνση υπηκόων κρατών
µελών από εµπόλεµες περιοχές ή περιοχές κρίσεως.

β. Αποστολές διατηρήσεως ειρήνης.
γ. Αποστολές για διαχείριση κρίσεως,

καθώς και επιχειρήσεις για αποκατάσταση ειρήνης.

Ουσιαστική ώθηση στην ανάπτυξη της
ΕΠΑΑ αποτελεί η Γαλλο-Βρετανική (Ηνωµένο
Βασίλειο) συνάντηση κορυφής στο St Malo, στην
οποία τονίσθηκε η ανάγκη αυτονόµου δράσεως της
ΕΕ, µε την επισήµανση ότι η ΕΕ θα αναλαµβάνει
δράση µόνο εάν το ΝΑΤΟ δεν παρεµβαίνει και δεν
δηµιουργούνται επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, καθο -
ρίζοντας την αρχή της συµπληρωµατικότητος σ΄ότι
αφορά την ΕΠΑΑ.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας
(Γερµανία) τον Ιούνιο του 1999 και οι αποφάσεις
του, αποτελούν τη ληξιαρχική πράξη δηµιουργίας
της ΕΠΑΑ, αφού τα µέλη του έλαβαν υπόψη τους τα
θετικά για την ΕΠΑΑ συµπεράσµατα και αποφάσεις
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ (επετειακή 50ή
σύνοδος κορυφής της Ουάσιγκτον, Απριλίου 1999).

Η στρατιωτική συνιστώσα για την ΕΠΑΑ,
τέθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ το 1999 στο
Ελσίνκι, όπου και αποφασίσθηκε η δηµιουργία
δυνατότητος της ΕΕ να αναπτύσσει εντός 60 ηµερών
και κατά τη διάρκεια ενός έτους δύναµη 60.000
ανδρών (15 Ταξιαρχίες περίπου), υποστηριζόµενη
από τα απαραίτητα µέσα (ξηράς, αέρος, θαλάσσης)
έως το 2003. Αυτός ήταν ο γενικός στρατιωτικός

στόχος (Ηeadline Goal).
Από το σηµείο αυτό και σταδιακά, µε διά -

φορες αποφάσεις, καθορίσθηκαν η ανάπτυξη της µη
στρατιωτικής συνιστώσας µε στόχο τη δηµιουργία
αστυνοµικής δυνάµεως και µηχανισµού ταχείας
αντιδράσεως για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών για παροχή βοήθειας σε πολίτες (Φέϊρα
2000), η βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ στην
πρόσληψη συγκρούσεων και διαχειρίσεως κρίσεων
µε στρατιωτικά και πολιτικά µέσα (Γκέτεµποργκ
2001) και η αρµοδιότητα διαχειρίσεως κρίσεων να
τεθεί υπό την αιγίδα του Συµβουλίου.

Η πρώτη φορά κατά την οποία η ΕΕ απέ -
κτησε συγκεκριµένη και κοινά αποδεκτή Στρα τη -
γική για την Ασφάλεια, ήταν το 2003 κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Στη Στρατηγική
αυτή περιγράφονται οι απειλές και προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η ΕΕ και οι µακροπρόθεσµοι στόχοι
της. Ως απειλές καθορίσθηκαν η τροµοκρατία, τα
όπλα µαζικής καταστροφής, οι περιφερειακές συγ -
κρούσεις και το οργανωµένο έγκληµα. Η ανάπτυξη
της στρατηγικής αυτής ήταν απολύτως απαραίτητη,
ώστε στο µέλλον να µην υπάρχουν στρατηγικές και
διαφωνίες, ανάλογες µε αυτές που υπήρξαν το 2003
και για τον δεύτερο πόλεµο κατά του Ιράκ που
κήρυξε ο Μπους, χωρίς απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ, όταν οι λεγόµενοι Ατ -
λαν τιστές της ΕΕ, πρωτοστατούντος του Ηνω µένου
Βασιλείου, προέβησαν σε ενέργειες που διέσπασαν
την ενιαία εξωτερική πολιτική της .

Στη Συνταγµατική Συνθήκη της ΕΕ, η οποία
µετά τα αρνητικά δηµοψηφίσµατα σε Γαλλία και
Ολλανδία απορρίφθηκε, στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ
και της ΕΠΑΑ είχε προβλεφθεί η θεσµοθέτηση
θέσεως Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ, ενώ δια -
τηρείτο η αρχή της οµοφωνίας στον τοµέα της ΚΕ -
ΠΠΑ στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο.

Η απόρριψη του Ευρωσυντάγµατος, οδή -
γησε στη σύνταξη και έγκριση της νέας "Μεταρ -
ρυθµιστικής Συνθήκης", η οποία ήδη αντιµετωπίζει
προβλήµατα εγκρίσεως (∆ηµοψήφισµα Ιρλανδίας,
µη επικύρωση από την Τσεχία) και τα οποία
πιστεύεται ότι θα ξεπερασθούν. Η νέα συνθήκη
(Μεταρρυθµιστική Συνθήκη ή Συνθήκη της
Λισαβώνος) προβλέπεται :

α. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για
θέµατα ΚΕΠΠΑ δεν αναβαθµίζεται σε Υπουργό
Εξωτερικών, αλλά διατηρεί τη διπλή ιδιότητα της
Προεδρίας του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων
και µίας θέσεως εκ των Αντιπροέδρων της
Επιτροπής, αυτής του αρµοδίου για τις εξωτερικές
σχέσεις. Ενισχύεται επίσης η παρουσία της ΕΕ στο
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ΣΑ/ΟΗΕ, µε τη δυνατότητα του Υπάτου Εκπρο -
σώπου να παρουσιάζει την κοινή θέση της ΕΕ.

β. ∆υνατότητα του Ευρωπαϊκού Συµ -
βουλίου να εκδίδει αποφάσεις για τα στρατηγικά
συµφέροντα και τους στόχους της Ενώσεως.

γ. Η ΚΕΠΠΑ να έχει διακυβερνητικό
χαρακτήρα, διατηρουµένης της αρχής της οµο -
φωνίας, επιτρεποµένης όµως ειδικής πλειοψηφίας
στις αποφάσεις του Συµβουλίου όταν επιλαµβάνεται
θέµατος µετά από πρόταση του Υπάτου Εκπρο -
σώπου.

δ. Η συνδροµή των µελών κρατών υπέρ
άλλου κράτους της Ενώσεως, που δέχεται ένοπλη
επίθεση, µε παροχή βοήθειας, έχει προβλεφθεί ως
ρήτρα στα θέµατα της ΕΠΑΑ. Αυτό όµως δεν θίγει
τις υποχρεώσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ούτε την
ουδετερότητα ορισµένων κρατών (προστατεύεται η
Τουρκία).

ε. ∆ιεύρυνση των αποστολών τύπου
Petersburg όπου προστίθενται οι περιπτώσεις κοινών
δράσεων αφοπλισµού, παροχής στρατιωτικών
συµβουλίων, της προλήψεως συγκρούσεων και της
σταθεροποιήσεως µετά το πέρας των συγκρούσεων
και της καταπολεµήσεως της τροµοκρατίας έδαφος
τρίτων χωρών.

στ. Η εξουσία του Συµβουλίου να αναθέτει
εκτέλεση αποστολής σε οµάδα κρατών µελών που
το επιθυµούν και η σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανι -
σµού Άµυνας και η δυνατότητα "Μονίµου" συνερ -
γα σίας µεταξύ µελών κρατών που πληρούν τα
υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και
το επιθυµούν. 

Στα πλαίσια της δηµιουργίας στρατιωτικών
δυνατοτήτων για την ΕΠΑΑ, ο στόχος της
δηµιουργίας ενός Σώµατος Στρατού µέχρι το 2003,
ήταν εξωπραγµατικός, καθόσον αφ΄ενός µεν
υπήρχαν δυνάµεις που είχαν προσφερθεί από τα
έθνη, αφ΄ετέρου όµως ενιαία προετοιµασµένη και
εκπαιδευµένη δύναµη δεν υπήρχε. Μπροστά σε
αυτή την κατάσταση, τον Μάϊο του 2004 απο -
φασίσθηκε η δηµιουργία 13 Οµάδων Μάχης (Battle
Groups - BGs), ως δυνάµεων ταχείας αντιδράσεως.
Κάθε Οµάδα Μάχης έχει δύναµη 1.500 στρατιω -
τικών µε ετοιµότητα αναπτύξεως εντός 15 ηµερών.
Η Ελλάδα συµµετέχει στην αµφίβια Οµάδα Μάχης
µαζί µε την Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ
διαθέτει επιπλέον το Κέντρο Συντονισµού Ναυτικών
Μεταφορών του ΓΕΕΘΑ. Η συνδροµή της Ελλάδος
στην αµφίβια αυτή δύναµη, που έχει ως βάση της
την Ισπανο-Ιταλική αµφίβια δύναµη (SIAF/SILF),
είναι ένας Λόχος Πεζοναυτών και ένα Αρµαταγωγό.

Επιπλέον η Ελλάδα ανέλαβε ως έθνος πλαί -
σιο, τη δηµιουργία µιας Πολυεθνικής Οµάδας
Μάχης (BG)µε την Βουλγαρία (προσφέρει Λόχο
Πεζικού), τη Ρουµανία (προσφέρει ∆ιµοιρία Χη -
µικού Πολέµου και Οµάδα Ψυχολογικών Επιχει -
ρήσεων) και της Κύπρου (προσφέρει Μονάδα
Υγειονοµικού), ενώ η Ελλάδα το Επιτελείο και το
µεγαλύτερο µέρος της δυνάµεως.

Παρά τις προσφορές δυνάµεων, υφίστανται
ακόµη σηµαντικές ελλείψεις σε ορισµένους τοµείς
δυνατοτήτων, όπως οι Στρατηγικές Αεροµεταφορές,
που είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις εκτός του
εδάφους της ΕΕ και σε επικοινωνίες. Παρά τις προ -
σπάθειες και τους στόχους που τέθηκαν για κάλυψη
των ελλείψεων αυτών, τούτο δεν κατέστη δυνατόν
λόγω απροθυµίας των Ευρωπαίων να διαθέσουν
πιστώσεις, που προτιµούν να τις ωθούν σε άλλους
τοµείς. Αναµένεται ότι µέχρι το 2011 οι απαιτήσεις
στους προαναφερθέντες τοµείς θα καλυφθούν στο
µεγαλύτερο ποσοστό.

Τα σοβαρότατα προβλήµατα στην ενδυ -
νάµωση της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ οφείλονται
κυρίως στην πολιτική των ΗΠΑ που υλοποιείται
µέσα στην ΕΕ από τα φιλοατλαντικά µέλη της
Ενώσεως, µε κύριο εκπρόσωπο το Ηνωµένο Βασί -
λειο. Το θέµα όπως προαναφέραµε, της δηµιουργίας
της ΕΠΑΑ αποφασίσθηκε µετά τη σύνοδο του St
Malo. Η θέση των ΗΠΑ για την ΕΠΑΑ είναι, όχι
αποσύνδεση (συµπληρωµατικότητα µε ΝΑΤΟ), όχι
διπλές προσπάθειες, όχι διάκριση (για να
προστατευθούν χώρες µέλη του ΝΑΤΟ που δεν
ανήκουν στην Ένωση όπως η Τουρκία). Ακολούθως
τόσο στο Ελσίνκι όσο και στη Νίκαια (σύνοδοι
κορυφής), αποφασίσθηκαν, ο τρόπος ενηµερώσεως
των µη µελών που συµµετέχουν σε µία επιχείρηση,
ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος της ΕΠΑΑ και η συµµετοχή
των µη µελών. Η Τουρκία φοβούµενη πιθανούς
αποκλεισµούς σε βάρος της, κατέβαλε προσπάθεια
µέσω ΗΠΑ και Ηνωµένου Βασιλείου να θέσει
εµπόδια στην πρόοδο της ΕΠΑΑ, µε συνέπεια να
καθορισθεί ότι "Η ΕΠΑΑ δεν θα στραφεί εναντίον
ενός συµµάχου και θα σέβεται τις υποχρεώσεις των
µελών της ΕΕ προς τα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ, και ότι
στις επιχειρήσεις την όλη διαχείριση θα έχουν οι
συµµετέχουσες χώρες, ενώ σε περίπτωση που θα
υπήρχε ανάγκη για υλοποίηση επιχειρήσεων σε
γειτονική περιοχή, µε συνέπεια να επηρεάζεται η
εθνική ασφάλεια χώρας µέλους του ΝΑΤΟ, όχι όµως
µέλους της ΕΕ, θα γίνεται διάλογος. Μετά από
εκατέρωθεν πιέσεις και υποχωρήσεις τελικά το 2002
υπογράφηκε η συµφωνία µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ για
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τη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων και αργότερα
η συµφωνία για το χειρισµό διαβαθµισµένων
υλικών. Η τελευταία συµφωνία µετά από φιλότιµες
και επιτυχείς προσπάθειες της Τουρκίας, αποκλείει
την Κύπρο, σ΄ότι αφορά τα Νατοϊκά διαβαθµισµένα
υλικά, ως χώρας µη µέλους του ΝΑΤΟ. Εδώ θα
πρέπει να θέσουµε το θέµα της παθητικής στάσεως
και µη κατανοητής, εκ µέρους της Ελλάδος-Κύπρου,
όταν κατά την πρόσφατη Γαλλική Προεδρία,
αποφασίσθηκε η ενηµέρωση επί διαβαθµισµένων
υλικών της ΕΕ και των µη µελών αυτής που ανήκουν
στο ΝΑΤΟ, ώστε να υποβοηθείται η λήψη
αποφάσεων και η σχεδίαση επιχειρήσεων.

Από της ολοκληρώσεως αυτών των ενερ -
γειών η Ένωση ανέλαβε τις παρακάτω επιχειρήσεις :

α. Allied Harmony στην ΠΓ∆Μ.
β. Βοσνία - Ερζεγοβίνη (Αστυνοµική -

Στρατιωτική).
γ. ΑΡΤΕΜΙΣ στο Κονγκό.
δ. ATALANTA για αντιµετώπιση της

πειρατείας και άλλες.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις

της ΕΕ που γίνονται µε µέσα του ΝΑΤΟ, τη διοί -
κηση της επιχειρήσεως αναλαµβάνει ο D-SACEUR
και το Επιτελείο του ΝΑΤΟ ( η συµµετοχή του
ΝΑΤΟ καλύπτει και την σχεδίαση).

Προβλήµατα ΕΠΑΑ

Ενώ οι σκέψεις και τα σχέδια για την ΚΕΠ -
ΠΑ και ΕΠΑΑ ήταν φιλόδοξα και µεγαλε πήβολα, η
όλη προσπάθεια σ΄ότι αφορά τα αποτε λέσµατα
κρατά µικρό καλάθι.

Οι λόγοι είναι, οι σοβαρές ελλείψεις σε µέσα,
ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµικούς πόρους λόγω
απροθυµίας των κρατών µελών να συνεισφέρουν
ουσιαστικά, µε συνέπεια την ύπαρξη χαµηλών στρα -
τιωτικών δυνατοτήτων, η συνεργασία µε το ΝΑΤΟ
σε ήσσονος σηµασίας θέµατα και αποστολές, η
έλλειψη δοµής διοικήσεως και δυνάµεων της ΕΕ που
να εξασφαλίζουν εκπαίδευση, επιχειρησιακή ετοιµό -
τητα και έγκαιρη σχεδίαση.

Επιπλέον η προσπάθεια προωθήσεως της
ΕΠΑΑ αντιµετωπίζει την άρνηση πολλών χωρών
µελών της Ενώσεως να προσαρµόσουν την πολιτική
τους υπέρ της ΕΕ, τις διαφορές µεταξύ κρατών
µελών σ΄ότι αφορά τη στάση τους προς το ΝΑΤΟ,
όπως οι Ατλαντιστές στους οποίους πλέον των
γνωστών (Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία κ.λ.π.)

προστέθηκαν ως νέα µέλη οι πρώην κοµµουνιστικές
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες η
φιλοσοφία του εκκρεµούς αποδεικνύεται πλήρως,
δείχνοντας έτσι το στρατηγικό λάθος της Ενώσεως
για την επέκτασή του προς Ανατολάς χωρίς όρους.
Εάν αυτά συµβαίνουν στην ΕΕ µε τις χώρες αυτές,
που σε κάθε περίπτωση υφίσταται επίπεδο συνεν -
νοήσεως, καταλαβαίνει κανείς τι θα συµβεί (πράγµα
που πρέπει να απευχόµεθα) εάν η Τουρκία ενταχθεί
στην ΕΕ.

Οι αδυναµίες αυτές επηρεάζουν την ΚΕΠΠΑ
και ΕΠΑΑ αρνητικά ενώ σε µεγάλα ζητήµατα που
αφορούν αυτή καθ΄εαυτή την Ευρώπη, η Ένωση δεν
έχει ενιαία φωνή και κυρίαρχο ρόλο, όπως π.χ. στον
ΟΑΣΕ και στο φόρουµ αυτού για τη Συνεργασία και
Ασφάλεια (µείωση και έλεγχος εξοπλισµών) που
αφορούν κυρίαρχα την Ευρώπη και τον κύριο ρόλο
παίζει το ΝΑΤΟ (ΗΠΑ). Περαιτέρω και µε βάση την
προοπτική όπως το ΝΑΤΟ µετεξελιχθεί από αµυν -
τικό οργανισµό σε οργανισµό παγκοσµίου ασφα -
λείας, θεωρείται βέβαιο ο ρόλο της ΕΕ θα είναι δευ -
τερεύων και συµπληρωµατικός. Φωτεινές εξαιρέσεις
σ΄ότι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον
τοµέα της ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, αποτελούν οι Γαλλία
και Γερµανία και οι λεγόµενοι Ευρωπαϊστές, που
υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή αυτονοµία σε θέµατα
αµύνης και ασφαλείας. Είναι απολύτως βέβαιο ότι
εφόσον η ΕΕ δεν αποκτήσει αυτονοµία στα θέµατα
της ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, σε µία περίοδο που ο
µονοπολισµός που επέβαλαν οι ΗΠΑ υποχωρεί και
νέοι παγκόσµιοι παίκτες αναδύονται, η Ένωση θα
παραµείνει ένας πολιτικός νάνος.

Η χώρα µας έχει συµφέρον να συνεχίζει να
υποστηρίζει σθεναρά, µαζί µε τους Ευρωπαϊστές την
ανάγκη υπάρξεως µιας αξιόπιστης εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ενώσεως, µε
τα απαραίτητα επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε η ΕΕ
να καταστεί ισχυρός παράγοντας παγκοσµίως.
Οµοίως η υποστήριξη εκ µέρους της χώρας µας, της
δηµιουργίας ισχυράς διαστάσεως αµύνης και
ασφάλειας στα πλαίσια της ΕΠΑΑ, είναι στην ορθή
κατεύθυνση, καθόσον µόνο έτσι η ΕΕ θα αναπτύξει
αξιόπιστη και άξια σεβασµού εξωτερική πολιτική.
Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και αναπτυχθεί
ο αµυντικός πυλώνας της Ενώσεως, η αρχή της
συµπληρωµατικότητας θα πρέπει να τεθεί σε άλλη
βάση και όχι οπωσδήποτε αυτήν που σήµερα πρε -
σβεύουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και επιφυλάσ σουν
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Στις βουλευτικές εκλογές βρεθήκαµε για
λίγες µέρες στην ακριτική Θράκη. Εχουµε γράψει σε
διάφορα κείµενά µας για την ευαίσθητη γεωστρα-
τηγικά αυτή περιφέρεια. Η περιφέρεια Α. Μακε-
δονίας-Θράκης έχει βεβαίως σηµαντικά οικονοµικά/
κοινωνικά προβλήµατα. Ορισµένα από αυτά είναι
σύµφυτα µε τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά
στην κοινωνικοοικονοµική δοµή της περιοχής. Η
Θράκη, περιφέρεια κυρίως αγροτική και σχετικά
αραιοκατοικηµένη, είναι - σύµφωνα µε τα διάφορα
στατιστικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται στις
Βρυξέλλες - µια από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περι-
φέρειες της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Ιδιαίτερα σοβαρά
είναι τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. Απο-
ψιλώνεται το αγροτικό επάγγελµα αν και αυτό έχει
ακόµα πολλά να προσφέρει στον τόπο. Προβλήµατα
έχουν και οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, τους
οποίους πλήττει η ύφεση (ιδιαίτερα στην οικοδοµή).
Τέλος υπάρχει ανάγκη στοχευµένων δηµόσιων υπο-
δοµών. Το 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της
Εγνατίας οδού, διευρωπαϊκού συγκοινωνιακού δι-
κτύου µήκους περίπου 700 χλµ. από την Ηγουµε-
νίτσα µέχρι τους Κήπους.

Αλλά κυρίως, η Θράκη παραµένει στο επί-
κεντρο ενός σπουδαίου γεωπολιτικού διακυβεύ-
µατος, τόσο µέσα στα όρια της Ελληνικής επικρά-
τειας, αλλά και διεθνούς. ∆εδοµένων της παραµεθο-
ρίου θέσης της, του σηµαντικού αριθµητικά µου-
σουλµανικού µειονοτικού στοιχείου, του φυσικού
και ορυκτού πλούτου της, η ελληνική Θράκη απο-
τελεί περιοχή µε µεγάλη γεωπολιτική σηµασία.
Ογδονταέξι χρόνια µετά την υπογραφή της Συν-
θήκης της Λωζάννης έχει φανεί ότι οι επιλογές της
όχι µόνο δεν υλοποιήθηκαν, αλλά αλλοιώθηκαν µε
τη συνέργεια των εθνικιστικών πολιτικών της Τουρ-
κίας και του συστήµατος πελατειακών σχέσεων της
Ελλάδας. Αυτά ενώ η προστατευόµενη από την
Συνθήκη µειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της
Ιµβρου και της Τενέδου έχει σχεδόν εξαφανισθεί
λόγω της εξοντωτικής συµπεριφοράς της Τουρκίας.
Και ενώ το Οικουµενικό Πατριαρχείο παρεµποδίζε-
ται ποικιλοτρόπως στις εκδηλώσεις του από

εγκάθετους εθνικιστικούς κύκλους και βλέπει τη
µείωση του ρόλου του ως πνευµατικού κέντρου των
Ορθοδόξων παγκοσµίως από τις τουρκικές αρχές.
Και παραµένουν οι βάσιµες µετά το 1974 ανησυχίες
ότι θα µπορούσε η µειονότητα να αποτελέσει πηγή/
εστία δυνητικής σύγκρουσης σε ενδεχόµενη επιδίω-
ξη επαναχάραξης των συνόρων. Είναι γνωστό ότι
από τους πρώτους µήνες του 2008 στο Συµβούλιο
της Ευρώπης και στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο δη-
µιουργήθηκε και λειτουργεί λόµπι της ∆υτικής
Θράκης.

Κάποιος που θα διάβαζε τουρκικές ιστοσε-
λίδες τις µέρες πριν από τις εκλογές, θα διαµόρφωνε
την εντύπωση ότι στην ελληνική Θράκη υπήρχαν
µόνο µειονοτικοί υποψήφιοι. Μάλιστα προωθούνταν
εντέχνως, ακόµα και µέσα από τις πιο ακραιφνείς
εθνικιστικές ιστοσελίδες (χαρακτηριστικά αυτή των
''Γκρίζων Λύκων''), η υποστήριξη των υποψηφίων
των κοµµάτων της ''κεντροαριστεράς'', κυρίως του
ΠΑΣΟΚ. Οι ιστοσελίδες αναδηµοσίευαν κείµενα
και συνεντεύξεις των υποψηφίων µουσουλµάνων
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τα τουρκόφωνα έντυπα της Κο-
µοτηνής και της Ξάνθης, σε µια προσπάθεια να
µοιραστούν ''αποτελεσµατικά'' τα κουκιά και να
εκλεγούν αυτοί οι υποψήφιοι. Κρατικά τηλεοπτικά
κανάλια και εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας δεν
έκαναν την παραµικρή αναφορά σε χριστιανούς
υποψηφίους, επιδιδόµενα σε µια εκστρατεία στή-
ριξης των ισχυρών µειονοτικών υποψηφίων, επιχει-
ρώντας ακόµα και την έκπληξη. Με την προβλεπό-
µενη πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, ήθελαν την
εκλογή στο Νοµό δύο … µουσουλµάνων κυβερνη-
τικών βουλευτών. Στην πολύ απίθανη περίπτωση
που η Ν.∆. ερχόταν πρώτο κόµµα, επιδιωκόταν να
υπάρχει η εκλογή των µειονοτικών ώστε να είναι
ένας σε κάθε κόµµα, παράλληλα µε την εκλογή δύο
µειονοτικών στην Ξάνθη αναλόγως µε τους συσχε-
τισµούς που θα υπήρχαν. Ο πήχης της εκλογής
µειονοτικών βουλευτών είχε ανεβεί πολύ ψηλά και
σ'αυτό είχαν συστρατευτεί όλοι οι µηχανισµοί
παρέµβασης στο πολιτικό παιχνίδι. Η γραµµή θα
δινόταν µέσω των θρησκευτικών λειτουργών.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ::
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΞΟΥΣΙΑΣ

Tου Θεόδωρου Μπατρακούλη
∆ρ Γεωπολιτικής, ΣΕΠ στο ΕΑΠ

22223333



Σηµειωτέον ότι οι ιµάµηδες παρέµεναν για σειρά
µηνών απλήρωτοι µέχρι την ηµέρα των εκλογών.
Χιλιάδες ετεροδηµότες ψηφοφόροι ήρθαν από την
Τουρκία. Οι εκδότες των τουρκόγλωσσων τοπικών
εντύπων περνούν ατέλειωτες ώρες στο τουρκικό
Προξενείο, προκειµένου να έχουν την καλύτερη δυ -
νατή στρατηγική διείσδυσης. Ο Τούρκος πρόξενος
της Κοµοτηνής Μουσταφά Σαρνίτς είχε αναλάβει
προσωπικά την υλοποίηση του σεναρίου να ενι -
σχυθεί στις εκλογές αυτές η εκπροσώπηση του µειο -
νοτικού στοιχείου. 

Τα τελικά εκλογικά αποτελέσµατα στους δύο
νοµούς δεν υπήρξαν τόσο ικανοποιητικά για τις
επιθυµίες της Τουρκίας. Στο νοµό Ροδόπης το ΠΑ -
ΣΟΚ κατέλαβε δύο έδρες και η Νέα ∆ηµοκρατία 1
έδρα. Από το ΠΑΣΟΚ εκλέγονται ο θεολόγος Αχµέτ
Χατζηοσµάν µε 15.347 και ο δικηγόρος Γεώργιος
Πεταλωτής µε 14.155 σταυρούς προτίµησης. Από τη
Ν∆ επανεκλέγεται ο Ευριπίδης Στυλιανίδης (µε θη -
τεία στα υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών) µε
17.008 σταυρούς. Στο Νοµό Ξάνθης εκλέχθηκαν
δύο βουλευτές από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ένας από τη
Ν.∆. Πρώτος βουλευτής - για δεύτερη συνεχόµενη
αναµέτρηση - αναδείχτηκε ο 39χρονος γιατρός Τσε -
τίν Μάντατζη, πρώην πρόεδρος της Τουρκικής
Ενωσης Ξάνθης (ΤΕΞ) - την πενταετία 2000-2004 -
και πρώην αντιδήµαρχος Τοπείρου, µε 17.269 σταυ -
ρούς. Εκλέχθηκε επίσης ο δικηγόρος Σωκράτης Ξυ -
νί δης (ΠΑΣΟΚ) µε 9.480 σταυρούς. Η Ν∆ πήρε µία
έδρα. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Γιώργος Κοντός επανεξελέγη µε 10.714 σταυρούς.
Εκτός έµεινε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής
Παναγιώτης Σγουρίδης.

Σε εφηµερίδες της Κοµοτηνής διαβάσαµε
ορισµένες προεκλογικές ειδήσεις και σχόλια που
δείχνουν ένα µέρος της σηµερινής κατάστασης και
νοοτροπίας στη Θράκη. Σε πρωτοσέλιδο του Αντι -
φωνητή αναφερόταν ότι στο Νοµό Ξάνθης, ο βου -
λευτής του ΠΑΣΟΚ Μάντατζη κυκλοφορεί τις φω -
τογραφίες του µε τον Ερντογάν και τον Γκιούλ, δια -
φη µίζοντας την αντιποµακική του δραστηριότητα,
ενώ ο υποψήφιος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μαλκότς έχει κα -
τορ θώσει να συµπεριλάβει τις τουρκικές διεκ δι -
κήσεις ως θέσεις του συνδυασµού του. Μετριο παθέ -

στερος όλων φαίνεται ο Χατζηοσµάν (Αντιφωνητής,
1 Οκτωβρίου 2009, σ. 1). Ο σχολιογράφος αναρω -
τιόταν σε ποιό σηµείο ο µιθριδατισµός αυτός θα
φθάσει να επιτρέψει την ανάρτηση της ηµισελήνου
στα εκλογικά κέντρα θα το δείξουν τα προσεχή
χρόνια.

Το εκλογικό τµήµα στο οποίο είχα οριστεί
δικαστικός αντιπρόσωπος βρισκόταν στο 2ο
Μειονοτικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής, δίπλα
στο τζαµί. Στο συγκεκριµένο τµήµα το 65% περίπου
των εγγεγραµµένων ήταν µουσουλµάνοι και µεταξύ
τους συµπεριλαµβανόταν ο Αχµέτ Χατζηοσµάν. Την
ηµέρα της ψηφοφορίας εµφανίστηκαν στο τµήµα
αυτό τέσσερα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια και φω -
το ρεπόρτερ τουρκικών ΜΜΕ για να πάρουν πλάνα
της διαδικασίας και να προβάλουν τους µουσουλ -
µάνους υποψηφίους. Οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές
έδιναν πανηγυρικό τόνο στη συµµετοχή στις εκλογές
των µουσουλµάνων της ''∆υτικής Θράκης'', κάνον -
τας αναφορές σε ''τουρκική µειονότητα'' που ''διεκ -
δικεί την διεύρυνση των δικαιωµάτων της'' και την
''αναγνώριση των εκλεγµένων µουφτήδων''.

Το βράδυ της Κυριακής, βγαίνοντας στον
δρό µο όπου βρίσκεται το κατάστηµα της Νοµαρ -
χιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Εβρου, άκουσα
ήχους από νταούλια και κλαρίνα καθώς και πανηγυ -
ρικές ιαχές στα τουρκικά. Είδα από αριστερά, στο
ύψος περίπου που βρίσκονται τα γραφεία της 21ης
Ταξιαρχίας, ένα πλήθος ανθρώπων (που φαίνονταν
σταδιακά να αυξάνονται) που, πανηγυρίζοντας, βά -
διζαν προς την κατεύθυνση της Νοµαρχίας. Όταν
έφθασαν στο σηµείο του πεζοδροµίου όπου στεκό -
µουν εκτιµώ ότι θα ήταν περίπου διακόσιοι πενήντα.
Κατέληξαν στο Νοµαρχιακό κτίριο, όπου εκφώνησε
πανηγυρικό επινίκιο ο Χατζηοσµάν. Σύµφωνα µε
όσα είδα και άκουσα στην Κοµοτηνή, οι µόνοι πανη -
γυ ρισµοί που έγιναν ήταν από µουσουλµάνους. Ως
συνοπτική εκτίµηση µπορεί να ειπωθεί ότι στη Θρά -
κη γίνεται σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης της τουρ -
κικής παραεξουσίας, ενώ παρατηρείται διολίσθηση
της ελληνικής κυριαρχίας.

∆ηµοσιεύτηκε στη µηνιαία εφηµερίδα Ρήξη, φύλλο
56, Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009, σελ. 28.
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Προς τους υπευθύνους και λοιπούς αρµοδίους αυτής της χώρας:
Αφήνεσθε να παραπλανηθείτε από εξυφάνσεις, που προέρχονται από τον ξένον παράγοντα και από υπόπτων

προσανατολισµών επιχωρίους συµβούλους. Επιδιώξατε να αξιολογήσετε µερικές από αυτές τις εφευρετικές και
εξεγερτικές λεπτοµέρειες;  Λοιπόν; Όχι; Τότε ας αρχίσω να προσεύχοµαι για το αύριον των Ελλήνων.

Ο  Άγ ν ω σ τ ο ς  Π ο λ ί τ η ς





Η Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) δηµοσίευσε, όπως φαί-
νεται στους παρακάτω συνδέσµους, την 14-10-2009 τις
αναφορές προόδου για τις Βαλκανικές χώρες µεταξύ των
οποίων και την από µακρού αναµενόµενη έκθεση σχετικά
µε την πορεία ένταξης στην ΕΕ για την Τουρκία και την
Π Γ ∆ M .
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ s r _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ k s _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ b a _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ m n _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ a l _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/ h r _ r a p p o r t _ 2 0 0 9 _ e n . p d f
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/mk_rapport_2009_en.pdf

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009
/tr_rapport_2009_en.pdf

Η έκθεση προόδου της ΕΕ είναι σχετικά θετική
για την ΠΓ∆Μ και ουσιαστικά υποβοηθά την προοπτική
πρόσκλησης για ενταξιακές συνοµιλίες. Παρακάτω
παρατίθενται ορισµένα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση µε
τα θέµατα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα και την
Κύπρο.
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ΕΕ Επιτροπή επισηµαίνει ότι η Τουρκία δεν
έχει σηµειώσει πρόοδο προς την πλήρη εφαρµογή του
πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Σύνδεσης και
έχει κρατήσει κλειστά τα λιµάνια της για τα πλοία της
Κ υ π ρ ι α κ ή ς
∆ηµοκρατίας παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις της ΕΕ.
Η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Σελ. 32.

Η Τουρκία δεν έχει σηµειώσει πρόοδο στην οµα-
λοποίηση των διµερών σχέσεων µε τη ∆ηµοκρατία της
Κύπρου. Συγκεκριµένα ερευνητικά σκάφη τα οποία ενερ-
γούσαν έρευνες για κοιτάσµατα πετρελαίου, για λογαρια-
σµό της Κύπρου, παρεµποδίστηκαν επανειληµµένα από
σκάφη του τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού κατά την
περίοδο που καλύπτει η αναφορά.

Η απειλή του "casus belli" σε πιθανή επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων, η οποία υιοθετήθηκε στο
ψήφισµα που εγκρίθηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέ-

λευση το 1995, εξακολουθεί να παραµένει, παρά τις οδη-
γίες του Συµβουλίου της ΕΕ το ∆εκέµβριο του 2008, για
σχέσεις καλής γειτονίας.

Ένας σηµαντικός αριθµός από επίσηµες καταγ-
γελίες έγιναν από την Ελλάδα για τις συνεχιζόµενες παρα-
βιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της, συµπεριλαµβα-
νοµένων των πτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά, από τα
τουρκικά πολεµικά αεροσκάφη.

Η Τουρκία εξακολουθεί να αντιτίθεται στη
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, η οποία θα µπορούσε να συµπε-
ριλάβει όλα τα όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Ουσιαστικά
αντιτίθεται στην συµµετοχή της Κύπρου σε δραστηριό-
τητες συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και θέτει βέτο σε οποια-
δήποτε κυπριακή συµµετοχή στις δραστηριότητες αυτές.
Σελ. 87.

Η ελληνική µειονότητα εξακολουθεί να αντιµε-
τωπίζει προβλήµατα µε την εκπαίδευση και τα δικαιώ-
µατα ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των νησιών
Gokseada (Ίµβρου) και Bozcaada (Τενέδου). Σελ. 28.

Η έκθεση της ΕΕ κάνει µνεία και στην απόφαση
του 2008 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆), σχετικά µε την παραβίαση των
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Τουρκία. Επισηµαίνει δε, τα συνεχή
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες υπήκοοι
αναφορικά µε κληρονοµικά ζητήµατα και τις ιδιοκτησίες
των στην Τουρκία και παραθέτει διάφορες δυσµενείς
αποφάσεις για την Τουρκία του Ε∆Α∆. Σελ. 27.

Τέλος αναγνωρίζονται προβλήµατα που σχετί-
ζονται µε τη λειτουργία του Οικουµενικού Πατριαρχείου
και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αρµενίας. Ιδιαίτερα
γίνεται µνεία στην απαγόρευση της χρήσης του όρου
"Οικουµενικό". Σ. 21.
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓ∆Μ

Η έκθεση αναφέρεται µε πολύ "ήπιο" τρόπο στις
σχέσεις της ΠΓ∆Μ µε την Ελλάδα και το θέµα της
ονοµασίας και προτρέπει στην αποφυγή ενεργειών οι
οποίες θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις καλής
γειτονίας. Σελ. 24.

Η έκθεση εντοπίζει ορισµένα θέµατα "εθνικού
αυτοπροσδιορισµού" που έχουν προκύψει µε τη Βουλ-
γαρία, χωρίς βέβαια να κάνει κάποια αναφορά για το
διωγµό των κατοίκων της ΠΓ∆Μ που τόλµησαν να απο-
κτήσουν βουλγαρικά διαβατήρια.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Υπτγου ε.α. Ματθαίου Σκούρα
Master of Strategic Studies

22225555



Παραδέχοµαι, ότι αδυνατώ να φθάσω στην
γνώση των πραγµάτων, που διέπουν το διάνυσµα
του βίου ενός επί Γης ελλόγου όντος. Πώς άλλωστε;
Τα πράγµατα είναι άπειρα και οι συνθετικοί συν-
δυασµοί των είναι κατακαλυπτικώς άπειροι. Και οι
ερµηνείες όλων αυτών των πραγµάτων κυλίονται
ατερµόνως εις το αχανές, των απείρως συστολο-
διαστελλοµένων εννοιών.

Παρά ταύτα, επιχειρώ µε την αποµένουσα
σύννοια και διαλογιστική µου επάρκεια, να υπερ-
νικήσω τις διαιωνισµένες έννοιες, ώστε να δυνηθώ
να προσεγγίσω την γνώση σε ένα επίπεδο ικανο-
ποιητικό. Να πλησιάσω έστω τα σύνορα του εαυτού
µου. Με άλλα λόγια, να γνωρίσω τον εαυτό µου, σε
συσχετισµό µε το διαµορφούµενο οσηµέραι περι-
βάλλον. Αυτή η προσπάθεια, καθώς πιστεύω, δεν
είναι δική µου αποκλειστικότητα. Είναι ένα κοινό
γνώρισµα των ανθρώπων εκείνων, που κάνουν τον
κόπο να ενεργοποιήσουν µία πίστη, που να προσα-
νατολίζεται στην σύγχρονη προσληπτική περί της
γνώσεως ανησυχία.

Τα ανωτέρω εισαγωγικά, συνιστούν µία ελα-
χίστη απόπειρα στο να ερεθιστούν οι αναγνώστες,
ώστε να καταστούν κοινωνοί της συγχύσεως εµού
του απορηµένου άγνωρος.

Ως φυσικόν, µερικοί θα αντιδράσουν περι-
παικτικά. Άλλοι ουδέτερα. Άλλοι αδιάφορα. Ίσως
ειπούν: "Ε, και; Σε τί µε αφορά, ο απορηµένος αυτός
κύριος". Ας αποχαιρετίσουµε τους µη συναινετικούς
αυτούς αναγνώστες και ας προχωρήσουµε µε τους
υποµονετικούς υπολοίπους.

Μία βασική µου απορία είναι, το πώς απο-
δίδεται η επιστηµονική λεξικολογία της νεωτερικό-
τητας. Ο "Πάπυρος" µας εξηγεί, ότι είναι η τάση
προς το νέο, καινοτόµο πνεύµα, µοντερνισµός. Ο
"Μπαµπινιώτης" µας λέει, ότι είναι η κατάσταση,
που επέφερε ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός στον χώρο
της επιστήµης, της φιλοσοφίας, της αισθητικής
θεωρίας κλπ, και που χαρακτηρίζεται από την κρι-
τική λειτουργία του ορθού λόγου σε όλα τα επίπεδα,
προσδιορίζοντας έτσι την φυσιογνωµία των βιοµη-
χανικών και µεταβιοµηχανικών κοινωνιών.

Και ερωτώ αν η νεωτερικότητα είναι η παγ-
κοσµιοποίηση. Και πώς εφαρµόζεται ο ορθός λόγος
του λεξικού; Και σε ποία επίπεδα; Εγώ βλέπω, ότι η
παγκόσµια κοινότητα στο µεγάλο της ποσοστό
περιστρέφεται σε πλαίσια ανεχείας. Η φτώχεια κι-
νείται επεκτατικά. Οι µετασχηµατισµένες χερσαίες

εκτάσεις είναι εξαντληµένες. Τα λιπάσµατα και τα
ζιζανιοκτόνα περιορίζουν την καθαρότητα και θρε-
πτικότητα των προϊόντων της γης. Το νερό έχει µο-
λυνθεί. (Άραγε, γνωρίζετε, ότι το αποχετευτικό
δίκτυο της κωµοπόλεως Λιδωρικίου καταλήγει στην
λίµνη του Μόρνου;)

Ακούµε, ότι η διαθέσιµη γη "κατάσχεται"
από µεγάλα συµφέροντα για να δηµιουργηθούν πα-
ραλιακά ή ορεινά θέρετρα, γήπεδα γκολφ και λοιπές
συναφείς χρήσεις ή υπόκεινται ακόµη και στην πίε-
ση αναφυοµένων διαρθρωτικών προγραµµάτων
προσαρµογής για να αποδίδει περισσότερα γεωργικά
προϊόντα; Μήπως άρχισε να περιορίζεται ο ζωτικός
χώρος των απλών ατόµων;

∆ιαπιστώνω µία υψηλού βαθµού πιθανότη-
τα, πάνω στην εκδοχή της καπιταλιστικής νεωτερι-
κότητας, ότι αυτός ο σύγχρονος καπιταλισµός τείνει
να στραγγαλισθεί από τα απόβλητα που ανεξέλεγκτα
παράγει. Απόβλητα τα οποία ούτε να τα αφοµοιώσει
µπορεί, ούτε να τα εξαφανίσει αλλ' ούτε και να τα
καταστήσει µη τοξικά. Συνεπώς;

Αντιλαµβανόµαστε άραγε, τις µακροπρόθε-
σµες συνέπειες από τις αυξανόµενες µάζες των αν-
θρωπίνων αποβλήτων, στις πολιτικές και κοινωνικές
ισορροπίες της συνυπάρξεως των ανθρώπων σε ένα
διαµορφούµενο παγκοσµιοποιηµένο επίπεδο;

Και µετά τί συµβαίνει µε τους "περιττούς αν-
θρώπους" , που σήµερα παράγονται σε µαζική κλί-
µακα σε περιοχές, οι οποίες ήδη έχουν εµβαπτισθεί
στην κολυµβήθρα της ιδέας της παγκοσµιοποιηµέ-
νης νεωτερικότητας; Τί γίνεται µε την εξαφάνιση της
προσδοκίας για ένα σύγχρονο τρόπο ζωής, χωρίς
διαφορές σε ένα παγκοσµίως οµοιότροπο περιβάλ-
λον; Το πιο πιθανόν είναι να έχει εκτιµηθεί, ότι το
ενδεχόµενο αυτό, ενέχει κινδύνους για τις κατέχου-
σες οµάδες των προνοµιούχων.

Ο "περιττός πληθυσµός" δεν είναι πλέον
θεωρητικό αντικείµενο των κοινωνιολόγων. Ο πε-
ριττός πληθυσµός, παραµένοντας στο εσωτερικό του
εξεταζοµένου κοινωνικού περιφράκτου χώρου συγ-
χρωτίζεται µε τους άλλους "χρησίµους" και "νοµί-
µους", µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία ανησυ-
χητική ασάφεια στις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ
"κανονικού" και "ανωµάλου". Ποιος κατατάσσεται
στην κατηγορία του αποβλήτου; Αυτή η δυνητική
προοπτική µπορεί να κτυπήσει την πόρτα του κα-
θενός µας. Η κοινωνική θέση του καθενός µας εισέρ-
χεται σε µία φάση ταλαντώσεως. Άρχισα να διερω-

Οι ερωτήσεις ενός απορηµένου φουκαράΟι ερωτήσεις ενός απορηµένου φουκαρά
Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
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τώµαι, σε τί θα µε θεωρούσε το κοινωνικό, το οικο -
νοµικό και το ασφαλιστικό σύστηµα, ότι είµαι χρή -
σιµος; Μήπως είµαι απόβλητο; 

Οι εθνοκαθαρσιακές σφαγές, ο πολλαπλα -
σια σµός των ανταρτικών και τροµοκρατικών οµά -
δων, οι ληστοσυµµορίες, οι πειρατές, οι έµποροι
ναρ κωτικών και οι άλλοι έµποροι παγχρώµου σαρ -
κός, όλοι αυτοί, έχουν φορέσει την περικεφαλαία
του πολεµιστή της ελευθερίας και ασχολούνται µε
αποδεκατισµούς, ανταγωνιστικού κυρίως χαρακτή -
ρα. Τα ανωτέρω αναφερόµενα συντελούν και στην
γενεσιουργό των προσφύγων αιτία. Συνεπώς, όταν
ακούω για πρόσφυγες και για φυγάδες και για
ασυλο-αιτουµένους, διερωτώµαι αν και γιατί οφείλω
να διάκειµαι συµπαθώς προς αυτού του είδους  τους
παρεισδύοντες. Μήπως θα έπρεπε να διατηρώ επι -
φυλάξεις, µε την σκέψη, ότι αυτοί οι απρόσκλητοι
επισυστρέφοντες τα ειωθότα, θα µεταφέρουν στον
δικό µου "περίφρακτο" χώρο την δική τους περί νό -
µων και πραγµάτων αντίληψη και πρακτική;
Του λάχιστον οι στατιστικές περί εγκληµατικότητας

αυτό µαρτυρούν, παρά τις περί του αντιθέτου διαβε -
βαιώ σεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες δια -
κρί νονται για τον τροπισµό των εκπροσώπων τους,
για να κρατούν το ποίµνιο ήσυχο στο µαντρί.

Μία έντιµη πολιτική, στα πλαίσια µιας
παγκόσµιας νεωτερικότητας, θα ήταν η µέριµνα για
διάθεση των περιττών ανθρώπων και όχι η "πα ρα -
γωγή" αποβλήτων. Αντ' αυτού, όµως βλέπουµε την
πλούσια ∆ύση να κατεδαφίζει ή να ξεφορτώνεται,
ως αντιπαραγωγικές ή µη βιώσιµες οικονοµικά, όλες
τις παλαιές διευθετήσεις των προληπτικών µέτρων
κατά της δηµιουργίας αποβλήτων. Και όχι µόνον
αυτό, αλλά επί πλέον διεξάγει "παγκοσµιοποιη τι -
κούς" πολέµους µε συνέπεια την αποσταθεροποίηση
πολλών εκκέντρων κοινωνιών. 

Καθηµερινά διαπιστώνουµε, ότι ακόµη και
το φαινόµενο της πληµµύρας των οικονοµικών µε -
ταναστών, δηµιουργεί πηγές προσπορισµού σε πρό -
θυµες "επιχειρήσεις" διακινητών. Μέσα σ'αυτήν την
ατµόσφαιρα της ανοµίας επιβιώνουν οι κατέχοντες
και των οποίων "η ισχύς είναι ορθή" και επίσης, ότι
οι υψηλά ιστάµενοι και οι ισχυροί µπορούν να
αγνοούν και να παρακάµπτουν τους ισχύοντες -
µόνον για τους πτωχούς- νόµους. Είναι ή δεν είναι
αληθές, ότι ο πλούτος και η εξουσία δεν καθορίζουν
µόνον τα οικονοµικά, αλλά και την ηθική και την
πολιτική; (Τί χαζή ερώτηση;) Συνεπώς καθορίζουν
και τις συνθήκες της δικής µου ζωής. Έχω άδικο;

Ακόµη και οι κλασσικής µορφής πόλεµοι,
που µέχρι χθες διαβάζαµε στα βιβλία της Ιστορίας,
σήµερα έχουν απορυθµισθεί. Όπως λένε αυτοί, που
ξέρουν, τούτο συνιστά απειλητική συνέπεια της παγ -

κοσµιοποίησης, όπου οι περισσότερες από τις ενέρ -
γειες, που µοιάζουν µε πολέµους, διεξάγονται από
µη κρατικές οντότητες ( π.χ. Black water) και δεν
υπόκεινται σε νόµους και διεθνείς συµβάσεις. Και
ερωτώ. Τούτα τα φαινόµενα δεν είναι άραγε αποτέ -
λεσµα ή αιτίες παράπλευρες για την διάβρωση του
κύρους και της κυριαρχίας των µέχρι τώρα γνωστών
σαν κρατικών υποστάσεων; Και εάν ναι, δεν φαίνε -
ται όλο αυτό σαν νέα συνθήκη ενός ανάρχου κόσ -
µου, που θέτει τους δικούς του όρους για να επικρα -
τήσει σε ένα υπερκρατικό παγκοσµιοποιηµένο χώρο;

Και ύστερα σκέπτοµαι, ότι όλοι όσοι δραπε -
τεύουν από ένα χώρο, όπου κυριαρχεί η ανοµία ανα -
ζητούν χώρους της πολιτισµένης ∆ύσης για να προ -
στατευθούν και που τελικά παίζουν τον ρόλο των
µελισσών που µεταφέρουν το υλικό (ιδιαιτερότητες
του τόπου προελεύσεως), που αυτές γνωρίζουν και
άρτια επεξεργάζονται, σε άλλες κυψέλες, και οι
οποίοι -φυγάδες, πρόσφυγες, µετανάστες- εκόντες
άκοντες συντελούν στην γέννηση µίας νέας, αλλό -
τροπης κοινωνίας. Της Νέας Άγριας ∆ύσης. ∆ιότι
αυτοί οι "πρόσφυγες" έχουν άλλες φυλετικές στα -
θερές. Άλλα εθνικά γνωρίσµατα και άλλες
προσωπικές του καθενός υποθέσεις για τις οποίες
άλλωστε µάς είναι αδύνατο να διευκρινίσουµε το
βαθµό της αρετής των ή το αξιόποινον για το οποίον
άλλωστε και διώκονται(;) στην χώρα προελεύσεώς
των. Αυτή η ετεροχρωµία, η ανοµοιότης, η αντιδια -
στολή των γνωρισµάτων και η πρόδηλη µιζέρια,
τούς καθιστά "διαφορετικούς". Αυτοί οι ίδιοι, αισθά -
νονται απάτριδες -και οι ίδιοι άλλωστε το δηλώνουν-
όπου την αλλοτριότητά τους αυτή, την τοποθετούν
σε ένα επίπεδο, που δεν αποκρίνεται, λόγω απροσ -
διο ριστίας της παρουσίας τους στο νέο χώρο, σε
κάποια πολιτική τους ιδιότητα. Είναι άτοµα αµφι -
σήµως υπαρκτά και τυχαίως παραπλέοντα δίπλα στο
-συγκεκριµένης ρότας- πλοίο των γηγενών.  

Και εφ'όσον είναι έτσι, γιατί άραγε µε διά -
φορα τεχνάσµατα, οι κοµµατικοί µηχανισµοί, υπο -
λογίζουν στην ψήφο τέτοιων υπάρξεων, αφού εκ των
προτέρων γνωρίζουν, ότι η αυριανή ειδική κατά -
σταση, θα απαιτεί επιβολή όρων, αλλοιωτικού των
κοινωνικών ειωθότων χαρακτήρα, εκ µέρους των
νεωστί συµβληθεισών ανθρωποµαζών διαφορετικών
δοξασιών; 

Και µη µου πείτε, ότι ένας µουσουλµάνος θα
αφοµοιωθεί και ενσωµατωθεί σε ένα χώρο εκτε -
ταµένης χριστιανικής πυκνότητος; Θα έλεγα, ότι θα
συµβεί το αντίθετο. Οι χριστιανοί είναι αυτοί, που
θα µουσουλµανοποιηθούν. Τουλάχιστον οι παγκό -
σµιες στατιστικές αυτό µαρτυρούν.

Αλλά και η διάθεση των γηγενών κατοίκων
των χωρών-δοχείων αποθέσεως µεταναστών, για
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αποδοχή των απροσκλήτων µουσαφίρηδων, σαν νο -
µίµων και ανεγνωρισµένων µελών της νεοδιαµορ -
φούµενης πολυπολιτισµικής και "εξανθρωπισµένης
κοινωνίας", είναι άτονη. Ουδέτερη θα λέγαµε. Οι
υπερθεµατιστές της παρουσίας ξένων είναι οι δη -
µοσιογράφοι και οι καθ' οιονδήποτε τρόπο διαµορ -
φωτές των κοινών τάσεων και ρευµάτων. Και σαφώς
υποπτευόµεθα τα κίνητρα, τις προθέσεις, τα σχέδια,
τους προσανατολισµούς και τα διαρραπτόµενα. Και
ας µη ξεχνάµε τον συµβολισµό των "τριάκοντα αρ -
γυρίων" και την πολυβουλία επί της ερµηνείας της
εννοίας "ιδιοτέλεια". Οι µετανάστες στην ουσία, εί -
ναι ανεπιθύµητοι. Ωστόσο είναι βολικοί στην υπη -
ρεσία των γηγενών ιδιωτών, οι οποίοι τους χρησιµο -
ποιούν κυρίως επί προϋποθέσεως και βάσεως
παραοικονοµίας, το δε επίσηµο κράτος δεν φαίνεται
να έχει συµµετοχή στην παράλληλη αυτή αγορά.
Αλλά πάλι, µήπως κάνω λάθος; Μήπως δηλαδή το
κράτος καρπούται παρηλλαγµένα; ∆ιότι αν οι φόροι
πληρώνονταν κανονικά από τους επιχωρίους (ανα -
φέ ροµαι στην ελληνική πραγµατικότητα), τότε ο
ντόπιος µικροεργοδότης θα εζηµίωνε διπλά. Η µία
ζηµία θα ήταν οικονοµική. Η άλλη ζηµία θα ήταν και
πάλι οικονοµική, διότι το κράτος θα έπρεπε να αυξή -
σει την φορολογία για να συστήσει, οργανώσει και
λειτουργήσει ισχυρούς µηχανισµούς ελέγχου των
ανέλπιδων µεταναστών, οι οποίοι πεινώντες και δι -
ψών τες θα προέβαιναν σε ανεξέλεγκτες παραβατικές
πράξεις. Εκτός εάν έχει αποφασίσει να τους τρο -
φοδοτεί, αφού δέχεται σαν αξίωµα, ότι στερείται της
βουλήσεως να απαλλαγεί από την παρουσία ενός
τόσον ογκώδους πολτού µιας απρόσωπης µάζας, η
οποία εν εξαχρειώσει και εν απογνώσει ευρισκο µέ -
νη, θα εξερρηγνύετο, ωσάν σούπερ νόβα, σηµατο δο -
τούσα το πέρας µιας εποχής και της αρχής του
χάους. 

Αλλά και οι γηγενείς, όντες εξαντληµένοι λό -
γω της απουσίας της δυνατότητος χρησιµο ποιήσεως
δούλων, αλλά κανονικών συνεργατών και εν τω
µέλλοντι συνεταίρων, πιθανόν να περιέλθουν σε
κατάσταση οικονοµικής αποστραγγίσεως. Εκτός εάν
αναθεωρήσουν, τις περί τα εργασιακά, θεωρίες των
και ενεργοποιήσουν τους ανέργους επιγόνους, πρώ -
του βαθµού συγγενείας, οι οποίοι κτώµενοι ικανό
αριθµό πτυχίων από ηµεδαπά πανεπιστήµια, εσχά -
της κατατάξεως, διατείνονται ανά τας καφετερίας,
ότι τα προσόντα τους δεν τους επιτρέπουν ταπει -
νωτικές απασχολήσεις και µάλιστα τις ελαφρώς
κατώτερες από αυτές των διευθυντικών στελεχών. 

Εν πάση περιπτώσει, η εξαχρείωση της
ηθικής συγκροτήσεως, η αχρήστευση της πολυτε -
λείας των προσδοκιών και η εξαθλίωση του τρόπου
ζωής  των ατόµων της κοινωνίας τροµάζει τις κυβερ -

νήσεις, διότι οι µάζες όταν αυτοεκτιµώνται ως εκµη -
δενισµένες, τότε επαναστατούν κατά της εξουσίας.
∆ι'ό και το φαινόµενο της κυβερνητικής ανοχής. Ή
µήπως κάνω λάθος; Αν δεν συµφωνείτε εγκαλέστε
µε. 

Μερικοί από σας, ίσως πιο στοχαστικοί, να
αποφανθείτε, ότι τούτο είναι ένα φαινόµενο, που
σχηµατοποιεί ένα φάντασµα των "παγκοσµίων δυ -
νάµεων". ∆υνάµεων, που αντιµετωπίζονται µε φόβο
και δυσφορία, διότι ενεργούν χωρίς να συµβου -
λεύονται αυτούς, οι οποίοι θα επηρεαστούν από τα
αποτελέσµατα των αποφάσεών τους. Θα µου πείτε,
ότι έχει αναφυεί µία εξουσιαστική ελίτ του παγκο -
σµιοποιηµένου κόσµου, η οποία ευθύνεται για το
φαι νόµενο και ότι αυτή η ελίτ δεν έχει κανένα δεσµό
µε κανένα συγκεκριµένο τόπο και ότι τα συναπο -
τελούντα την ελίτ όντα, είναι δόλια και απρόβλεπτα.
Μερικοί ίσως διατυπώσουν την εκδοχή, ότι αυτός ο
αόρατος κόσµος αποτελεί την επιτοµή του ανε ξι -
χνιάστου "χώρου των ροών", όπου οι ρίζες της ση -
µερινής επισφαλείας της ανθρωπίνης καταστάσεως
και του αισθήµατος ανασφαλείας, ως προς την
φυσική υπόσταση, πρέπει να αναζητηθούν σε µε -
γάλο βάθος. Αυτή λοιπόν η ελίτ, είναι όντως ισχυρή
για να της αντιπαρατεθεί κάποιος και να την προκα -
λέσει, ακόµη και αν τα στοιχεία περί της ακριβούς
της διευθύνσεως ήταν γνωστά.  

Από την άλλη, αυτοί οι πρόσφυγες, οι µετα -
νάστες και όλοι οι δύσµοιροι και απέλπιδες, είναι ο
εύκολος στόχος για να εκτονωθεί ο περισσεύων θυ -
µός των όσων υφίστανται την πίεση, της όποιας ελίτ
ρυθµίζει τα της ζωής µας. 

Έχουµε εισέλθει σε ένα αρνητικά θαυµαστό
καινούργιο κόσµο των εξαφανισµένων και διατρή -
των συνόρων. Κολυµπάµε για να κρατηθούµε στην
επιφάνεια µιας πληροφοριακής πληµµύρας. Ανήµ -
ποροι παρακολουθούµε µε δέος την αχαλίνωτη
παγκοσµιοποίηση. Η καταναλωτική µας ευωχία µας
τυφλώνει τόσο, ώστε αδυνατούµε να ιδούµε το αύ -
ριο των παιδιών µας. Είµαστε βαθειά αποκλεισµένοι
στον µικρόκοσµο µιας παρερµηνευµένης αυτοσυ νει -
δήσεως, που µας απαγορεύει να διακρίνουµε τον
εαυτόν µας σαν µέλος ενός εξωτερικού κόσµου.
Ενός κόσµου µε το εφόδιο της αρετής, όπως την
έχουν διδάξει οι σοφώτεροι από εµάς και η οποία
κάποτε έδινε το στίγµα του ολοκληρωµένου
ανθρωπίνου χαρακτήρος. 

Τελικά διαπιστώνουµε µία συνέπεια. Την
συνέπεια του να χαθεί η εγκυρότητα της ουσίας των
ερµηνειών από όλες τις υπάρχουσες σοφίες περί
ζωής. Μήπως έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη για µία εκ
βάθους αναθεώρηση των προσανατολισµών του
βίου;
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Η εξωατµοσφαιρική δραστηριότητα που ξεκίνησε
ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του '50,
δηµιούργησε την ανάγκη αναπτύξεως ενός νέου
κλάδου του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, του ∆ικαίου του
Εξωατµοσφαιρικού ∆ιαστήµατος. Αυτό αποτελείται
από τους νοµικούς κανόνες που διέπουν το
απέραντο διαστρικό κενό το οποίο εκτείνεται πέρα
από τη γήινη ατµόσφαιρα καθώς και όλα τα
ουράνια σώµατα. Η µεγάλη και ταχύτατη πρόοδος
των διαστηµικών δραστηριοτήτων όµως δεν
µπορούσε να περιµένει τη διαµόρφωση εθιµικών
κανόνων. Γι' αυτό σχεδόν αµέσως µετά την
εκτόξευση του πρώτου διαστηµικού οχήµατος, η
Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών έσπευσε
να δηµιουργήσει ένα ad hoc όργανο, την Επιτροπή
για τις Ειρηνικές Χρήσεις του Εξωατµοσφαιρικού
∆ιαστήµατος (Committee on Peaceful Uses of
Outer Space - COPUOS). Η Επιτροπή αυτή
συνέταξε και επεξεργάσθηκε πέντε βασικές διεθνείς
συµβάσεις. Η πρώτη και η βασικότερη είναι η
Σύµβαση της 27ης Ιανουαρίου του 1967 "περί των
αρχών αι οποίοι διέπουσι την δραστηριότητα των
Κρατών κατά την εξερεύνησιν και χρησιµοποίησιν
του ∆ιαστήµατος, περιλαµβανοµένων της Σελήνης
και των άλλων ουρανίων σωµάτων".Το κείµενο της
έγινε ευρέως αποδεκτό στη διεθνή κοινότητα και
χαρακτηρίστηκε ως Magna Carta του ∆ιαστήµατος.
Μετά από τις πρώτες πέντε Συµβάσεις ακολούθησε
ένα πλήθος άλλων που κινήθηκαν µέσα στο ίδιο
πνεύµα και ουσιαστικά ρύθµισαν λεπτοµέρειες.
Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι στο χώρο του
εξωατµοσφαιρικού ∆ιαστήµατος απαγορεύτηκε
κάθε µορφή οικειοποιήσεως και προβολής
κυριαρχικών δικαιωµάτων. Η εξερεύνηση και η
χρησιµοποίηση ολοκλήρου του ∆ιαστήµατος
συµπεριλαµβανόµένης και της Σελήνης και των
υπολοίπων ουρανίων σωµάτων πρέπει σύµφωνα µε
το υπάρχον καθεστώς να διενεργείται χωρίς
διακρίσεις επ' αγαθώ και προς το συµφέρον όλων
των χωρών. Όλες οι διαστηµικές δραστηριότητες
κάθε Κράτους πρέπει να αναπτύσσονται σύµφωνα
µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και το ∆ιεθνές
∆ίκαιο γενικότερα, µε σκοπό τη διατήρηση της

διεθνούς ειρήνης της διεθνούς ασφαλείας και για
την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας µε
σεβασµό στα ενδιαφέροντα των άλλων Κρατών.
Απαγορεύτηκε η εγκατάσταση πυρηνικών όπλων
και άλλων όπλων µαζικής καταστροφής στο
διάστηµα και στα ουράνια σώµατα, η εγκατάσταση
στρατιωτικών βάσεων και οχυρώσεων καθώς και η
εκτέλεση στρατιωτικών γυµνασίων και δοκιµών
οπλικών συστηµάτων. ∆εν απαγορεύτηκε όµως η
χρήση στρατιωτικού προσωπικού για
επιστηµονικούς ή άλλους ειρηνικούς σκοπούς
καθώς και η εγκατάσταση των µέσων που
εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, όπως επίσης
και η χρήση δορυφόρων καταγραφής της γήινης
επιφάνειας. Τα Κράτη διατηρούν τη δικαιοδοσία
και τον έλεγχο τους στα αντικείµενα που
εκτοξεύουν στο διάστηµα και στο προσωπικό τους,
φέροντας διεθνή ευθύνη για κάθε δραστηριότητα
τους, συµπεριλαµβανοµένης και της ευθύνης για
ζηµιές από τα διαστηµικά αντικείµενα. Οι
αστροναύτες απολαµβάνουν διεθνή ασυλία και
δικαιούνται παροχή βοηθείας σε περίπτωση
ατυχήµατος, καταστροφής κινδύνου ή
αναγκαστικής προσγειώσεως διαστηµικού
οχήµατος. Αν και φυσικά πρόσωπα, είναι αποδέκτες
διεθνών κανόνων και τους αναγνωρίζονται διεθνή
δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις.
Χαρακτηρίζονται σαν "Προποµποί" και σαν
"Απεσταλµένοι της Ανθρωπότητας".

Οι διεθνείς συµβάσεις που καθορίζουν το καθεστώς
του ∆ιαστήµατος όµως άφησαν ουσιαστικά
αναπάντητο ένα βασικό ερώτηµα: Από πού ξεκινά
να ισχύει το δίκαιο του ∆ιαστήµατος; Το κριτήριο
της "στηρίξεως στον αέρα" των αεροσκαφών καθώς
και το κριτήριο της δυνατότητας αιωρήσεως στον
αέρα των αεροστάτων και των αεροπλοίων είχαν
περιορίσει την εφαρµογή των Συµβάσεων για τη
ρύθµιση της αεροπλοΐας των Παρισίων και του
Σικάγου στην περιοχή της ατµόσφαίρας, χωρίς
όµως να ορίζουν ποιο είναι το ύψος της. Το 1959 η
ad hoc Επιτροπή (COPUOS) που ασχολήθηκε µε το
θέµα της οριοθετήσεως του εξωατµοσφαιρικού
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∆ιαστήµατος δεν κατέληξε σε ορισµό. Άκαρπη
υπήρξε και µια νέα προσπάθεια που ξεκίνησε το
∆εκέµβριο του 1966 µετά Απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως των Ηνωµένων Εθνών  και το θέµα
παραµένει σε εκκρεµότητα στη Νοµική Επιτροπή
του ∆ιαστήµατος. Στην πράξη όµως υπάρχει
διάκριση µεταξύ εναέριου χώρου και
εξωατµοσφαιρικού ∆ιαστήµατος που είναι πιο πολύ
νοµική παρά φυσική αφού ο διαχωρισµός τους
οφείλεται στην εφαρµογή διαφορετικού θεσµικού
πλαισίου. Το γεγονός αυτό δεν είναι ότι το
καλύτερο, αφενός λόγω της σηµερινής εξελίξεως
των αεροσκαφών που έχουν αρχίσει να πλησιάζουν
τις δυνατότητες των διαστηµοπλοίων και αφετέρου
λόγω της κινήσεως των διαστηµικών οχηµάτων
µέσα στην ατµόσφαιρα και µάλιστα κατά την
επιστροφή τους. Μια κίνηση που µέχρι ένα σηµείο
δηµιούργησε έντονα νοµικά προβλήµατα ειδικά
µάλιστα στην περίπτωση προκλήσεως βλάβης.

Σηµαντικός τοµέας της εξωατµοσφαιρικής
δραστηριότητος στρατηγικού ενδιαφέροντος είναι
οι µετεωρολογικές παρατηρήσεις. Την 1η Απριλίου
1960 εκτοξεύθηκε από τη NASA ο πρώτος
µετεωρολογικός δορυφόρος. Μετά απ αυτόν
ακολούθησαν και πολλοί άλλοι. Ένα άλλο είδος
δορυφόρων είναι οι ναυτιλιακοί. Στις 16 Ιουλίου
1979 τέθηκε σε διεθνή ισχύ η ∆ιεθνής Σύµβαση του
Λονδίνου της 3ης Σεπτεµβρίου 1976 περί ιδρύσεως
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυτιλιακών
∆ορυφόρων και Συµφωνία Εκµεταλλεύσεως
(INMARSAT). Σήµερα έχει επεκταθεί η χρήση των
δορυφόρων σε πάρα πολλούς τοµείς. Υπάρχει
µεγάλος αριθµός δορυφόρων για παροχή πλήθους
πληροφοριών που δίνουν φωτογραφίες εκτελούν
µετρήσεις και ανιχνεύουν πλήθος άλλα δεδοµένα
ποικίλου ενδιαφέροντος. Με την έντονη
δραστηριότητα στο διάστηµα άρχισαν και
"διάστηµο-περιβαλλοντικά" προβλήµατα. Οι
υπηρεσίες της NASA εντόπισαν το 2007, ένα νέφος
µε ένα εξαιρετικά µεγάλο αριθµό διαστηµικών
σκουπιδιών, που προκλήθηκαν από την
καταστροφή του Κινέζικου δορυφόρου Fengyun-1C
και που εξαιτίας του είναι σήµερα ιδιαίτερα
δυσχερής η εκτέλεση διαστηµικών πτήσεων
χαµηλής τροχιάς. 

Ο σηµαντικότερος όµως τοµέας που αφορά το
∆ιάστηµα είναι οι ραδιοτηλεπικοινωνίες. Τα
Ηνωµένα Έθνη από πολύ νωρίς αντελήφθησαν την
ανάγκη ορθολογικής χρήσεως των δορυφόρων σε
αυτό τον τεραστίου στρατηγικού ενδιαφέροντος

τοµέα. Γι αυτό το λόγο η Γενική Συνέλευση
εξέδωσε στις 20 ∆εκεµβρίου του 1961 µια σχετική
απόφαση απευθύνοντας σύσταση στη ∆ιεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (I.T.U.) να θέσει όλα τα
µέσα τηλεπικοινωνιών που εκτελούνται µε
δορυφόρους σε παγκόσµια κλίµακα "στη διάθεση
όλων των Εθνών άνευ διακρίσεως". Στις 31
Αυγούστου του 1962 το Κογκρέσο των ΗΠΑ,
ψήφισε το Νόµο για του τηλεπικοινωνιακούς
δορυφόρους και ενέκρινε τη δηµιουργία της
Εταιρίας ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (COM-
SATCO). Το παράδειγµα της Αµερικής ακολούθησε
και η Ευρώπη και µετά την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη
του Μαΐου 1963 συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (CETS)
και πάρθηκε η απόφαση για εκτόξευση του πρώτου
Ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου.
Σηµαντικός σταθµός στην ιστορία των
τηλεπικοινωνιών είναι η 19η Ιουλίου του 1964,
όπου δώδεκα Κράτη συνήλθαν στην Ουασικτώνα
και υπέγραψαν δυο συµφωνίες για την
εγκατάσταση ενός παγκόσµιου δορυφορικού
εµπορικού δικτύου. Παράλληλα όµως είχε
δραστηριοποιηθεί και η πάλαι ποτέ Σοβιετική
Ένωση µε τους δορυφόρους Molnya που
χρησιµοποιούσε για τη µετάδοση τηλεοπτικών
προγραµµάτων στις Χώρες του Παραπετάσµατος.
Η Ινδία από το 1975 έχει αρχίσει να εκτοξεύει
δορυφόρους για τη µετάδοση εκπαιδευτικών
τηλεοπτικών προγραµµάτων Το 1976 είχαµε και τη
Συµφωνία για τον Αραβικό Οργανισµό
∆ορυφορικών Επικοινωνιών. Το 1992 είχαµε και τη
συµφωνία για τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS).

Βασικό χαρακτηριστικό των ραδιοτηλεπικοινωνιών
ειδικά µάλιστα των δορυφορικών, είναι ότι αυτές
από τη φύση τους δεν µπορούν να περιορισθούν
από τα σύνορα των Κρατών. Το γεγονός επηρέασε
τις διεθνείς συµβάσεις που αφορούν το
συγκεκριµένο αντικείµενο και οδήγησε σε ένα θα
µπορούσαµε να πούµε "φιλελεύθερο" καθεστώς.
Στις 12 ∆εκεµβρίου 1973 τέθηκε σε διεθνή ισχύ η
Συµφωνία-Πλαίσιο του Παγκόσµιου Συστήµατος
Τηλεπικοινωνιών µέσω ∆ορυφόρου (INTEL-
SAT).Το σηµερινό καθεστώς των τηλεπικοινωνιών
διέπεται από το τελευταίο αναθεωρηµένο κείµενο
της Συµβάσεως του Ναϊρόµπι 1982 που ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου του 1984. Παράλληλα
εξακολουθεί να ισχύει ο Κανονισµός
Ραδιοεπικοινωνιών του 1959 όπως αναθεωρήθηκε
διαδοχικά µέχρι και το 1990. Ο Κανονισµός αυτός
αναφέρεται και στις "διαστηµικές
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ραδιοεπικοινωνίες". Παράλληλα δηµιουργήθηκαν
και τέθηκαν σε ισχύ αρκετές συνθήκες σχετικές µε
τις ραδιοεπικοινωνίες µέσω δορυφόρου
ρυθµίζοντας κυρίως θέµατα περιορισµού των
εκποµπών για να καλύπτουν επιλεγµένες περιοχές.
Επειδή όµως, όπως όλοι καταλαβαίνουµε, αυτό δεν
µπορεί να περιορίσει την ατοµική λήψη
δορυφορικών τηλεοπτικών εκποµπών, η ∆ιακήρυξη
της UNESCO του 1972 "επί των κατευθυντηρίων
αρχών στη χρησιµοποίηση της ραδιοεπικοινωνίας
µέσω δορυφόρου για την ελεύθερη ροή της
πληροφορήσεως, τη διεύρυνση της παιδείας και την
ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών", ζήτησε
από όλα τα Κράτη να συνάπτουν ή να ευνοούν τη
σύναψη προηγουµένων συµφωνιών για τις
δορυφορικές εκποµπές που προορίζονται να
ληφθούν απ' ευθείας από το κοινό Κρατών άλλων
από τη χώρα προελεύσεως αυτών των εκποµπών. Η
πρόληψη και καταστολή της "τηλεπειρατείας" είναι
άλλος ένας σηµαντικός τοµέας καθώς στην πράξη
παρουσιάσθηκαν τέτοια προβλήµατα και
οδηγηθήκαµε στη Σύµβαση των Βρυξελλών του
1974 "για τη διανοµή σηµάτων φορέων
προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου".
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτής της Συµβάσεως,
κάθε συµβαλλόµενο Κράτος υποχρεούται να
αναλαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να
εµποδίζει τη διανοµή στο έδαφος του ή από το
έδαφος του, των µη προορισµένων για
αναµετάδοση προγραµµάτων που εκπέµπονται
µέσω δορυφόρου ή προς δορυφόρο.

Οι διεθνείς συνθήκες ενώ είναι ξεκάθαρες στο θέµα
της εγκαταστάσεως όπλων, στρατιωτικών βάσεων
και οχυρώσεων στο ∆ιάστηµα και στα ουράνια
σώµατα, δεν προσδιορίζουν ποιες άλλες ενέργειες
αντιτίθενται στη χρήση του ∆ιαστήµατος για
ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής έχουν δηλώσει ότι οι στρατιωτικές
χρήσεις του ∆ιαστήµατος µπορεί να είναι αναγκαίες
για αµυντικούς λόγους, που από τη φύση τους είναι
προς όφελος ολοκλήρου της Ανθρωπότητας και δεν
έρχονται σε αντίθεση µε το Χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών στον οποίο παραπέµπει και η Magna Carta.
Ισχυρίσθηκαν δηλαδή ότι mutatis mutandis ισχύει
το ίδιο µε την ανοικτή θάλασσα όπου µια από τις
παραδοσιακές χρήσεις της είναι και η εκτέλεση
ναυτικών στρατιωτικών γυµνασίων µε αµυντικό
χαρακτήρα. Η πάλαι ποτέ Ένωση Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών είχε εκφράσει από τις
αρχές του 1960 τελείως αντίθετες απόψεις

χαρακτηρίζοντας ανεξαιρέτως όλες τις στρατιωτικές
χρήσεις σαν επιθετικές. Αµέσως όµως µε τις
ενέργειες της έδειξε πόσο µακριά ήταν από αυτές
τις θέσεις.  Σήµερα µάλιστα η Ρωσία, διάδοχο
Κράτος της Σοβιετικής Ενώσεως είναι σηµαντική
διαστηµική δύναµη. Οι Ρωσικές Ένοπλες ∆υνάµεις
αξιοποιούν ένα τέλειο δορυφορικό σύστηµα, το
GLONASS, που κληρονόµησαν από τη Σοβιετική
Ένωση. Το σύστηµα αυτό που ξεκίνησε να
εργάζεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1970
καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη µας και διαρκώς
εκσυγχρονίζεται. Το ίδιο σηµαντική είναι και η
ανάπτυξη της Κίνας. Υπάρχουν σηµαντικές
ενδείξεις ότι έχει αναπτύξει πολύ αξιόλογη
τεχνολογία στον τοµέα κατασκευής συγχρόνων
αντιδορυφορικών όπλων (ASAT). Στις 11
Ιανουαρίου του 2007 µάλιστα, δοκίµασε ένα όπλο
κατά δορυφόρων (anti satellite weapon test). Οι
Κινέζοι αφού προσάρµοσαν στη κεφαλή
βαλλιστικού πυραύλου ένα αντιδορυφορικό όπλο
τον χρησιµοποίησαν για την καταστροφή του
δορυφόρου Fengyun -1C, που ήδη αναφέραµε. Το
γεγονός αυτό προκάλεσε διεθνή ανησυχία και
πολλές αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.
Ελπίζουµε ότι αυτή η ενέργεια της Κίνας, πρώτη
στην ιστορία, θα είναι και η τελευταία.

Ωστόσο θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις εξελίξεις
σε ρεαλιστική βάση. Από το 1961 έχει τεθεί σε
τροχιά τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος για
στρατιωτική χρήση και είναι σε όλους γνωστό ότι
από τότε οι στρατιωτικές χρήσεις των δορυφόρων
έχουν πολλαπλασιασθεί τροµακτικά. ∆εν υπάρχει
σήµερα Κράτος που να µην χρησιµοποιεί τις
δορυφορικές υπηρεσίες έµµεσα ή άµεσα για
στρατιωτικούς σκοπούς. Μπορεί να µην έχουν
εγκατασταθεί όπλα στο διάστηµα ούτε έχουν γίνει
δοκιµές όπλων, µε εξαίρεση αυτή της Κίνας, αλλά
όλοι γνωρίζουµε ότι οι δορυφόροι σήµερα
παρέχουν στις στρατιωτικές µονάδες πλήθος
πληροφορίες στρατιωτικής φύσεως. Η διεθνής
πρακτική συνοδευόµενη από την απαραίτητη
opinio juris έχει δεχθεί σταθερά και οµοιόµορφα
ότι το διάστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
στρατιωτικές επικοινωνίες και για παρατήρηση µε
την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε τέτοια
δραστηριότητα έχει αποκλειστικά και µόνο
αµυντικό χαρακτήρα µέσα στο πλαίσιο του Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών.
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Ρωσικά στρατηγικά γεωπολιτικά συµφέροντα
και Ουκρανία.

Η Ρωσία παραδοσιακά θεωρεί και χειρίζεται την
Ουκρανία ως τµήµα της Ρωσικής γεωπολιτικής
σφαίρας επιροής.

Όπως περίτρανα καταδείχθηκε από την κρίση
προµήθειας του φυσικού αερίου το 2005-2006 και
το 2008-2009, η Ουκρανία εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις εισαγωγές πρώτων υλών ενέργειας
από την Ρωσική επικράτεια (το 70% του φυσικού
αερίου της Ουκρανίας προέρχεται από την Ρωσία).

Η Ρωσία βλέπει µε έµφυτη εχθρότητα και
καχυποψία τις ουκρανικές φιλοδοξίες για είσοδο
της στο ΝΑΤΟ, καθώς θεωρεί ότι η διάλυση της
ΕΣΣ∆ δεν ακύρωσε τις προηγούµενες δυτικές
δεσµεύσεις σχετικά µε τη "ζώνη ασφάλειας" που
υπήρξε µεταξύ του εδάφους της σηµερινής
Ρωσικής Οµοσπονδίας και των τότε υπαρχόντων
ορίων του ΝΑΤΟ, και έτσι η επέκταση του ΝΑΤΟ
ανατολικά ουσιαστικά παραβιάζει αυτές τις
δεσµεύσεις.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν ακόµα "ανεπίλυτα /
εκκρεµή ζητήµατα" συµπεριλαµβανοµένου και του
ελλειµενισµού των µέσων του Ρωσικού Στόλου στις
ελεγχόµενες από τους Ρώσσους ναυτικές βάσεις
µέσα στο ουκρανικό έδαφος στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία αντιµετώπισε µε καχυποψία - εχθρότητα
την εξαγωγή της Ουκρανίας προς την ∆ηµοκρατία
της Γεωργίας των πυραύλων Εδάφους - Αέρος(Ε-Α,
SAM), καθώς ως γνωστόν, χρησιµοποιήθηκαν
επιτυχώς ενάντια στα ρωσικά αεροσκάφη κατά τη
διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης του Αυγούστου
2008 στη Γεωργία.

Ευρώπη - Ρωσία και Ενεργειακή Ασφάλεια.

Όπως περίτρανα κατέδειξε η προαναφερθείσα
κρίση εφοδιασµού υγραερίου και η Ευρώπη

εξαρτάται από τις ενεργειακές εισαγωγές από τη
Ρωσία.

Η µελέτη του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Ασφάλεια (European Union institute for
Security Study, EUISS) , ξεκάθαρα αναγράφει, ότι
η ΕΕ ακολουθεί την προσσέγγιση, "η Ρωσία
πρώτα" στην ενεργειακή πολιτική της , καθώς ενώ
διεξάγει ένα σχετικά καθορισµένο διάλογο για την
ενέργεια µε την Ρωσία δεν υπάρχει κάποια παρόµια
διευθέτηση µε την Ουκρανία.

Σηµαντικοί ευρωπαϊκοί παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας, δεν
θα θυσιάσουν τα αντίστοιχα εθνικά ενεργειακά
συµφέροντα ασφαλείας τους για να εισέλθει
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει και για τη
χώρα µας.

Τα εθνικά συµφέροντα ασφαλείας της χώρας µας
και οι διµερείς σχέσεις της µε τη Ρωσία είναι πιο
σύνθετα, καθώς καλύπτουν διάφορους τοµείς, όπως
τα υπάρχοντα ζητήµατα της Κύπρου και του
Αιγαίου πελάγους, των Βαλκανίων (ΠΓ∆Μ,
Κόσοβο), και τις άµεσες διµερείς σχέσεις εµπορίου
και µεταφοράς ενέργειας.

Η πρόσφατα ισχύουσα (12 Μαΐου 2009)
"Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής
Οµοσπονδίας µέχρι το 2020", ρητά καθορίζει: "Σε
έναν ανταγωνισµό για τους ενεργειακούς πόρους,
τα διάφορα ζητήµατα τα οποία περιλαµβάνουν τη
χρήση στρατιωτικής δύναµης δεν µπορούν να
παραβλεφθούν καθώς µια τέτοια εξέλιξη θα
µπορούσε να καταστρέψει την ισχύουσα ισορροπία
των δυνάµεων κοντά στα σύνορα της Ρωσικής
Οµοσπονδίας και των συµµάχων της". Είναι
προφανές ότι λαµβάνοντας υπόψη την στρατιωτική
παρέµβαση στο Ιράκ το Μάρτιο του 2003, και την
εσωτερική σύγκρουση στην Τσετσενία, η Ρωσία
θεωρεί την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ως
απειλή για τα εθνικά συµφέροντα ασφαλείας της
(συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής ασφάλειας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
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και ενεργειακού ανεφοδιασµού) τα οποία δυνατόν
να εµπλέξουν και την χρήση των ενόπλων
δυνάµεων της όταν και όπου καταστεί αναγκαίο. 

Κίνδυνοι Εσωτερικής ∆ιάσπασης της
Ουκρανίας.

Η Ουκρανία πάντα διατρέχει κίνδυνο εσωτερικής
διάσπασης λόγω του ότι ο ουκρανικός πληθυσµός
δεν είναι εθνικά και πολιτιστικά αραγής.  Π.χ.,
έχουµε τους ρωσικής καταγωγής υπηκόους και τους
Ουκρανούς ορθοδόξους (διαιρεµένους µεταξύ των
Πατριαρχείων Μόσχας - Κιέβου)  και τους
ανατολικοκαθολικούς Ουκρανούς µε ανάλογη
εκπροσώπηση σε Ουκρανικές Ε∆ και δυνάµεις
εσωτερικής ασφάλειας. Οι Ρώσοι των περιοχών των
ουκρανικών λιµένων της Μαύρης Θάλασσας συχνά
και ανοιχτά έχουν διαµαρτυρηθεί για την άφιξη
πολεµικών πλοίων του ΝΑΤΟ.  

Η Ουκρανία χαρακτηρίζεται ως "αδύνατο
κράτος" στη µελέτη της ΕΕ ISS.  

Υφίσταται ένας βαθµός πολιτικής αστάθειας στην
Ουκρανία µε ένα δυσλειτουργικό συνταγµατικό

σύστηµα. Αυτή η πολιτική
αστάθεια ενισχύεται από τις
ιδιάζουσες σχέσεις µεταξύ της
"ελίτ" του πολιτικού
συστήµατος και της "ελίτ"
των επιχειρηµατιών και της
ενδηµικής διαφθοράς. Μια
οµάδα επιχειρηµατικής
ολιγαρχίας που περιλαµβάνει
και αρκετούς πολιτικούς
εξουσιάζει / ελέγχει
ουσιαστικά την ουκρανική
οικονοµία και έχει
επωφεληθεί από τις
αδιαφανείς ιδιωτικοποιήσεις
των διαφόρων κρατικών
βιοµηχανιών. Π.χ., η κα Yulia
Tymoshenko, µια σηµαντική
προσωπικότητα της
ουκρανικής κυβέρνησης και
πολιτικής γενικότερα, φέρεται
ότι έχει συσσωρεύσει
προσωπική περιουσία η οποία
υπολογίζεται στο ποσό του
ενός δισεκατοµµυρίου
δολαρίων ΗΠΑ.    Ένας
άλλος βιοµήχανος ελέγχει

µονοπωλιακά το 70% όλων των σιδηροδροµικών
µεταφορών της Ουκρανίας.  Μερικοί από αυτούς
τους επιχειρηµατίες και διαπλεκόµενους πολιτικούς
έχουν αντίστοιχες διασυνδέσεις και επιχειρηµατικές
συναλλαγές µε ρώσους οµολόγους των.   Σε
αντίθεση το περιοδικό, The Economist  ανέφερε
στις αρχές του 2008 ότι το µέσο ετήσιο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν στην
Ουκρανία ανήλθε σε 3.307 δολάρια ΗΠΑ τη στιγµή
που το αντίστοιχο του Λιβάνου ήταν πολύ
µεγαλύτερο, περί τα 5.620 δολάρια ΗΠΑ παρόλο
που ο Λίβανος είναι πολύ µικρότερη χώρα και η
οικονοµία του υπέφερε σηµαντικά λόγω του
γνωστού πολέµου του 2006 µεταξύ του Ισραήλ και
της Hezbollah. 

Τα ρωσικά συµφέροντα και οι εµπορικές σχέσεις
µεταξύ των δύο χωρών επηρεάζουν σηµαντικά την
ουκρανική οικονοµία. Η Ρωσία απορροφά το
25.2% των ουκρανικών εξαγωγών, και κατέχει το
29.1% των ουκρανικών εισαγωγών. Αν και οι
άµεσες ρωσικές επενδύσεις στην Ουκρανία
βρίσκονται στην 7η θέση, ακόµα πίσω και από
αυτών των ΗΠΑ, ένα µεγάλο µέρος των ρωσικών
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επενδύσεων βρίσκεται πίσω από τις κατ΄ όνοµα
µόνο (εικονικές) ξένες εταιρείες.   Π.χ., η Κύπρος
κατέχει την 2η θέση στις άµεσες επενδύσεις στην
Ουκρανία οι οποίες τον  Απρίλιο του 2007 ανήλθαν
στα  5.69 τρισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ (η
παρουσία ρωσικού κεφαλαίου µέσω των
καταχωρηµένων ως κυπριακών επιχειρήσεων είναι
µάλλον προφανής).   Η Τουρκία απορροφά το 5.9%
των εξαγωγών της Ουκρανίας.  

Ο συνδυασµός της πολιτικής αστάθειας, η έλλειψη
ισχυρών κυβερνητικών µηχανισµών, η µεγάλη
συγκέντρωση του οικονοµικού πλούτο της χώρας
και οι δυσµενείς διεθνείς οικονοµικές συνθήκες,
αυξάνουν τους κινδύνους εσωτερικών αναταραχών
στην Ουκρανία µε αποτέλεσµα αυτοί οι κίνδυνοι να
µην καθιστούν την Ουκρανία µια εύκολη υποψήφια
χώρα για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ.

Επειδή η Ρωσία  εξασκεί ισχυρή πολιτική και
οικονοµική επιρροή σε µεγάλο φάσµα των
ουκρανικών υποθέσεων, δεν θα διστάσει να
χειριστεί τις πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές
εξελίξεις στην Ουκρανία σύµφωνα µε τα εθνικά
συµφέροντα ασφαλείας της. 

Μέχρι τώρα, οι ουκρανικές Ένοπλες ∆υνάµεις και
οι εσωτερικές δυνάµεις ασφάλειας έχουν
διατηρήσει έναν απαραίτητο βαθµό συνοχής παρά
την εσωτερική πολιτική αστάθεια και  αναταραχή
λόγω της "Πορτοκαλή Επανάστασης". Παρόλα
αυτά, οι ουκρανικές Ένοπλες ∆υνάµεις πάσχουν
από τις ανεπαρκείς δηµοσιονοµικές δαπάνες για να
έχουν σηµαντικά οφέλη από τον εκσυγχρονισµό,
την εκπαίδευση - κατάρτιση και άλλα σχετικά
προγράµµατα µεταρρύθµισης.   

Ουκρανικές Προτεραιότητες, ΝΑΤΟ ή ΕΕ; 

Η εσωτερική αστάθεια της Ουκρανίας την
κατατάσσει την παρούσα περίοδο ως προβληµατικό
υποψήφιο για ένταξή της στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εµπεριέχει
κινδύνους και δαπάνες για την ίδια αλλά και για τα
µέλη της συµµαχίας (ειδικά για µερικά µέλη της
που είναι επίσης µέλη της ΕΕ και έχουν ειδικά
εθνικά συµφέροντα ασφαλείας, όπως η χώρα µας).

Κίνδυνοι ρωσικής αντίδρασης (π.χ., πιθανή χρήση

του ενεργειακού όπλου,  ισχυρότερη παρέµβαση
στις εσωτερικές ουκρανικές εξελίξεις, κ.λπ.).

Η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα
προκαλέσει σηµαντικές οικονοµικές δαπάνες για
την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού συµβατού
µε εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων των
νατοϊκών χωρών.  Αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα
αύξηση των άµεσων επενδύσεων από τα κράτη
µέλη του ΝΑΤΟ στην ουκρανική οικονοµία, π.χ.,
για τον εκσυγχρονισµό των ουκρανικών
βιοµηχανικών βάσεων και υποδοµών.  Αντίθετα οι
κίνδυνοι πιθανής ρωσικής αντίδρασης είναι
δυνατόν τελικά να αποθαρρύνουν τις άµεσες ξένες
επενδύσεις στην Ουκρανία (άραγε, πόσες άµεσες
ξένες επενδύσεις κατευθύνονται στη ∆ηµοκρατία
της Γεωργίας µετά από τη ρωσική στρατιωτική
επέµβαση του Αυγούστου 2008;).

Η ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας στην ΕΕ
είναι µια πολύ πιο αργή διαδικασία αλλά
εµπεριέχει µακροπρόθεσµα περισσότερο
συγκεκριµένα και ουσιαστικά κοινωνικοοικονοµικά
και πολιτικά οφέλη.  

Η διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας µπορεί
να συµφιλιώσει, τις πρώτης προτεραιότητας,
σχέσεις µε τη Ρωσία ορισµένων µεµονωµένων
κρατών µελών της ΕΕ, µε τη συλλογική πολιτική
της ΕΕ των πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων µε
την Ουκρανία. Από αυτή την άποψη η ΕΕ
διαδραµατίζει σηµαντικό πολιτικό ρόλο σε αυτήν
την ευρωπαϊκή περιοχή που θα θεωρείται ως
"πολιτικά ουδέτερη" από τη Ρωσία.

Μια διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ θα
παράσχει στην Ουκρανία τα απαραίτητα κίνητρα
για σηµαντικές εσωτερικές, δοµικές νοµικές,
πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές µεταρρυθµίσεις
(π.χ.,µεταρρυθµίσεις διαδικασίας προσχώρησης της
ΕΕ της Τουρκίας από την κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Tayip Ερντογάν).

Η Ουκρανία µπορεί να αποτελέσει τη "γέφυρα"
µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας (έως τη στιγµή που
και η Ρωσία µπορεί να αποφασίσει να προσχωρήσει
στην ΕΕ).

Η Ουκρανία είναι σίγουρο ότι θα ωφεληθεί από τα
οικονοµικά επενδυτικά προγράµµατα υποστήριξης
και υποδοµών από µέρους  της ΕΕ.
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1. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

α. Κύπρος

Ο 2ος γύρος των
συνοµιλιών µεταξύ των κ.κ.
Χριστόφια και Ταλάτ
επανελήφθη στις 10 Σεπτεµβρίου
2009 και όχι στις 3 Σεπτεµβρίου
2009, που ήταν
προγραµµατισµένος, γιατί οι
Τούρκοι δεν επέτρεψαν τη
διέλευση, µέσω του
οδοφράγµατος του Λιµνήτη, 650
Ε/Κ προσκυνητών που θα
µετέβαιναν στον Άγιο Μάµα στις
2 Σεπτεµβρίου 2009.Οι
συνοµιλίες συνεχίζονται µέχρι
τώρα χωρίς πρόοδο.

Τα αποτελέσµατα
του 1ου γύρου ήταν πενιχρά,
καθώς σηµειώθηκαν ουσιώδεις
διαφωνίες. Στο κεφάλαιο της
διακυβέρνησης ο κ. Χριστόφιας
έχει προτείνει την εκλογή
προέδρου και αντιπροέδρου µε
ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλο το
νησί, ενώ ο κ. Ταλάτ θέλει να
γίνεται από τη Γερουσία όπου οι
δύο κοινότητες θα
εκπροσωπούνται σε ποσοστό
50% η κάθε µία. Στο
περιουσιακό οι Έλληνες θέλουν
να υπάρχει το δικαίωµα της
επιστροφής της κάθε περιουσίας
στον ιδιοκτήτη της, ενώ οι
Τουρκοκύπριοι προκρίνουν τις
αποζηµιώσεις και τις
ανταλλαγές. Στο εδαφικό ο κ.
Χριστόφιας ζητά την επιστροφή
της Καρπασίας, της Μόρφου και
της Αµµοχώστου, αλλά αυτό
προσκρούει στην άρνηση των

Τουρκοκυπρίων που δίνουν
έµφαση στη διζωνικότητα, στην
"εδαφική ακεραιότητα" και στην
οικονοµική βιωσιµότητα του
κρατιδίου τους. Στο κεφάλαιο
ασφάλεια η Τουρκία εµφανίζεται
αµετακίνητη στο ζήτηµα των
εγγυήσεων, ενώ η Λευκωσία
προβάλλει το επιχείρηµα ότι η
καλύτερη εγγύηση είναι η
ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Η Τουρκία θα
προσπαθήσει να οδηγήσει τις
διαπραγµατεύσεις στη
συµφωνία ενός σχεδίου τύπου
Ανάν, που θα είναι στα µέτρα
της και σε περίπτωση
αποτυχίας να την χρεώσει στην
Ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε
να µπορεί να προβάλει ως
µοναδική λύση τη διχοτόµηση,
που έχει αρχίσει να ωριµάζει
τόσο στη διεθνή κοινότητα,
όσο και τις νεώτερες γενιές
των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι
δεν επιθυµούν τη συµβίωση µε
τους Τουρκοκυπρίους, όπως
δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις.

Το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, µετά την εκδίκαση
των προσφυγών 18 Ε/Κ,
καταδίκασε την Τουρκία να
επιστρέψει τις περιουσίες ή να
καταβάλει αποζηµιώσεις, το
ύψος των οποίων θα καθορισθεί
στο µέλλον.

Ο πρωθυπουργός
κ. Παπανδρέου επισκέφθηκε την
Κύπρο στις 19 και 20
Οκτωβρίου. Συναντήθηκε µε τον
πρόεδρο κ. Χριστόφια και τους

πολιτικούς αρχηγούς, και µίλησε
στη Βουλή. Το κύριο
αντικείµενο των συνοµιλιών
ήταν ο συντονισµός των
ενεργειών Ελλάδος και Κύπρου
εν όψει της αξιολογήσεως της
ευρωπαϊκής προοπτικής της
Τουρκίας τον ∆εκέµβριο, αλλά
και κατά πόσο θα συγκεραστούν
οι διαφωνίες µεταξύ των
κυπριακών κοµµάτων, από τα
οποία τα περισσότερα
επικρίνουν τον κ. Χριστόφια για
τους χειρισµούς του.

Το ζητούµενο σ΄αυτή τη
φάση, είναι η στάση που θα
κρατήσει τελικά ο κ.
Παπανδρέου, δεδοµένης της
αρνήσεως της Τουρκίας να
ανοίξει τα λιµάνια και τα
αεροδρόµιά της στα κυπριακά
µέσα. Θα συνταχθεί µε τον κ.
Χριστόφια ο οποίος, παρ΄όλο
που θεωρείται υποχωρητικός,
προσανατολίζεται στο πάγωµα
των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων της
Τουρκίας ή θα τον πιέσει να
αποδεχθεί νέα εξάµηνη
παράταση όπως επιδιώκουν οι
ΗΠΑ, η Αγγλία και η
Σουηδική προεδρία; Κατά
πάσαν πιθανότητα ο κ.
Χριστόφιας θα δεχθεί την
παράταση, αλλά την ευθύνη θα
την αναλάβει ο ίδιος, για να
διασκεδαστεί η δυσπιστία της
κυπριακής γνώµης προς το
πρόσωπο του κ. Παπανδρέου,
εξ αιτίας της υποστηρίξεώς
του στο σχέδιο Ανάν, αλλά και
της συµµετοχής στη
συντακτική του οµάδα του νυν
αναπληρωτού ΥΠΕΞ της

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 10 Αυγούστου 2009 - 20 Οκτωβρίου 2009

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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ελληνικής κυβερνήσεως. 

β. Ε/Τ Σχέσεις

Η τουρκική
προκλητικότητα συνεχίστηκε
όλο το διάστηµα µε παραβάσεις
και παραβιάσεις τόσο του
θαλασσίου και εναερίου
ελληνικού χώρου, όσο και µε
υπερπτήσεις και εικονικούς
βοµβαρδισµούς στο
Φαρµακονήσι και τους
Φούρνους. Τουρκικό ραντάρ
ζήτησε κατ΄επανάληψη από
ελικόπτερα της FRONTEX, τα
οποία πετούσαν πάνω από το
Φαρµακονήσι, να
αποµακρυνθούν γιατί ευρίσκοντο
σε εναέριο χώρο της Τουρκίας.
Οι συστάσεις επανελήφθησαν
πολλές φορές, αλλά τα
πληρώµατα τις αγνόησαν. Στις
31 Αυγούστου αεροσκάφος των
Ολυµπιακών αερογραµµών
παρενοχλήθηκε από τουρκικό
µαχητικό, αλλά το τουρκικό
ΓΕΕΘΑ αρνήθηκε το
περιστατικό. Στις 2 Σεπτεµβρίου
Ε/Π Σινούκ, που µετέφερε
στρατιώτες στο Φαρµακονήσι,
ειδοποιήθηκε από τουρκικό
ραντάρ να δώσει τα στοιχεία του
και να εγκαταλείψει την περιοχή
γιατί είναι εναέριος χώρος της
Τουρκίας, αλλά το πλήρωµα το
αγνόησε.

Η Τουρκία µε τις
ενέργειές της αυτές, αποσκοπεί
στη θεµελίωση, µε πράξεις, της
θεωρίας των γκρίζων ζωνών,
στην αµφισβήτηση των 10
ναυτικών µιλίων του ελληνικού
εναερίου χώρου και τον
περιορισµό του στα 6 ν.µ., που
είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, στον
περιορισµό των ορίων του FIR
Αθηνών στο Αιγαίο, στην
απαξίωση των επιχειρηµάτων
της Ελλάδος περί
υφαλοκρηπίδος των νησιών
και στην ακύρωση της
εκµεταλλεύσεως της
Ελληνικής Αποκλειστικής
Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ),
ώστε να εξυπηρετηθεί ο
τελικός της στόχος που είναι η
διχοτόµηση του Αιγαίου.

Στις 15
Αυγούστου ο κ. Ερντογάν
πραγµατοποίησε επίσκεψη στο
Ορφανοτροφείο και τον Άγιο
Γεώργιο Κουδουνά, στην
Πρίγκηπο και είχε συνάντηση µε
τον Οικουµενικό Πατριάρχη.
Απαντώντας στον κ.

Βαρθολοµαίο, που του έθεσε το
θέµα της Χάλκης, ανέφερε ότι
θα πρέπει να γίνουν κινήσεις
καλής θελήσεως και από την
Ελλάδα, όπως το τζαµί στην
Αθήνα και η εκλογή των
µουφτήδων της Θράκης.

Η κίνηση αυτή του κ.
Ερντογάν αποβλέπει στη
δηµιουργία εντυπώσεων εν
όψει της αξιολογήσεως από
την ΕΕ της τουρκικής
ενταξιακής πορείας τον
∆εκέµβριο. Για τον ίδιο λόγο
αποκλείεται η δηµιουργία
θερµού επεισοδίου στο Αιγαίο,
όπως φοβούνται µερικοί, γιατί
αν συµβεί θα διακοπούν
αµέσως οι ενταξιακές της
διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ.

Από 17 έως 21
Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε
στο νότιο Αιγαίο, από δυνάµεις
των ΗΠΑ, της Τουρκίας και του
Ισραήλ άσκηση έρευνας και
διάσωσης µε την επωνυµία
"Έµπιστη Γοργόνα" στην οποία
αρνήθηκε να συµµετάσχει η
Ελλάδα ως παρατηρητής. Κατά
τη διάρκεια της ασκήσεως έγινε
αναφορά στο επίσηµο site του
Υπουργείου Άµυνας του Ισραήλ,
ότι η περιοχή νοτίως
Καστελορίζου, ανήκει στην
Τουρκία. Ύστερα από διάβηµα
της ελληνικής κυβερνήσεως, το
Ισραήλ έδωσε τη διαβεβαίωση
ότι επρόκειτο περί λάθους και
ότι σε καµιά περίπτωση δεν
υπεκρύπτετο προσπάθεια
αµφισβητήσεως του τοµέα
ευθύνης της Ελλάδος στην
έρευνα και διάσωση. Οι
εντυπώσεις όµως έµειναν!!!

Ο πρωθυπουργός
κ. Παπανδρέου επισκέφθηκε την
Κωνσταντινούπολη στις 9
Οκτωβρίου µε την ευκαιρία της
άτυπης συνόδου των ΥΠΕΞ των
Βαλκανικών χωρών και είχε
συνάντηση µε τον κ. Ερντογάν
µε τον οποίο συζήτησαν όλα τα
θέµατα των Ε/Τ σχέσεων, χωρίς
να υπάρξει κάποιο αισιόδοξο
αποτέλεσµα. 

Και στο θέµα των Ε/Τ
σχέσεων η νέα ελληνική
κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα
ακολουθήσει την πολιτική της
προηγουµένης, δηλαδή της
φιλικής προσεγγίσεως µε την
Τουρκία και της στηρίξεως της
ενταξιακής της πορείας, η
οποία δεν διαφέρει από αυτή
που εφήρµοζε ο νυν

πρωθυπουργός ως ΥΠΕΞ της
κυβερνήσεως του κ. Σηµίτη,. Η
πολιτική αυτή, µέχρι τώρα, δεν
έχει αποδώσει τίποτα το θετικό
για την Ελλάδα, γιατί η
Τουρκία δεν ανταποκρίνεται
στις κινήσεις καλής θελήσεως
και τις υποχωρήσεις εκ µέρους
της Ελλάδος. Κατόπιν αυτού,
καλό θα είναι να επανεξετασθεί
η πολιτική µας έναντι της
Τουρκίας και να  µελετηθούν
κινήσεις που θα φέρουν την
Τουρκία και τη διεθνή
κοινότητα προ των ευθυνών
τους. Θα πρέπει να προβληθεί
στην ΕΕ η προκλητικότητα
της Τουρκίας και να
καταστήσουµε σαφές στους
εταίρους µας ότι δεν θα
συνεναίσουµε στη συνέχιση της
ενταξιακής διαδικασίας, αν δεν
σταµατήσει τις προκλήσεις και
δεν εκπληρώσει όλες τις
συµβατικές της υποχρεώσεις.
∆εν µπορεί αυτοί να µας
απειλούν και να µας προκαλούν
και εµείς να τους χαϊδεύουµε,
γιατί εκλαµβάνουν τη στάση
µας ως αδυναµία και µας
συµπεριφέρονται αναλόγως.
(Είναι γνωστό αυτό που είχε
πει ο Ελ. Βενιζέλος, για το τι
κάνουν οι Τούρκοι όταν τους
δείχνουµε…….αδυναµία και το
τι κάνουν όταν τους
δείχνουµε….τη δύναµή µας).

γ. Σκόπια

Η ΕΕ εισηγείται,
µε την έκθεσή της που κατέθεσε
στις 15 Οκτωβρίου, την έναρξη
των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων µε τα Σκόπια,
κρίνοντας ότι πληρούν επαρκώς
όλα τα πολιτικά κριτήρια και τις
βασικές προτεραιότητες που
τέθηκαν. Παράλληλα
υπενθυµίζει ότι παραµένει
"απαραίτητη" η διατήρηση από
τα Σκόπια σχέσεων καλής
γειτονίας, περιλαµβανοµένης
µιας κοινά αποδεκτής λύσεως
στο ζήτηµα της ονοµασίας.

Τα Σκόπια
πανηγύρισαν την εξέλιξη αυτή
ως µεγάλη διπλωµατική
επιτυχία, ενώ ο Έλληνας
αναπληρωτής ΥΠΕΞ κ.
∆ρούτσας δήλωσε ότι οι
κόκκινες γραµµές είναι γνωστές
και ότι τα κράτη µέλη είναι αυτά
που εν τέλει αποφασίζουν.

Κατόπιν της δυσµενούς
αυτής εξελίξεως η ελληνική
κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
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ανατρέψει την κατάσταση στο
Συµβούλιο Υπουργών
Εξωτερικών το ∆εκέµβριο και
αν αποτύχει θα πρέπει να βάλει
βέτο, όπως έχει δεσµευτεί ο
Έλληνας πρωθυπουργός. 

Στις 18
Αυγούστου η Ελλάδα και στις 20
Αυγούστου τα Σκόπια επέδωσαν,
δια των αντιπροσώπων τους, στο
διαµεσολαβητή κ. Νίµιτς τις
απαντήσεις τους στην
τροποποιηµένη πρόταση, που
κατέθεσε ο τελευταίος στις αρχές
Ιουλίου και αναφέρεται στο
όνοµα "Βόρεια Μακεδονία".
Σύµφωνα µε πληροφορίες
διπλωµατικών πηγών και οι δύο
χώρες αποδέχονται την πρόταση
ως βάση διαπραγµατεύσεως.
Κατόπιν αυτού το βάρος θα
επικεντρωθεί στο εύρος της
χρήσης, µε την Αθήνα να ζητά
µια ονοµασία για κάθε χρήση
και έναντι όλων και την ΠΓ∆Μ
να ζητά τη διπλή ονοµασία, ένα
όνοµα για κάθε χρήση εντός και
εκτός και ένα κοινά αποδεκτό
από την Ελλάδα για τις µεταξύ
τους σχέσεις.

Ο Πρόεδρος των

Σκοπίων κ. Ιβανόφ σε κάθε
δηµόσια δήλωσή του
επισηµαίνει ότι η χώρα του δεν
έχει εγκαταλείψει τη θέση της
για διπλή ονοµασία. Το ίδιο
έπραξε και στη Ν.Υόρκη στις 24
Σεπτεµβρίου αµέσως µετά τη
συνάντησή του µε τον ΓΓ του
ΝΑΤΟ κ. Ρασµούσεν.

Τελευταία στον
σκοπιανό τύπο έχουν πυκνώσει
οι αναφορές για το ενδεχόµενο
τα Σκόπια να κινηθούν αυτόνοµα
προς τον ΟΗΕ για την
αναγνώριση της συνταγµατικής
τους ονοµασίας σε περίπτωση
που αποτύχουν οι
διαπραγµατεύσεις. 

Η συνεχιζόµενη
αδιαλλαξία των Σκοπίων δεν
ευνοεί µια σύντοµη λύση του
προβλήµατος. Σε περίπτωση
αποτυχίας των
διαπραγµατεύσεων η διεθνής
κοινότητα θα δώσει και άλλη
ευκαιρία, όπως έπραξε και στο
παρελθόν, αλλά και αυτή δεν
θα αποδώσει εκτός και αν η
Ελλάδα υποχωρήσει,
δεδοµένου ότι επί όσο χρόνο θα

είναι στην εξουσία ο κ.
Γκρουέφσκι η
αδιαλλαξία θα
παραµένει.
Η απειλή των Σκοπίων
για προσφυγή στον ΟΗΕ
δεν είναι δυνατή επί του
παρόντος, γιατί έχουν
αναγνωριστεί µε τη
συνταγµατική τους
ονοµασία από 125 χώρες
και απαιτούνται 128.
Ακόµη και αν
συµπληρωθεί ο αριθµός
128  ο κ. Γκρουέφσκι
δεν θα το πράξει, γιατί η
χώρα του θα µείνει
οριστικά εκτός ΕΕ και
ΝΑΤΟ, γεγονός που θα
προκαλέσει τη
δυσαρέσκεια των
πολιτών οι οποίοι τον
υποστηρίζουν γιατί τους
έχει πείσει ότι µε την
πολιτική του θα πετύχει
την ένταξη της χώρας
στου ευρωατλαντικούς
θεσµούς χωρίς να κάνει
υποχωρήσεις στην
ονοµασία. Αν εποµένως
αποτύχει και η χώρα
µείνει εκτός θα χάσει όχι
µόνο τη δηµοφιλία του,
αλλά και την εξουσία.

Από την Κρατική
Ακαδηµία Επιστηµών και

Τεχνών (MANU) κυκλοφόρησε
µια εγκυκλοπαίδεια, στις 17
Σεπτεµβρίου 2009, στην οποία
αναφέρεται ότι οι Αλβανοί της
ΠΓ∆Μ δεν είναι αυτόχθονες, ότι
η Ελλάδα έχει υπό την κατοχή
της την "Αιγιακή Μακεδονία",
ότι η Βουλγαρία επιβουλεύεται
το "Μακεδονικό Έθνος" και ότι
οι µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
και της Βρετανίας εκπαίδευσαν
τον στρατό του UCK στο
εµφύλιο πόλεµο του 2001.

Οι αναφορές
αυτές προκάλεσαν τις οξύτατες
αντιδράσεις τόσο των Αλβανών
των Σκοπίων, όσο και των
θιγοµένων χωρών. Κατόπιν
αυτού τα Σκόπια απέσυραν την
εγκυκλοπαίδεια για να διορθωθεί
µόνο ως προς το µέρος που
αναφέρεται στους Αλβανούς και
στις ΗΠΑ.

Η εγκυκλοπαίδεια
εντάσσεται στην προσπάθεια
του κ. Γκρουέφσκι να
εµπεδώσει στο εσωτερικό και
διεθνώς την "µακεδονική
ταυτότητα" του έθνους, αλλά
τόσο ο ίδιος όσο και οι
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συντάκτες της δεν υπελόγισαν
ότι αυτό θα καλλιεργούσε την
εθνοτική διαίρεση στο
εσωτερικό και θα υπονόµευε
την ευρωατλαντική προοπτική
της χώρας τους, λόγω της
αντιπαλότητας µε τους
γειτονικούς λαούς που είναι
µέλη της και θα αντιδράσουν
σε ενδεχόµενη ένταξη της
χώρας τους.

δ. Σχέσεις µε το
ΝΑΤΟ

Στις 27-28
Αυγούστου επεσκέφθη την
Αθήνα ο νέος ΓΓ του ΝΑΤΟ κ.
Ράσµουσεν, ο οποίος δήλωσε ότι
θα εργαστεί για τη βελτίωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και
ζήτησε µεγαλύτερη συµµετοχή
της χώρας µας στο Αφγανιστάν.

Στις 27
Αυγούστου 2009 υπερψηφίστηκε
από την Επιτροπή Εξωτερικών
και Άµυνας της Βουλής το
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ
της Ελλάδος και του Ανωτάτου
Στρατηγείου των Συµµαχικών
∆υνάµεων στην Ευρώπη για την
παροχή υποστηρίξεως του
φιλοξενούντος κράτους κατά τη
διάρκεια ασκήσεων και
επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη
χώρα µας.

ε. ΟΑΣΕ

Στο διήµερο 1-2
∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί
στην Αθήνα η 17η Σύνοδος των
ΥΠΕΞ των χωρών του ΟΑΣΕ
στην οποία θα συµµετάσχουν,
κατά πάσαν πιθανότητα, η κ.
Κλίντον και ο κ. Λαβρόφ.

στ. Σχέσεις µε τη Ρωσία

Σκιά στις
ελληνορωσικές σχέσεις
αποτέλεσε η δήλωση του κ.
Πούτιν, κατά τη συνάντησή του
µε τον κ. Ερντογάν, για
"τουρκικό κράτος" στην Κύπρο,
η οποία αργότερα διορθώθηκε
µεν, αλλά οι εντυπώσεις έµειναν.

Οι σχέσεις µεταξύ των
δύο χωρών θα ενταθούν, αν ο
πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
υλοποιήσει την προεκλογική
του εξαγγελία για αναθεώρηση
της συµφωνίας για τους
αγωγούς Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη και South
Stream, όπως έχει ήδη κάνει η
νέα φιλοαµερικανική
κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

Μια τέτοια ενέργεια είναι
πιθανόν να διακινδυνεύσει την
εγκατάλειψη από τη Ρωσία της
κατασκευής του αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
γιατί, όπως δήλωσε ο κ.
Πούτιν, η Ρωσία έχει και άλλες
λύσεις.

ζ. Σχέσεις µε ΗΠΑ

Οι σχέσεις της
χώρας µας µε τις ΗΠΑ έχουν
βελτιωθεί µετά την εκλογή του
κ. Οµπάµα αλλά τα αγκάθια
µένουν, λόγω της στάσεώς µας
στο σχέδιο Ανάν, το
Κοσσυφοπέδιο, το βέτο στο
ΝΑΤΟ και την ενεργειακή
συνεργασία µε την Ρωσία.
Χαρακτηριστικό της πικρίας των
ΗΠΑ είναι η αναφορά του κ.
Οµπάµα στην Τουρκική Βουλή
κατά την επίσκεψή του στην
Άγκυρα ότι η Τουρκία µε τη νίκη
της στη Μ. Ασία το 1922
απέτρεψε τη δηµιουργία µιας
νέας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
στην Ανατολή.

∆ιπλωµάτες στην
Ουάσιγκτον εκτιµούν ότι οι
ΗΠΑ θα ασκήσουν
ισχυρότατες πιέσεις στη νέα
ελληνική κυβέρνηση για
επίλυση του Κυπριακού και
των Ελληνοτουρκικών
διαφορών για να ανοίξουν το
δρόµο της Τουρκίας προς την
ΕΕ, µέσω της οποίας θα
επιτύχουν την εξάρτηση της
Ευρώπης και θα αποτρέψουν
την προσέγγιση µε τη Ρωσία.

Στο νέο Έλληνα
πρωθυπουργό εναποµένει για
το πώς θα χειριστεί το θέµα
των σχέσεων των δύο χωρών.
Θα υποκύψει στις πιέσεις για
να έχει τη φιλία των ΗΠΑ ή θα
εµείνει στις ελληνικές θέσεις;
Το καλύτερο που έχει να κάνει
είναι να υποστηρίξει τα εθνικά
συµφέροντα και να τηρήσει
ίσες αποστάσεις από ΗΠΑ και
Ρωσία όπως πράττει µε
επιτυχία και ο κ. Ερντογάν.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Αλβανία

Ο πρωθυπουργός
κ. Σαλί Μπερίσα σε τηλεοπτική
συνέντευξή του αναφέρθηκε
στην ενοποίηση του αλβανικού
έθνους και δήλωσε ότι θα
προωθήσει το θέµα της
ελεύθερης διακίνησης πολιτών

και εµπορευµάτων µε το
Κόσσοβο, ώστε οι Αλβανοί των
δύο χωρών να αισθάνονται
ενωµένοι.

Το ΥΠΕΞ της
Σερβίας κατηγόρησε τον κ.
Μπερίσα ότι µε τη δήλωσή του
αυτή παραβιάζει κατάφωρα την
κυριαρχία και την εδαφική
ακεραιότητα της Σερβίας.

Ο κ. Μπερίσα δεν έχει
εγκαταλείψει την ιδέα της
"Μεγάλης Αλβανίας" και
γι΄αυτό θα πρέπει να
αναµένονται, στο µέλλον, και
άλλες κινήσεις υλοποιήσεως
αυτής της πολιτικής του.

Τις εκλογές που
διεξήχθησαν στις 28 Ιουνίου
2009 κέρδισε το ∆ηµοκρατικό
Κόµµα του κ. Μπερίσα, που
σχηµάτισε κυβέρνηση
συνασπισµού µε το Σοσιαλιστικό
Κίνηµα Ολοκλήρωσης.

β. Βουλγαρία

Κατά την
συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια
στις 20 Σεπτεµβρίου 2009,
µεταξύ του Υπουργού
Οικονοµίας-Ενέργειας-
Τουρισµού της Βουλγαρίας κ.
Τραϊκόφ και του Ρώσου
Υπουργού Ενέργειας κ.
Μπορίσοφ, συζητήθηκαν οι
διαφορές των δύο χωρών για
τους αγωγούς South Stream και
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
όπως και για τον πυρηνικό
σταθµό Μπέλενε, χωρίς να
υπάρξει προσέγγιση.
Συµφωνήθηκε µόνο η
δηµιουργία δύο οµάδων
εργασίας που θα επεξεργαστούν
τη συµφωνία για τον αγωγό
South Stream. 

Η στάση αυτή της
Βουλγαρίας επηρεάζει και τα
ελληνικά συµφέροντα. Ακόµη
και στην πιο ευνοϊκή
περίπτωση θα υπάρξει σοβαρή
καθυστέρηση. Ο
φιλοαµερικανός κ. Μπορίσοφ
µε την κίνησή του αυτή
επιδιώκει να δείξει καλή
διαγωγή έναντι των ΗΠΑ και
της ΕΕ, µε στόχο το ξεπάγωµα
των κοινοτικών κονδυλίων,
που έχει επιβληθεί στη χώρα
του, λόγω της διαφθοράς.
Όµως πολύ σύντοµα, το
συµφέρον της Βουλγαρίας θα
τον οδηγήσει στην αλλαγή της
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στάσεώς του, δεδοµένου ότι η
Ρωσία έχει και την
εναλλακτική λύση της
Τουρκίας.

γ. Σερβία

Στις 25
Αυγούστου 2009 η οµάδα
αναρχικών "CRNI ILIJA"
(Μαύρος Ηλίας),
πραγµατοποίησε επίθεση µε
βόµβες µολότοφ, κατά του
κτιρίου που στεγάζεται η
ελληνική πρεσβεία στο
Βελιγράδι, σε ένδειξη
συµπαραστάσεως στους
συντρόφους τους που
αγωνίζονται στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε ανακοίνωσή τους.

Το ∆∆ της Χάγης
ανακοίνωσε την απελευθέρωση
της πρώην προέδρου της
Σερβικής ∆ηµοκρατίας της
Βοσνίας κ. Μπιλιάνα Πλάβτσις,
λόγω της εκτίσεως πλέον του
ενός τρίτου της ποινής των 11
χρόνων κρατήσεως που της
επεβλήθη το 2003. Επίσης
ανεκοίνωσε και την µείωση των
κατηγοριών κατά του πρώην
προέδρου της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης κ. Κάρατζιτς από 45
σε 27, για λόγους επισπεύσεως
της δίκης.

Στις 11
Σεπτεµβρίου 2009 υπογράφηκε
το "Πρωτόκολλο Συνεργασίας"
µεταξύ "ΕULEX" και Σερβικού
ΥΠΕΞ, παρά τις αντιρρήσεις της
κυβερνήσεως του Κοσσόβου και
των Σέρβων της Πρίστινα.

Ο Σέρβος
Υπουργός κ. Λιάζιτς, που είναι
υπεύθυνος για τη συνεργασία µε
τον ΟΗΕ, προανήγγειλε τη
σύλληψη και παράδοση του κ.
Μπλάντιτς στο ∆∆ της Χάγης
εντός του 2009.

Ο πρόεδρος της
Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ
επισκέφθηκε στις 20 Οκτωβρίου
τη Σερβία, µε την κυβέρνηση της
οποίας, συµφώνησε για την
χορήγησε δανείου 1,5 εκατ.
δολαρίων, υπέγραψε συµφωνία
για την κατάσταση του σερβικού
τµήµατος του αγωγού φυσικού
αερίου South Stream και
εξέφρασε την υποστήριξη των
σερβικών θέσεων για το
Κόσσοβο.

Η επίσκεψη του κ.
Μεντβέντεφ εντάσσεται στην
προσπάθεια της Ρωσίας για να
οικοδοµήσει προνοµιακή σχέση
µε τη Σερβία, που θα της

δώσει τη δυνατότητα να
διαδραµατίσει εκ νέου ρόλο
στα Βαλκάνια.

δ. Κόσσοβο

Ο Γερµανός
Στρατηγός Μάρκους Μπέντλερ
ανέλαβε, στις 9 Σεπτεµβρίου
2009, τη διοίκηση της διεθνούς
ειρηνευτικής δυνάµεως του
ΝΑΤΟ. Στο µεταξύ έφθασε στο
Κόσσοβο το στρατιωτικό τµήµα
της Σλοβενίας που
ενσωµατώθηκε στην "KFOR",
ενώ ανεχώρησαν η 17µελής
δύναµη της Λετονίας και
88µελής δύναµη της Ισπανίας.

Το Μαρόκο και το
Μπαγκλαντές ανακοίνωσαν ότι
δεν θα προβούν στην
αναγνώριση του Κοσσόβου.

ε. Βοσνία -
Ερζεγοβίνη

∆εκατέσσερα
χρόνια µετά τον τερµατισµό του
πολέµου και την υπογραφή της
Συνθήκης του Ντέϊτον η
πολιτική ζωή της χώρας είναι
ανύπαρκτη και εξακολουθεί να
εξαρτάται από ένα διεθνή
διαιτητή, τον Ύπατο Αρµοστή.
∆εν έχει θεσπιστεί µέχρι τώρα το
Σύνταγµα και οι δύο κοινότητες,
η Κροατοµουσουλµανική
Οµοσπονδία και η Σερβική
∆ηµοκρατία αντιπαρατίθενται σε
όλα τα θέµατα µε αποτέλεσµα να
µην σηµειώνεται καµία πρόοδος.
Προ αυτής της καταστάσεως ο
Ύπατος Αρµοστής ετοιµάζεται
να αποχωρήσει και θα
αντικατασταθεί από ένα ειδικό
εκπρόσωπο της ΕΕ.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α. Εσωτερική
Κατάσταση

Η φορολογική
αρχή επέβαλε στον
µεγαλοεκδότη και ισχυρό άνδρα
των ΜΜΕ κ. Ντογάν, που
αντιπολιτεύεται πολύ σκληρά
τον κ. Ερντογάν, το ιλιγγιώδες
πρόστιµο ύψους 2,5 δις ευρώ,
που αντιστοιχεί στο σύνολο της
περιουσίας του, για
φοροδιαφυγή.

Η ΕΕ στην
έκθεση για την πρόοδο των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
εκφράζει την ανησυχία της για
την ελευθερία του τύπου εξ
αιτίας του κολοσσιαίου αυτού

προστίµου.
Το Αµερικανικό

Πεντάγωνο ζήτησε από το
Κογκρέσο την έγκριση για την
πώληση στην Τουρκία 72 Α/Α
πυραυλικών συστηµάτων PATRI-
OT της τελευταίας γενιάς PAC-
3, εκτιµωµένου ύψους 7,8 δις
δολαρίων, µε στόχο, όπως
αναφέρεται, την ενίσχυση της
Α/Α άµυνας, αλλά και της
δυνατότητας αποτροπής
περιφερειακών απειλών. 

Με την προµήθεια αυτή
η Τουρκία θα αναβαθµισθεί
γεωστρατηγικά, γιατί θα
αποκτήσει τη δυνατότητα να
συµµετάσχει στον µελλοντικό
σχεδιασµό των ΗΠΑ για την
αντιαεροπορική και
αντιπυραυλική προστασία της
περιοχής, µετά την
εγκατάλειψη από τον κ.
Οµπάµα του σχεδίου για την
εγκατάσταση αντιπυραυλικής
ασπίδας στην Ανατολική
Ευρώπη. 

Ο Υπουργός
Ενέργειας κ. Τανέρ Γιλντίζ
δήλωσε ότι υπάρχει ειληµµένη
απόφαση της κυβερνήσεως, για
την κατασκευή πυρηνικού
εργοστασίου, η οποία όµως θα
καθυστερήσει λόγω νοµικών
παραµέτρων, που πρέπει να
αντιµετωπιστούν.

Στις 21
Αυγούστου επανελήφθη η
ακροαµατική διαδικασία της
πολύκροτης δίκης για την
παρακρατική οργάνωση
"Εργκένεκον" που είχε διακοπεί
από τις 2 Αυγούστου 2009.

β. Κουρδικό

Το σχέδιο για την
επίλυση του Κουρδικού, που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, µετά
τη δηµοσιοποίηση της
προθέσεως του κ. Οτσαλάν να
ανακοινώσει τον "οδικό του
χάρτη για το θέµα" προκάλεσε
τις αντιδράσεις της
αντιπολιτεύσεως, ακαδηµαϊκών,
δηµοσιογράφων και διαφόρων
κοινωνικών φορέων και την
αγανάκτηση των οικογενειών
των 40.000 θυµάτων του ΡΚΚ.
Το Εθνικό Συµβούλιο όµως και
οι Ένοπλες ∆υνάµεις
επιδοκίµασαν την κυβερνητική
πολιτική.

Ύστερα από αυτή
την πρωτοβουλία της
κυβερνήσεως ο κ. Οτσαλάν
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ανέλαβε τη δηµοσιοποίηση του
"οδικού του χάρτη" και, µέσω
των δικηγόρων του, εκφράστηκε
θετικά για το άνοιγµα του κ.
Ερντογάν. Τάχθηκε υπέρ της
εγκαταλείψεως του ενόπλου
αγώνα από τους Κούρδους και
την ειρηνική επίλυση του
προβλήµατος στο πλαίσιο ενός
οµοσπονδιακού τουρκικού
κράτους, µε βάση το Σύνταγµα
του 1921 του Κεµάλ, που
προέβλεπε πλήρη αυτονοµία στις
κουρδικές επαρχίες σε θέµατα
τοπικού χαρακτήρα (Βουλή,
όργανα τάξεως και πολιτιστικά
δικαιώµατα) και στις 18
Οκτωβρίου έκανε έκκληση στο
ΡΚΚ να ανταποκριθεί στη
"δηµοκρατική πρωτοβουλία" του
κ. Ερντογάν και να αποστείλει
στην Τουρκία "οµάδα ειρήνης".
Πράγµατι στις 19 Οκτωβρίου
οµάδα 34 Κούρδων, µεταξύ των
οποίων και 8 αντάρτες, εισήλθε
στην Τουρκία και παρεδόθη στις
αρχές. Κατά την είσοδό τους,
τους υπεδέχθησαν χιλιάδες
συµπατριώτες τους που τους
επευφηµούσαν ως ήρωες. Ο κ.
Ερντογάν, που δέχεται σκληρή
κριτική στο εσωτερικό για το
χειρισµό του Κουρδικού, δήλωσε
στις 23 Οκτωβρίου 2009 ότι το
σχέδιο θα πέσει στο κενό αν το
ΡΚΚ δεν παραδώσει τα όπλα.

Η κυβέρνηση
αρνήθηκε τη σχολίαση των
θέσεων του κ. Οτσαλάν,
δηλώνοντας ότι δεν συνοµιλεί
µαζί του. 

Η πρωτοβουλία αυτή
του κ. Ερντογάν καθώς και η
επίσκεψή του στην Πρίγκηπο
και η επίθεση φιλίας προς τον
Πατριάρχη, αποβλέπει στην
ανατροπή του αντιτουρκικού
κλίµατος που έχει διαµορφωθεί
στην ΕΕ, εν όψει της
αξιολογήσεως της ενταξιακής
διαδικασίας τους Τουρκίας τον
∆εκέµβριο.

Στο µεταξύ οι
Ένοπλες ∆υνάµεις συνεχίζουν τη
διεξαγωγή εκτεταµένων
επιχειρήσεων, υποστηριζοµένων
από την αεροπορία, εναντίον των
Κούρδων ανταρτών τόσο στο
Β.Ιράκ, όσο και στις ανατολικές
επαρχίες, ενώ η εθνοσυνέλευση
ενέκρινε την παράταση για ένα
ακόµη έτος της εξουσιοδοτήσεως
προς τις Ε∆ για τη διεξαγωγή
επιχειρήσεων στο Β.Ιράκ. 

γ. Ευρωπαϊκή

Πορεία

Ο Ευρωπαίος
Επίτροπος για θέµατα
∆ικαιοσύνης και Ασφάλειας κ.
Ζακ Μπαρό δήλωσε ότι η
παράνοµη λαθροµετανάστευση
στις χώρες της ΕΕ µειώθηκε
κατά 40% πλην της Ελλάδος που
αυξήθηκε εξ αιτίας της Τουρκίας
από την οποία ζήτησε
αποτελεσµατικότερη
συνεργασία.

Η έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
δηµοσιοποιήθηκε στις 15
Οκτωβρίου εκφράζει
προβληµατισµό για τις
προσπάθειες εκδηµοκρατισµού
και για την ελευθερία του τύπου.
Σηµειώνει µε έµφαση την
υποχρέωσή της να ανοίξει τα
λιµάνια και τα αεροδρόµιά της
στα κυπριακά µέσα, χωρίς όµως
να εισηγείται κάποιο µέτρο για
να πειστεί η Τουρκία. Όπως δε
διευκρίνησε ο κ. Ρεν "δεν
υπάρχει καταληκτική
ηµεροµηνία για να συµµορφωθεί
η Άγκυρα και ότι ο ∆εκέµβριος
δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο
ορόσηµο".

Για τα
ελληνοτουρκικά αναφέρει τις
επανειληµµένες καταγγελίες της
Αθήνας για παραβίαση του
ελληνικού χώρου, καθώς και την
άρνησή της στην επανεισδοχή
των λαθροµεταναστών.

Είναι βέβαιον ότι, θα
δοθεί 6µηνη παράταση στην
Τουρκία για τη συνέχιση των
διαπραγµατεύσεων, εκτός και
αν ο κ. Χριστόφιας βάλει βέτο,
που δεν θεωρείται πολύ
πιθανό. ΗΠΑ και Βρετανία
πιέζουν προς αυτή την
κατεύθυνση, γιατί ελπίζουν ότι,
ασκώντας πιέσεις στον κ.
Χριστόφια και τον κ.
Παπανδρέου για περαιτέρω
υποχωρήσεις, θα έχει βρεθεί
µέχρι τότε λύση ή τουλάχιστον
θα έχουν επιτύχει µια
ενδιάµεση συµφωνία, ώστε το
Κυπριακό να µην αποτελεί
πλέον κώλυµα για την
ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας.

δ. Αποκατάσταση
Σχέσεων µε Αρµενία

Στις 10
Οκτωβρίου Τουρκία και Αρµενία
υπέγραψαν ιστορική συµφωνία
για την αποκατάσταση

διπλωµατικών σχέσεων και το
άνοιγµα των συνόρων τους, η
οποία θα πρέπει να επικυρωθεί
από τις δύο Βουλές. Τόσο στην
Τουρκία όσο και στην Αρµενία
επικρατεί προβληµατισµός ως
προς το αποτέλεσµα των
ψηφοφοριών γιατί στο
εσωτερικό τους εκδηλώθηκαν
σοβαρές διαφωνίες. Τη
συµφωνία επέκρινε και το
Αζερµπαϊτζάν, ισχυριζόµενο ότι
θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η
απόσυρση των αρµενικών
στρατευµάτων από το Ναγκόρνο
Καραµπάχ.

ε. Σχέσεις µε
Ισραήλ και Αραβικές χώρες

Η Τουρκία,
προκειµένου να αποκλείσει το
Ισραήλ, µαταίωσε την
πολυεθνική αεροπορική άσκηση
"Αετός της Ανατολής" που θα
διεξήγετο στον τουρκικό εναέριο
χώρο από 10-23 Οκτωβρίου µε
τη συµµετοχή των ΗΠΑ, χωρών
του ΝΑΤΟ και το Ισραήλ, εξ
αιτίας της ψυχρότητας που
επικρατεί στις σχέσεις των δύο
χωρών από την περίοδο των
επιχειρήσεων στη Λωρίδα της
Γάζας, τις οποίες επέκρινε ο κ.
Ερντογάν.

Η ενέργεια αυτή
της Τουρκίας, αλλά και η
προβολή σίριαλ από την
τουρκική τηλεόραση στο οποίο
προβάλλονται σκηνές µε
δολοφονίες παιδιών από
ισραηλινούς στρατιώτες στη
Λωρίδα της Γάζας έχει
προκαλέσει ένταση στις σχέσεις
των δύο χωρών, η οποία δεν θα
ξεπεραστεί εύκολα. 

στ. Σχέσεις µε Αραβικές
Χώρες

Ο κ.
Νταβούτογλου έχει αναλάβει
διαµεσολαβητική προσπάθεια
µεταξύ Συρίας και Ιράκ των
οποίων οι σχέσεις έχουν ενταθεί
εξ αιτίας των κατηγοριών του
προέδρου του Ιράκ, ότι η Συρία
φιλοξενεί στρατόπεδα
εκπαιδεύσεως τροµοκρατών, που
εξαπολύουν βοµβιστικές
επιθέσεις στη χώρα του.

Ο κ. Ερντογάν
υπέγραψε µε τον Ιρακινό
πρόεδρο κ. Μαλίκι 44
συµφωνίες, οι οποίες αφορούν,
µεταξύ άλλων, την ενεργειακή
συνεργασία, την καταπολέµηση
του ΡΚΚ και τη διανοµή των
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υδάτων του Τίγρη και του
Ευφράτη.

Ο κ. Ερντογάν µε τη
σκληρή του θέση έναντι του
Ισραήλ και τη διπλωµατία που
ασκεί επιδιώκει να κερδίσει
την εµπιστοσύνη των
αραβικών χωρών και να
καταστεί ως ο
αδιαµφισβήτητος
διαµεσολαβητής µεταξύ αυτών
και των ΗΠΑ.

ζ. Ενεργειακή Πολιτική

Τους δύο
τελευταίους µήνες η τουρκική
κυβέρνηση συµφώνησε µε την
ΕΕ για την κατασκευή του
αγωγού Nabucco, ανταγωνιστικό
των συµφερόντων της Ρωσίας µε
την οποία έκανε το ίδιο για των
αγωγό φυσικού αερίου South
Stream. Επίσης υπέγραψε τρία
πρωτόκολλα συνεργασίας µε το
Κατάρ για φυσικό αέριο καθώς
και µνηµόνιο συνεργασίας µε το
Αζερµπαϊτζάν για προµήθεια
φυσικού αερίου.

Όλες αυτές οι
δραστηριότητες της Τουρκίας
αποβλέπουν στο να την
καταστήσουν διεθνή
ενεργειακό κόµβο και να
ενισχύσουν το ρόλο της ως
περιφερειακής δυνάµεως.
Είναι δε ενδεχόµενο να
χρησιµοποιήσει τον ενεργειακό
της ρόλο για να πιέσει την ΕΕ
στο θέµα της εντάξεώς της.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανανεώθηκε η θητεία του
προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Μπαρόζο µε 382
ψήφους υπέρ, 219 κατά και 117
αποχές.

Στις 17 Σεπτεµβρίου
πραγµατοποιήθηκε εκτάκτως
στις Βρυξέλλες συνάντηση των
27 ηγετών της ΕΕ, προκειµένου
να διαµορφώσουν κοινές
κατευθυντήριες γραµµές για την
αντιµετώπιση της οικονοµικής
κρίσεως, εν όψει της Συνόδου G-
20, που πραγµατοποιήθηκε στις
ΗΠΑ από 24-25 Σεπτεµβρίου.

Οι ιταλικές αρχές
ενετόπισαν 28 χιλιόµετρα από
τις ακτές της Καλαβρίας και σε
βάθος 500 µ. ένα από τα 32
πλοία µε τοξικά απόβλητα, που
φέρεται να έχει βυθίσει η µαφία
προκειµένου να παρακαµφθεί η
κοινοτική νοµοθεσία, σύµφωνα

µε την οποία αυτά χρήζουν
ειδικής και ιδιαίτερα δαπανηρής
επεξεργασίας.

Ο πρόεδρος της
Γερµανίας κ. Χορστ Κένερ
υπέγραψε στις 23 Σεπτεµβρίου
το νόµο µε τον οποίο
επικυρώνεται η συνθήκη της
Λισαβώνος, που ψήφισαν η Άνω
και Κάτω Βουλή.

Στις 2 Οκτωβρίου
πραγµατοποιήθηκε το
δηµοψήφισµα στην Ιρλανδία
που τάχθηκε υπέρ του ΝΑΙ και
στις 10 Οκτωβρίου υπέγραψε ο
πρόεδρος της Πολωνίας.
Αποµένει µόνο η Τσεχία της
οποίας ο ευρωσκεπτικιστής
πρόεδρος περιµένει την απόφαση
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου για
την εγκυρότητα της Συνθήκης, η
οποία αναµένεται να είναι
θετική.

Τις εκλογές στη
Γερµανία κέρδισε η κ. Μέρκελ
και σχηµάτισε κυβέρνηση
συνασπισµού µε τους
φιλελεύθερους. Στην
Πορτογαλία τις κέρδισε ο
σοσιαλιστής πρωθυπουργός κ.
Σόκρατες χωρίς αυτοδυναµία.

Στην  Ιταλία το
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο
ακύρωσε το νόµο που έδινε
ασυλία στον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, στον
Πρωθυπουργό και τους
Προέδρους της Βουλής και της
Γερουσίας. Κατόπιν αυτού ο κ.
Μπερλουσκόνι αναµένεται να
αντιµετωπίσει τη δικαιοσύνη για
τρεις υποθέσεις διαφθοράς και
γι΄αυτό επιτέθηκε στον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας και τους
δικαστές τους οποίους
κατηγόρησε ως κοµµουνιστές
και ότι συνωµότησαν εναντίον
του. Επίσης δήλωσε ότι θα
εξαντλήσει τη θητεία του,
επισηµαίνοντας ότι για όσες
υποθέσεις κατηγορήθηκε
αθωώθηκε από τα δικαστήρια.

Έκκληση στις
θρησκευτικές κοινότητες της
Β.Ιρλανδίας για την ειρήνευση
της επαρχίας έκανε η Χίλαρι
Κλίντον, που επισκέφθηκε το
Μπέλφαστ στις 12 Οκτωβρίου.
Στο µεταξύ ο Ιρλανδικός
Απελευθερωτικός Στρατός
(INLA), µια αποσχισθείσα
οργάνωση από τον IRA
ανακοίνωσε στις 11 Οκτωβρίου,
ως χειρονοµία καλής θελήσεως
προς την κ. Κλίντον, ότι
αποκηρύσσει τη βία και ότι
σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα.

5. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ G20

Στη διάσκεψη κορυφής
που έγινε στις 24-25
Σεπτεµβρίου στο Πίτσµπουργκ
των ΗΠΑ, οι ηγέτες της G20
αποφάσισαν όπως το όργανο
αυτό λάβει µορφή Μονίµου
Συµβουλίου, το οποίο θα
προωθεί την οικονοµική
συνεργασία. 

Στη Σύνοδο πήρε µέρος και η
Τουρκία, γεγονός που
επιβεβαιώνει την αναγνώριση
του στρατηγικού ρόλου που
διαδραµατίζει στις σχέσεις της
διεθνούς κοινότητος µε τους
Άραβες.

6. ΟΗΕ

Το τρίτο 10ήµερο του
Σεπτεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε
η 64η ετησία Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ. Ο κ. Οµπάµα,
µιλώντας από του βήµατος του
Οργανισµού στις 23
Σεπτεµβρίου κάλεσε τη διεθνή
κοινότητα να αναλάβει τις
ευθύνες της για την
αντιµετώπιση των προκλήσεως
του 21ου αιώνα, αναφέροντας
ότι "δεν είναι δυνατόν εκείνοι
που επέκριναν τις ΗΠΑ για
µονοµερείς αποφάσεις, να
περιµένουν τώρα από την
Αµερική να τα κάνει όλα µόνη
της".

Στις 24 Σεπτεµβρίου ο κ.
Οµπάµα προήδρευσε προσωπικά
του ΣΑ, η οποία
πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο
αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων, κάτι που συνέβη
για πέµπτη φορά από την ίδρυση
του ΟΗΕ το 1946. Αποτέλεσµα
της συνεδριάσεως ήταν η
οµόφωνη έγκριση ψηφίσµατος
υπέρ της επιταχύνσεως των
προσπαθειών για την αποτροπή
της διασποράς των πυρηνικών
όπλων, µείωση των υπαρχόντων
και αναχαίτιση της πυρηνικής
τροµοκρατίας. Το ψήφισµα δεν
αναφέρεται ονοµαστικά στη
Β.Κορέα ούτε το Ιράν, αλλά
επιβεβαιώνει προηγούµενες
αποφάσεις του ΣΑ, µε τις οποίες
επεβλήθησαν κυρώσεις στις δύο
αυτές χώρες.

Για το άλλο µεγάλο θέµα
που απασχόλησε τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, τις
κλιµατικές αλλαγές δεν υπήρξαν
θεαµατικά αποτελέσµατα. Την
µόνο ευχάριστη έκπληξη
απετέλεσε η Κίνα που δήλωσε
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ότι θα µειώσει τις εκποµπές του
διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το
2020. Οι περισσότερες
κυβερνήσεις παρουσιάστηκαν
απρόθυµες στη λήψη µέτρων,
λόγω του φάσµατος της ανεργίας
που αντιµετωπίζουν.

Η Γενική Συνέλευση της
∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ατοµικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εξέλεξε στις
14 Σεπτεµβρίου δια βοής ως νέο
Γενικό ∆ιευθυντή τον Ιάπωνα
Πρέσβη κ. Γιουκίγια Αµάνο, που
θα διαδεχθεί τον κ. Μπαραντέϊ.

7. ΝΑΤΟ

Ο Γάλλος Πτέραρχος κ.
Στέφαν Αµπριάλ ανέλαβε στις 9
Σεπτεµβρίου επίσηµα τα
καθήκοντα του διοικητού της
∆ιοίκησης Μετασχηµατισµού
του ΝΑΤΟ, της µιας από τις δύο
στρατηγικές διοικήσεις της
Συµµαχίας, σηµατοδοτώντας την
πλήρη επάνοδο της Γαλλίας στο
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
ύστερα από 43 χρόνια.

Ο νέος ΓΓ κ. Ράσµουσεν
προέβη στη συγκρότηση
12µελούς επιτροπής, η οποία
είχε αποφασιστεί από τη
διάσκεψη κορυφής του
Στρασβούργου τον Απρίλιο, µε
αποστολή να µελετήσει το νέο
δόγµα του ΝΑΤΟ. Αυτό θα
καταστήσει τη Συµµαχία πιο
ευέλικτη, ώστε να µπορεί να
συνεργάζεται πιο στενά µε τον
ΟΗΕ, την ΕΕ και τους άλλους
∆ιεθνείς Οργανισµούς.
Πρόεδρος ορίστηκε η πρώην
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Μαντλίν
Ολµπράϊτ. Από την Ελλάδα θα
µετέχει ο Πρέσβης κ. Ι. Ζέππος.

8. ΗΠΑ

Το Κογκρέσο ενέκρινε
την µεταφορά υποδίκων από του
Γκουαντάναµο στις ΗΠΑ για να
δικαστούν και έξι ευρωπαϊκές
χώρες (Βρετανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία
και Ισπανία) συµφώνησαν να
δεχθούν στο έδαφός τους
κρατουµένους από το
Γκουαντάναµο, ενώ το ίδιο
ενδεχόµενο εξετάζεται και από
τη Γεωργία. Κατόπιν αυτού
θεωρείται πλέον ως βέβαιον ότι
στο Γκουαντάναµο θα έχει
κλείσει µέχρι τον προσεχή
Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση αποφάσισε
την αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών πληροφοριών µε
αναβάθµιση του FBI σε βάρος
της CIA, λόγω των µεθόδων
ανακρίσεως αιχµαλώτων που
εφάρµοσαν πράκτορές της.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία
απηύθυνε έκκληση προς τον κ.
Οµπάµα, µε την έκθεσή της που
δηµοσιοποιήθηκε στις 2
Σεπτεµβρίου, για την άρση του
εµπάρκο προς την Κούβα, το
οποίο χαρακτηρίζει ως
"ανήθικο". Εν τω µεταξύ ο
Φιντέλ Κάστρο χαρακτήρισε
"γενναία" την αναγνώριση από
τον κ. Οµπάµα των ευθυνών των
αµερικανικών κυβερνήσεων
σχετικά µε το φαινόµενο του
θερµοκηπίου.

Στη διάσκεψη για το
κλίµα που έγινε στις 8
Οκτωβρίου στην Ταϋλάνδη
πολλά κράτη και πολλές
περιβαλλοντικές οµάδες
κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ως
υπεύθυνες για την αδυναµία
αντιµετωπίσεως του φαινοµένου
του θερµοκηπίου, γιατί
αρνούνται να µειώσουν τις
εκποµπές αερίων που το
προκαλούν.

Το φετινό Νόµπελ
Ειρήνης απονεµήθηκε στον
Αµερικανό Πρόεδρο κ. Οµπάµα
για τις εξαιρετικές προσπάθειές
του για την ενδυνάµωση της
διεθνούς διπλωµατίας και της
συνεργασίας ανάµεσα στα έθνη
και τις εκκλήσεις του να
µειωθούν τα πυρηνικά όπλα και
να δηµιουργηθεί ένα νέο κλίµα
σε διεθνές επίπεδο.

Η βράβευση του κ.
Οµπάµα επιβεβαιώνει την
υψηλή δηµοτικότητά του στο
εξωτερικό εν αντιθέσει µε το
εσωτερικό όπου το µεγαλύτερο
µέρος του κατεστηµένου τον
παροµοιάζει µε τον κ.
Γκορµπατσόφ που ήταν το ίδιο
δηµοφιλής διεθνώς και
τιµήθηκε µε το Νόµπελ
Ειρήνης το 1990, αλλά ένα
χρόνο αργότερα διέλυσε τη
χώρα του. 

9. ΡΩΣΙΑ

Ξεπέρασαν τις 400 από
την αρχή του 2009 οι επιθέσεις
των ισλαµιστών ανταρτών στο
Ρωσικό Βόρειο Καύκασο, µε
αποκορύφωµα την επίθεση
αυτοκτονίας κατά του Αρχηγείου

της Αστυνοµίας στο Ναζράν της
Ιγκουσετίας που στοίχισε τη ζωή
σε 25 άτοµα. Την ευθύνη
ανέλαβε η οργάνωση "Τάγµα
Μαρτύρων Ριαντούς Σαλίχινε",
που την είχε αναλάβει και για
την ανατίναξη του
υδροηλεκτρικού σταθµού της
Σιβηρίας, η οποία στοίχισε τη
ζωή σε 75 άτοµα. Η Ρωσία
κατηγορεί τη Γεωργία ότι
βρίσκεται πίσω από τις
επιθέσεις.

Οι ενέργειες αυτές
δείχνουν ότι η τροµοκρατία
επιστρέφει στο Β.Καύκασο
δηµιουργώντας τους όρους
µιας νέας αποσταθεροποίησης
στην περιοχή (Ιγκουσετία,
Ντογκεστάν και Τσετσενία) και
δεν πρόκειται να σταµατήσει
όσο η Μόσχα στηρίζει τους
διεφθαρµένους ηγέτες, που έχει
επιβάλει και όσο κλείνει τα
µάτια στις καταχρήσεις τους
και τα βασανιστήρια που
επιβάλλουν στους λαούς τους.

Ένταση στις σχέσεις
Ρωσίας και Ουκρανίας έχει
προκαλέσει η αντιρωσική
πολιτική που ακολουθεί ο
πρόεδρος κ. Γιουτσένκο,
προκειµένου να αντιστρέψει το
δυσµενές γι΄αυτόν προεκλογικό
κλίµα (οι δηµοσκοπήσεις του
δίνουν µόνο 4%) για τις
προεδρικές εκλογές που θα
διεξαχθούν στις 17 Ιανουαρίου
2010. Κατόπιν αυτού ο πρόεδρος
κ. Μεντβέντεφ αποφάσισε να µη
στείλει νέο πρέσβη στο Κίεβο
µέχρις ότου αποµακρυνθεί ο κ.
Γιουτσένκο  και έδωσε εντολή
στη διοίκηση του ρωσικού
στόλου που βρίσκεται στην
Κριµαία να αγνοεί τις
Ουκρανικές Αρχές, οι οποίες
επιχείρησαν, ανεπιτυχώς, να
κατάσχουν εφόδια από ένα φάρο
έξω από τη Σεβαστούπολη, έδρα
του ρωσικού στόλου εδώ και δύο
αιώνες.

Το κλίµα µεταξύ
Γεωργίας και Αµπχαζίας στη
Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει
ιδιαίτερα εχθρικό εξ αιτίας του
οικονοµικού και εµπορικού
εµπάρκο που προσπαθεί να
επιβάλει η Γεωργία στην
Αµπχαζία. Η ένταση είναι τέτοια
που ο πρόεδρος της Αµπχαζίας κ.
Σεργκέϊ Μπάγκαπς, µε την
κάλυψη της Ρωσίας, έδωσε
εντολή στο στόλο του να
καταστρέψει οποιοδήποτε
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γεωργιανό πλοίο εισέρχεται στα
χωρικά ύδατα της Αµπχαζίας.

Στις 26 Αυγούστου
εγκαινιάστηκε η λειτουργία νέου
αγωγού απ΄ευθείας µεταφοράς
ρωσικού φυσικού αερίου στη
Ν.Οσετία, ο οποίος παρακάµπτει
τη Γεωργία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη
σύναψη συµφωνίας µε την
Αµπχαζία και Ν.Οσετία, η οποία
προβλέπει την εγκατάσταση και
παραµονή των στρατιωτικών
βάσεων σ΄αυτές για 49 έτη.

Η Ρωσία µε την κίνησή
της αυτή αποκτά τον πλήρη
έλεγχο των δύο επαρχιών από
τις οποίες θα µπορεί να ελέγχει
τη Γεωργία και ένα µεγάλο
τµήµα του Καυκάσου και
προειδοποιεί όλες τις χώρες
της περιοχής ότι τίποτε δεν
µπορεί να γίνει σ΄αυτή χωρίς
την έγκρισή της.

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.

Από τις µέχρι τώρα
δηλώσεις των κ.κ. Πούτιν και
Μεντβέντεφ προκύπτει το
συµπέρασµα ότι ο πρώτος θα
είναι υποψήφιος πρόεδρος το
2012.

10.ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Ο κ. Οµπάµα ανακοίνωσε
στις 17 Σεπτεµβρίου 2009 ότι οι
ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν το
σύστηµα της αντιπυραυλικής
οµπρέλας, το οποίο σχεδίαζε ο κ.
Μπους να εγκαταστήσει σε
Τσεχία και Πολωνία και ότι θα
το αντικαταστήσουν µε ένα
αποτελεσµατικότερο, που θα
ενισχύσει την προστασία όλων
των συµµάχων του ΝΑΤΟ. Ο
αντιπρόεδρος κ. Μπάϊντεν
επεσκέφθη στις 20 και 21
Οκτωβρίου την Πολωνία και την
Τσεχία για να διασκεδάσει τις
ανησυχίες τους και τους
ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα
εγκαταστήσουν στο έδαφος τους

πυραύλους µέσου βεληνεκούς
SM-3 και αντιαεροπορικά
συστήµατα Patriot.

Η Μόσχα εξέφρασε την
ικανοποίησή της, για την
απόφαση του κ. Μπους, µε
δηλώσεις του υφυπουργού
αµύνης κ. Ποπόφκιν, ο οποίος
προσέθεσε ότι και η Ρωσία µε τη
σειρά της "θα αποσύρει φυσικά"
τα µέτρα αντιποίνων που
σκόπευε να πάρει και δεν θα
εγκαταστήσει πυραύλους στο
Καλίνιγκραντ, ενώ ο κ. Πούτιν
χαρακτήρισε ως γενναία την
απόφαση του κ. Οµπάµα.

Η Μόσχα
ανταποδίδοντας την κίνηση
καλής θελήσεως του κ. Οµπάµα
συντάχθηκε µαζί του για την
επιβολή αυστηροτέρων
κυρώσεων κατά του Ιράν,
σύµφωνα µε δήλωση του κ.
Μεντβέντεφ και συνήψε
συµφωνία µε τις ΗΠΑ για την
µεταφορά ενόπλων καθώς και
πολεµικού υλικού στο
Αφγανιστάν τόσο µέσω ρωσικού
εδάφους όσο και µέσω του
εναερίου χώρου της, ενώ µέχρι
τώρα µόνο άοπλοι και
τραυµατίες µπορούσαν να
µεταφερθούν αεροπορικώς.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κ.
Ράσµουσεν, που θα επισκεφθεί
τη Ρωσία στο τέλος του χρόνου,
κάλεσε τη Μόσχα σε νέα
στρατηγική συνεργασία στην
οποία πρέπει να προχωρήσουν
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσία µε
συνδυασµό των αντιπυραυλικών
τους δυνατοτήτων.

Στις 13 Οκτωβρίου
συναντήθηκαν στη Μόσχα η κ.
Κλίντον και ο κ. Λαβρόφ οι
οποίοι συζήτησαν τις σχέσεις
των δύο χωρών. Από τις
δηλώσεις τους προέκυψαν τα
εξής :

* Στο θέµα του Ιράν
η Ρωσία διατηρεί κάποιες
επιφυλάξεις για την επιβολή
κυρώσεων, αλλά και δεν τις
αποκλείει αν τα γεγονότα κάνουν
την επιβολή τους αναπόφευκτη.

Αυτό αποτελεί
αντίφαση σε σχέση µε τη
δήλωση του κ. Μεντβέντεφ
αλλά µάλλον εντάσσεται στο
παιχνίδι των διπλωµατικών
ελιγµών για την εξασφάλιση
κάποιου ανταλλάγµατος.

* Στο θέµα της
αντιπυραυλικής ασπίδος η Ρωσία
θεωρεί ότι οι ΗΠΑ τηρούν
µυστικοπάθεια ως προς το νέο

τους σχέδιο και θα ήθελε
περισσότερες λεπτοµέρειες
σ΄αυτό ώστε να εξετάσει και τη
δική τους συµµετοχή.

* Στο θέµα της
Β.Κορέας υπάρχει σύµπτωση
απόψεων για τήρηση στάσεως
αναµονής έως ότου
διευκρινισθούν οι προθέσεις της.

* Στο θέµα της
START, η οποία λήγει στις 5
∆εκεµβρίου, ότι έχει γίνει
πρόοδος ώστε να θεωρείται
βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.

* Στο θέµα της
Γεωργίας ότι οι θέσεις των δύο
χωρών είναι αντίθετες.

11.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Ιράκ

Οι οικονοµικές
συνέπειες από την αποχώρηση
των στρατιωτικών δυνάµεων στο
Ιράκ θα είναι σηµαντικές,
δεδοµένου ότι ο αµερικανικός
στρατός δαπανούσε
δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε
χρόνο. Θα εκκενωθούν 250
στρατιωτικές βάσεις και 100.000
οχήµατα ενώ θα κλείσουν
αναρίθµητα καταστήµατα
ταχυφαγητού.

Στις 13
Ιανουαρίου 2010 θα διεξαχθούν
οι πρώτες βουλευτικές εκλογές
µετά την πτώση του Σαντάµ. Ο
σιίτης πρωθυπουργός κ. Μαλίκι
επιζητεί την υποστήριξη των
σουνιτών για να διατηρηθεί στην
εξουσία, γιατί τα µεγάλα σιιτικά
κόµµατα τον εγκατέλειψαν.

Συνεχίζονται οι
βοµβιστικές επιθέσεις σε όλη τη
χώρα και ιδιαίτερα στο Β.Ιράκ
όπου υπάρχει ένταση ανάµεσα
στους Κούρδους και τους
Άραβες, την οποία
εκµεταλλεύεται η Αλ Κάϊντα.

Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι "ο
πετρελαιαγωγός µεταξύ Κιρκούκ
και Μπανιάς, που µεταφέρει
πετρέλαιο στη Μεσόγειο µέσω
Συρίας, θα επισκευασθεί.

Ένταση στις
σχέσεις µε τη Συρία προκάλεσε
η κατηγορία που εκτόξευσε ο
πρωθυπουργός κ. Μαλίκι ότι η
χώρα αυτή φιλοξενεί στρατόπεδα
στα οποία εκπαιδεύονται οι
βοµβιστές που δρουν στο Ιράκ. 

β. Ισραήλ -
Παλαιστινιακό

Παρά τις πιέσεις
44443333



του κ. Οµπάµα και των
ευρωπαίων ηγετών για πάγωµα
των εποικισµών, η ισραηλινή
κυβέρνηση αποφάσισε την
ανέγερση 450 νέων κατοικιών
στη ∆.Όχθη. 

Άκαρπη απέβη
και η τριµερής συνάντηση των
κ.κ. Οµπάµα, Νετανιάχου και
Αµπάς στη Ν.Υόρκη στο
περιθώριο της Γενικής
Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Ο κ.
Νετανιάχου πρότεινε το πάγωµα
των εποικισµών για εννέα µήνες
µε την προϋπόθεση ότι θα
εξαιρεθεί η ανατολική
Ιερουσαλήµ και 2.500 κατοικίες
στη ∆.Όχθη που δεν το
απεδέχθη ο κ. Αµπάς. Επίσης ο
ΥΠΕΞ κ. Λίµπερµαν δήλωσε
στις 8 Οκτωβρίου ότι δεν
υπάρχει η παραµικρή πιθανότης
για επίτευξη τελικής συµφωνίας
µεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστινίων.

Το Ισραήλ µε την
επιµονή του στο θέµα των
εποικισµών επιδιώκει να
αυξήσει τον αριθµό των
εποίκων σε 300.000 (230.000
είναι τώρα), ώστε να
καταστήσει ανέφικτη τη
δηµιουργία παλαιστινιακού
κράτους.

Η Ισραηλινή
κυβέρνηση διέψευσε την
"αποκάλυψη" του κ.
Μεντβέντεφ, ότι ο κ. Πέρες τον
είχε διαβεβαιώσει πως το
Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στο Ιράν.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του
Ισραήλ κ. Ντάνι Αγιολάν
σχολιάζοντας την αποκάλυψη
του κ. Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η
στρατιωτική εκδοχή δεν έχει
αποκλειστεί.

Σύµφωνα µε
έκθεση των ΗΕ που
δηµοσιεύθηκε στις 15
Σεπτεµβρίου 2009 τόσο οι
ισραηλινοί όσο και οι
Παλαιστίνιοι διέπραξαν
εγκλήµατα πολέµου, κατά τη
διάρκεια των συγκρούσεων (27
∆εκεµβρίου 2009-18 Ιανουαρίου
2009) στη Λωρίδα της Γάζας,
κατά τις οποίες σκοτώθηκαν
1.387 Παλαιστίνιοι, µεταξύ των
οποίων και 252 παιδιά. Η
επιτροπή επικρίνει ιδιαίτερα το
Ισραήλ, γιατί σχεδίασε την
επιχείρηση εναντίον του
συνόλου του λαού της Λωρίδας
της Γάζας, προκειµένου να τον
τιµωρήσει για την ανοχή του
έναντι της Χαµάς και προτείνει

την παραποµπή της υποθέσεως
στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο,
σε περίπτωση που Ισραήλ και
Χαµάς δεν συµφωνήσουν για τη
διεξαγωγή αξιόπιστων ερευνών.

Αρχικά η
παλαιστινιακή αρχή, πιεζόµενη
από τις ΗΠΑ, ζήτησε την
αναβολή της συζητήσεως από το
Συµβούλιο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, αλλά ύστερα από
το σάλο που προκλήθηκε στους
Παλαιστινίους υπαναχώρησε και
ζήτησε την συζήτηση της
υποθέσεως που άρχισε στις 15
Οκτωβρίου από το Συµβούλιο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ∆εν
αναµένεται όµως να προωθηθεί
η έκθεση στο ΣΑ, παρόλο που
το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα
δεχθεί έρευνα.

Εξ αιτίας της
στάσεως της παλαιστινιακής
αρχής, η Χαµάς ζήτησε την
αναβολή της τελετής για την
επικύρωση της συµφωνίας για
εθνική συµφιλίωση µε την
Φατάχ, που είχε
προγραµµατιστεί για τις 26
Οκτωβρίου στο Κάϊρο, αλλά ο
κ. Αµπάς δεν δέχθηκε την
αναβολή και δήλωσε ότι αν δεν
υπογραφεί η συµφωνία στις 26
Οκτωβρίου θα προκηρύξει
εκλογές για τον Ιανουάριο 2010.

γ. Ιράν

Το Ιράν, παρά
τους κοµπασµούς και τις
αντιφατικές δηλώσεις του κ.
Αχµεντινεζάντ, ανταποκρίθηκε
στην πρόσκληση των ΗΠΑ και
προσήλθε στο διάλογο µε την
οµάδα των έξι (5 µόνιµα µέλη
του ΣΑ/ΟΗΕ και η Γερµανία).
Κατά την πρώτη συνάντηση που
έγινε στη Γενεύη την 1η
Οκτωβρίου το Ιράν συνεφώνησε
να συνεργαστεί µε την "ΙΑΕΑ",
επιτρέποντας την επιθεώρηση
της νέας πυρηνικής του
εγκαταστάσεως στην πόλη Κοµ,
την οποία απεκάλυψε το ίδιο µε
ανακοίνωσή του στις 22
Σεπτεµβρίου και να αποστείλει
το 75% (περίπου 1.200 κιλά)
του εµπλουτισµένου του
ουρανίου στη Ρωσία για τη
µετατροπή του σε ράβδους
πυρηνικού καυσίµου. Κατόπιν
αυτού ο απερχόµενος πρόεδρος
της "ΙΑΕΑ" κ. Μπαραντέϊ
επισκέφθηκε στις 4 Οκτωβρίου
την Τεχεράνη, απ΄όπου
ανακοίνωσε ότι στις 25
Οκτωβρίου οµάδα διεθνών
παρατηρητών θα επιθεωρήσει το

υπό κατασκευήν εργοστάσιο
στις 25 Οκτωβρίου.

Στις 22
Οκτωβρίου συναντήθηκαν εκ
νέου οι επικεφαλής των
διαπραγµατευτικών οµάδων
προκειµένου να συζητήσουν για
τη διαµόρφωση του τελικού
κειµένου του προσχεδίου της
συµφωνίας. Σύµφωνα µε
πληροφορίες το Ιράν φέρεται
ευνοϊκά διακείµενο για την
σύναψη της συµφωνίας, αλλά θα
διεκδικήσει τροποποιήσεις στην
αρχική συµφωνία.

Η συµφωνία αυτή, αν
υπογραφεί, δεν ικανοποιεί
πλήρως τη ∆ύση, η οποία
απαιτεί την αναστολή του
πυρηνικού προγράµµατος του
Ιράν, αλλά της δίνει περιθώρια
ενός χρόνου, που απαιτείται
για να αναπληρώσει τα 1.200
κιλά το Ιράν, για να χειριστεί
το θέµα. Το ίδιο ισχύει και για
το Ιράν που επιµένει στη
συνέχιση του προγράµµατός
του, αλλά µε τη συµφωνία θα
αποφύγει τις κυρώσεις.

Η γενικότερη εκτίµηση
είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να
κερδίσει χρόνο. Ακόµη και αν
υπογραφεί η συµφωνία, δεν θα
λυθεί το πρόβληµα και ο κ.
Οµπάµα θα κληθεί να το
αντιµετωπίσει δυναµικά.

δ. Λίβανος

Σε νέο πολιτικό
αδιέξοδο, βρίσκεται η χώρα για
πολλοστή φορά σε διάστηµα
ενός έτους. Ο εντολοδόχος
πρωθυπουργός κ. Χαρίρι
ανακοίνωσε την παραίτησή του,
κατηγορώντας τη Χεζµπολάχ ότι
µπλοκάρει κάθε προσπάθεια
σχηµατισµού κυβερνήσεως. 

12.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Αφγανιστάν

Στις 20
Αυγούστου 2009 διεξήχθησαν οι
προεδρικές εκλογές στο
Αφγανιστάν στις οποίες ψήφισε,
παρά τις απειλές και τις
επιθέσεις των Ταλιµπάν που
στοίχισαν τη ζωή 26 ατόµων, το
45-% από τα 15.000.000
ψηφοφόρων που είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους. Νικητής εφέρετο ο
κ. Καρζάϊ, αλλά η Επιτροπή
Ενστάσεων, που σύστησε ο
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ΟΗΕ για να εξετάσει τις
καταγγελίες για νοθεία,
απεφάνθη ότι οι εκλογές πρέπει
να επαναληφθούν. Ο κ. Καρζάϊ
απεδέχθη την εισήγηση και
αυτές θα διεξαχθούν κατά πάσαν
πιθανότητα στις 7 Νοεµβρίου.

Ο κ. Οµπάµα
επανεξετάζει την πολιτική του
στο Αφγανιστάν ύστερα από την
έκθεση του στρατηγού κ. Μακ
Κρίσταλ, ο οποίος αναφέρει ότι
για να ηττηθούν οι Ταλιµπάν, θα
πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά
οι στρατιωτικές δυνάµεις και τα
µέσα που χρησιµοποιούν και ότι
σε διαφορετική περίπτωση οι
συµµαχικές δυνάµεις ενδέχεται
να αποτύχουν. Με τις απόψεις
του στρατηγού διαφωνεί ο
αντιπρόεδρος κ. Τζο Μπάϊντεν ο
οποίος θεωρεί ότι στο
Αφγανιστάν πρέπει να
παραµείνει µια µικρή δύναµη
που θα εκτελεί χειρουργικές
επεµβάσεις εναντίον των
Ταλιµπάν και ότι κύριος
αντίπαλος των ΗΠΑ είναι η Αλ
Κάϊντα.

Ο Υπουργός
Αµύνης των ΗΠΑ κ. Γκέϊτς
δήλωσε ότι τα αµερικανικά
στρατεύµατα δεν θα
αποχωρήσουν από το
Αφγανιστάν, ανεξάρτητα από
την αναθεώρηση της
στρατηγικής του κ. Οµπάµα.

Ο Βρετανός
πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι
θα ενισχύσει τη δύναµη των
9.000 Άγγλων στρατιωτών που
βρίσκονται στο Αφγανιστάν µε
άλλους 500 υπό την προϋπόθεση
ότι θα πράξουν το ίδιο και οι
άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο
οι διαρκώς αυξανόµενες
απώλειες έχουν προκαλέσει την
οργή και απογοήτευση της
Βρετανικής κοινής γνώµης. Εν
τω µεταξύ σάλο έχει προκαλέσει
δηµοσίευµα των "Τάϊµς" ότι οι
Ιταλοί πλήρωναν τους Ταλιµπάν
για να µην επιτίθενται στους
στρατιώτες όταν βρίσκονταν
στην περιοχή Σουρόµπι
ανατολικά της Καµπούλ. Η
Ιταλία το διέψευσε, ενώ η
Γαλλία, της οποίας στρατιώτες
αντικατέστησαν τους Ιταλούς
στην περιοχή, δήλωσε ότι δεν
έχει πληροφορίες που να
επιβεβαιώνουν το δηµοσίευµα.

Εικάζεται ότι το
δηµοσίευµα είναι βάσιµο γιατί
αµέσως µετά την εγκατάσταση

των Γάλλων οι επιθέσεις των
Ταλιµπάν ενετάθησαν και οι
Γάλλοι έχουν πολλές απώλειες. 

β. Πακιστάν

Στο τέλος
Σεπτεµβρίου το Πακιστάν
σηµείωσε επιτυχίες µε τη
σύλληψη ηγετικών στελεχών
των Ταλιµπάν στην Κοιλάδα
Σουάτ. Μάλιστα ο ειδικός
απεσταλµένος του κ. Οµπάµα
στην περιοχή κ. Χόλµπρουκ
επήνεσε την Πακιστανική
ηγεσία για τις επιτυχίες της στην
καταπολέµηση των Ταλιµπάν σε
συνέντευξη τύπου που
παρεχώρησε από κοινού µε τον
ΥΠΕΞ κ. Κιουρεσί.

Οι Ταλιµπάν τον
τελευταίο χρόνο ανατίναξαν
δεκάδες µικτά δηµοτικά σχολεία
στην περιοχή Πεσαβάρ, γιατί
αντιτίθενται στην εκπαίδευση
των γυναικών.

Ο πακιστανικός
στρατός ανέλαβε ευρείας
εκτάσεως εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις κατά του άντρου
των Ταλιµπάν στην επαρχία
Βεζιριστάν στα σύνορα µε το
Αφγανιστάν, ενώ οι Ταλιµπάν
έχουν εξαπολύσει ένα τεράστιο
κύµα βοµβιστικών επιθέσεων ως
αντίποινα. Οι επιχειρήσεις θα
διαρκέσουν πολλές εβδοµάδες
και αν πετύχουν θα αλλάξουν το
κλίµα στην περιοχή.

γ. Β. Κορέα

Ο ηγέτης της
Β.Κορέας κ. Κιµ Γιογκ Ιλ
ανήγγειλε στις 6 Οκτωβρίου,
από τα κρατικά ΜΜΕ, ότι η
χώρα είναι έτοιµη να
συµµετάσχει σε πολυµερείς
διαπραγµατεύσεις για τα
πυρηνικά, ανάλογα µε την
πρόοδο των διµερών επαφών
της µε τις ΗΠΑ.

Η Κορέα µε την κίνησή
της αυτή επιδιώκει να εξέλθει
από την αποµόνωση και να
αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ ως
ισότιµη πυρηνική δύναµη.
Είναι όµως βέβαιο ότι θα
επανέλθει στις εξαµερείς
διαπραγµατεύσεις από τις
οποίες είχε αποχωρήσει τον
Απρίλιο, έστω και αν ο κ.
Οµπάµα απορρίψει τις
διµερείς διαπραγµατεύσεις.

δ. Κίνα

Η κυβέρνηση
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
συµµετάσχει στις κυρώσεις κατά
της Β.Κορέας, που επεβλήθησαν
από τον ΟΗΕ τον περασµένο
Μάϊο, αν δεν επιστρέψει στις
διαπραγµατεύσεις.

Ένταση στις
σχέσεις µεταξύ Κίνας και
Ταϊβάν προκάλεσε η επίσκεψη
του κ. ∆αλάϊ Λάµα στο νησί.

Η Κίνα
απαγόρευσε την είσοδο ξένων
τουριστών στο Θιβέτ, για να
αποτρέψει τυχόν ταραχές, κατά
τον εορτασµό της 60ής επετείου
από την ίδρυση της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας.

Ο κ. Οµπάµα δεν
συνάντησε τον κ. ∆αλάϊ Λάµα
που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ,
σ΄ένδειξη καλής θελήσεως
έναντι της Κίνας την οποία θα
επισκεφθεί το Νοέµβριο.

ε. Ιαπωνία

Ο νέος ηγέτης κ.
Χατογιάµα ανακοίνωσε ότι θα
µετατοπίσει το κέντρο βάρους
της εξωτερικής πολιτικής της
χώρας από τις ΗΠΑ στην Ασία,
µε επιδίωξη την πολιτική
ενοποίηση της Αν.Ασίας στο
πρότυπο της ΕΕ και την
καθιέρωση κοινού ασιατικού
νοµίσµατος.

Σύµφωνα µε
πληροφορίες σε σύντοµο χρόνο
θα αποσύρει τα γιαπωνέζικα
πλοία από επιχειρήσεις
ανεφοδιασµού στο πλαίσιο του
πολέµου στο Αφγανιστάν και θα
αναθεωρήσει το καθεστώς, τη
διάταξη και το µέγεθος των
αµερικανικών βάσεων επί
ιαπωνικού εδάφους. 

13.ΑΦΡΙΚΗ

Τους πρώτους εννέα
µήνες του 2009, οι επιθέσεις των
Σοµαλών πειρατών εναντίον
πλοίων αυξήθηκαν σηµαντικά.
Από τον Ιανουάριο µέχρι το
Σεπτέµβριο έφθασαν τις 306
έναντι 239 το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα του 2008.

14.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
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α. Κολοµβία

Αντιδράσεις από
τις γειτονικές χώρες προκάλεσε
η απόφαση της κυβερνήσεως να
επιτρέψει τη χρήση
στρατιωτικών βάσεων στο
έδαφός της από τον αµερικανικό
στρατό.

β. Κούβα

Σύµφωνα µε
έγγραφα που είδαν το φως της
δηµοσιότητος, πρόσφατα, ο
πρόεδρος κ. Φιντέλ Κάστρο είχε
ζητήσει στις αρχές της δεκαετίας
του 1980 από τη Ρωσία
πυρηνικό πλήγµα κατά των
ΗΠΑ, αλλά άλλαξε γνώµη όταν
ενηµερώθηκε από σοβιετικούς
αξιωµατούχους ότι θα ήταν
καταστροφικό και για τη χώρα
του, καθώς θα καλυπτόταν από
ραδιενεργό νέφος.

γ. Βραζιλία

Ο πρόεδρος κ.
Λούλα ανακοίνωσε ότι τα κέρδη
από τα τεράστια κοιτάσµατα
πετρελαίου, που
αποκαλύφθηκαν σε βάθος 6.000
µ. κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας, θα διατεθούν για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων
της εκπαιδεύσεως και της
φτώχιας.

δ. Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση
αναγνώρισε την ανεξαρτησία
της Αµπχαζίας και της
Ν.Οσετίας.

Ο πρόεδρος κ.
Τσάβες ανακοίνωσε στις 23
Σεπτεµβρίου 2009 ότι η Ρωσία
συµφώνησε να χορηγήσει στη
Βενεζουέλα δάνειο 2,2 δις
δολαρίων για την αγορά
αρµάτων µάχης και
αντιαεροπορικών βληµάτων
προηγµένης τεχνολογίας.

ε. Ονδούρα

Ο ανατραπείς, µε
πραξικόπηµα πρόεδρος κ.
Σελάγια επέστρεψε στις 21

Σεπτεµβρίου, µυστικά, στη χώρα
και κατέφυγε στην πρεσβεία της
Βραζιλίας απ΄όπου κάλεσε το
στρατό να στραφεί εναντίον των
πραξικοπηµατιών. Ακολούθησαν
συγκρούσεις διαδηλωτών µε
αστυνοµικές και στρατιωτικές
δυνάµεις, που έχουν
περικυκλώσει την πρεσβεία και
η κυβέρνηση απαγόρευσε τις
διαδηλώσεις και ανέστειλε τη
λειτουργία των µέσων
ενηµέρωσης.

Οι
πραξικοπηµατίες, παρά τις
εκκλήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και
του Οργανισµού Αµερικανικών
Κρατών (OAS) για συµβιβασµό,
έδωσαν στις 28 Σεπτεµβρίου
διορία 10 ηµερών στη Βραζιλία
για να παραδώσει ή να
φυγαδεύσει τον κ. Σελάγια,
ειδάλλως θα χάσει το
διπλωµατικό της καθεστώς. Ο
πρόεδρος της Βραζιλίας κ.
Λούλα απάντησε αµέσως ότι
"δεν συµµορφωνόµαστε µε
τελεσίγραφο πραξικοπηµατιών".

Στις 7 Οκτωβρίου
µετέβη στην Ονδούρα οµάδα
διπλωµατών από δέκα κράτη της
Βόρειας και Νότιας Αµερικής
και είχε διαβουλεύσεις µε τους
εκπροσώπους του ανατραπέντος
προέδρου κ. Σελάγια και του
προσωρινού προέδρου κ.
Μισελέτι. Σύµφωνα µε
πληροφορίες διπλωµατών ο κ.
Μισελέτι φέρεται πρόθυµος να
παραιτηθεί µόνο, αν διεξαχθούν
εκλογές χωρίς τη συµµετοχή του
κ. Σελάγια και προβλεφθεί
χορήγηση αµνηστίας σε όσους
ενεπλάκησαν στο πραξικόπηµα
της 28 Ιουνίου. 

15.ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την αγανάκτηση της
διεθνούς κοινότητος προκάλεσε
η απόφαση των Σκωτικών
αρχών να απελευθερώσουν το
Λίβιο ισοβίτη τροµοκράτη Αλ
Μάχρεντι, ο οποίος έγινε δεκτός
από τις αρχές της Λιβύης µε
τιµές ήρωος. Ο Μάχρεντι
ευθύνεται για την ανατίναξη
αεροσκάφους της "ΡΑΝ ΑΜ"
πάνω από τη Σκωτία το
∆εκέµβριο 1988 από την οποία
σκοτώθηκαν 270 άτοµα.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της
εφηµερίδας "Κυριακάτικοι
Τάϊµς" η απελευθέρωση έγινε µε
την προτροπή της βρετανικής
κυβερνήσεως προκειµένου ο
Λίβυος ηγέτης κ. Καντάφι να
υπογράψει εµπορική συµφωνία
ύψους 60 εκατοµ. Λιρών µε την
εταιρεία ΒΡ.

Η Γαλλική αστυνοµία
ενετόπισε, στο νότιο τµήµα της
χώρας στις 24 Αυγούστου, τρία
υπόγεια κρησφύγετα τα οποία
πιθανολογείται ότι ανήκουν
στην ΕΤΑ.

Η Αλ Κάϊντα ανέλαβε
την ευθύνη για τις
τροµοκρατικές επιθέσεις που
έγιναν στις 23 Αυγούστου
εναντίον των Υπουργείων
Εξωτερικών, Οικονοµίας και
Άµυνας στη Βαγδάτη, από τις
οποίες έχασαν τη ζωή τους 100
άτοµα.

Στις 13 και στις 23
Σεπτεµβρίου δηµοσιεύθηκαν σε
ισλαµικές ιστοσελίδες µηνύµατα
του Οσάµα Μπιν Λάντεν και του
Υπαρχηγού του Ζαουάχρι µε τα
οποία στρέφονται κατά της
πολιτικής του Αµερικανού
προέδρου κ. Οµπάµα.

Η Αλ Κάϊντα µε
τηλεοπτικό µήνυµα στις 19
Σεπτεµβρίου απείλησε µε
βοµβιστικές επιθέσεις τη
Γερµανία µετά τις βουλευτικές
εκλογές της 27 Σεπτεµβρίου, αν
δεν αποσύρει τα στρατεύµατά
της από το Αφγανιστάν.

Σύµφωνα µε τους
συµµετέχοντες σε κοινό
συνέδριο του ΟΗΕ και της
Ιντερπόλ στη Σιγκαπούρη η Αλ
Κάϊντα συνεργάζεται όλο και
πιο συχνά µε τα διεθνή
εγκληµατικά δίκτυα, τα οποία
αξιοποιούν τη σύγχρονη
τεχνολογία και αναπτύσσουν
στενούς δεσµούς µεταξύ τους.

Με βάση στοιχεία των
µυστικών ιταλικών υπηρεσιών,
ισλαµικές οµάδες, που
συνδέονται µε µέλη της Αλ
Κάϊντα στη Β.Αφρική, δρουν
στην Ιταλία µε στόχο τη
στρατολόγηση τροµοκρατών και
τη συγκέντρωση χρηµάτων για
επιθέσεις σε όλα τα σηµεία της
Ευρώπης.
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Με τα λεφτά τα έχεις όλα εκτός από τα ήθη και τους πολίτες
Jean-Jaques Rousseau



ABOUT HEL.I.S.S.

The Hellenic Institute for Strategic Studies
(HEL.I.S.S.), a non-profit organization, was found-
ed in October 1994.
The Institute came into being by a number of

Flag/General retired Officers of the Hellenic Armed
Forces and has been aggrandized after the participation of
personalities coming from communities such as
Academic, Diplomatic, Business, Journalism and from
those specialized on international affairs.

The aim of HEL.I.S.S. is to be employed with
questions that bring up issues of strategic importance in a
geopolitical-geostrategic environment. More specifically:
- To carry out, study, research and analyse issues
of military strategy significance, of economic aspect, of
the human actions that impact negatively against nature
and further subjects concerning problems rising in the
Hellenic sovereignty, the Balkan peninsula, the existing
territorial extent of the European Union , its foreseen
enlargement of tomorrow, the general area of the
Mediterranean and the Black Seas and/or any other area
that may be deemed as necessary.

-To examine Security issues of the above regions.
-To hand in proposals to either government bod-

ies or privates, that are based on studies-analyses on all
the above.

Objectives are achieved by:
-Carrying out research
-Presenting issues and their analyses in the form

of lectures, seminars or press releases, publishing special
notes or bulletins and journals and organizing presenta-
tions at home and abroad.

-Cooperation with government bodies, organiza-
tions and other respective domestic or foreign founda-
tions/institutions in order to analyze matters of common
interest and exchange information on all relative fields.

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

HEL.I.S.S. Issues the bi-monthly magazine
“Problimatismoi”.
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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 απο σ τρα τεία
Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, και έχει διευρυνθεί
και µε προσωπικότητες από άλλους χώ ρους, όπως τον
Πανεπιστηµιακό, ∆ιπλω µατικό, Επιχειρηµατικό και των
Σωµάτων Ασφα λείας.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να λειτουρ γήσει
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 περιε χο µένου στον εγγύς προς την
πατρίδα µας γεωπο λιτικό 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 Βαλ κανίων 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 προη γουµένως.
� 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.

44447777
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