


Στις αρχές του Σεπτεµβρίου συνεπληρώθησαν δύο χι-
λιάδες πεντακόσια χρόνια από τη µάχη του Μαραθώνος, όπου
δέκα χιλιάδες Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείς υπό τον Στρατηγό
Μιλτιάδη ενίκησαν πολλαπλασίους Πέρσες και εχάρισαν στο
έθνος την πρώτη νίκη κατά του εξ ανατολών ορµωµένου εχθ-
ρού κατά τους επακολουθήσαντες επί δέκα και πλέον έτη
Περσικούς πολέµους, οι οποίοι συνέβαλαν συγχρόνως στην
καλλιέργεια και στη σφυρηλάτηση της εθνικής των Ελλήνων
συνείδησης. Μεγίστη η αξία της νίκης των Αθηναίων κατά των
Περσών, διότι ανέδειξε την ηθική δύναµή των, η οποία απε-
τέλεσε τη γενεσιουργό δύναµη και τη µήτρα εκκολάψεως και
καλλιεργείας των επιτευγµάτων του χρυσού αιώνα, της δη-
µοκρατίας, της ελευθερίας, του πολιτισµού, της τέχνης, της
φιλοσοφίας, των πνευµατικών αξιών, της ανθρωπίνης αρετής,
επιτεύγµατα τα οποία και έως σήµερα ασπάζονται και πρυ-
τανεύουν στις σύγχρονες κοινωνικές και κρατικές οντότητες
ανά την οικουµένη.

Η νίκη του Μαραθώνος, πέραν του ότι στέριωσε στους
Αθηναίους το αίσθηµα της ηγέτιδος και προστάτιδος του έθ-
νους, συγκειµένου εκ λαών οµογλώσσων, οµοαίµων, οµοδό-
ξων και οµοτρόπων, λαµβάνει κοσµοϊστορικές διαστάσεις και
αποτελεί τη µητέρα των νικών των ηθικών δυνάµεων κατά των
υλικών, του πνεύµατος κατά της ύλης, εάν ληφθεί υπόψη τόσο
η αναλογία των δυνάµεων αλλά όσο και το ηθικόν και πνευ-
µατικόν περιεχόµενόν των.

Η πρώτη, λοιπόν, αναµέτρηση Ανατολής και ∆ύσης
και ελέγχου του Αιγαίου ένθεν κακείθεν, έµελλε παρά τη διαδο-
χική επικυριαρχία των αυτοκρατοριών της ∆ύσης, Αλεξαν-
δρινή, Ρωµαϊκή, Βυζαντινή, να ανατραπεί δια της επί πεντα-
κόσια περίπου χρόνια επικράτησης στην Ιβηρική και στην
Ελληνική Χερσόνησο των Αράβων και των Οθωµανών αντι-
στοίχως. Η διαµάχη όµως αυτή Ανατολής και ∆ύσης θα µπο-
ρούσαµε να συµπεράνουµε πως συνεχίζεται και σήµερα µε
εστίες πολέµου και σε πεδία φαινοµενικά ακίνδυνα, πληθυ-
σµιακά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, οικονοµικά, τροµοκρατικά.
Έτσι η ∆ύση δεν κατόρθωσε µέχρι τούδε να επιβάλει στην
Ανατολή τις αρχές, τις αξίες της και να εξαλείψει τα αίτια των
εν δυνάµει υφισταµένων και ιστορικά επιβεβαιωµένων απει-
λών. Ακόµη και η κατά την τελευταία εικοσαετία προσπάθεια
εξαγωγής και δια των όπλων εγκαθίδρυσης δηµοκρατίας στον
πυρήνα της Ανατολής απέτυχεν, όχι τόσον λόγω των απαρα-
δέκτων µέσων και µεθόδων, όσον του αγόνου του εδάφους του
ανθρωπίνου παράγοντος.

Η νίκη του Μαραθώνος στο στρατιωτικό πεδίο κα-
τέδειξε την αξία της επιλογής ηγέτη, της επιλογής του χρόνου,
της προπαρασκευής, της εκπαίδευσης, του οπλισµού, της σχε-
δίασης, της παράταξης, της ευκινησίας και ευελιξίας, της απο-
φασιστικότητος και ορµητικότητος και την πίστη στο δίκαιο
του αγώνος και του χρέους της νίκης.

Η σύγχρονη Ελλάς βυθίζεται στην οικονοµική κρίση,
αφού το έλλειµµα, τεθέν στην υπηρεσία εσωτερικών και εξωτε-
ρικών συµφερόντων, µεγιστοποιείται. Το χρέος αυξάνεται, ο
χρόνος αποπληρωµής επιµηκύνεται, τα επιτόκια ανέρχονται
ενώ ο λαός στενάζει. Η Ελλάς µετεβλήθη σε χρυσοτόκο όρθνι-
θα. Η ύφεση επικρατεί και η ανάπτυξη καθίσταται ανύπαρκτη.
Οι άνεργοι αυξάνονται. Το εισόδηµα συρρικνώνεται και η εθ-
νική κυριαρχία προσβάλλεται σκαιώς µε τη µόνιµη εγκατά-
σταση των εκπροσώπων της Τρόϊκας στην Αθήνα αλλά και την

τοποθέτηση ξένων επιτηρητών στα Υπουργεία. Επιστροφή της
πατρίδος στην αρχή του νεωτέρου ελληνικού κράτους στην
περίοδο του Όθωνος. Οι πολιτικοί όµως ταγοί του έθνους µο-
νίµως διαφωνούντες εν µέσω εξεταστικών επιτροπών της Βου-
λής αλληλοκατηγορούµενοι δια την πριν και µετά µνηµονίου
εποχή πορεύονται προς εκλογές ανάδειξης των περιφερειακών
και δηµοτικών αρχόντων του εθνοκτόνου Καλλικράτη, περιφε-
ρόµενοι αδιάντροπα ανά την ελληνική επικράτεια αιτούντες
την ψήφο του παραµεληµένου Έλληνα πολίτη, προς επιβεβαίω-
ση και επικράτηση της κοµµατικής του οντότητος, της αιτίας
της σύγχρονης µεταπολεµικής κατάντιας της χώρας, υποσχόµε-
νοι και εκ των πραγµάτων ψευδόµενοι.

Στο διεθνές πεδίο ο πόλεµος µεταφέρεται στις νοµισ-
µατικές σχέσεις ΕΕ του ευρώ, ΗΠΑ του δολαρίου και Κίνας
του γιουάν µε όπλα και δυνάµεις εφεδρείας την πληθυσµιακή
υπεροχή, τη φθηνή εργασία και τα φθηνά προϊόντα, τα οποία
εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και υπάρχουσας
ανάγκης καθίστανται περισσότερο προσιτά.

Η ΕΕ αντιτίθεται στη λαθροµετανάστευση και λαµβά-
νει συνεχώς αυστηρότερα µέτρα κατά της µετανάστευσης, ενώ
η Ελλάς αυτοδιαφηµιζοµένη άµα, καθίσταται ανοικτή πύλη
εισόδου µεταναστών, παρά την οµολογουµένη εσχάτως οι-
κονοµική επιβάρυνσή του επί της πτωχευµένης οικονοµίας.

Στο χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων κατηρτίσθη και
ετέθη σε εφαρµογή ο ψηφισθείς στο θερινό τµήµα της Βουλής,
ανάλογης βαρύτητος, νόµος περί της εξελίξεως των στελεχών
των Ε.∆.. Στελέχη αποκαλούνται πλέον ισοπεδωτικά οι αξιω-
µατικοί. Ο νόµος δικαίως αυξάνει τα όρια αποστρατείας των
αξιωµατικών, ατόπως και σκοπίµως καταρτίζει παράλληλες
επετηρίδες εξελιξίµων και µη αξιωµατικών, µε καταστρεπτικές
δια την πειθαρχία επιπτώσεις και την συναδελφικότητα, αλλά
διευκολύνουσες και νοµιµοποιούσες τις κοµµατικές παρεµβά-
σεις και επιλογές. Έτσι οι σχέσεις ανώτερος και κατώτερος,
προϊστάµενος και υφιστάµενος καθίστανται αναστρέψιµες και
ασφαλώς επιζήµιες δια τη συνοχή, την απόδοση και εργατικό-
τητα των αξιωµατικών.

Στο παγκόσµιο περιβάλλον θα ήτο παράλειψη εάν δεν
επεσηµαίνετο ο άθλος της Χιλής να συντηρήσει ζωνταντούς και
µετά από εβδοµήντα ηµέρες να ανασύρει από τα έγκατα της γης
εκ βάθους επτακοσίων µέτρων, τους τριάκοντα τρεις εγκλω-
βισθέντες εντός ορυχείου εργάτες. Η όλη επιχείρηση εστέφθη
από επιτυχία και προκάλεσε το παγκόσµιο ενδιαφέρον και
θαυµασµό της επίµονης ανθρώπινης προσπαθείας.

Εντός των προσεχών ηµερών αφικνείται στην Αθήνα,
δις εντός εξαµήνου, ο φίλος Ερντογάν, δια συζητήσεις επί των
ήδη συµφωνηθέντων. Επηρµένος από τα αποτελέσµατα του
δηµοψηφίσµατος δια την αναθεώρηση του Τουρκικού Συντάγ-
µατος, που αποβλέπει στον περιορισµό του κοσµικού χαρα-
κτήρα κράτους και την κυριαρχία του θρησκευτικού µουσουλ-
µανικού τοιούτου, ενδεχοµένως να απαιτήσει τη συνεκµετάλ-
λευση των πόρων του Αιγαίου. Ίσως και να µην παραλείψει να
νουθετήσει δια τη µείωση των αµυντικών δαπανών προς αντι-
µετώπιση της οικονοµικής κρίσης χωρίς η χώρα του να προβεί
σε ουδεµία υποχώρηση.

Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
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Την περίοδο 2000 - 2003 ασχολήθηκα µε τη συγ-
γραφή του πονήµατος µου "Ο ΚΟΣΜΟΣ στον 21ο
ΑΙΩΝΑ και Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ". Επί πενήντα
έτη από επαγγελµατικό ενδιαφέρον και ανάγκη, αλλά και
από προσωπική έφεση στη µελέτη του χώρου της Ιστορι-
κής Γεωγραφίας (Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική και λοιπά
Γεω…..) ήµουν εξοικειωµένος µε το αντικείµενο, ιδιαιτέ-
ρως δε µετά την αποστρατεία µου (∆εκέµβριος 1988). Η
σειρά διαλέξεων και άρθρων µου, στα πλαίσια του ΣΕΕ
ΘΑ και κυρίως η συµµετοχή µου στη σύνταξη πολλών
µελετών της ΕΛΕΣΜΕ και η συνεργασία µου µε τους
"Προβληµατισµούς" της, πίστευα ότι µου έδιναν ύλη και
κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά συντόµως διαπίστωσα ότι οι
συνήθεις "παράγοντες" και "προϋποθέσεις", γεωπολιτι-
κών και γεωστρατηγικών µελετών, δεν κάλυπταν τις
ανάγκες αναλύσεων και δεν οδηγούσαν σε σαφείς διατυ-
πώσεις συµπερασµάτων. Τέσσερα, εκ πρώτης όψεως
ασύνδετα µεταξύ τους, µηνύµατα, µε οδήγησαν τελικώς
στη συνειρµική κι' αβίαστη ανάλυση, σπουδή και δια-
τύπωση του πονήµατος (κατά την κρίση µου πάντοτε).

Πρώτον
Η σπουδή λήξεως του 20ου αιώνα ένα έτος προ

της εκπνοής του (31-12-1999 αντί 31-12-2000).
∆εύτερον
Μια φωτεινή επιγραφή (ωρολόγιο) αρνητικής

µετρήσεως του χρόνου λήξεως, συνοδευοµένη από τη ρή-
ση "Το µέλλον ανήκει σ' αυτούς που το δηµιουργούν",
που τοποθετήθηκε σε κτίριο του κέντρου των Αθηνών,
ιδιαιτέρας σηµειολογικής σηµασίας, εκ του τρόπου κατα-
σκευής, λειτουργίας και δραστηριοτήτων του εµφανών,
προφανών και αοράτων.

Τρίτον
Τα συµβάντα της 11 Σεπτεµβρίου 2001 και όσα

ακολούθησαν στο σύµπλεγµα Τροµοκρατία - Αντιτρο-
µοκρατική Πολιτική παγκοσµίως και στην Ελλάδα.

Τέταρτον
Οι τάσεις και πράξεις διευρύνσεως ΕΕ και ΝΑΤΟ

(Ευροατλαντικές δοµές) και οι µεθοδεύσεις προσκλήσεων
ή αιτήσεων εντάξεως σ' αυτές. Ιδιαιτέρως αξιοσηµείωτες
ήσαν και παραµένουν οι προσπάθειες παρεισφρύσεως,
στην, ούτως ή άλλως ασαφή, έννοια του "Ευρωπαϊκού
Κεκτηµένου", όλων των απωθηµένων διεκδικήσεων ή
αποτροπής διεκδικήσεων, του 19ου και 20ου αιώνων από
τους υποψηφίους για ένταξη του ελληνικού περιγύρου.
Στις διαδικασίες εντάξεων ή αναµενοµένων εντάξεων

διαφαινόταν διάθεση συντηρήσεως αυτών των ασαφειών,
µε σκοπό την εποπτική προστασία του χώρου για τον
έλεγχο των, δια µέσου αυτού, πάσης µορφής µεταφορών.
Αυτά τα ερεθίσµατα µε οδήγησαν, αφ' ενός σε µια
επίπονη ανασκόπηση των συµβάντων στο τελευταίο τέ-
ταρτο του 20ου αιώνα κι' αφ' ετέρου στην προσθήκη τεσ-
σάρων παραγόντων στη µελέτη του θέµατος δηλαδή:
�Άµυνα και Ασφάλεια : Όπου αντέστρεψα τους όρους µε
υποταγή κι' ένταξη της Αµύνης στην Ασφάλεια.
�Τροµοκρατία και αντιτροµοκρατική πολιτική και
δράση.
�Ισλαµισµός (Αραβικός και µη) και
�Ενέργεια

Το περί "Ενεργείας" τµήµα, αυτού του πονή-
µατος, παραθέτω, ως ενηµερωτική εισαγωγή του ακολου-
θούντος κειµένου, αφού κατέληξα ότι ουσιαστικώς από τη
δεκαετία του 1970 προσηµαίνει ή υποθάλπει, όλα όσα στο
µεταξύ έγιναν, γίνονταν και θα συµβούν στον κόσµο µέσα
στον 21ο αιώνα.

"Ενέργεια"

Σε όσα έχουν ήδη εκτεθεί και σε όσα ακολουθούν,
συχνά αναφέρεται η ενέργεια, οι ενεργειακές πηγές και
πόροι, ο έλεγχος και το εµπόριό τους. Η σχέσις ενεργείας
και δυνάµεως (ισχύος) είναι προφανής. Η ενέργεια επίσης
χαρακτηρίζει τους πολιτισµούς και η επάρκεια της τη
διάρκειά τους. Πολιτισµός και δύναµις (ισχύς) συµπο-
ρεύονται µε τη διάθεση των ενεργειακών πόρων. Όταν η
διάθεση των ενεργειακών πόρων "κορυφώνεται", το ίδιο
συµβαίνει µε τη δύναµη, που τους ελέγχει και τους κατα-
ναλώνει. Μέχρι την κορύφωση έχουµε άνοδο της δυνά-
µεως κι άνθηση του πολιτισµού. Μετά αρχίζει η κάµψις
και η πτώσις. Αυτή η διαδροµή (τροχιά) Ανόδου - Κορυ-
φώσεως - Πτώσεως είναι ανάλογος της τροχιάς βλήµατος,
του οποίου η αρχική ταχύτητα υπερνικά τριβές και βαρύ-
τητα και το οδηγεί σε απόσταση, και ύψος (Κορύφωση)
µε σηµαντική ευθυτένεια, µετά όµως βαρύτητα και τριβές
το φέρουν αδρανές και σε πολύ µικρότερη απόσταση
(Πτώση) στο έδαφος.

Ο σύγχρονος πολιτισµός και η κυριαρχούσα
σήµερα δύναµις (ΗΠΑ) προέρχονται και στηρίζονται από
ενέργεια, που παρέχεται από τα ορυκτά καύσιµα. Άνθρα-
κας, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, προσφέρουν την απαι-
τούµενη ενέργεια, δίνουν και πλούτο µε ρυθµούς γεω-
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µετρικής προόδου. Με τους ίδιους όµως ρυθµούς µειώ -
νεται η διαθέσιµη ποσότητά τους και καταστρέφεται το
περιβάλλον. Προσπάθειες αντικατάστασής τους από άλ -
λες πηγές ενέργειας δεν ικανοποιούν. Γιατί οι µεν καθαρές
(Ηλιακή - Αιολική - Υδροηλεκτρική) είναι πιο δαπανηρές
και δύσκολες. Η δε πυρηνική είναι άκρως επικίνδυνη και
πλέον ρυπογόνος. Άλλες πηγές ενέργειας, όπως πετρέλαιο
από πισσούχο άµµο ή από σχιστολιθικά πετρώµατα δεν
προσφέρονται, είτε λόγω αναπόφευκτης υπερρύπανσης,
είτε λόγω απαγορευτικού για την οικονοµία κόστους.
Μοι ραίως οδηγούµεθα σε προσέγγιση της στιγµής της
Κορύφωσης, άρα κάµψης κι' εποµένως αρχής της πτώσης.
Αυτή η "στιγµή" όπως οι ειδικοί υπολογίζουν (Αµερι κανι -
κή Γεωλογική Επιθεώρηση, Γραµµατεία Πληροφοριών
Ενέργειας) τοποθετείται:
� Από τους αισιόδοξους στο 2037 - 2040.
� Από τους σκεπτικιστές στο 2010 - 2016.
� Από τους απαισιόδοξους στο 2008 - 2010.

Αυτή η αναµενόµενη "κορύφωση" και η επακό -
λουθη πτώση, είναι φυσικό ν' ανησυχεί και να προβλη -
µατίζει αυτούς, που είναι "δύναµις", ως απόρροια και
συνέπεια του ελέγχου, που ασκούν στους ενεργειακούς
πόρους και που χωρίς αυτόν τον έλεγχο και κυρίως χωρίς
τους πόρους, παύουν να είναι "δύναµις".

Μία άλλη προσέγγιση του θέµατος διαθεσιµό -
τητος ορυκτών καυσίµων, στους τόπους των αποθεµάτων,
δίνει η αναλογία των "υπαρχόντων διαθεσίµων αποθε -
µάτων" προς την σηµερινή ετήσια απόληψη. Αυτή η ανα -
λογία µας δίνει τον αριθµό των ετών, που θα διαρκέσουν
τα αποθέµατα µε τον τρέχοντα ρυθµό παραγωγής κατά
τόπο. Έχουµε λοιπόν: ΗΠΑ 10/1, Νορβηγία 10/1, Κανα -
δάς 8/1. Αντιθέτως στο Ιράν 53/1, στη Σαουδική Αραβία
55/1, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα στο 75/1, στο
Κουβέιτ 116/1 και στο Ιράκ 526/1. Αυτή η προσέγγιση
ενδέχεται να προκαλέσει πλασµατική εικόνα επάρκειας. Η
αλήθεια όµως είναι διαφορετική και προβάλλει από τα
ακόλουθα:
� Οι ΗΠΑ καταναλώνουν το 26% του παραγοµένου
πετρελαίου και παράγουν µόλις το 11% και διαθέτουν
µόλις το 2% των διαθεσίµων αποθεµάτων.
� Οι ΗΠΑ επίσης έχοντας αντλήσει το 60% των
διαθεσίµων αποθεµάτων τους έχουν υπερβεί ήδη κατά
10% το σηµείο κορυφώσεως.
� Χώρες όπως ο Καναδάς και η Νορβηγία έχουν
περάσει στην ίδια τροχιά.
� Η Ρωσική Οµοσπονδία στην προσπάθειά της να
ορθοποδήσει πουλάει πετρέλαιο κι ακολουθεί.
� Η Σαουδική Αραβία είναι προφανές ότι πιέζεται
να ισορροπήσει µεταξύ στηρίξεως των χαµηλών τιµών
(υπερπαραγωγή) και πιέσεων των χωρών του ΟΠΕΚ
(µείωσις παραγωγής), αλλά πιέζεται επίσης από τις
ανάγκες του πληθυσµού της και τους κινδύνους
εξτρεµιστικών ισλαµιστικών ενεργειών, για ανατροπή του
καθεστώτος.

Υπάρχουν βέβαια τα Εµιράτα και το Κουβέιτ σε
καλύτερη κατάσταση, το Ιράν είναι άλλο θέµα. Και ΒΕ -
ΒΑΙΩΣ το ΙΡΑΚ. Να πώς λύνονται οι µεγάλες απορίες.
Να γιατί θα υπάρχουν κρίσεις στην ΚΑΣΠΙΑ (Τσετσενία
κ.λπ.). Να γιατί θα αναδυθούν προβλήµατα στην υπο -
σαχάρια ΑΦΡΙΚΗ. Όπως κι αν έχουν τα πράγµατα το πε -
τρέλαιο κι από κοντά το φυσικό αέριο οδηγούνται προς

"κορύφωση" της παραγωγής τους, σε κάποια χρονική
στιγ µή, µεταξύ 2008-2040, κι αν ο πολιτισµός µας κι
εµείς, ευνοηθούµε από αναπάντεχες ανακαλύψεις απο -
θεµάτων, ίσως βραδύνει η έναρξη της κάµψης και της
πτώσης άλλα 10 χρόνια. Όµως µέχρι το 2050, το αργό -
τερο, το µοιραίο θα έλθει. Τι θα σηµαίνει αυτό;
� Αύξηση του κόστους των πάντων.
� Απαξίωση όλων των στοιχείων που συνθέτουν το
βιοτικό επίπεδο ποσοτικά και ποιοτικά.
� Κυρίως υπόσκαψη και κλονισµός της ισχύος.
� Κρίσεις, συγκρούσεις, περιορισµοί ελευθερίας.
� Κάµψη του πολιτισµού του πετρελαίου, του
αυτοκινήτου, του ηλεκτρικού, των πλαστικών, των συν -
θετικών ελαστικών, των φυτοφαρµάκων, των λιπα -
σµάτων, της µηχανοκαλλιέργειας και της παραγωγής
τροφίµων κι άλλων αγαθών.

Το επερχόµενο πρόβληµα είναι δεδοµένο. Οι
συνέπειές του ήδη αντιληπτές. Και µόνη η αναφορά του
ερµηνεύει πολιτικές συµπεριφορές κι εξυφαινόµενες
απειλές. Ο αγώνας επιβίωσης θα είναι σκληρός κι ανε -
λέητος για ένα βαρέλι πετρέλαιο. Υπάρχει δυνατότης
διαφυγής, ελπίδα επιβιώσεως, πιθανότητα αναστροφής
αυτής της εσχατολογικής εξελίξεως; Ίσως ή µάλλον ΝΑΙ,
εάν ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΕΡΕΥΝΑ και η απότοκός τους ΤΕ -
ΧΝΟΛΟΓΙΑ, δώσουν στον Κόσµο άλλης µορφής ενερ -
γειακούς πόρους. ΕΑΝ αντικατασταθούν τα ορυκτά καύ -
σιµα, ή µάλλον τα οργανικά καύσιµα (οργανικές ύλες)
από άλλο ή άλλα, εκτός του άνθρακα, στοιχεία ικανά να
παράγουν ενέργεια.

Ήδη έχει αρχίσει η ανάπτυξη παραγωγής ενερ -
γείας από Υδρογόνο. Ίσως ο Παγκόσµιος Ενεργειακός
Ιστός Υδρογόνου (ΗΕΝ) αποτελέσει την επόµενη δυνα -
µική επανάσταση παραγωγής ενέργειας, που θα θεµε λιώ -
σει και αναπτύξει τον νέο πολιτισµό της ανθρω πότητας.
Βεβαίως και θα αναδείξει και τις νέες δυνάµεις κι ίσως τη
νέα Υπερδύναµη του κόσµου. Ίσως όµως ν' αποδειχθεί πιο
πρόσφορος, για διαµόρφωση συνθηκών ζωής, που οι πο -
λιτισµοί παραγωγής ενέργειας από καύσεις τοποθετούσαν
στο χώρο της ουτοπίας. Κι αυτό γιατί το Υδρογόνο είναι
το πλέον άφθονο κι εύληπτο στοιχείο της Φύσεως.

Η Τεχνολογία αξιοποιήσεως του Υδρογόνου είναι
παλιά και εξελίσσεται αθόρυβα. Εταιρείες Καυσίµων και
Παραγωγής Μηχανών σε συνεργασία µε κρατικούς φο -
ρείς και διεθνείς οργανισµούς µελετούν και πειραµα -
τίζονται. Είναι προφανές ότι το κύριο και καίριο στοιχείο
που θα καταστήσει το Υδρογόνο παράγοντα Οικονοµίας
Κλίµακος είναι η οικονοµικώς συµφέρουσα απόληψίς του
από άλλες, εκτός των υδρογοναθράκων, φυσικές παρου -
σίες του (κυρίως το νερό). Η ήδη προσφεροµένη µέθοδος
της ηλεκτρολύσεως απαιτεί ανάλογες ποσότητες ηλεκ -
τρικής ενέργειας. Ίσως τελικώς, ο συνδυασµός ανανεω σί -
µων πηγών ενεργείας και Υδρογόνου, λύσει το πρόβληµα.

Σ' αυτόν τον τοµέα ήδη πρωτοπορεί η Ισλανδία,
αξιοποιούσα τις πλούσιες γεωθερµικές δυνατότητές της.
Ιαπωνία κι Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν, προπορευό -
µενες των ΗΠΑ, ίσως λόγω ανάγκης. Ένα ακόµα ση -
µαντικό πρόβληµα είναι η υποδοµή διανοµής. Φαίνεται
πως η δυνατότητες παραγωγής µέσα ή κοντά στους χώ -
ρους κατανάλωσης θ' ανατρέψει τα πάντα, ακολουθώντας
το προηγούµενο της εξελίξεως του διαδικτύου.

Προφητικά ο Κερτ Γιέγκερ, Πρόεδρος του Ινστι -
τούτου Ερευνών Ηλεκτρικής Ενέργειας δήλωσε: "Η
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παρούσα ενεργειακή υποδοµή είναι τόσο ασύµβατη µε
το µέλλον όσο ήταν οι άµαξες µε τα αυτοκίνητα".

Ενδεχοµένως να υπάρξουν κι άλλες επιλογές.
Όµως η εποχή, η δύναµις κι ο πολιτισµός των οργανικών
καυσίµων και της ενέργειας από καύση τελειώνει µέσα
στον 21ο αιώνα και φυσικά κι ο κόσµος θα αλλάξει στον
ίδιο αιώνα. Μέχρις ότου συντελεσθούν οι όποιες αλλαγές
στην παραγωγή ενέργειας, τα πράγµατα του κόσµου θα
ρυθµίζονται από τις ανάγκες οργανικών καυσίµων και
τους φυσικούς και τους ηθικούς ρύπους, που παράγουν.

Όλα αυτά ως τις 11 Μαΐου 2004, ηµέρα που
παρουσιάσθηκε το προµνησθέν πόνηµά µου.

Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση;
Πλήρης επιβεβαίωση του προταχθέντος κειµένου.
Έχω µπροστά µου 43 δηµοσιεύµατα (κυρίως

αναδηµοσιεύσεις αρθρογραφιών και συνεντεύξεων ξένου
τύπου), δύο εφηµερίδων του τελευταίου µηνός. Ερανιζό -
µενος εξ αυτών συνθέτω, µε δική µου κεφαλαιοποίηση,
την εικόνα του παρόντος και την πιθανή προοπτική του
µέλλοντος του 21ου αιώνα. Θα αναφερθώ κατά σειράν:
�Στα οργανικά καύσιµα  το µέλλον τους και τις
µεταφορές τους.
�Στις προοπτικές αντικαταστάσεώς τους.
�Στις γεωπολιτικές συνέπειες των επιφαινοµένων
αλλαγών.
�Στις δυνατότητες (περιθώρια) Ελληνικής συµµετοχής
και παρεµβάσεων.

Οργανικά καύσιµα (Ο.Κ.) 
το µέλλον και οι µεταφορές τους.

Οργανικά καύσιµα είναι ο άνθρακας σε όλες τις
µορφές του (ανθρακίτης, λιθάνθρακας, λιγνίτης, ξυλίτης
και οργανικά δασικά και γεωργικά υπόλοιπα), το πετρέ -
λαιο, το φυσικό αέριο και τα βιοκαύσιµα. Η χρησιµοποίη -
ση κάθε ενός εξ αυτών για παραγωγή ενεργείας ενέχει,
από τη φύση τους, περιορισµούς, δουλείες κι' απαιτήσεις
εξορύξεως και µεταφοράς, αλλά και επιβάλλει συγκεκρι -
µένες, τεχνικές και τεχνολογικές διαδικασίες απολήψεως
και διακινήσεως της απολαµβανοµένης ενεργείας, µε
ποικίλον κατά περίπτωση κόστος. Ακόµη η διαθεσιµότης
(αποθέµατα) και το κόστος εξορύξεως ή αντλήσεως δια -
µορ φώνουν όρια ασύµφορης πέραν αυτών αξιοποιήσεώς
τους. Εξ αυτών:
� Ο άνθρακας χρησιµοποιείται και θα συνεχισθεί η
χρησιµοποίησή του. ∆εν είναι όµως κυρία ύλη παραγωγής
ενέργειας προοπτικής για λόγους κόστους εγκαταστά -
σεων, εξορύξεων, αντιοικονοµικής λόγω όγκου µετα φο -
ράς, αλλοιώσεως καταλυτικής (καταστροφικής) του περι -
βάλ λοντος και παραγωγής ρύπων. Άλλωστε και τα
αποθέµατά του είναι ορισµένα. Εποµένως και ο ρόλος του
άνθρακα είναι συµπληρωµατικός και µόνον σε ειδικές
συνθήκες και περιπτώσεις, συνδυασµών τοπικών ιδιαιτε -
ροτήτων, πρόσφορος για παραγωγή ενέργειας για οριακό
χρόνο (π.χ. Ελλάδα). 
� Βιοκαύσιµα : Όνειρο ήταν και πάει! Για την
παραγωγή της πρώτης ύλης απαιτείται καταστροφή και
τελικώς ερηµοποίηση γης, αφαιρουµένης από την καλ -
λιέργεια παραγωγής τροφίµων ή χρησιµοποίηση δη -
µητριακών, αφαιρουµένων από τα αναγκαία για τη
διατροφή του, ραγδαίως αυξανοµένου, πληθυσµού της
γης. Συνεπώς ο κ. Λούλα ο κ. Μπούς κι' οι Σύµβουλοί
τους και οι προστρέξαντες παρατρεχάµενοί τους της ΕΕ,

αλλά και της Ελλάδος οφείλουν, µ' όποιες γι' αυτούς
συνέπειες να σταµατήσουν αµέσως τις καλλιέργειες για
βιοκαύσιµα. Ας περιορισθούµε µόνον στην αξιοποίηση
των απορριµµάτων και των, βεβαιωµένως αχρήστων για
άλλη αξιοποίηση, δασικών και γεωργικών υπολειµµάτων. 
� Πετρέλαιο : Κυρίαρχο στοιχείο στις ηµέρες µας η
τιµή του και που θα καταλήξει; Πρακτικά δεν θα έπρεπε
τουλάχιστον οι οικονοµολόγοι να αιφνιδιαστούν για δύο
λόγους : Πρώτον, γιατί το "Peak Oil"  ακούστηκε για τις
ΗΠΑ, για το 1972 και βεβαίως οι "πετρελαιάδες" το έπνι -
ξαν, και δεύτερον, γιατί στο παρελθόν έχει, σε αναγόµενες
(αναλογικές) τιµές, ανέβει ψηλότερα (Πηγή ΒΡ), όπως το
1862 σε 210 $ το βαρέλι ή το 1976 (επανάσταση στο
ΙΡΑΝ) σε 185 $ το βαρέλι.

Ακόµη η Παγκόσµια Τράπεζα έχει αποτυπώσει,
από 2003 µέχρι τον Ιανουάριο 2009 την τάση αυξήσεως
των τιµών ενεργείας λόγω φόβου ανεπαρκείας, αλλά και
των ανατιµήσεων στα τρόφιµα λόγω ζήτησης βιοκαυ -
σίµων. 

Για την τιµή του πετρελαίου οι απόψεις διίσ -
τανται :

Οι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι προσφέρουν επαρ -
κείς ποσότητες και επιρρίπτουν στις εταιρίες εµπορίας
κερδοσκοπικό υπερτίµηµα 30-40 $ το βαρέλι.

Οι εταιρείες κατηγορούν τις χώρες παραγωγής
και κυρίως το καρτέλ του ΟΠΕΚ, για καθήλωση ή και
µείωση παραγωγής, ώστε να προκαλείται υπερζήτηση.
Που βρίσκεται η αλήθεια; Ως συνήθως στη µέση και σε
έναν καταλυτικό παράγοντα, που διέπει τα τιµολόγια από
καταβολής "Εµπορίου". Την τιµή αντικαταστάσεως. Στην
οποία, Παραγωγοί, Έµποροι και Μεταπράτες, ενσωµατώ -
νουν και προεισπράτουν, µε όλους τους προεκτιµωµένους
τόκους (προσαυξηµένους µε όρια απολύτου ασφαλείας)
και τα προβλεπόµενα (από αυτούς) κέρδη, όσες δαπάνες
θα κάνουν για έρευνες, νέες εγκαταστάσεις και τεχνολο -
γίες, νέες ύλες, τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής ενερ -
γείας ή και εγκατάλειψη του τοµέα ενέργεια και στροφή
σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες.  Οπωσδήποτε οι τι -
µές των Ο.Κ. συνιστούν πλέον κύριο µέσον στρατηγικών
σχεδιασµών και ασκήσεως πολιτικής από όλους, όσοι
έχουν βαρύτητα στην παραγωγή, διακίνηση κι' εµπορία
των Ο.Κ.
�Αποθέµατα πετρελαίου, αναµενόµενο  "Peak Oil" (Κο -
ρύφωση), ετήσια κατανάλωση και πιθανή εξάντληση
αποθεµάτων
�Αποθέµατα Πετρελαίου: Τα εκτιµώµενα µε στοιχεία
2007 παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου (πηγή ΒΡ)
ανέρχονται σε 1,24 τρισεκατοµµύρια βαρέλια κατανε -
µόµενα:
�Μέση Ανατολή 61% (776,4 δισεκατοµµύρια βαρέλια)

Αφρική 9,5% (117,8  δισεκατοµµύρια βαρέλια)
Υπόλοιπος Κόσµος 29,5% (365,8 δισεκατοµµύρια βαρέ -

λια )
�Όµως µέσα στο 2008 προέκυψαν ελπίδες για αύξηση
και φόβοι για επικείµενες καταστροφές ή κρίσεις.

Η Βραζιλία στη περιοχή Σάντος εντόπισε κοί -
τασµα 33 δισεκατοµµυρίων βαρελιών σε βάθος µεγαλύ -
τερο των 6000µ. κάτω από λιθόστρωµα άλατος (κόστος).

Στο Κονγκό - Μπραζαβίλ αναφέρεται τεράστιο (;)
κοίτασµα.

Στην Αρκτική οµιλούν για κοιτάσµατα 420 δισε -
κατοµµυρίων βαρελιών και οι περιβάλουσες χώρες
(Ρωσία 45%, Νορβηγία 10%, ∆ανία 15%, Καναδάς 20%
5555



και ΗΠΑ 10%) σπεύδουν, οµονοούσες, να κατοχυρώσουν
υφαλοκρηπίδες και οικονοµικές ζώνες και δηλώνουν ότι
θα σεβασθούν το περιβάλλον. Στον Καναδά (Alberta) η
άµµος δέχεται επενδύσεις 124 δισεκατοµµυρίων $ κι' αυ -
ξά νει την παραγωγή από 1,5 σε 5 εκατοµµύρια βαρέλια
ηµερησίως. Ακόµη υπάρχει η υπόνοια, πως η Ρωσία κρύ -
βει αρκετά αποθέµατα. Με όλα αυτά φαίνεται πως τα νέα
εκτιµώµενα αποθέµατα θ' αυξηθούν σε 1,700 τρισε -
κατοµµύρια βαρέλια.
�Πώς µπορεί πλέον να εκτιµηθεί το "Peak Oil";
∆υστυχώς τα πράγµατα µε απόκλιση 5-10 ετών µένουν το
ίδιο ζοφερά διότι: 

�Η σηµερινή ηµερήσια κατανάλωση είναι 87
εκατοµµύρια βαρέλια και ή ετήσια απαίτηση 31,755
δισεκατοµµύρια βαρέλια άρα επάρκεια µέχρι πλήρους
εξαντλήσεως 39 έτη, δηλαδή έως το 2046.

�Η εκτιµωµένη ηµερήσια κατανάλωση ως το
2030 θα αυξηθεί (λόγω αναπτυσσοµένων) στα 116
εκατοµµύρια βαρέλια µε την ετήσια απαίτηση να διαµορ -
φώνεται στα 42,755 δισεκατοµµύρια βαρέλια και εφ' όσον
τα νέα κοιτάσµατα αποδειχθούν πραγµατικά κι' απο -
λήψιµα (κόστος) η πλήρης εξάντληση θα έλθει σε 39,87
έτη, δηλαδή πάλι στο 2046.
� Φυσικό Αέριο (Φ.Α.)

Ανάλογη και παράλληλη είναι και η παρουσία του
φυσικού αερίου µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του την κα -
θα ρότητα και διαφορετικές συνθήκες και µεθόδους µετα -
φοράς του και την απ' ευθείας (όχι µέσω παραγωγής ηλε -
κτρισµού) χρησιµοποίησή του ως καυσίµου (συνέχιση πα -
ραδόσεως φωταερίου). Τελικώς το Φ.Α. είναι υποκα τά -
στατο (καλύτερο) και συµπλήρωµα του πετρελαίου, γι'
αυτό και στους χοντρούς υπολογισµούς, µετριέται µε
αναγωγή σε βαρέλια πετρελαίου. Χωρίς τη δυνατότητα
αυτής της αναγωγής, ας δούµε, µε τη αντιληπτή µονάδα
µετρήσεως το m3, ποια είναι τα βεβαιωµένα αποθέµατα
και ποια η επί του παρόντος ετήσια κατανάλωση:
�Παγκόσµια αποθέµατα 167 τρισεκατοµµύρια m3 .
�Παγκόσµια ετήσια παραγωγή 3,117 τρισ/µύρια m3.
�Επάρκεια (µε σταθερή παραγωγή) για 53,5 έτη από το
2007 (υπάρχοντα στοιχεία), δηλαδή έως το 2061 - 2. Επει -
δή όµως σταδιακώς το ΦΑ θα κληθεί ν' αντικαταστήσει
πετρέλαιο, αλλά κι' αυτονόµως θα διατεθεί, µπορούµε να
µοιράσουµε τις διαφορές για την οικονοµία των υπο -
λογισµών και συµψηφισµών και να τοποθετήσουµε το
2050 ως έτος όριο ανυπέρβλητο για τη χρησιµοποίηση
οργανικών καυσίµων.

Στις διεθνείς όµως σχέσεις και ισορροπίες έχουµε
κάποιες ενδείξεις για τους παίκτες του παγκόσµιου
προσκηνίου. Για το χώρο µας κυρίαρχη είναι η Ρωσική
Οµο σπονδία (Ρ.Ο.) εφ' όσον συντρέχει αναλογία παρα γω -
γής κι' αποθεµάτων. Το 2007 παρήγαγε 607,4 δισεκατοµ -
µύρια m3 ΦΑ (20,2% της παγκόσµιας παραγωγής). Εφ'
όσον αυτή είναι και η αναλογία αποθεµάτων, (αν και
πιθανότατα είναι µεγαλύτερο το πραγµατικό της ποσοστό)
τότε η Ρ.Ο. έχει αποθέµατα περίπου 34 τρισεκατοµµυρίων
m3 ΦΑ, µε πρόσφατες κινήσεις µάλλον αποκτά τον έλεγ -
χο ετήσιας παραγωγής (2007) των µεθοριακών σ' αυτή
κρατών (Αζερµπαϊτζάν, Τουρκµενιστάν, Καζακστάν)
ύψους 105 δισεκατοµµυρίων m3 ΦΑ, µε αναλογική ανα -
γωγή παραγωγής/αποθεµάτων, προσθέτει στα δικά της, το
3,4% παγκοσµίων και στην ετήσια παραγωγή της 105
δισεκατοµµύρια m3 ΦΑ.

Από µια άλλη σκοπιά το λιλιπούτειο ΚΑΤΑΡ
κάθεται επάνω στο 15% των παγκοσµίων αποθεµάτων (25
τρισεκατοµµύρια m3 ΦΑ) και συνδυάζοντάς, τα µε την
αύξηση παραγωγής πετρελαίου από 500.000 βαρέλια
ηµερησίως στα 1.200.000, εντός του 2008, αναδύεται σ'
έναν παγκοσµίου εµβέλειας παίκτη αναπτύξεως και
επενδύσεων.

Το ΙΡΑΝ έχει τεράστια κοιτάσµατα ΦΑ. Προ -
σπαθεί µε µια κοινοπραξία µε βασικό εταίρο τη γαλλική
TOTAL να σχεδιάσει κι' οργανώσει την παραγωγή. Η
TOTAL, εκτός από κεφάλαια, εισφέρει και την αναγκαία
(∆υτική) τεχνολογία. Όµως το, από καιρού, πρόβληµα
πυρηνικών δραστηριοτήτων του ΙΡΑΝ, οι πιέσεις (ΗΠΑ,
ΕΕ) και οι απειλές του ΙΣΡΑΗΛ, δηµιουργούν συνθήκες
ανασφαλείς και καθιστούν ριψοκίνδυνη την επένδυση της
TOTAL. Φυσικά η TOTAL απέσυρε το ενδιαφέρον της.
� Μεταφορές Ο.Κ.

Όσο σηµαντική είναι η ύπαρξη και η εξόρυξη ή
άντληση των ΟΚ, το ίδιο αν µη και σηµαντικότερη είναι
η µεταφορά τους στους τόπους διύλισης και κατανά λω -
σης. Για το πετρέλαιο οι θαλάσσιες µεταφορές είναι το
βασικό και οικονοµικώς συµφέρον µέσον. Όµως οι αγω -
γοί είναι αναγκαίοι για τη µεταφορά προς κι' από τα ση -
µεία φορτώσεως κι' εκφορτώσεως, αλλά και για µετα -
φορές σε περιοχές απέχουσες από τη θάλασσα. Το ΦΑ
κυρίως µεταφέρεται µε αγωγούς επίγειους ή υποθαλάσ -
σιους και συµπληρωµατικώς θαλασσίως. Σ' αυτή την πε -
ρίπτωση επιβάλλεται ή υγροποίησή του, µ' ότι, από πλευ -
ράς εγκαταστάσεων, κόστους κι' ασφαλείας, συνεπάγεται.
Θαλάσσιες οδοί κι' αγωγοί (κυρίως) αποκτούν ιδιαίτερη
γεωπολιτική σηµασία. Μοιραίως θα επηρεάσουν κι' εν
πολλοίς θα διαµορφώσουν την πολιτική και στρατηγική
Κρατών και Συµµαχιών (συνεταιρισµών). Εκτός από τις
χώρες παραγωγούς και οι χώρες διελεύσεως γίνονται παί-
κτες και συνέταιροι κι' ίσως ρυθµιστές.. Ο βαθµός ελέγ -
χου των µεταφορών ίσως αποδειχθεί σηµαντικότερος της
παραγωγής.

Προοπτικές Αντικαταστάσεως Οργανικών Καυσίµων

Η υπάρχουσα σήµερα τεχνολογία δείχνει και τις
προοπτικές αντικαταστάσεως των Οργανικών Καυσίµων,
είναι ουσιαστικές, δυνατές στην πραγµατοποίηση τους,
αλλά οραµατικές (ευτυχώς). Κατά σειράν είναι:
�Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
�Οι Ατοµικοί (όχι πυρηνικοί) αντιδραστήρες, Σχάσεως
Ουρανίου (και παραγωγών του).
�Οι Πυρηνικοί αντιδραστήρες, Συντήξεως αν κατα -
σκευασθούν. 
�Το Υδρογόνο.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί, Αιολικά Πάρκα, Φωτο -
βολταϊκά Συστήµατα και Γεωθερµικές πηγές περιλαµ -
βάνονται στις ΑΠΕ. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί εξαρτη -
µένοι από τις δυνατότητες ταµιευτήρων (τεχνητές λίµνες
και φράγµατα) διαταράσσουν το περιβάλλον και παρεµ -
βαίνουν, όχι πάντοτε θετικά, στη διαχείριση των υδατικών
πόρων. Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολιακά  συστήµατα
απαιτούν υψηλοδάπανες κατασκευές και χώρους και η
απόδοσή τους, εξαρτηµένη από το αξιοποιούµενο φυσικό
φαινόµενο (άνεµος, ήλιος), δεν µπορεί να είναι σταθερή
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σε ποσότητα και ένταση, ώστε να έχει δυνατότητα τροφο -
δοσίας δικτύου διανοµής, όταν οι ανάγκες (κυρίως αιχ -
µής) την απαιτούν. Για να αποταµιευθεί η παραγόµενη
ενέρ γεια, απαιτούνται τεράστιες εγκαταστάσεις συσσω -
ρευτών και συστήµατα µεταλλαγής τάσεων. Αντιθέτως
δυνατότητες σταθεράς παραγωγής έχουν οι Γεωθερµικές
Πηγές, αλλά τα µεγέθη είναι µικρά και αµελητέα.

Προσφάτως µάθαµε για το VIVACE  , πρόγραµµα
που εµπνεύσθηκε, ερευνά, αναπτύσσει και διευθύνει ο
Έλληνας καθηγητής Μιχάλης Μπερνίτσας στο Πανεπι -
στήµιο Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ, µε χρηµατοδότηση του
Ναυ  τικού των ΗΠΑ για το εργαστήριο ερευνών και του
Υπουργείου Ενεργείας των ΗΠΑ για την εταιρεία ανά -
πτυξης των πρακτικών αξιοποιήσεως των ερευνών,
δηλαδή τη µεταφορά της τεχνολογίας από το εργαστήριο
στην αγορά. Ο ίδιος λέει: "το εργαστήριό µου" και "η
εται ρεία µου". Το VIVACE προκύπτει από τα αρχικά των
λέξεων που δηλώνουν τι κάνει και πως το κάνει Vortex (εκ
των δινών) Induced (προκαλούµενες) Vibrations (ταλαν -
τώσεις) for (για) Aquatic (υδάτινη) Clean (καθαρή)
Energy (Ενέργεια). VIVACE είναι και ιταλική λέξη της
µου σικής και σηµαίνει ζωντανή, γρήγορη και χαρούµενη
κίνηση. Ήδη ετοιµάζεται για εγκατάσταση της πρώτης
συσκευής σε ποτάµι του Ντιτρόιτ (µικρής ταχύτητας ρε -
ύµατος 1,5 κόµβων) και προβλέπει δεύτερη για τον Νια -
γάρα (µεγαλύτερης ταχύτητας και ποσότητας). Επειδή
πρόκειται για εξειδικευµένο αντικείµενο, περιορίζοµαι να
παραθέσω όσα, κατά την εκτίµησή µου, ορθώς ισχυρί -
ζεται ο ίδιος. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα εφαρµόσιµο
όπου υπάρχουν ποτάµια, θάλασσες κι' ωκεανοί, µε
αξιοποίηση των φυσικών σταθερών ρευµάτων και του
φαινοµένου της παλίρροιας. Τα πιο αξιοσηµείωτα της
συνεντεύξεως του, κατά τη γνώµη µου:

Πρώτον. Σε ερώτηση ύπαρξης σκέψεων επέ -
κτασης του VIVACE στην Ευρώπη κι' ειδικώς στην
Ελλάδα, απαντά: "Βεβαίως υπάρχει Γάλλος µαθητής µου
που εργάστηκε στο εργαστήριο και µαζί µε ένα συνά -
δελφο του έχουν αρχίσει προσπάθειες να αντιπρο σω -
πεύσουν το VIVACE στην Ευρώπη … Στο ΕΜΠ
υπάρχουν αρκετοί καθηγητές που γνωρίζουν το VIVACE
…. όπως ο κύριος Σ.Μ. Ασφαλώς και έχει πολλές εφαρ -
µογές στην Ελλάδα και είναι στο χέρι µας να σχεδιάσουµε
κάτι, που θα ταιριάζει στις τοπικές συνθήκες θαλασσίων
ρευµάτων και οικονοµικών δεδοµένων. ∆εύτερον. Σε
ερώτηση µε ποιές προϋποθέσεις θα ερχόταν να διδάξει
στην Ελλάδα απαντά "Με σύζυγο επιστήµονα εργαζοµέ -
νη, µικρά παιδιά στο σχολείο και µε προοπτική σπουδών
και κυρίως, µε το Εργαστήριό µου, µε έντεκα προπτυ -
χιακούς και µεταπτυχιακούς ειδικούς επιστήµονες και την
Εταιρεία µου σε πλήρη ανάπτυξη, δε έχω επί του παρόν -
τος τέτοια δυνατότητα".

Όλες οι µορφές ΑΠΕ, εκτός ίσως του VIVACE,
µπορούν µε τις δουλείες και περιορισµούς να καλύψουν
ανάγκες µόνον παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µπο -
ρούν να δώσουν και κίνηση µόνον µέσω συσσωρευτών σε
υβριδικά οχήµατα, τα οποία όµως δεν µπορούν να
επωµισθούν βαριές και µακρές µεταφορές.

Παρ' όλα αυτά οι ΑΠΕ θα διαδραµατίσουν καίριο
ρόλο στο επίπονο µεταβατικό στάδιο από τα Οργανικά
Καύσιµα στο Υδρογόνο.

Ατοµικοί Αντιδραστήρες (Σχάσεως)

Αν ο κόσµος παρέβλεπε τους φόβους των ατυχη -
µάτων τύπου ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ, της µολύνσεως των υδά -
των και της διαχειρίσεως των αποβλήτων των υπολειµ -
µάτων, θα είχε λυθεί το πρόβληµα παραγωγής ηλεκτρικής
ενεργείας. Ακόµη θα προήγετο ταχύτατα η παραγωγή
Υδρογόνου (ηλεκτρόλυση) και θα ελύετο το πρόβληµα κι -
νή σεως των µεταφορικών µέσων. Αυτόµατα τα Οργανικά
Καύσιµα και οι επιδράσεις τους θα έπαιρναν τις φυσικές
διαστάσεις του χρήσιµου, αλλ' όχι αναντικαταστάτου και
σπανίζοντος είδους.

Πυρηνικοί Αντιδραστήρες (Συντήξεως)

Αν και όταν κατασκευασθούν θα υπερακοντίσουν
κάθε προηγούµενο ή σχεδιαζόµενο. Θα έχουν όλα τα θετι -
κά και σχεδόν ουδένα αρνητικό, στοιχεία των Ατοµικών
Αντιδραστήρων. Βεβαίως το κόστος και οι υποδοµές κα -
τα σκευής και λειτουργίας επιβάλλουν, όπως και ήδη γί -
νεται, παγκόσµια συνεργασία. Ένα και µόνο κράτος, όσο
οικονοµικά εύρωστο κι' επιστηµονικά και τεχνολογικά
προηγµένο κι' αν είναι, δε µπορεί να επωµισθεί το βάρος
αυτής της προσπάθειας. Η κατασκευή αυτών των αντι -
δραστήρων κυριολεκτικώς θα επιβάλλει Παγκόσµια
∆ιακυβέρνηση. 

Υδρογόνο

Όλες οι κατευθύνσεις εξελίξεων δείχνουν ως την
τελική και τέλεια Ύλη παραγωγής αποθηκεύσεως και
µεταφοράς ενεργείας το Υ∆ΡΟΓΌΝΟ.

Το παίρνουµε από το νερό, όταν το χρησιµο ποιή -
σουµε για να µας αποδώσει ενέργεια, ξαναγυρίζει στο νε -
ρό. ∆εν πρόκειται για το "αεικίνητο" αλλά για διαδικασία
µετατροπής ενέργειας, µε τις αντιστοιχούσες ανάλογες
"απώλειες", αφού για να πάρουµε Υδρογόνο µε τη διαδι -
κασία της ηλεκτρολύσεως δαπανούµε ηλεκτρική ενέρ -
γεια.

Όπως είναι γνωστό κάθε µετατροπή ενεργείας συ -
νοδεύεται από απώλειες (διαρροές), άρα και κόστος. Αν
επιχειρήσουµε χρησιµοποιώντας την παραγωγή των
γνωστών και λειτουργουσών ΑΠΕ (Πλην της υπό µελέτη
κι' έρευνα VIVACE) να πάρουµε υδρογόνο θα έχουµε
έλλειµµα ενεργείας προοδευτικώς αυξανόµενο, εκτός αν
καλύψουµε τη γη και τις όποιες κατασκευές µε συλλε -
κτήρες και µετατροπείς ενεργείας ηλιακής, αιολικής και
φωτοβολταϊκής σε ηλεκτρική και κατασκευάσουµε
τεράστιους συσσωρευτές αποθηκεύσεώς της, µε κόστος
αβάστακτο και συνέπειες αφόρητες. 

Γεωπολιτικές Συνέπειες των Επιφαινοµένων Αλλαγών

Το αίτηµα (ερώτηµα) προϋπάρξεως αυγού και
κότας είναι ακόµη αναπάντητο.

Η γέννηση όµως της απαιτήσεως πορείας προς το
Υδρογόνο είναι αναπόφευκτη και η επώασή της επίπονη
και δαπανηρή κι' οδυνηρότερη του τοκετού. 

Ήδη η τιµή αντικατάστασης καταβάλλεται προ
της εµφανίσεως. Μέχρις ότου δε συντελεσθούν όσα απαι -
τούνται για να φθάσουµε στην ηµέρα του καθαρού
Υδρογόνου τα Οργανικά Καύσιµα, κυρίως Πετρέλαιο και
ΦΑ, και οι αναποφεύκτως εκπεµπόµενοι φυσικοί και πο -
λιτικοκοινωνικοί ρύποι, θα επηρεάζουν και ίσως καθο -
ρίζουν τα επί γης τεκταινόµενα. Έρευνες αναζητήσεως
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κοιτασµάτων κι' εγκαταστάσεις εξορύξεως κι' αντλήσεως
θ' απορροφούν ανυπολόγιστα κεφάλαια και τα δίκτυα
(αγωγοί) µεταφορών θα υφαίνουν το δίχτυ της µαύρης
αράχνης στην επιφάνεια του πλανήτη. Όλοι σπεύδουν να
συµµετάσχουν, µε προκατανεµηµένες όµως πιθανότητες,
στην παραγωγή Ο.Κ. Όλοι επιζητούν να σκαφτούν αύλα -
κες διόδου αγωγών στη γη τους, ώστε απ' τα διόδια να
µειώσουν το κόστος προµηθείας των Ο.Κ. και να πάρουν
κάποιο µερίδιο προστιθεµένης αξίας από τη διέλευσή
τους. Οι χώρες παραγωγής, όσες δεν είναι αρκούντως µε -
γάλες κι' ισχυρές ή στηριγµένες σε ισχυρές προστα τευ -
τικές Συµµαχίες (µε τ' ανταλλάγµατα που θα τους επιβλη -
θούν) θα φοβούνται. Αναγκαστικώς θα συµβιβάζονται ή
θα υποτάσσονται, αλλιώς θα καταλαµβάνονται για να
συµµορφωθούν σε κάποια προγράµµατα εκσυγχρονισµού
ή αναµορφώσεως. Άλλες χώρες παραγωγοί ή πιθανοί
παραγωγοί, που η κατάληψη ή η συµµαχική σύναψίς τους
είναι δύσκολη ή ασύµφορη, υποβάλλονται σε δοκιµασίες
ατερµόνων εµφυλίων ή σε φοβίες απειλών γειτόνων. Κα -
τά το δεύτερον ήµισυ του 20ου αιώνα, µε την ουσιαστι -
κώς πλασµατική διπολικότητα επικυριαρχίας, επιβλή θη -
καν αρχές, κανόνες και διαδικασίες γεωπολιτικών εντά -
ξεως, υποταγής, συµµαχιών και συνεργασιών, προς τους
επικυριαρχούντες εκάστου Πόλου. Άφησε όµως και περι -
θώρια υπάρξεως, τύποις έστω, αδεσµεύτων. Από την τε -
λευταία όµως 10ετία του 20ου και µέχρις προεισπράξεως
εις το ακέραιον της, πάντοτε προς τα άνω αναθεω ρου -
µένης, "τιµής αντικαταστάσεως", δεν γίνονται ανεκτές
"ιδιόρρυθµες" ιδιαιτερότητες εθνικής συνειδήσεως ή
ηθικών αντιρρήσεων. Όσοι τις εκδηλώνουν ή θα τις εκδη -
λώσουν θα στραγγαλισθούν µέχρις αποπνιγµού, από τους
πραγµατικούς πανεπόπτες. Παρεπιµπτόντως αυτό συµβαί -
νει και σε προσωπικό ατοµικό πεδίο, σ' όλες τις οµοιο -
γενώς διαµορφούµενες κοινωνίες. 

Ποιες χώρες θα διολισθήσουν από αυτό το πλέγµα
και τέλµα, εκτός από τις προαναφερθείσες ισχυρές πα -
ραγωγούς και εµπορευόµενες; Όσες, σε ανύποπτο µε τα
τεκταινόµενα χρόνο και για ανεξάρτητο από αυτά λόγο,
προνόησαν και συνοµολόγησαν συµµαχίες και συνεται -
ρισµούς όπως οι χώρες της ΕΕ και η ΕΕ στο σύνολό της.
Γι' αυτό όµως απαιτείται ισορροπία κι' ισοσταθµιστική
θέση και πολιτική µε τις Σύµµαχες ΗΠΑ και την εταίρο
Ρ.Ο., προς την οποίαν πρέπει να συνεχισθεί η οσµωτική
τάσις σχέσεων, ώστε να υπερκερασθούν προβλήµατα και
µε άλλες χώρες παίκτες κι' ανταγωνιστές του διαµορ -
φουµένου διεθνούς περιβάλλοντος. 

Σ' αυτό το ανταγωνιστικό και διαγκωνιστικό  περι -
βάλλον, της µεταβατικής προς το Υδρογόνο περιόδου, θα
δοκιµασθούν και θα κριθούν οικονοµικά, πολιτικά και
κοι νωνικά οι µεγάλες, πληθυσµιακά, αναπτυσσόµενες
χώρες.

Ήδη το G8 απ' την Ιαπωνία έστειλε το πρώτο
µήνυµα. Σύντοµα θ' αρχίσουν να φαίνονται καθαρά οι επι -
πτώσεις του δυωνύµου "Ακριβό Πετρέλαιο - Αδύναµο
∆ολλάριο" στα µετρούµενα οικονοµικά µεγέθη και τους
δηµοσιονοµικούς δείκτες της Κινεζικής και της Ινδικής
Οικονοµίας. Στη συνέχεια, οι, αναποτρέπτου συνδέσεως,
ταινιόδροµοι θα µεταφορτώσουν τ' αποτελέσµατα στις
κοινωνίες και τις λειτουργίες τους και βεβαίως στην πολι -
τική (Σύστηµα, Όργανα, Κόµµατα, Πρόσωπα). Τις ανα µέ -
νω ηχηρές. Προσωπικώς έχω γι' αυτές τις χώρες άποψη
αιρετική κι' επιµένω σ' αυτήν. Είναι χώρες συµµετέχουσες

στα παγκόσµια, κυρίως λόγω πληθυσµιακού µεγέθους,
αλλά όχι ρυθµιστές των εξελίξεων. Επειδή είναι πελάτες
στην αγορά ενεργοπαραγωγών και πρώτων Υλών και πα -
ρά γουν κι' εξάγουν προϊόντα µεταποίησης εντάσεως
εργασίας. 

Οι αγορές είναι αναπόφευκτες και ακρίβυναν και
θ' ακριβύνουν κι' άλλο. Οι εξαγωγές µοιραίως θα µειω -
θούν. Οι προσδοκίες βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου
έχουν στο µεταξύ εµπεδωθεί στον κοινωνικό κορµό, (Της
έχει υποσχεθεί το Σύστηµα) η επιβράδυνση η αναστολή
και πλέον άµεσα η αντιστροφή θα ταράξει τον κοινωνικό
κορµό. Ίδωµεν.

Στη Βραζιλία το Σάντος έκανε το θαύµα του µετά
τον καφέ, σερβίρει τώρα και πετρέλαιο σε µεγάλες
ποσότητες, αλλά και βάθος. Η τιµή του πετρελαίου όµως
προεξοφλεί τις δυνατότητες επωφελούς άντλησης κι'
ασφαλούς εµπορίας. Έτσι µάλλον θα διορθωθεί το λάθος
του κ. Λούλα  µε τα βιοκαύσιµα. 

Η Ρ.Ο., αν δεν τις προκύψουν προβλήµατα τύπου
Τσετσενίας ή νέων εγχρώµων επαναστάσεων, µπορεί να
χαµογελάει αυτάρεσκα, ειρωνικά και σαρκαστικά. Έχει
µάλλον µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου και ΦΑ. Έχει
τεχνολογία και δυνατότητες ατοµικών αντιδραστήρων.
Προφανώς, ας µην το ανακοινώνει, αναπτύσσει τεχνολο -
γία παραγωγής Υδρογόνου. Μέχρις ότου ο κόσµος απαλ -
λαγεί από τα Ο.Κ. θα αντλεί και θα διακινεί πετρέλαιο και
ΦΑ. Βεβαίως χρειάζεται να υπερπηδήσει φραγµούς και να
παρακάµψει υφάλους. Πρακτικώς µε το δίκτυο των αγω -
γών που υπάρχουν, κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται για ν'
αποκλεισθεί το Ρωσικό µονοπώλιο, κυρίως για το ΦΑ,
αλλά και για το πετρέλαιο, ευνοείται η Ρ.Ο., γιατί της
προσφέρονται µεγαλύτερες δυνατότητες µεταφοράς.
∆ίκτυα σχεδιασµένα για εξυπηρέτηση άλλων παραγωγών,
χωρών, κυρίως ΦΑ, τελικά θα διοχετεύσουν προϊόντα
Ρωσικά ή Ρωσικού Ελέγχου.

Η Αφρική, µετά τα προσδοκόµενα σηµαντικά
κοιτάσµατα του Κονγκό - Βραζαβίλ, ελπίζει στην ανά -
πτυξη µιας προσοδοφόρου περιοχής. Το βασικό πρόβληµα
που υπάρχει στην Υποσαχάρια Αφρική είναι ποιοι κεφα -
λαιούχοι απ' έξω, µε ποιους εγχώριους, µε ποιες συνθήκες,
εξαρτήσεις κι' αλληλοδεσµεύσεις θα συµπράξουν για την
αξιοποίηση των όποιων πλουτοπαραγωγικών πηγών και
κατ' επέκτασιν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον πλη -
θυσµό. Μια νέα Νιγηρία δεν είναι και η καλύτερη προο -
πτική. 

Παρ' ότι το µέλλον των ΟΚ φαίνεται ορισµένο
(2040 - 2050), για τη µεσολαβούσα µεταβατική περίοδο η
µεταφορά τους (Αγωγοί - Ναυτιλία) και ο έλεγχος οδών
και µέσων θα εξελιχθεί σε κύριο παράγοντα επηρεασµού
και καθορισµού των διεθνών εξελίξεων. Οι τιµές των
Ο.Κ. θα επηρεάζουν και θα επηρεάζονται από τις στρα -
τηγικές επιλογές και τις επιδιώξεις των κυρίων παικτών
και ρυθµιστών. ∆εν θα είναι πάντοτε ανοδικές κι' ίσως δεν
θα επιτυγχάνουν τα στοχευόµενα ή επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα το παιχνίδι όµως θα καθορίζει τα του
κόσµου µέχρι την πλήρη αποδέσµευσή του από τα Ο.Κ.

Περιθώρια και ∆υνατότητες -Ελληνικής Συµµετοχής
και Παρεµβάσεων

Είναι προφανές ότι µέχρι λήξεως του καιρού των
ΟΚ υπάρχουν τοµείς στους οποίους θα εκδηλωθούν
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ενέργειες και δραστηριότητες, όπως:
� Η παραγωγή Ο.Κ.
� Η διακίνησις των Ο.Κ.
� Η ανάπτυξις των εναλλακτικών µεθόδων παρα -
γωγής ενεργείας ΑΠΕ, Ατοµική (Σχάσεως), Πυρηνική
(Συντήξεως)
� Η προοδευτική εισαγωγή του Υδρογόνου. 

Πού και πώς µπορεί να παρέµβει και να συµ -
µετάσχει η ΕΛΛΑΣ σε κάθε έναν εξ αυτών; 

Παραγωγή ΟΚ. 

Ακόµη και αν διαπιστωθεί ύπαρξις πετρελαίου,
σε αξιοποιήσιµες ποσότητες, είναι λόγω των πολλαπλών
επιπτώσεων, δύσκολο να βασισθεί η Ελλάς σ' αυτό το
γεγονός. Μια πρόσφατη αναφορά ρωσικού ενδιαφέροντος
για το βορειοελλαδικό χώρο δεν αρκεί για στήριξη προσ -
δοκιών.

Το ίδιο συµβαίνει και µε το ΦΑ. Εποµένως η
παραγωγή ΟΚ δεν δίνει δυνατότητες.

∆ιακινήσεις Ο.Κ 

Στις θαλάσσιες µεταφορές η Ελλάς είναι κυ -
ρίαρχος κυρίως στο πετρέλαιο. Επιβάλλεται να διατη -
ρηθεί και ν' αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο η συµµετοχή
σ' αυτόν τον τοµέα. Παραλλήλως δε η ελληνική πλοιο -
κτησία να ελληνοποιήσει (Σηµαία) τα πλοία της, ώστε να
αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους, αλλά και κυρίως να
ενισχυθεί η διεθνής φωνή του. Αν αυτή η ανάπτυξις συν -
δυα σθεί µε σύγχρονη µεταφορά των ναυτιλιακών χρηµα -
τοοικονοµικών δραστηριοτήτων και των συναφών εγκα -
ταστάσεων, στην Ελλάδα, τότε έσοδα, ισχύς και διεθνής
φωνή θα επηρεασθούν λίαν σηµαντικώς.

Οι αγωγοί Πετρελαίου και ΦΑ είναι ο έτερος
τοµέας µεταφορών. Έγιναν λάθη µέχρι πρότινος, όπως η
δροµολόγηση του αγωγού Φ.Α. από ΠΥΡΓΟΥ (BUR -
GAS) µέσω ΣΟΦΙΑΣ προς ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, αντί της
συντόµου οδού προς ΟΡΜΕΝΙΟ. Έτσι η ΠΓ∆Μ συνδέθη -
κε µε τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΚΙΟΥΣΤΕΝΤΗΛ) αντί µε την
ΕΛΛΑ∆Α (ΓΕΥΓΕΛΗ) κι' η ΑΛΒΑΝΙΑ και το ΚΟΣΥ -
ΦΟΠΕ∆ΙΟ θα συνδεθούν µε τα ΣΚΟΠΙΑ αντί µε την
ΕΛΛΑ∆Α.

Τώρα πλέον ακολουθείται ορθή πολιτική µε
προοπτική. Σ' αυτήν πρέπει, να επιµείνουµε µε συνέχεια
και συνέπεια. Ακόµη οφείλουµε να αναλάβουµε πρωτο -
βουλίες και δαπάνες, ώστε να προηγηθούµε, σε σχε -
διασµούς και κατασκευές, ελκυστικές, έναντι των
ανταγωνιστικών προγραµµάτων.

Ανάπτυξις Εναλλακτικών Μεθόδων Παραγωγής
Ενέργειας, ΑΠΕ, Ατοµική, Πυρηνική

Η Ελλάς έχει Ήλιο, Άνεµο, Ποτάµια και Θάλασ -
σα. Χωρίς υπερβολές µπορεί να τα αξιοποιήσει. Με
δεδοµένη την ανάγκη αποθηκεύσεως της παραγοµένης
ενεργείας (Συσσωρευτές) οφείλουµε να προωθήσουµε
κατασκευές για ικανοποίηση τοπικών αναγκών, αυτο -
εξυπηρετήσεως µικρών εγκαταστάσεων όπως οικιών,
ξενοδοχείων και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Παραλ -
λήλως και συγχρόνως, πρέπει και µπορεί να αναπτυχθεί
σύστηµα διαχειρίσεως και διανοµής πλεοναζούσης και
αποθηκευµένης Ενεργείας. Η Αιολική Ενέργεια και τα
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα πρέπει να κυριαρχήσουν.
Υπάρχουν περιοχές κυρίως νήσοι ιδιαιτέρως πρόσφορες
όπως π.χ. η Μακρόνησος, η Γαύδος, η ∆ία, η Αστυπάλαια
κ.α.

Ατοµική και Πυρηνική Ενέργεια δεν ήταν και δεν
είναι κατάλληλες για την Ελλάδα.

Το VIVACE πρέπει να προσελκύσει άµεσα κι'
έντονα το ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι τοµέας διεκδική -
σεως πρωτοπορίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Το σύνολο των δυνατοτήτων παραγωγής ενέρ -
γειας εκ των ΑΠΕ, εάν, έστω και τώρα, ενδιαφερθούµε, θα
αποδειχθεί κρίσιµο και χρήσιµο. Θα συµβάλλει στην
σχετική απεξάρτηση από τα ΟΚ και συγχρόνως θα δώσει
την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη τεχνολογίας
παραγωγής και αποθηκεύσεως Υδρογόνου.

Υδρογόνο

Το Υδρογόνο αποτελεί το αδήριτο µέλλον, ως ύλη
παραγωγής, αποθηκεύσεως και µεταφοράς ενεργείας.
Απαιτεί περίσσευµα ενεργείας για να είναι συµφέρουσα
οικονοµικώς η χρήση του, εκτός αν αναδειχθούν άλλες,
οικονοµικότερες, µέθοδοι παραγωγής του. Η µόνη φθηνή
και άφθονη ενέργεια παράγεται από τους Ατοµικούς
Αντιδραστήρες και θα παραχθεί (;) από τους Πυρηνικούς
Αντιδραστήρες. Η Ελλάς δεν διαθέτει αυτήν την πηγή.
∆ύναται όµως, εκµεταλλευόµενη τις ΑΠΕ, που αναφέρ -
θηκαν και τις γεωθερµικές της πηγές (ΝΙΣΥΡΟΣ), να
προχωρήσει στην ανάπτυξη τεχνολογίας (ειδικής µικρο -
τεχνολογίας) παραγωγής Υδρογόνου, παραγωγής κυψε -
λών αποθηκεύσεως Υδρογόνου (Αλουµίνιο), αποθηκεύ -
σεως και µεταφοράς των Κυψελών. Επίσης και στην
ανάπτυξη τεχνολογίας συνδέσεως µικρών παραγωγών και
διαχειρίσεως διακινήσεως ενεργείας.

Εάν αυτά δεν γίνουν θα µείνουµε εσαεί
Πελάτες - Καταναλωτές χωρίς προστασία και θα
πληρώσουµε υπερτιµηµένη την τιµή αντικαταστάσεως
των Ο.Κ.
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Κύρια Σηµεία ∆ιαλέξεως

α. Παρουσίαση Κειµένων ∆ιεθνούς Τύπου
αφορώντων στον αναβαθµισµένο ρόλο της Τουρκίας ως
Περιφερειακής ∆υνάµεως και Κοµβικού Κράτους για την
Στρατηγική των ΗΠΑ.

β. Ανάλυση Εννοιών Στρατηγικού Βάθους
και Γεωπολιτικού ∆υναµικού :

Τα µακροδεδοµένα της αντικειµενικής
πολιτικής µπορούν να αποδοθούν συνοπτικώς µε δύο
όρους :

- Στρατηγικό Βάθος
- Γεωπολιτικό ∆υναµικό

Τον πρώτον όρο εισήγαγε στην βιβλιογραφία και
στον δηµόσιο διάλογο ο πολύς Αχµέτ Νταβούτογλου, ο
διάσηµος σύγχρονος Τούρκος θεωρητικός της Γεω-
πολιτικής και της Στρατηγικής, διατελέσας Σύµβουλος
του Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επί εξω-
τερικών ζητηµάτων και, εν τω µεταξύ, διορισθείς υπό του
τελευταίου ως (εξωκοινοβουλευτικός) Υπουργός των
Εξωτερικών της Τουρκίας.

Τον δεύτερον όρο εισήγαγε, χρόνια προ του
Νταβούτογλου, ο κορυφαίος Έλληνας ιστορικός, φιλό-
σοφος και θεωρητικός της Στρατηγικής, Παναγιώτης
Κονδύλης.

Λαµβανοµένου υπ΄όψιν ότι οι λοιποί εκλεκτοί
εισηγητές ανεφέρθησαν ήδη, και δη δια µακρού, στην
σκέψη του Νταβούτογλου και, κατ΄ακολουθίαν, στην
έννοια του στρατηγικού βάθους, ο έχων την τιµή να σας
οµιλεί θα εστιάσει στην έννοια του γεωπολιτικού
δυναµικού.

Ως γεωπολιτικό δυναµικό ορίζεται, κατά Κον-
δύλην, η "ιστορικοκοινωνική παρουσία ενός συλλογικού
υποκειµένου που µε την πολιτική και λοιπή δυναµική του
γεµίζει ορισµένο γεωγραφικό χώρο".

Προκειµένου να καταστεί καλλίτερα αντιληπτή η
περί ης ο λόγος έννοια, χρήσιµη είναι µία συγκριτική
αντιπαραβολή του γεωπολιτικού δυναµικού της Τουρκίας
προς εκείνο της Ελλάδος. Γράφει ο Κονδύλης :

"(….) Το γεωπολιτικό δυναµικό της ελληνικής
πλευράς αποτυπωνόταν κατά τον 19ο αιώνα, και ίσαµε το
σηµαδιακό έτος 1922, πολύ περισσότερο στο έθνος παρά
στο κράτος. Το έθνος ήταν κατά πολύ ευρύτερο από το
κράτος, απλωνόταν από την Ουκρανία ως την Αίγυπτο και

από τις παρακαυκάσιες χώρες ως τις ακµαίες παροικίες
των Βαλκανίων και της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.
Το κράτος ζητούσε να επεκταθεί, για να κλείσει µέσα του
τουλάχιστον όσα τµήµατα του έθνους βρίσκονταν
εκάστοτε στις παρυφές του, και αυτό το κατόρθωσε, µετά
την ένωση των Ιονίων νήσων, προ παντός µε τους Βαλκα-
νικούς Πολέµους, φτάνοντας σε µιαν ανεπανάληπτη
κορύφωση το 1920.

Έκτοτε αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση, που
διαρκεί ως σήµερα. Το έθνος συνέπεσε εν τέλει µε το
κράτος, όχι γιατί το κράτος διευρύνθηκε, αλλά γιατί το
έθνος ακρωτηριάσθηκε και συρρικνώθηκε, γιατί
αφανίσθηκε ή εκτοπίσθηκε ο ελληνισµός της Ρωσίας
(µετά το 1919), της Μ. Ασίας (µετά το 1922), των
Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής (ιδίως µετά το 1945).
Ακολούθησε η εκδίωξη του ελληνισµού από την
Κωνσταντινούπολη (1955) και την βόρειο Κύπρο (1974),
ενώ σήµερα παρευρισκόµαστε µάρτυρες της αποσύνθε-
σης και της µαζικής φυγής του ελληνισµού της Βορείου
Ηπείρου.

Πρόκειται για µιαν εξαιρετικά πυκνή αλυσίδα
εθνικών καταστροφών µέσα σε διάστηµα ελάχιστο από
ιστορική άποψη - εβδοµήντα µόλις χρόνια. Και οι
καταστροφές αυτές δεν επιδέχονται αναπλήρωση ή
αντιστάθµιση (….)".

Σηµειωτέον, εξ άλλου, ότι ο Κονδύλης κλείνει
την ανωτέρω εκτεθείσα, άκρως συνοπτικήν, ανασκόπηση
µε την "θλιβερότερη ίσως διαπίστωση" :

"Το ελληνικό κράτος δεν στάθηκε σε καµία φάση
ικανό να προστατεύσει αποτελεσµατικά τον ευρύτερο
ελληνισµό και να αναστείλει τη συρρίκνωση ή τον αφα-
νισµό του (….). Η αποδεδειγµένη ανικανότητα του
ελληνικού κράτους να υπερασπίσει το ελληνικό έθνος -
δηλαδή να επιτελέσει την κατ΄εξοχήν αποστολή του -
συνιστά τον ανησυχητικότερο οιωνό για το µέλλον. Γιατί
ήδη το ελληνικό κράτος βαθµηδόν φανερώνεται ανήµ-
πορο να προστατεύσει ακόµα και το έθνος που βρίσκεται
εντός των συνόρων του".

Ας δούµε τώρα την εξέλιξη του γεωπολιτικού
δυναµικού της Τουρκίας : "Ενώ το ελληνικό κράτος
συρρικνωνόταν ακατάπαυστα για να συµπέσει µε ένα
κράτος, του οποίου τα σύνορα είχαν ουσιαστικά δια-
µορφωθεί ήδη από το 1913, η Τουρκία διήνυσε τον αντί-
θετο ακριβώς δρόµο : τα σύνορα του οθωµανικού κράτους
συρρικνώθηκαν, για να συµπέσουν λίγο-πολύ, την
επαύριο του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, µε τα σύνορα
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µέσα στα οποία όφειλε να ζήσει στο εξής το τουρκικό
έθνος. Χάρη στη µεγάλη προσωπικότητα του Κεµάλ, η
απότοµη και οδυνηρή αυτή µετάβαση όχι µόνο δεν συνε -
πέφερε τον πολιτικό κατακερµατισµό, αλλά απ΄εναντίας
συνδέθηκε µ΄ ένα µεταρρυθµιστικό έργο, µ΄ένα νέο αί -
σθηµα ανάτασης και µε µία νέα συλλογική µυθολογία,
απ΄όπου η Τουρκία µπορεί να αντλεί άµεσα ακόµα και
σήµερα, πάνω από µισόν αιώνα αργότερα.

Από την άλλη µεριά, παρέµειναν ενεργά ζωτικά
κατάλοιπά οθωµανισµού, διάχυτα και από καιρό σε καιρό
πιεστικά ρεύµατα µουσουλµανικού λαϊκισµού, προβλή -
µατα µειονοτήτων, ανισοµέρειες περιφερειακές και
αγκυλώσεις κοινωνικές - και όλα αυτά συνιστούσαν και
συνιστούν ένα αντιφατικό πλέγµα"

Εν προκειµένω, είναι λίαν ενδιαφέρον να
εξετάσουµε νηφάλια αυτές τις περιλάλητες "εσωτερικές
αντιφάσεις" της Τουρκίας, ούτως ώστε να εκτιµήσουµε
τον βαθµό της πραγµατικής επιδράσεώς τους στην
σχεδίαση και άσκηση της τουρκικής πολιτικής στον
ευρύτερο χώρο στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος.
Επ΄αυτού η επιχειρηµατολογία του Κονδύλη είναι
κρυστάλλινη και ακαταµάχητη :

"….θα ήταν όµως µεγάλο λάθος να θεωρήσει
κανείς τις εσωτερικές αντιφάσεις και διαµάχες, που
σηµαδεύουν βαθιά το τουρκικό έθνος, ως παράγοντα µε
αναγκαστικά αρνητική επίδραση πάνω στο γεωπολιτικό
του δυναµικό.

Ο Machiavelli (Μακιαβέλλι), που ασφαλώς κάτι
εγνώριζε από πολιτική, υπογράµµιζε ότι την αδιάκοπη
επέκταση της Ρώµης προς τα έξω την προκαλούσαν οι
συνεχείς διενέξεις µεταξύ πληβείων και πατρικίων στο
εσωτερικό, ακριβώς δηλαδή ό,τι θα µπορούσε να
θεωρηθεί η αγιάτρευτη πληγή της πόλης".  

Ώστε, λοιπόν, "οι εσωτερικές τριβές και
αντιφάσεις, σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις,
θέτουν σε κίνηση µιαν χειµαρρώδη επεκτατική ορµή. Αν
αυτό γίνει πράγµατι, τότε ό,τι στα προκατειληµµένα µάτια
των "εκσυγχρονισµένων" και "πολιτισµένων"
"δηµοκρατών" εµφανίζεται ως "υπανάπτυξη" και άρνηση
της "κοινωνίας των πολιτών", µεταβάλλεται σε ιδεώδες
µίγµα για την άσκηση επιθετικής εξωτερικής πολιτικής µε
όλα τα µέσα. Μάζες µισοχορτασµένων ή µισοπει -
νασµένων, ικανών να φανατισθούν και να πεθάνουν,
ζυµωµένων ακόµα µε τις πατριαρχικές αξίες - µάζες
τέτοιες, καθοδηγούµενες από ξεσκολισµένες, µακροπρό -
θεσµα και ψυχρά σκεπτόµενες διπλωµατικές και στρα-
τιωτικές ελίτ, αποτελούν όργανο επέκτασης πολύ
προσφυέστερο από ένα πλαδαρό κοινωνικό σώµα αιω-
ρούµενο γύρω από τον µέσο όρο µιας γενικής ευηµερίας,
όπου ύψιστη αποστολή της πολιτικής ηγεσίας είναι
ακριβώς να εγγυάται τη διατήρηση αυτού του µέσου όρου
και αυτής της πλαδαρότητα".

Ειδικότερα ως προς την περιθρύλητη διαµάχη
µεταξύ Τουρκικής Στρατογραφειοκρατίας και Πολιτικών,
Κεµαλισµού και Ισλαµιστών ή "Ευρωπαϊστών" και
Ισλαµιστών και τα τοιαύτα, οι προ 12ετίας γενόµενες
παρατηρήσεις του ιστορικού και θεωρητικού της Χαϊ -
δελβέργης ηχούν κυριολεκτικώς προφητικές :

"…σε σχέση µε τη σηµερινή Τουρκία, είναι
πρακτικά αδιάφορο σε ποιο χωνευτήρι θα συντηχθούν οι
αντιφάσεις, σε ποια κοίτη θα µπουν και µε ποια πρόσηµα
θα προβάλλουν, αν δηλαδή θα πάρουν µάλλον ισλαµική,
µάλλον στρατιωτικο-κεµαλική ή µάλλον οικονοµικο-

πολιτική ("δυτική") χροιά. Μπροστά στην επεκτατική
εκδίπλωση του γεωπολιτικού δυναµικού όλα αυτά είναι
επιφανειακά και συµβεβηκότα, πολύ περισσότερο γιατί,
όποια ελίτ και αν πάρει στα χέρια της µακροπρόθεσµα τα
ηνία, για να προσελκύσει κατά το δυνατόν ευρύτερες
µάζες, θα καταφύγει σ΄έναν ελαστικό ιδεολογικό
εκλεκτισµό. Οι "κεµαλιστές" στρατιωτικοί, οι οποίοι το
1997 καταπολεµούν τον "ισλαµισµό" φοβούµενοι ότι δεν
µπορούν πλέον να τον ελέγξουν, ενθάρρυναν µετά το
πραξικόπηµα του 1980 µετριοπαθείς θρησκευτικές τάσεις
θέλοντας να τις χρησιµοποιήσουν ως αντίβαρο εναντίον
του αριστερού ριζοσπαστισµού. Το ίδιο έκανε και ο πρω -
θυπουργός Οζάλ λίγο αργότερα, παρά τον κατά τα άλλα
φιλελεύθερο-οικονοµιστικό προσανατολισµό του".  

Ο Κονδύλης είχε πλήρη επίγνωση µιας πολ -
λαπλώς επιβεβαιωθείσης ιστορικής αληθείας, ότι δηλαδή
οι εσωτερικές αντιφάσεις επιδρούν παραλυτικά στους
ανίσχυρους, ενώ αποδεσµεύουν επεκτατικές δυνάµεις σε
όσους έχουν εκ των πραγµάτων ένα τέτοιο γεωπολιτικό
δυναµικό, ώστε δεν τους αποµένει παρά το άλµα ή η φυγή
προς τα εµπρός.

Με άλλους λόγους : "τα βαθύτερα στρώµατα της
ιστορικής και κοινωνικής ύπαρξης ενός συλλογικού
υποκειµένου προσδιορίζουν το πώς θα λειτουργήσουν οι
εσωτερικές του αντιφάσεις".

Στην προκειµένη περίπτωση, της σηµερινής
Τουρκίας, στο εσωτερικό της δρουν "αχαλίνωτες στοι -
χειακές δυνάµεις", οι οποίες "ωθούν τις εσωτερικές
αντιφάσεις προς την επέκταση".

Πρώτη εξ αυτών είναι η πληθυσµιακή έκρηξη.
Εύλογη η ένστασις, βεβαίως, ότι θα ήταν ιστο -

ρικώς και κοινωνιολογικώς αβάσιµος να δεχθεί κανείς
µιαν ευθύγραµµη αιτιώδη σχέση µεταξύ πληθυσµιακής
εκρήξεως και επεκτατικής επιδιώξεως, µε την απτή
στρατιωτική σηµασία του όρου. Ο ιστορικός και φιλόσο -
φος της Χαϊδελβέργης συνεκτιµά την ένσταση αυτή,
θεωρεί, όµως, ότι "εξ ίσου επιπόλαιο θα ήταν να παρα -
βλέψει (κανείς) το πλέγµα των παραγόντων που γεν -
νιούνται ή ενεργοποιούνται υπό τις συνθήκες αυτές". 

Και, αφού αναφέρεται στην εκβιοµηχάνιση και
την εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της Τουρκίας, τον µέσο
ετήσιο ρυθµό αυξήσεως του εγχωρίου προϊόντος, την
αλµατώδη αύξηση των ενεργειακών αναγκών της και την
επιδιωκόµενη από τουρκικής πλευράς απόκτηση ατο -
µικών αντιδραστήρων "µε όχι αµελητέες στρατιωτικές
συνέπειες", εστιάζει στο - κατά την κρίσιν του οµιλούντος
- σηµατικόντερον :

"….αλλά ας αφήσουµε στην άκρη τα ποσοτικά
µεγέθη, για να επισηµάνουµε τους ποιοτικούς συν -
τελεστές, την ειδική εκείνη ατµόσφαιρα, ανησυχία,
κινητικότητα και ερεθιστικότητα που δηµιουργείται εκ
των πραγµάτων µέσα σε µια κοινωνία, πάνω από τα µισά
µέλη της οποίας είναι νεώτερα των 25 ετών.

Αυτή η πληθώρα διάχυτης και ακαταστάλαχτης
ανθρώπινης ενέργειας ζητεί να διοχετευθεί, και µπορούµε
να είµαστε βέβαιοι ότι, πέρα από - ή και παράλληλα µε -
τη στενά εννοούµενη οικονοµική δραστηριότητα, θα
διοχετευθεί σε δραστηριότητες συναπτόµενες άµεσα ή
έµµεσα µε τον προσδιορισµό και την έµπρακτη προά -
σπιση της τουρκικής ταυτότητας και της θέσης της µέσα
στον κόσµο.

Μόνον εκεί όπου κοχλάζει νεανικό αίµα
γεννιούνται ιδέες ικανές να κινητοποιήσουν µάζες, όσο
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"πρωτόγονες" κι αν φαίνονται οι ιδέες αυτές στα µάτια
δηµογραφικά φθινόντων γειτόνων, εκλεπτυσµένων από
την ξαφνική ευζωία, ή διανοουµένων που εξ επαγγέλ -
µατος παράγουν ιδεολογίες του ειρηνιστικού ευδαιµο -
νισµού υπό τις διαφορετικότερες µορφές".

Προδήλως, δεν χωρεί αµφιβολία ότι οι εσωτε -
ρικές διεργασίες της γείτονος είναι, και θα παραµείνουν,
πληγή πλείστων όσων εσωτερικών αντιφάσεων και
συγκρούσεων, άρα "στο προβλεπτό µέλλον η Τουρκία θα
συνεχίζει να συγκλονίζεται από µιαν διαρκή εσωτερική
αναταραχή", όπως µε περισσήν οξυδέρκεια σηµείωνε ο
Κονδύλης προ 12ετίας. Πλην όµως, µε ακόµη µεγαλύτερη
διορατικότητα αποτολµούσε µιαν πρόγνωση για το "πως
θα λειτουργήσουν κατά πάσαν πιθανότητα οι αντιφάσεις
και οι ταραχές αυτές προς τα έξω" και προδίκαζε ότι "όλες
οι συγκρουόµενες πλευρές, καθώς ανατιµάται συνεχώς το
γεωπολιτικό δυναµικό της χώρας, συγκλίνουν σε µιαν
κοινή αντίληψη περί τουρκικής αποστολής και τουρκικού
µεγαλείου".

Οπότε, η µεταξύ των σύγκρουση αφορά κυρίως
εις το ερώτηµα : "κάτω από ποια σηµαία (ταυτότητα)
εξυπηρετείται καλύτερα αυτή η αποστολή, και ποιος είναι
ο καταλληλότερος να την κρατήσει ψηλά ;"

Εντός αυτής της διελκυστίνδος, εξηγούσε, στην
µια άκρη της οποίας ευρίσκεται ο εθνικιστικός κοινός
παρονοµαστής και στην άλλη η διαµάχη για την άρθρωση
και την εκπροσώπησή του, και επάνω στο έδαφος των κοι -
νωνικών παρενεργειών της πληθυσµιακής εκρήξεως και
των συνακολούθων οικονοµικών µετασχηµατισµών συν -
τε λείται η "υπερεκχείλιση του γεωπολιτικού δυναµικού"
το οποίον αναζητεί "διεξόδους σε ευρύτερους χώρους".

ΑΥΤΗ ακριβώς είναι η "κρίσιµη ιστορική δια -
φορά" (η έµφαση είναι του Κονδύλη) µεταξύ της σηµε-
ρινής Ελλάδος και της σηµερινής Τουρκίας :

"Η πρώτη, αφ΄ότου το έθνος συνέπεσε ουσια -
στικά µε το κράτος, δεν έχει ζωτικούς ιστορικούς και
πολι τικούς στόχους έξω από τα σύνορά της.

Της λείπει δηλαδή ακριβώς ό,τι κρατά ένα
συλλογικό πολιτικό υποκείµενο (δηλ. ένα λαό) σε ένταση
και εγρήγορση, υποχρεώνοντάς το να υπερβαίνει αδιά -
κοπα τον εαυτό του (όπως π.χ. έγινε στους Βαλκανικούς
Πολέµους)".

∆ιότι, προδήλως, "τέτοιοι στόχοι δεν είναι ούτε οι
µάχες οπισθοφυλακής για το Κυπριακό, όπου συχνότατα
η ανάγκη µετατρέπεται σε φιλοτιµία, ούτε η "ευρωπαϊκή
ένταξη", η οποία στην ουσία της
δεν είναι παρά η δια φορο -
τρόπως καρυκευµένη και
µεταµφιεσµένη επιθυµία άλλοι
να µας ταΐζουν και άλλοι να
φυλάνε τα σύνορά µας".

Όχι ότι όλα αυτά δεν θα
µπορούσαν να αποτελούν επι
µέρους εθνικές επιδιώξεις - υπό
την προϋπόθεση, όµως, ενός σφύζοντος γεωπολιτικού
δυναµικού. Αντι-θέτως, υπό συνθήκες γεωπολιτικής
συρρικνώσεως, όπως αυτές υπό τις οποίες τελεί ο
Ελληνισµός, πάντα ταύτα κρίνονται ως "απλά
υποκατάστατα και κατά µέγα µέρος σκιαµαχίες".

Ενώ δε οι (όποιοι) ελληνικοί εθνικοί στόχοι έχουν
de facto περιορισθεί σε µια παθητική αυτοσυντήρηση,
όπου διάφορες ρητορικές εξάρσεις εκπληρώνουν την
ψυχολογική λειτουργία της "υπεραναπληρώσεως", από

την άλλη πλευρά, "η Τουρκία - ανισοµερής, αντιφατική,
εν πολλοίς άµορφη ακόµα, αλλά µε ακµαίες πηγές
στοιχειακής γεωπολιτικής ενέργειας - κοιτάζει αδιάκοπα
πέρα από τα σύνορά της µέσα σε ευρύτατους χώρους,
προς τους οποίους την ωθούν πολύ νωπές και ενεργές
ηγεµονικές µνήµες καθώς και ζωντανές ακόµα φυλετικές,
γλωσσικές και ιστορικές συγγένειες".

Σηµειωτέον δε ότι κατ΄αυτόν τον τρόπο µπορούν
εύκολα να στηθούν γέφυρες "ανάµεσα στο σχετικά
πρόσφατο παρελθόν και στο άµεσο παρόν", ενώ, αντι-
θέτως, "η ελληνική παράδοση χρειάζεται πολύ περισσό -
τερες τονωτικές ενέσεις και διασταλτικές ερµηνείες για να
στηρίξει σηµερινά χειροπιαστά πολιτικά desiderata".

Προφανώς, οι ευρύτεροι χώροι, εντός των οποίων
ένα συλλογικό υποκείµενο (ανάγνωθι : έθνος) εκδιπλώνει
την πρωτογενή του ενέργεια ποικιλοτρόπως (οικονο -
µικώς, στρατιωτικώς, πολιτισµικών κ.λ.π.), πάντοτε σε
συνάφεια µε επιδιωκοµένους υπερτέρους πολιτικούς
σκοπούς, δεν επιλέγονται αυθαιρέτως, αλλά συναρτώνται
µε "το βεληνεκές της πρωτογενούς ενέργειας του έθνους",
ήτοι µε την γεωγραφία και µε τα ιστορικά προηγούµενα.

Περαιτέρω, συναρτώνται όχι µόνον µε τις
επιδιώξεις και κινήσεις εχθρικών ∆υνάµεων, όπερ
αυταπόδεικτον, αλλά, στην περίπτωση Μικρών ή Με -
σαίων ∆υνάµεων του διεθνούς συστήµατος, µε τις αντί -
στοιχες επιδιώξεις των Μεγάλων ∆υνάµεων παγκοσµίων
συµφερόντων και ενδιαφερόντων και πλανητικού
βεληνεκούς (Πλανητικές ∆υνάµεις κατά Κονδύλην).

Το γεωπολιτικό δυναµικό µιας Μικράς ή Μεσαίας
∆υνάµεως του συστήµατος έχει ουσιώδη σηµασία ως
προς τον προσδιορισµό της σχέσεώς της µε την εκάστοτε
Παγκόσµιο / Πλανητική ∆ύναµη που αναζητεί "δευ -
τερεύουσες περιφερειακές ∆υνάµεις" (secondary regional
powers / sekundaere Regionalmaechte) κατά τον κο -
ρυφαίο στρατηγικό και πολιτικό στοχαστή Σαµουήλ
Χάντιγκτων. Αναζητεί κοµβικά κράτη (pivotal states)
κατά τους διαπρεπείς ιστορικούς Πωλ Νίτσε, Πωλ Κέν -
νεντυ κ.λ.π. (περιφερειακούς δορυφόρους, τοποτηρητές ή
εταίρους κατά Κονδύλην).

∆ιότι, χάρις στο γεωπολιτικό δυναµικό
της, η τάδε ή η δείνα Μεσαία ή Μικρά ∆ύναµις
καθίσταται παράγων της πλανητικής πολιτικής, γεγονός
το οποίο µε την σειρά του επενεργεί ως συντελεστής
προστιθεµένης γεωπο λιτικής και στρατηγικής αξίας υπέρ
της εν λόγω ∆υνάµεως. Από αυτής της επόψεως, η

σηµερινή Τουρκία διαθέτει
αξιολογώτατα πλεονεκτήµατα
έναντι της Ελλάδος, η οποία
γεωπολιτικώς και στρατηγικώς
δεν παρουσιάζει (και ιδική της
υπαιτιότητι), ιδίως µετά τον
τερµατισµό του Ψυχρού Πο -
λέµου, κανένα ζωτικό ενδια -

φέρον για Πλανητικές ∆υνάµεις,
υφιστάµενες ή ανερ χόµενες.

Εν προκειµένω, βεβαίως, ανακύπτει το ερώτηµα
περί της εξελίξεως της σχέσεως Τουρκίας-ΗΠΑ, δοθέντος
µάλιστα ότι πολλάκις τα τελευταία επτά χρόνια και από
πολλές πλευρές ανεγνώσθησαν επικήδειοι της σχέσεως
Αγκύρας-Ουάσιγκτων, ενώ προεξωφλήθησαν ως και
δραµατικές συνέπειες της ρήξεως για το µέλλον και αυτήν
ακόµη την υπόσταση της Τουρκίας - µε ό,τι µία τοιαύτη,
ιστορικών διαστάσεων, εξέλιξις θα συνεπήγετο και για
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την Ελλάδα.
Επ΄αυτού, λοιπόν, προφητικώς προέλεγε ο

Κονδύλης προ 12ετίας ότι "κανείς δεν γνωρίζει αν οι ίδιες
οι Ηνωµένες Πολιτείες θα έχουν τη βούληση και την ισχύ
να εµµείνουν στους τωρινούς στρατηγικούς τους στόχους
σε πλανητικό επίπεδο.

Και κανείς δεν γνωρίζει µήπως συµβεί ό,τι
σήµερα φαίνεται δύσκολο ή αδιανόητο: µήπως δηλαδή
ακόµα και µια "ισλαµική" Τουρκία επιλέξει τη σύµπλευση
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ως την πιο συµφέρουσα λύση,
αφού η ιστορική εµπειρία διδάσκει ότι η εξωτερική πο -
λιτική έχει τη δική της λογική, που επιβιώνει των καθε -
στώτων και των πολιτευµάτων. Όποια τροπή και να
πάρουν τα πράγµατα, σε καµία περίπτωση η Τουρκία δεν
συµπορεύεται στην παρούσα φάση ούτε θα συµπορευθεί
στο µέλλον µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ως άβουλος εντο -
λο δόχος τους. Ακόµα και αν αναλαµβάνει ρόλο περι -
φερειακού τοποτηρητή, το κάνει για να προωθήσει δικές
της θέσεις και δικά της συµφέροντα, για να έχει πρόσβαση
στην υπερσύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία και για να
βρίσκεται κοντά σε κέντρα λήψεως κρίσιµων αποφάσεων.

Αποτελεί, συνεπώς, µνηµειώδη, ιστορικών δια -
στάσεων, φενάκη και αυταπάτη των αρχουσών ελληνικών
κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων, των ιθυνουσών πολιτι -
κών ελίτ και του προσωπικού που στελεχώνει τους ιδεο -
λογικούς µηχανισµούς του κράτους (Υπουργείο - τέως
Εθνικής - Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανε πι -
στήµια, ιδίως θεωρητικά τµήµατα, δεξαµενές σκέψεως /
think tank, ΜΜΕ κ.λ.π.) η ανεξήγητη, σχεδόν ψυχωσική,
εµµονή στο ιδεολόγηµα του "εξευρωπαϊσµού" / "εκδυ -
τικισµού" της Τουρκίας και συνακολούθως, στην πολιτική
που απορρέει εκ της εµµονής αυτής (την πολιτική Κατευ -
νασµού), µολονότι και το ιδεολόγηµα έχει πλήρως απο -
µυθοποιηθεί αλλά και η συναφής πολιτική "εξηµερώσεως
του θηρίου" απέτυχε παταγωδώς, για να θυµηθούµε την
έκφραση του διακεκριµένου αναλυτού Σταύρου Λυγερού.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι, υπό το φως των ανωτέρω συλλο-
γισµών, δεν είναι διόλου ανεξήγητο το ότι η Νοµεν κλα -
τούρα που ελέγχει ασφυκτικώς τα θεωρητικά  τµήµατα
των ελληνικών πανεπιστηµίων αρνήθηκε να εντάξει στο
διδακτικό δυναµικό τους έναν Παναγιώτη Κονδύλη - ο
οποίος και παρέµεινε µέχρι τελευτής του βίου του εκτός
ελληνικού πανεπιστηµίου!

Όπως παρατηρούσε ο Κονδύλης, "το πόσο
φρούδες είναι οι ελπίδες, το οµολογεί συνεχώς και άθελά
της η ίδια η ελληνική πλευρά, όταν από τη µια µεριά
ισχυρίζεται ότι η αποδοχή των "ευρωπαϊκών αξιών" θα
κάνει την Τουρκία "πολιτισµένο" και φιλειρηνικό κράτος,
ενώ συνάµα, από την άλλη, είναι υποχρεωµένη να διαπι -
στώνει στην πράξη ότι οι Ευρωπαίοι φορείς των "αξιών"
τις µεταχειρίζονται πολύ επιλεκτικά και τις προσπερνούν
µε άνεση όποτε το κρίνουν συµφέρον - άρα η αποδοχή
των "ευρωπαϊκών αξιών" δεν φαίνεται να βελτιώνει
καθ΄εαυτήν τα ήθη".

Οι ανωτέρω εκτεθείσες σκέψεις και παρατη -
ρήσεις του ιστορικού και φιλοσόφου της Χαϊδελβέργης,
σε συνδυασµό µε τις κατατεθείσες σκέψεις και κρίσεις
του Νταβούτογλου, µας βοηθούν να αναγνωρίσουµε
καλύτερα το µείζον σφάλµα της ελληνικής πλευράς,
οφειλόµενο σε κακήν εκτίµηση της σηµασίας της
"Ευρώπης" για την ανερχοµένη Περιφερειακή ∆ύναµη
Τουρκία :

"Επειδή η Ελλάδα, αδυνατώντας να σταθεί

µοναχή στα πόδια της, περιµένει τα πλείστα ή τα πάντα
από άλλους, τείνει εύλογα να προβάλει τη δική της
κατάσταση και διάθεση στην κατάσταση και διάθεση
άλλων, νοµίζοντας π.χ. ότι η "Ευρώπη" έχει για την Τουρ -
κία την ίδια απόλυτη σηµασία όσο για την Ελλάδα"

Ως εκ της φύσεώς τους, οι µεταπρατικές, ψευ -
δοαστικές, ελλαδικές κοινωνικο-οικονοµικές "ελίτ" και το
"πολιτικό προσωπικό" που στελεχώνει το θεσµικό εποι -
κοδόµηµα αδυνατούν να αντιληφθούν ότι ναι µεν "η
Τουρκία θα επιδιώξει να πάρει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ό,τι περισσότερο µπορεί", πλην όµως, "για την
ευρασιατική Τουρκία (η υπογράµµιση του Κονδύλη) η
Ευρώπη είναι µόνον "ένα πεδίο δραστηριότητας ανάµεσα
σε άλλα, ενώ για την Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά το
µοναδικό - γιατί στα Βαλκάνια δεν έχει ούτε την οικο -
νοµική ούτε τη στρατιωτική δύναµη να παίξει ηγεµονικό
ρόλο, κι αυτός βέβαια δεν επιτυγχάνεται επειδή δέκα ή
είκοσι µικροµεσαίοι κάνουν κέρδη στη Ρουµανία ή τη
Σερβία".

Εν αντιθέσει προς την τεχνηέντως καλλιερ -
γηθείσα µυθολογία εν Ελλάδι, είναι, τελικώς, πολύ
πιθανόν, για να µη πούµε απολύτως βέβαιον, ότι η
αυτοπαγίδευση των ελληνικών κοινωνικών και πολιτικών
ελίτ, ακαδηµαϊκών και γνωµηγητόρων στο ολοσχερώς
διάτρητο και ανιστόρητο σόφισµα του "εξευρωπαϊσµού"
της Τουρκίας θα έχει ως αποτέλεσµα να κληθεί ΟΧΙ η
Τουρκία αλλά η ΕΛΛΑΣ να καταβάλει το αντίτιµον αυτού
του "ευρωπαϊκού εισιτηρίου" της Τουρκίας - και δη
βαρύτατον - σε χώρους αµέσου στρατηγικού ενδιαφέρον -
τος της Ελλάδος, αρχής γενοµένης από την Κύπρο και το
Αιγαίο (οσονούπω δε θα έλθει και η σειρά της Θράκης).

Είναι όντως απορίας άξιον ότι οι ελληνικές
ιθύνουσες πολιτικές και ακαδηµαϊκές ελίτ δεν στάθηκαν
ικανές να κάµουν εγκαίρως τον εξής απλούστατο συλ-
λογισµό :

"Η σχέση της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πιο σύνθετη απ΄ό,τι η σχέση της Ελλάδας
προς αυτήν (…). Η ΕΕ εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να
ικανοποιήσει όλα τα αιτήµατα µιας Τουρκίας σήµερα 62
και αύριο 100 εκατοµµυρίων κατοίκων. Παράλληλα,
όµως, τα ζωτικά της συµφέροντα (της ΕΕ) δεν της
επιτρέπουν να απογοητεύσει πλήρως την τουρκική
πλευρά (….) Μέσα στη διελκυστίνδα αυτή θα διεξάγεται
στις επόµενες µία ή δύο δεκαετίες ένα συνεχές παζάρι, µε
εντάσεις και µε υφέσεις, όπου τα τουρκικά αιτήµατα
συχνά θα υποστηρίζονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι
οποίες άλλωστε είναι εκείνες που ζήτησαν προ 12ετίας
από την ΕΕ να αποδεχθεί την Τουρκία ως πλήρες µέλος.

Κατά πάσα πιθανότητα, τα σπασµένα αυτού του
παζαριού θα τα πληρώσει η Ελλάδα. Γιατί η ΕΕ (και
πάντως τα ισχυρότερα µέλη της), µη µπορώντας να δώσει
στην Τουρκία όλα όσα επιθυµεί, θα επιδιώκει να την
κατευνάσει µε ελληνικά έξοδα, πιέζοντας δηλαδή την
Ελλάδα να δεχθεί τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο και
στην Κύπρο".

Οπότε, θα παραστούµε µάρτυρες µιας από τις
τραγικώτερες ειρωνείες της Ιστορίας: "Ενώ δηλαδή η
Ελλάδα προσανατολίσθηκε ψυχή τε και σώµατι στην
"Ευρώπη" για να διασφαλισθεί από τον τουρκικό κίνδυνο,
ακριβώς ο ευρωπαϊκός της προσανατολισµός θα µετα -
βληθεί σε όργανο de facto µετατροπής της σε δορυφόρο
της Τουρκίας".
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Θα επιχειρήσουµε να φρεσκάρουµε αλλά και να
προικίσουµε τον απεριόριστο χώρο των γνώσεών µας µε
µερικές έννοιες, προσθέτοντας δοκιµιακά, συνδεδυασµέ-
να αντικείµενα γεωστρατηγικής, η οποία µας είναι χρή-
σιµη, εφ' όσον προϋποτεθεί, ότι είναι στοιχείο επιβοηθη-
τικό και κατευθύνει την στρατιωτική µας σκέψη σε µεθο-
δευµένες εκτιµήσεις της εκάστοτε στον περίγυρό µας
διαµορφουµένης γενικής καταστάσεως.

Με αυτήν λοιπόν την καλή µας προδιάθεση για
οψιµάθεια πιστεύω ότι εύκολα κατανοούµε τον όρο
"Στρατηγική", σαν την ακολουθούµενη µεθόδευση για
την επίτευξη κάποιων σκοπών ή αλλοιώς πως επιδιώξεων.

Η καθ' αυτού έννοια του όρου έχει εφαρµογή,
βασικά, σε δύο τοµείς. Στον πολιτικό και τον στρατιωτικό.
Αν θέλετε βέβαια µπορείτε να διευρύνετε την εφαρµογή
του και στον επιχειρηµατικό τοµέα, στις αθλοπαιδιές ή
ακόµη και έχοντας κατά νού να κατακτήσετε πρόσωπα ή
πράγµατα στην ιδιωτική σας ζωή.

Ας πάµε στον πρώτο τοµέα. Η στρατηγική σχε-
τίζεται µε τον ακολουθούµενο από την οποιαδήποτε χώρα
χειρισµό των υφισταµένων ή αναφυοµένων ζητηµάτων
και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, µε έµφαση στα
εθνικά θέµατα και στην εθνική ασφάλεια. Αυτό καλείται
"Εθνική Στρατηγική" ή "Υψηλή Στρατηγική".

Ο δεύτερος τοµέας είναι αποκλειστικά στρα-
τιωτικού χαρακτήρος και καλείται "Στρατιωτική Στρα-
τηγική".

Όπως είναι δηµοκρατικά λογικό, η Στρατιωτική
Στρατηγική υπηρετεί την Εθνική Στρατηγική και χρησι-
µοποιεί τα µέσα που διαθέτει στην στρατιωτική φαρέτρα
µε ταυτόχρονο εναρµονισµό των στρατιωτικών δραστη-
ριοτήτων µε τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής.

Προϋπόθεση µιας εδραιωµένης Εθνικής Στρατη-
γικής είναι η οµόφωνος στήριξη της κεχαραγµένης και
συµφέρουσας για την χώρα πολιτικής από όλα τα πολιτικά
κόµµατα. Με άλλα λόγια η οµοφωνία αυτή θα οριοθετεί
τα εθνικά θέµατα στα εθνικώς συµφέροντα, ωφέλιµα και
κατοχυρωµένα µε πολιτική εντιµότητα, ώστε να διατη-
ρούν το απαρέγκλιτον από την καθορισθείσα τους γραµµή
και να είναι απαραβίαστα από τις όποιες πολιτικές µε-
ταβολές επέρχονται. Εκτός εάν αναγκαιοί κάποια ανα-
προσαρµογή λόγω µιας ακολουθίας επιγενοµένων µετα-
βολών στον εκτός συνόρων ευρύτερο χώρο.

Προχωρώντας σε όρους, που χρησιµεύουν στο να
προσεγγίσουµε το περί Τουρκίας θέµα θα αναφερθούµε
σχεδόν τηλεγραφικά στον Πανισλαµισµό, τον Παντου-
ρανισµό ή Παντουρκισµό και τον Κεµαλισµό.

Ο Πανισλαµισµός είναι θρησκευτική κίνηση µε
πολιτικές τάσεις που επιδιώκει την διάδοση του ισλα-
µισµού σ` όλο τον κόσµο και την συνένωση όλων των
µουσουλµανικών λαών κάτω από κοινή ηγεσία.

Η Τουρκία διατηρεί µία προσεκτική θέση
απέναντι στον πανισλαµισµό, δεδοµένου, ότι η αντίρ-

ροπος τάση -του Κεµαλισµού- υπαγορεύει την διατήρηση
των προερχοµένων από τον δυτικό κόσµο κατεστηµένων
γνωµών για λογαριασµό της.

Η ιδεολογία του παντουρκισµού-τουρανισµού
γεννήθηκε µέσα στα πλαίσια των ζυµώσεων σε κύκλους
οι οποίοι επεδίωκαν την ένωση του "τουρκικού" κόσµου
και την ανάδειξή του σε παγκόσµια δύναµη.

Παράλληλα εξακολουθούν και ως φαίνεται όχι
µόνον θα εξακολουθήσουν αλλά θα γίνονται και ανα-
φορές στην ενότητα ολόκληρου του τουρκικού κόσµου
και σε ό,τι αφορά στην ανάδειξή του σε παγκόσµια δύ-
ναµη.

Ο παντουρκισµός-παντουρανισµός περιφερειακά
προς τον Καύκασο και την Κ.Ασία εκδηλώνεται ως µια
σκοτεινή και υπονοµευτική ισχυρή δύναµη, µε ανοδικές
και συνεχείς τάσεις, ενώ προς την ∆υτική πλευρά, εκ-
φράζεται µε µια απροκάλυπτη επιθετικότητα εις βάρος
της Ελλάδος-Κύπρου και στην Ευρώπη, ως µετριοπαθές
αλλά και υπολογίσιµο Ισλάµ, ανάλογα µε τις περιστάσεις.

Εάν ο παντουρκισµός ταυτιστεί µε τον σηµειού-
µενο παγκοσµιοποιηµένο "παναµερικανισµό" στον
Καύκασο και άλλες περιοχές, θα παρατηρηθεί διατάραξη
των υφισταµένων ισορροπιών. Πιθανότατα να αντιµετω-
πίσουµε την "ανταλλακτική συναλλαγή" µεταξύ των δύο
αυτών τάσεων, µε επιθετική πολιτική εκ µέρους της
Τουρκίας, στην Κύπρο και το Αιγαίο. (π.χ. η διάσταση
των ποδών για µεγαλύτερο άνοιγµα βάσεως).

Ο Κεµαλισµός είναι ταυτισµένος µε το τουρκικό
κράτος. Εκτός από ιδρυτής της τουρκικής δηµοκρατίας, ο
Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ διαχειρίστηκε τη διαδικασία
συγκρότησης του τουρκικού έθνους µεταφέροντας σε
µεγάλο µέρος των πολιτών τη δική του αντίληψη για τον
πολιτισµό. Ο Κεµαλισµός ως ηγεµονική ιδεολογία είναι η
"βούληση για πολιτισµό" η οποία στρέφεται κατά του
οθωµανοϊσλαµικού παρελθόντος και επιχειρεί µέσα από
τη συναίνεση/επιβολή την ολική µεταµόρφωση της κοι-
νωνίας.

Αφού αναφερθήκαµε σε ό,τι έχει σχέση µε τις
κυρίαρχες έννοιες, που χωρίς αυτές δεν νοείται ουσια-
στική επισκόπηση ή βαθύτερη µελέτη σχέσεων, ας ιδούµε
τώρα και τον όρο γεωπολιτική.

Υπάρχει µία πληθώρα θέσεων και εξηγήσεων για
την γεωπολιτική. Θα αναφέρουµε κάποιες χαρακτηρι-
στικές προσεγγίσεις, όχι για να επιλέξουµε την καλύτερη
ή την ταιριαστή αλλά για να εκπαιδεύσουµε τον νού µας
στο να προσανατολίζεται στους κατά περίπτωσιν προσ-
φόρους συνδυασµούς.

Για µερικούς γεωπολιτική είναι ένα σηµαντικό
εργαλείο αναλύσεως της παγκοσµίου πολιτικής. Για
άλλους, δεν είναι η επιστηµονική προσέγγιση αλλά η
"στρατευµένη φαντασίωση". Μάλιστα γι' αυτούς τους
άλλους αυτή η ιδεολογία αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει
τον επεκτατισµό και την κατάκτηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Τελικά; Τί είναι γεωπολιτική; Στον αγγλο -
σαξονικό κόσµο κωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1942, ως η µελέτη της επιρροής γεωγραφικών παρα γόν -
των στην πολιτική δράση. Μετά τον Β'ΠΠ παρατηρήθηκε
µία υποδήλωση διαφορετικών υποθέσεων επί του όρου.
∆ηλαδή γεωπολιτική είναι η µελέτη µιας συγκεκριµένης
περιοχής ή ενός συγκεκριµένου θέµατος, η "ανάγνωση
των κυριωτέρων χαρακτηριστικών αυτού, που θεωρείται
εξωτερική πραγµατικότητα".

Η γεωπολιτική σύµφωνα µε την άποψη αυτή είναι
ένας φακός µέσα από την διεπιστηµονικότητα, του οποίου
µπορεί να µελετηθεί ένα συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Παράδειγµα: Η γεωπολιτική του Χ, όπου Χ είναι
µία ήπειρος ή µέρος µιας ηπείρου, πετρέλαιο, πόροι, ενέρ -
γεια, πληροφορία, πόσιµον ύδωρ (µελλοντικά-παράδειγµα
ρυπάνσεως λίµνης Μαραθώνα;), κλπ.

Μία άλλη προσέγγιση της γεωπολιτικής είναι
συνώνυµη µε την realpolitik. Αποκλειστική κληρονοµιά
του Henry Kissinger. Ο Kissinger χρησιµοποίησε τον όρο
γεωπολιτική για να περιγράψει τις προσπάθειές του για
την διατήρηση µιας ευνοϊκής για την Αµερική ισορροπίας
ισχύος στο διεθνές σύστηµα.

Αργότερα, δηλαδή σχετικά πρόσφατα εµφανί ζον -
ται οι κύριοι Colin Gray, Edward Luttwak, και Zbigniew
Brzezinski, οι οποίοι τοποθετούν την γεωγραφία στο κέν -
τρο των διεθνών σχέσεων και επιχειρούν να καταγράψουν
τους "θεµελιώδεις αιώνιους παράγοντες", που ερµη -
νεύουν την συµπεριφορά των κρατών.

Αυτή η άποψη περί γεωπολιτικής έχει τις ρίζες
της στις ιδέες του Sir Halford Mackinder και στην
παραδοσιακή εκδοχή της γεωπολιτικής όπως την ανα -
φέραµε στην αρχή.

Και φθάσαµε στο επίµαχο σηµείο. ∆ηλαδή στην
διαµόρφωση των σχέσεων και την ακολουθητέα πολιτική
της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου. Το πώς
η συµπεριφορά της Τουρκίας διαµορφώνεται έναντι των
γειτόνων της και η οποία  έχει σαν πυξίδα αποκλειστικά
το τουρκικό συµφέρον και εκδηλώνεται στην διεθνή ζωή,
σαν αποτέλεσµα της γεωπολιτικής της θέσεως, των
παραδόσεων (πολιτιστικών, κοινωνικών, ιδεολογικών,
πολιτικών, κουλτούρας κλπ). Επίσης, πώς εκδηλώνεται
σαν αντίκτυπος των δυνατοτήτων, των αναγκών, των
διεκδικήσεων και των συµφερόντων της.

Σήµερα παρατηρούµε µία Τουρκία, που έχει µεν
τον Κεµαλισµό σαν εφεδρεία και εχέγγυον της διαρκείας
του τουρκικού έθνους στον συγκεκριµένο γεωγραφικό
χώ ρο, αλλά αρχίζει και υιοθετεί και συµφέρουσες ιδέες
ενός συνδυασµού γεωπολιτικών επιλογών. ∆ηλαδή η
Τουρκία, ως φαίνεται, ακολουθεί την ερµηνεία της γεωπο -
λιτικής, η οποία λειτουργεί σαν εργαλείο της στρατηγικής
που αποδίδει το βάρος εστιάσεως στην εθνική ισχύ και
στον έλεγχο µιας ευρυτέρας γεωγραφικής περιοχής.

Όλοι γνωρίζουµε και -γιατί όχι- παραδεχόµαστε,
ότι κράτη, που είναι ικανά να προβάλλουν την ισχύ τους
σε ευρύτερα γεωπολιτικά µεγέθη, συνιστούν τα κυρίαρχα
κράτη σε κάθε ιστορική περίοδο µέσα στο εκάστοτε υπό
διαµόρφωση ή διάπλαση διεθνές σύστηµα. Εποµένως η
Τουρκία ερµηνεύει την γεωπολιτική σαν ένα αδιάλειπτο
διεθνή ανταγωνισµό και για τον λόγο αυτό υποστηρίζει
την στρατηγική σχεδίαση (που, όπως είπαµε είναι απα -
ρέγκλιτος και απαραβίαστος) σε διαφόρους τοµείς. Π.χ.
της στρατιωτικής ισχύος, που εκφράζεται στο πλαίσιο της
γεωστρατηγικής, της οικονοµίας (γεωοικονοµία), της
δηµογραφίας, του περιβάλλοντος κλπ.

Ο τίτλος του αντικειµένου, το οποίο µε όρισε η
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. να διεξέλθω είναι "Σχέσεις και πολιτική της
Τουρκίας προς Ελλάδα και Κύπρο". Επειδή η λέξη "σχέ -
σεις", όπως άλλωστε και η ίδια η λέξη το δηλώνει, σχε -

τίζεται µε τα σχετικά, λόγω σχέσεώς την µε την σχε -
τικότητα, κατά συνέπεια, θα σχετικοποιήσουµε την
Τουρκία µε αναγωγή στην σχετικοκρατία. Και σχετικο -
κρατία είναι µία θεωρία κατά την οποία πάσα γνώσις είναι
σχετική και ισχύει δι' ορισµένες µόνον σχέσεις και όχι
απόλυτα.

Τί λοιπόν γνωρίζουµε σχετικώς µε την Τουρκία;
Ή τί σχετικό γνωρίζουµε για την Τουρκία; Πώς η Τουρκία
διεξέρχεται το αντικείµενο της καλής γειτονίας µε την
Ελλάδα και την Κύπρο; Προφανώς µε ανασχετική των
καλών σχέσεων προδιάθεση. 

Ας ρίξουµε µια επισκεπτική µατιά σε τουρκικές
ιδέες και πράξεις, από ένα σύνολο αποκεκαλυµµένων
στοιχείων, ώστε να οδηγηθούµε σε συγγενή συµπεράσµα -
τα. Ένα ασφαλές συµπέρασµα, που το ξέρουµε από τώρα
είναι, ότι η Τουρκία αποτελεί διαρκή απειλή για την
Ελλάδα. Μάλιστα δε, όταν απολαµβάνει και µίας έξωθεν
υποστηρίξεως, τότε αυτή η απειλή συνιστά ένα πολλα -
πλασιαστή ανησυχίας για την ελληνική πλευρά. Η ταυ -
τότητα της έξωθεν υποστηρίξεως µας είναι γνωστή.

Οι αµερικανικοί σχεδιασµοί αυξάνουν την περιρ -
ρέουσα πεποίθηση στην Τουρκία, η οποία επιβεβαιούσα
αυτήν την παρηλλαγµένη και ενίοτε απροκάλυπτη υπο -
στήριξη θα επιδιώξει να αποκοµίσει τα µέγιστα δυνατά
οφέλη στο Κυπριακό, στο Αιγαίο, στην ∆υτική Θράκη,
στο Πατριαρχείο, όπως και θα συνεχίσει την πολιτική
ανο χής στην κατά µάζας προώθηση λαθροµεταναστών
στην ελληνική επικράτεια.

Ακούγεται, ότι οι Αµερικανοί χρειάζονται την
Τουρκία για τον έµµεσο έλεγχο του µουσουλµανικού κό -
σµου. Το αµερικανικό Center for American Progress
(βλέπε George Soros), στέλλει προς τους Γαλλο- Γερ µα -
νούς µήνυµα περί της ευρωπαϊκής διαστάσεως της Τουρ -
κίας. Οι Αµερικανοί θεωρούν την Τουρκία σαν χώρα
"κρίσιµης" γεωπολιτικής σηµασίας για τις ΗΠΑ. Η
Ελλάδα είναι απλώς µία σηµαντική σύµµαχος. Οι Αµε -
ρικανικές εκτιµήσεις όντως δεν είναι άστοχες. Η γεω -
στρατηγική θέση της Τουρκίας είναι αναµφισβήτητα
πολυσήµαντος και ζωτική για όσο διάστηµα η Μέση Ανα -
τολή θα αποτελεί περιοχή αναφοράς ευαισθήτων ισορ -
ροπιών λόγω του συνδυασµού των παραµέτρων ενέργεια,
"µουσουλµάνος ιδιοκτήτης" των πηγών ενεργείας, διαχ -
είριση του φόβου του Ισλάµ, ως επίσης και του τελευ -
ταίως αναφυέντος θέµατος των πυρηνικών δραστη ριο -
τήτων του γειτονικού Ιράν. Αυτό το αµερικανικό ενδιαφέ -
ρον για την περιοχή είναι εις το έπακρον αντικείµενο
εκµεταλλεύσεως του διδύµου Ερντογάν-Νταβούτογλου
µε µία καλώς συγχορδισµένη πολιτική. Είναι ένα δίδυµο
µε µία σύνθετη ιδέα πολιτικής ενεργείας, που τέτοια έχει
να επιδειχθεί από την εποχή της ακµής της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας.

Αυτές οι παραβιάσεις του εναερίου και του
θαλασσίου χώρου µας από τους Τούρκους είναι έκφραση
τουρκικής βουλήσεως για ιστορική καταγραφή ενός status
de facto, ώστε αργότερα (και µη νοµίσετε πολύ αργότερα.
Στις δικές µας ηµέρες) αυτή η κατάσταση θα πιστωθεί στα
κεκτηµένα της Τουρκίας, όπως και άλλα πολλά, σύµφωνα
µε τους οραµατισµούς Νταβούτογλου, οι οποίοι ενδεικτι -
κά θα λέγαµε, ότι είναι µία καλώς οργανωµένη και διευ -
θυνοµένη προοπτική Οθωµανικής πολυτροπίας, η οποία
µε µαεστρία συζευγνύεται µε την υφισταµένη Κεµαλική
πρακτική του εθνικιστικού κρατισµού. ∆ηλαδή, µία τάξη
πραγµάτων, όπου θα συνυπάρχουν ειρηνικά διαφορετικοί
λαοί και εθνότητες, όπου τον ηγεµονικό ρόλο θα παίξει ο
καλός διαχειριστής των κοινών για όλους πολιτιστικών
προτεραιοτήτων.  

Αυτό βέβαια, για όσους δύνανται να ερµηνεύσουν
την τουρκική διανόηση αποτελεί την χρυσόσκονη µε την
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οποία θα τυφλωθούν εκείνες οι οµάδες των ανισχύρων να
διαχειριστούν τα οικογενειακά τους, µε την προτροπή αλ -
λοδόξων καταλυτών, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει -ως εν -
διατρίβοντες στην γεωπολιτική- ότι έχουν κάποιο συµ -
φέρον από αυτήν την διαµόρφωση των διεθνών σχέσεων. 

Στην διεθνή κοινότητα η Τουρκία διακηρύσσει
την ανάγκη οµαλοποιήσεως των σχέσεων µε την Ελλάδα,
αλλά στην πραγµατικότητα οι υπαγορευόµενοι και όχι οι,
ως έδει, προτεινόµενοι όροι της, αποδεικνύονται κάθε
άλλο παρά συµφέροντες στην Ελλάδα. Κατά καιρούς έγι -
ναν προσπάθειες για εύρεση κοινών τόπων κατανοήσεως.
Επισηµαίνουµε τα χαρακτηριστικότερα. Μετά την
Μικρασιατική καταστροφή την Συνθήκη της Λωζάνης.,
η οποία από της εποµένης άρχισε να παραβιάζεται. Η
Σύµβαση της Αγκύρας 10 Ιουν 1930 περί ανταλλαγής
πληθυσµών. Γνωστό το αποτέλεσµα. Σήµερα ευδοκιµούν
µε υπερδικαιώµατα οι αυξανόµενοι πληθυσµοί των µου -
σουλ µάνων εις την ηµεδαπή. Οι Έλληνες της Τουρκίας
εξαφανίστηκαν. Η Συµφωνία της Αγκύρας την 30 Οκτ
1930 για Φιλία, Ουδετερότητα, Συνδιαλλαγή και
∆ιαιτησία µε συνοδευτικό πρωτόκολλο Περί Περιο -
ρισµού των Ναυτικών Εξοπλισµών. Μετ' ολίγον
διεκόπη η ευφορία η προερχοµένη εκ της σκέψεως, ότι θα
ξηµερώσουν ηµέρες αγάπης. Ακολουθεί το Σύµφωνο
Εγκαρδίας Συνεννοήσεως της Αγκύρας 14 Σεπ 1933 µε
ασαφείς διατυπώσεις και εποµένως µη λειτουργήσιµο. Με
την Συνθήκη του Μοντραί (20 Ιουλ 1936) η Τουρκία
ελέγχει πλήρως τα στενά. Με τις Συνθήκες Ζυρίχης και
Λονδίνου το 1959 η Κυπριακή πλευρά προσέβαλλε το
καθεστώς των συµβεβληµένων αναλογιών µε τα γνωστά
αποτελέσµατα. 

Αργότερα σηµειώνουµε ελληνική πρόταση για
σύναψη συµφωνίας, που θα κατεδίκαζε την χρήση βίας
και προέβλεπε την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά
στους εξοπλισµούς. Στην συνέχεια επροτάθη µία Συν -
θήκη µη χρήσεως βίας. Απερρίφθη από τον Ντεµιρέλ. Το
προταθέν από τον Κων. Καραµανλή το 1976 Σύµφωνο µη
Επιθέσεως δεν είχε συνέχεια. Ακολούθησε µία συµφωνία
για την πραγµατοποίηση διµερών διπλωµατικών συναν -
τήσεων. Για την δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µε
την ανταλλαγή ιδεών πάνω σε διάφορα θέµατα. Κατόπιν
έρχεται στο προσκήνιον µία Συµφωνία περί Φιλικών
Σχέσεων. Το σχέδιο εκτιµήθηκε, ότι προκαλεί σύγχυση.
Μετά έχουµε το Σχέδιο Σχέσεων Καλής Γειτονίας.
Αργότερα το Σχέδιο Συµφωνίας για την Αποκατάσταση
σχέσεων Καλής Γειτονίας (1979). Κι αυτό απερρίφθη.
Επιχειρήθηκε η επεξεργασία Κανονισµού για τις
Πτήσεις των Στρατιωτικών Αεροσκαφών. Ουδέν
επετεύχθη. Το 1991 προωθήθηκε η ελληνική ιδέα για την
σύναψη µιας Συµφωνίας Πλαισίου Αρχών Καλής
Γειτονίας και µη Επιθέσεως. Μετά και κατά το 1992
αντηλλάγησαν ιδέες για την σύνταξη ενός Σχεδίου
Συµφωνίας Αρχών Καλής ∆ιαγωγής και αµέσως µετά
να προετοιµαστεί ένα Σχέδιο Συµφώνου Φιλίας, Καλής
Γειτονίας και Συνεργασίας.

Όπως είµαστε σε θέση να καταλάβουµε, για να
υπάρξει ουσιαστική συµφωνία για ειρήνη, µεταξύ δύο
συµβαλλοµένων, θα πρέπει οι συµφωνούντες να διέπονται
από το στοιχείο του ισοδυνάµου. Εάν ο ένας εξ αυτών
αποδεικνύεται αδύναµος, ως είναι φυσικόν επόµενον,
αποδέχεται και τα όσα υπαγορεύει ο πιστοποιών την ισχύ
του. Μέχρι στιγµής, η προκλητική συµπεριφορά της
Τουρ κίας στο Αιγαίο καταδεικνύει τις προθέσεις επί
σχέσεων ή άλλως την πολιτική, που η Τουρκία εκτιµά, ως
συµβαίνουσα µε την µελλοντικές της επιδιώξεις. Περιττόν
είναι να αναλυθεί, ότι µε την Κύπρο, η Τουρκία ουδενός
βαθµού σχέσεις καταδέχεται. Την αγνοεί παντελώς.

Ας εγκαταλείψουµε την τηλεσκοπική διόπτευση

της Τουρκίας και ας χρησιµοποιήσουµε ένα µικροσκόπιο.
Θα ανακαλύψουµε ένα διακυµαινόµενο σύµφυρµα µιας
εντυπωσιακής πνευµατικής καλλιέργειας, κουλτούρας,
ψυχοσυνθέσεως και µιας γενικωτέρας συναρµογής της
τουρκικής διανοήσεως. Με µεγάλη ευκρίνεια θα ιδούµε,
ότι µετά την Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλ 1923), ο
Τούρκος µε την καταλυτική πίεση του Μουσταφά Κεµάλ
οφείλει να αλλάξει την ύφανση των οθωµανικών του
γνωρισµάτων. Να απαλλαγεί από το προς κάθε µεθερ -
µήνευση ανεκτικό αυτοκρατορικό του παρελθόν. Να είναι
υπερήφανος, που είναι Τούρκος. Να αισθανθεί πιο άνετα
έχοντας σαν πρωτεύουσα την κειµένη στην όχι προ -
σεγγίσιµη από εχθρούς Άγκυρα στο βάθος της Ανατολίας.
Να απαλλαγεί από τον Οθωµανικό κοσµοπολιτισµό και να
προστατευθεί κάτω από την ακραιφνώς εθνική τουρκική
οµβρέλλα. Να καταργήσει το χαλιφάτο και την νοµική
έκφραση της "σαρία". Να καταργήσει το φέσι, την αρα -
βική γραφή και όλα όσα συνιστούσαν ένα βαρύ φορτίο,
που αντιπροσώπευε ένα κατονοµαζόµενο, ως διεφθαρ -
µένο παρελθόν.

Αυτές οι αλλαγές, που ο Κεµάλ επέβαλε, ανέ πτυ -
ξαν µία καινούργια εθνική ταυτότητα, η οποία οδήγησε
στην δηµιουργία εθνικοπολιτισµικών συµπλεγµάτων στην
συνείδηση των Τούρκων. Ο Κεµάλ προσπάθησε -και το
επέτυχε- να πείσει τους συµπατριώτες του, ότι οι Τούρκοι
προϋπήρξαν σαν εθνότητα των Οθωµανών και ότι η
τουρκική γλώσσα µε την γνωστή θεωρία του Ήλιου ήταν
η πρώτη ιστορικά καταγεγραµµένη γλώσσα της ανθ -
ρωπότητας.

Οι Τούρκοι είναι αποδέκτες µιας κινδυνολογίας,
στην οποία οι γειτονικοί λαοί απεργάζονται τον αφανισµό
τους. Η κινδυνολογία αυτή προέρχεται από κυβερνητικές
πρωτοβουλίες και διατιθέµενα κρατικά κονδύλια. Ακόµη
και η εκπαίδευση των τουρκοπαίδων διέπεται από υπερ -
βολές. (παράδειγµα το ποίηµα Κιν το µίσος). Όπως
βλέπετε, ο Έλληνας είναι ένας χρήσιµος εχθρός. Γιατί;
∆ιότι γαλβανίζει το γενναιόφρον της τουρκικής ψυχής. 

Μέσα σε ένα κόσµο, όπου παρατηρείται µία γε -
νική ισοπέδωση ιδανικών, συµπεριφορών και πίστεως
έρχονται µερικοί Τούρκοι διανοητές-κοινωνιολόγοι και
άλλοι αγκιτάτορες και εµβολιάζουν την τουρκική νεολαία
µε αναφορές στον αποτυχηµένο Έλληνα, ο οποίος "λένε":
ενώ ουδέν παράγει, ωστόσο ευηµερεί µέσα στο θαλπερό
περιβάλλον της πριµοδοτούσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Κάτω από ένα τέτοιο γκρίζο ουρανό, καλόν είναι να
εκδηλώσουµε έµπρακτα την υπερηφάνειά µας και να
τιµωρήσουµε τον Έλληνα, που είναι, ως αποδεικνύεται
οσηµέραι, περήφανος µόνο για το καλλωπισµένο µε
αρώµατα κορµί του και δεξιοτέχνης στο να δικαιολογεί,
σαν φυσιολογικούς, τους ανοµολόγητους πόθους και
πράξεις του. 

Υπάρχουν βέβαια και µερικοί ροµαντικοί Έλ -
ληνες τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται την Αγιά Σοφιά.
Εισέρχονται να προσκυνήσουν µε δέος και εξέρχονται
µυξοκλαίγοντας για το χαµένο τους σύµβολο. Αργότερα
όµως, προς το βραδάκι, ήδη έχουν ξεχάσει σύµβολα, θρη -
σκείες, σηµαίες και όρκους αλυτρωτισµού και επισκέ-
πτονται τα νυκτερινά κέντρα της "Ιστάνµπουλ" και αφού
καταβροχθίσουν τα προσφερόµενα ανατολίτικα εδέ -
σµατα, στην συνέχεια υποβάλλονται σε οφθαλµόλουτρα
µε πρώτη ύλη τον χορό της κοιλιάς. Οι γκιαούρηδες φεύ -
γουν από την Πόλη ικανοποιηµένοι.

Αυτοί οι διαµορφωτές του τουρκισµού βλέπουν
την γενική σύρραξη, -όχι το "θερµό επεισόδιο"- τον πό -
λεµο, σαν ένα ιστορικό όχηµα διακεκοσµηµένο µε όλη
την σαγήνη της ιδέας του παντουρανισµού και µιας
παρορµητικής προς επίθεση διαθέσεως, ιδίως τώρα, που
οι γειτονικοί τής Τουρκίας στρατοί βρίσκονται σε απο -
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δόµηση και πορεία παρακµιακή.
Πόλεµος; … Και γιατί όχι; Θα ήταν κάτι το δια -

σκεδαστικό. Σαν το κυνήγι ενός φουκαρά κατατροµαγ -
µένου λαγωού. Είναι πολύ ευχάριστο να σκοτώνεις σαν τα
λαγουδάκια ψοφοδεείς ραγιάδες.

Η υιοθέτηση της επιθετικής κουλτούρας αποτελεί
το δέον στις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Αυτή η παιδεία
κατασκευάζει σιδερένιες στρατιωτικές ψυχές. Η γοητεία
των ακραίων καταστάσεων διατηρεί τους ισχυρούς στρα -
τούς σε εγρήγορση. Οι Τούρκοι ευνοούν την σηµασιο -
λογική χροιά του αρχαϊκού στρατιώτη. Του στρατιώτη,
που έχει εξοικειωθεί µε την ιδέα του θανάτου, εφ' όσον ο
θάνατός του έχει την συναρπαστική γεύση της έσχατης
πραγµατικότητας. Ο Τούρκος στρατιώτης µαθαίνει ασ -
κού µενος, ότι ο πόλεµος θα τον αµείψει µε την ύψιστη
χαρά, την φύση του ταξιδιού, στο οποίο όλοι µεν οι απλοί
άνθρωποι είναι συνοδοιπόροι, αλλά πολύ λίγοι απολαµ -
βάνουν το εκπληκτικό βραβείο του θανάτου. Τους πολ -
λούς πεθαµένους τους θυµούνται µόνον οι οικείοι. Και
τους θυµούνται στο πλαίσιο µερικών µνηµοσύνων. Των
επιλεγέντων όµως από την Ιστορία, το έµβιο τέλος, σηµα -
τοδοτεί την θριαµβευτική τους είσοδο στο πάνθεον των
διακεκριµένων Τούρκων. Το κόστος του πολέµου για τον
εκπαιδευόµενο Τούρκο δεν τον κάνει να νιώθει απέχθεια.
Μπορεί ο πόλεµος να µοιάζει µε κόλαση, αλλά η κόλαση
αυτή είναι µεγαλειώδης. Αποτελεί το υπέρτατο µαρτύριο
του ανθρώπου, την πεµπτουσία της εθνικής αρετής, τον
κορυφαίο τουρκικό άθλο. Και τούτο, διότι συνδυάζει την
υπάτη τραγωδία του θανάτου µε την αιώνια χάρη του
ηρωϊκού κατορθώµατος, δηλαδή του µεγαλυτέρου επι -
τεύγ µατος από όλα τα µεγαλουργήµατα, την γενναιότητα
στην µάχη, που αποτελεί και την καταληκτική, την στερνή
οφειλή στην µητέρα Τουρκία. 

Η νέα ενισχυµένη υφή των Τούρκων, ως φυσικόν
και ως γεγονός, λειτουργεί και σαν διαµορφωτής σχέσεων
µε τους γειτονικούς λαούς. Ο σηµερινός Τούρκος, µετά
την στρατιωτική του νίκη στην Κύπρο, έχει αποκτήσει την
αυτοπεποίθηση που του έλλειπε µέχρι και την ηµέρα της
αποβάσεώς του στον Κυπριακό αιγιαλό. Αυτή η αυτο -
πεποίθηση ενδυναµούται κάθε ηµέρα, που περνά, εκ του
γεγονότος, ότι δεν λαµβάνει δυναµική απάντηση στις κα -
θηµερινές του προκλήσεις στο Αιγαίο, στην Θράκη, στην
Κύπρο, συµπεριλαµβανοµένης και ολόκληρης της απο -
κλειστικής της οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ), που συνορεύει
µε αυτή της Αιγύπτου. Η Ελλάδα, δεν φαίνεται να δείχνει,
ότι είναι διατεθειµένη να αντιπαραταχθεί αποφασιστικά
στις προκλήσεις αυτές. Ο λόγος της πολιτικής εξευµενι -
σµού της Τουρκίας είναι Ηλίου φαεινότερος. Οι αλληλο -
διαδεχόµενες πολιτικές ηγεσίες, την ανωτέρω αδράνεια
την  έχουν βαπτίσει "πολιτική ψυχραιµίας" ή κάπως έτσι.

Ο σηµερινός Τούρκος αποβάλλει ολίγον κατ'
ολίγον το δυσπερίγραπτο σύνδροµο του υστερούντος
έναν τι του "πολυεπιπέδως" προηγµένου Έλληνα. Ήδη η
οικονοµία της Τουρκίας ευρίσκεται σε µία οδό, η οποία,
ως αναγνωρισθείσα από την διεθνή κοινότητα, σαν δη -
µιουργική και ευοίωνος, έχει συµπεριληφθεί στην λέσχη
των G20.  

Η σκέψη του Τούρκου πλέον εστιάζεται σε κά -
ποιους συνδυασµούς, που έλκονται από την προχωρηµένη
σκέψη του Αχµέτ Νταβούτογλου. Ας µου επιτραπεί να
δανεισθώ µία παράγραφο από άρθρο σε εφηµερίδα ενός
συγχρόνου σκεπτοµένου Έλληνα. Γράφει λοιπόν ο κύριος
Χρήστος Γιανναράς:

"Ο κ. Νταβούτογλου µοιάζει να θέλει την Τουρ κία
όχι σε ρόλο κρατικής "περιφερειακής υπερδύναµης" που
υπηρετεί µιαν αµερικανική παγκόσµια τάξη πραγ µάτων και
προϋποθέτει την "εσωστρέφεια" του κεµαλικού εθνικισµού.
Θέλει την Τουρκία φορέα του ισλαµικού πολιτισµού, µε

ηγετικό ρόλο στην προαγωγή της συνύπαρξης χωρών που
βρίσκονταν κάποτε κάτω από την οθωµανική κυριαρχία.
Να αποκτήσει ο ισλαµικός πολιτισµός, στον γεωγραφικό
χώρο της άλλοτε οθωµανικής επικράτειας, πολιτική
προτεραιότητα έναντι του εθνικού κράτους, το οποίο, ως
τυπικά δυτικό προϊόν, είναι δυσαφοµοίωτο στην Ανατολή.
Αρνείται ο Αχµέτ Νταβούτογλου την αφελή επιδίωξη των
ΗΠΑ σήµερα: να οµογενοποιηθεί ο µουσουλµανικός
κόσµος µε βάση τον εκδυτικισµό του. Προσβλέπει όµως σε
ένα Ισλάµ ανοιχτό προς τη ∆ύση, µετριοπαθές και
συµβιβασµένο, γι' αυτό και ζητάει την είσοδο της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Η προχωρηµένη αυτή άποψη του Νταβούτογλου
γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή στον χώρο της
Τουρκίας, όπου εξακολουθεί και επικρατεί η κινδυνο λό -
γος θέση των κεµαλιστών, οι οποίοι θέλουν να συντηρή -
σουν την εικόνα των κακών τους γειτόνων επισείοντας
την Μεγάλη τους Ιδέα.

Τέτοια Μεγάλη Ιδέα είναι αδύνατον να λάβει
σάρκα και οστά, λέει ένας Τούρκος καθηγητής πανεπι -
στηµίου, για τον απλό λόγο, ότι η πάλαι ποτέ Πόλη των
Ελλήνων, σήµερα κατοικείται από δώδεκα εκατοµµύρια
Τούρκους. Πώς είναι δυνατόν ένας οποιοσδήποτε στρατός
θα τολµούσε να επιχειρήσει προς κατάληψή της; (Πα -
ραδείγµατα, Λένινγκραντ Β'ΠΠ, Βηρυτός 1982, πανω -
λεθρία Στάλινγκραντ).

Συµπεράσµατα 
Επειδή δεν είµαστε αρκούντως πληροφορηµένοι

επί των πράγµατι συµβαινόντων και απαραποιήτων
πολιτικών τεκταινοµένων -πώς άλλωστε θα µπορούσαµε
να είµαστε;- προβαίνουµε σε εκτιµήσεις επί των ση -
µειουµένων πολιτικών κινήσεων και των γεγονότων, που
καταγράφονται και υποπίπτουν στην αντίληψή µας.
Αποκωδικοποιούµε γεγονότα, επίσηµες δηλώσεις και
ηµιδιαφανείς υποδηλώσεις και καταλήγουµε σε συµπε -
ράσµατα, σαν απλοί ανησυχούντες πολίτες. Μ' αυτό θέλω
µα πω, ότι τα συµπεράσµατα έχουν χροιά προσωπική µε
επιδίωξη να κινούνται µέσα στο συµβατό πλαίσιο των
γενικοτέρων θέσεων της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Στα συµπεράσµατα προς επισήµανση, περιέχεται
το, ότι οι Αµερικανοί βλέπουν την Τουρκία σαν δύναµη
περιφερειακή. Σ' αυτό συνηγορούν, η γεωστρατηγική θέ -
ση της Τουρκίας, όπου συνυπολογίζεται και η θέση ελέγ -
χου και αγωγής των συντελεστών ενεργείας, η υπό άνθιση
τουρκική οικονοµία, οι ισχυρές ένοπλες δυνάµεις και η
σκέψη της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας για ένα νέο
µοντέλο δυνάµεως ενός συνδεδυασµένου µετριοπαθούς
Ισλάµ, µε την επιχειρουµένη εκτροφή µιας δυτικότροπης
κουλτούρας.  

Η Ελλάδα και η Κύπρος, για κάποιους Τούρκους
µε απλοποιηµένη σκέψη, αποτελούν τους κακόµοιρους
γείτονες, που δεν είναι σε θέση να αυτοδιαχειριστούν τα
εσωτερικά τους και δια τούτο εκλαµβάνονται, ωσάν υλικό
(έµψυχο και άψυχο), προς απορρόφηση, από τον µεγάλο
προστάτη των αδυνάµων χωρών της Ανατολικής Ευρώ -
πης, της Καυκασίας και της Μέσης Ανατολής.

Για τους Τούρκους, το αξιόµαχο των Ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάµεων τίθεται πλέον υπό αµφισβήτηση για
µία πλειάδα συνηγορούντων παραγόντων, τους οποίους
σεις γνωρίζετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.
Αρκεί να επισηµανθεί το εξής. Όταν η στρατιωτική θητεία
µειώνεται, διότι "συντρέχει" µε την λογική της ψηφο -
θηρίας, τότε θα πρέπει να ανησυχούµε πραγµατικά και όχι
ρητορικά. Όταν το κριτήριο για τους εξοπλισµούς είναι το
πώς θα λεηλατηθεί το δηµόσιο χρήµα από εµπλεκοµένους
εξωθεσµικούς και λοιπούς προθύµους παράγοντες, τότε
δεν συζητούµε για ένοπλες δυνάµεις µε διάσταση δυνα -
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µικής. Και αν το τοποθετήσουµε και αλλοιώς, πώς είναι
δυνατόν, όταν ο στρατός δεν έχει πιστέψει, ότι πρέπει να
προπαρασκευάζεται για πόλεµο, να έχει την πολυτέλεια
ενός πανάκριβου εξοπλισµού, τον οποίο τού συνιστούν να
επανδρώσει, και αποδεικνύεται απρόθυµος, ενδοιαστικός
και στερείται οµογνωµοσύνης που να στηρίζεται σε µία
κοινή εθνική ιδεολογία.( π.χ. Ολυµπιονίκες- Τείχη). 

Άλλο συµπέρασµα. Υπάρχει διαφορά στο "φρό -
νηµα" των δύο λαών. Η τουρκική διοίκηση κάτω από
οποιαδήποτε κυβέρνηση καλλιεργεί στα σχολεία αλλά και
στον δηµόσιο βίο, ένα δυναµικό πατριωτισµό µε µια συ -
νεί δηση, που στηρίζεται σε µία ροµαντικοποιηµένη
τουρκική ιστορία. Επίσης, επιβεβαιώνει ένα αίσθηµα συλ -
λογικής µεγαλοσύνης, που δοµείται µε υλικά, την εθνική
υπερηφάνεια, την δηµογραφική και στρατιωτική ισχύ και
το αδιαλείπτως απεργαζόµενο διεθνές κύρος της τουρ -
κικής πατρίδος.

Στην από εδώ πλευρά, η εκπαίδευση της νεολαίας
προσανατολίζεται, µε µία ύποπτη µέθοδο, προς την κα -
τεύ θυνση, όποιου πνευµατικού αγωγού, υιοθετεί τον όρο
"αφελληνισµός", και επιδίδεται στην αποδιοργάνωση της
λειτουργικότητας του τριπτύχου "πατρίς", "θρησκεία",
"οικογένεια" στην ψυχή των Ελλήνων παίδων. 

Οι Τούρκοι εφαρµόζουν µία πολιτική έναντι της
Ελλάδος και της Κύπρου, η οποία έχει προσαρµοστεί στο
δεδοµένο της επιβεβαιωµένης ανικανότητος εκ µέρους
των ηµεδαπών "προβεβληµένων προσωπικοτήτων" να
δια χειριστούν τα θέµατα, που αφορούν στην ελληνική
τους πατρίδα.

Στην προ Νταβούτογλου εποχή, ο τουρκικός λαός
θεωρούσε την Ελλάδα σαν τον κύριο εχθρό της χώρας
του. Το αίσθηµα τούτο επετείνετο από το σύνδροµο της
"περικύκλωσής" του και κατά συνέπειαν "ασφυξίας" του,
που δηµιουργείται από το "ελληνικό τόξο", σε Αιγαίο και
Κύπρο. ∆ιεκατείχετο από τον φόβο της αποκοπής του από
το Αιγαίο και από την θέση της Κύπρου, η οποία κείται
στο µαλακό υπογάστριο της σηµαντικής χερσονήσου της
Ανατολίας. Σήµερα, αυτή η ανησυχία, έχει αµβλυνθεί,
διότι οι Τούρκοι εφαρµόζουν το δόγµα της επιθετικής
ανασχέσεως µε σειρά προκλήσεων, οι οποίες µία ηµέρα -
και όταν οι συγκυρίες το συστήσουν, θα µεταπλασθούν σε
προβοκάτσια, που θα αποτελέσει το πρελούντιο ενός
πολέµου. Ενός πολέµου, τον οποίο οι Τούρκοι τον επιδιώ -
κουν -και θα συµβεί, όταν θα σηµειωθεί η σύγκλισις της
ατύπου αποδοχής αυτής της ιδέας από τις µεγάλες δυνά -
µεις και της εκτιµήσεως των Τούρκων, ότι έπαυσαν
ισχύοντες εκείνοι οι περιορισµοί, που θα συνηγορούσαν
σε µία αποτυχηµένη στρατιωτική επιχείρηση. 

∆ιά λόγου παρορµήσεις αντί προτάσεων
Οι όποιες παρορµήσεις και παροτρύνσεις, δια -

κρίνονται από µία ποικιλία αποτυπωµάτων. Είναι σηµα -
σιολογικές και θλιπτικά ρεαλιστικές. Έχουν ωστόσο χα -
ρα κτήρα εκπαιδευτικό, αρµοσµένο σε πλαίσια σεµιναρίου
και είναι κατά ένα κοµµάτι τους συγκινησιακά παραι -
νετικές, εκ του γεγονότος, ότι απευθύνονται σε νεωτέρους
συναδέλφους.

Αφού δεχόµαστε, ότι η Τουρκία συντηρεί µία
εικόνα απειλής προς την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι
σχέσεων ειλικρινούς φιλίας και καλής γειτονίας, τότε η
Ελλάδα οφείλει να ιδεί την ιδιότυπη αυτή γειτνίαση, σαν
ένα µοιραίο εναγκαλισµό, από τον οποίο ο πλέον αδύ -
νατος θα βγεί ζηµιωµένος.

Η Ελλάδα χάνει την αξιοπιστία ισχύος της, όταν
καταλήγει µετά από κάθε παραβίαση και προσβολή του
ελληνικού χώρου από την τουρκική αεροπορία και το
ναυτικό, σε βαρύγδουπες δηλώσεις της µορφής: "Οι Ελ -
λη νικές Ένοπλες ∆υνάµεις είναι ο σιδηρούς γρόνθος, που

θα τιµωρήσει τον επιβουλέα κλπ, κλπ", και δεν τον τιµω -
ρεί αυτόν τον επιβουλέα. Γιατί δεν τον τιµωρεί; ∆ιότι είναι
ανίσχυρη. Τον ισχυρό ουδείς τολµά να τον προκαλέσει. 

Μέχρι να "επανιδρυθούν" οι ένοπλες δυνάµεις και
αποκτήσουν µία ουσιαστική και τουλάχιστον αποτρε -
πτική δύναµη και ικανότητα εξαλείψεως της επιθετικής
βουλήσεως του αντιπάλου, η Ελλάδα στον χώρο της πολι -
τικής και της διπλωµατίας, οφείλει να εµφανίσει µία
ισχυρή νοµική θεµελίωση του εδαφικού της καθεστώτος.
Να µειώσει τις σπατάλες προς πάσα κατεύθυνση. (πχ:
πολιτικοί σύµβουλοι-τρωκτικά).

Να ενεργοποιήσει και πάλι τα lobbies των Ελ -
λήνων του εξωτερικού. Αυτοί γνωρίζουν περισσότερα από
τους εκάστοτε αρµοδίους του υπουργείου εξωτερικών, οι
οποίοι δράττονται της κάθε ευκαιρίας για να µετατρέψουν
τις αποστολές των σε ταξίδια αναψυχής. Τα αρνητικά
απο τελέσµατα, των εν τη Εσπερία µεταβάσεων, αυτό
µαρ  τυρούν.

Να ενεργοποιηθεί ο ξένος τύπος και όλα γενικώς
τα media υπέρ των ελληνικών θέσεων, µε χρήµατα, που
αξίζει να δαπανηθούν.

Επειδή η Ιστορία διαρκώς µας διδάσκει, ότι ου -
δεµία συµµαχία θα υποστηρίξει την Ελλάδα (ΕΕ-ΝΑΤΟ),
εάν δεν υπάρχει εκ µέρους των εκτιµώµενο όφελος (και το
συµφέρον τους σήµερα είναι προσανατολισµένο στην
Τουρ κία), εµείς οι στρατιωτικοί, πρέπει να το εµπεδώ σου -
µε, ότι η ουσιαστική µας αποστολή είναι η προς πόλεµον
προπαρασκευή.

Πριν κλείσουµε αυτά, τα αντί προτάσεων, ας κοι -
τάξουµε πιο συνειδητά την εικόνα του ∆αυίδ και του
Γολιάθ. Ας διδαχθούµε από αυτό το παραβολικό από -
σταγµα. 

Και ας ιδούµε πάλι τον τίτλο. 
Σχέσεις και πολιτική της Τουρκίας προς Ελλάδα

και Κύπρο. Τι καταλαβαίνουµε; Τί σχέσεις µπορεί να
υπάρχουν και τί σχέσεις µπορούν να αναπτυχθούν, όταν ο
απέναντι αποκαλύπτει επιθετικά τις προθέσεις του; Όταν
βιάζει τους κανόνες περί καλής γειτονίας και τρυπανίζει
τον οριοθετηµένο κορµό της Ελλάδος; Όταν αγνοεί τις
δεσµεύσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες; Όχι
κύριοι. ∆εν υπάρχουν σχέσεις. Ας το καταλάβουµε κά -
ποτε. Ας το χωνέψουµε. Η Τουρκία συνιστά διαρκή απει -
λή. ∆εν πρέπει να πέσουµε θύµατα παραµυθίας όταν ο
Τούρκος µας χτυπάει φιλικά την πλάτη σήµερα, λέγοντας
"bravo Giorgo". Όταν ακούς "µπράβο" από τον απειλούν -
τα, σηµαίνει υπερχείλιση σαρκασµού, που προέρχεται
από αυτοδιαγεγνωσµένη αίσθηση υπεροχής. Ο απειλών
έχει διαπιστώσει τα φοβικά µας σύνδροµα. Και γίνεται
απειλητικότερος. Όταν εµείς δείχνουµε τις εσοχές µας,
επόµενον είναι εκείνος να µας δείξει τις αιχµές του.

Εµείς οι στρατιωτικοί, έχουµε το προνόµιο της
εντιµότητος και της αληθινής µέριµνας προς την ιδέα
αλλά και την ουσία της Ελληνικής Πατρίδος. Συνεπώς
οφείλουµε να έχουµε λόγο σε θέµατα που αφορούν στην
άµυνα. 

Να εκφράζουµε τεκµηριωµένα την ανησυχία µας,
προς εκείνους, που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια
και την ακεραιότητα της πατρίδος µας. Του Έθνους µας. 

Μη διστάζετε να εκφέρετε τις λέξεις Πατρίδα και
Έθνος. Όσοι σας αντιµετωπίζουν µε χλευαστική διάθεση
είναι τιποτένιοι και ανάξιοι να είναι Έλληνες. Είναι
σκύβαλα, που έχουν παρασυρθεί στους οχετούς των µηδε -
νιστικών αντιλήψεων. 

Εκείνοι, όµως, που θα σας κοιτάξουν µε βλέµµα
αγνό, άδολο και ανήσυχο είναι αυτοί, που θα στηριχθούν
επάνω σας για να συµβιώσουν σ'αυτή την γη, που κάποιοι
πρόγονοί µας την έχουν ποτίσει µε το αίµα τους, το οποίο
και συντηρεί στους αιώνες την ιδέα της ελευθερίας.
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Το παγκόσµιο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό
περιβάλλον µετά την κατάρρευση του Συµφώνου της
Βαρσοβίας έχασε την διπολική του ταυτότητα και
αναζητά νέο σηµείο ισορροπίας και σταθερότητας. Ήδη
στο παγκόσµιο προσκήνιο εµφανίζονται νέοι "παίκτες"
που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο ο καθένας για τον
εαυτό του προβάλλοντας στρατιωτική και οικονοµική
ισχύ, την δυνατότητα ελέγχου επί των πηγών ενέργειας
και των οδών µεταφοράς και τα επιτεύγµατα της σύγ-
χρονης τεχνολογίας. ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία και
Λατινική Αµερική αναζητούν συµµαχίες και επιδιώκουν
µία θέση στο σύγχρονο πολυπολικό σύστηµα. Οι ΗΠΑ
φαίνεται ότι χάνουν τον ηγεµονικό τους ρόλο ενώ η ΕΕ
εφαρµόζει την Συνθήκη της Λισαβώνος µε στόχο την
οµοσπονδοποίησή της.

Στα Βαλκάνια που αποτελούν το εγγύς περιβάλ-
λον µας οι χώρες αναζητούν µια θέση στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ προκειµένου να εξασφαλίσουν ασφάλεια και οικο-
νοµική ανάπτυξη. Η Σλοβενία, η Ρουµανία και η Βουλ-
γαρία ήδη έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Η Κροα-
τία και η Αλβανία είναι µέλη του ΝΑΤΟ ενώ το Μαυ-
ροβούνιο αντιµετωπίζει δυσκολίες τις οποίες µπορεί να
ξεπεράσει µε την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα.
Όµως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σερβία λόγω του Κοσσό-
βου και η ΠΓ∆Μ είναι χώρες ασταθείς στις οποίες
µπορούν να δηµιουργηθούν προβλήµατα ασφάλειας σε
οποιονδήποτε χρόνο, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν
άµεσα ή έµµεσα µέρος ή το σύνολο των Βαλκανίων.

Η Τουρκία προβάλλοντας την οθωµανική της
καταγωγή προσπαθεί να εκµεταλλευτεί την γεωστρα-
τηγική της αξία. Όµως το λεγόµενο "τουρκικό έθνος"
είναι µία σύνθεση λαών και εθνοτήτων. Από τα βάθη της
Ανατολίας µέχρι την Ευρωπαϊκή Τουρκία και τα παράλια
του Αιγαίου διακρίνουµε ένα πολύ ανοµοιογενή πληθυ-
σµό.

Ο αναλφαβητισµός που εξακολουθεί να υπάρχει,
ως ένα ποσοστό, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τον
θρησκευτικό φανατισµό που µαζί µε την φτώχια δεν είναι
ό,τι καλύτερο για τη δηµιουργία οµοιογένειας. Η ανι-
σόρροπη ανάπτυξη από την υπανάπτυκτη Ανατολία ως τα
ανεπτυγµένα παράλια της Προποντίδας και της Μεσο-
γείου και η αστυφιλία δεν βοηθούν στην βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και κυρίως της παιδείας.

Παρ΄όλα αυτά η κυβέρνηση του Κόµµατος ∆ι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) υπό τον Ταγίπ Ερντογάν,

επεδίωξε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, προώθησε ση-
µαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και ιδιωτικο-
ποιήσεις και στήριξε τη σφιχτή νοµισµατική πολιτική.
Συγχρόνως επεχείρησε "άνοιγµα" της οικονοµίας προς τη
διεθνή αγορά και συνάπτοντας περιφερειακές συνεργα-
σίες βελτίωσε την ελκυστικότητα της τουρκικής αγοράς
για τους ξένους επενδυτές.

Η έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την
ΕΕ ήταν η µεγαλύτερη επιτυχία η οποία εγκαινίασε µια
περίοδο "γενναίων" µεταρρυθµίσεων και σταθερότητας.
Κατά την παρούσα περίοδο η Τουρκία έχει επηρεασθεί
από την παγκόσµια ύφεση και έχει εισέλθει σε µια οικο-
νοµική επιβράδυνση, από την οποία όµως φαίνεται να
εξέρχεται, αν κρίνουµε από τα αριθµητικά οικονοµικά
στοιχεία και το δυναµισµό της οικονοµίας της.

Σηµειώνεται ότι το µέγεθος της τουρκικής
οικονοµίας είναι τέτοιο που της επέτρεψε να συµµετέχει
στο G20, γεγονός που της προσδίδει αυξηµένο κύρος και
γόητρο, ως αναδυόµενη αγορά µε ισχυρό βιοµηχανικό
τοµέα. Η χώρα διαθέτει σηµαντικό βιοµηχανικό δυναµικό
στο οποίο συµµετέχουν 110 µεγάλες και περί τις 1.000
µικρές εταιρείες που απασχολούν 50.000 περίπου εργα-
ζοµένους. Σήµερα η Τουρκία κατασκευάζει το µεγα-
λύτερο µέρος του υλικού που χρησιµοποιούν οι Ένοπλες
∆υνάµεις της, ενώ η ηγεσία της αισιοδοξεί ότι σύντοµα θα
είναι σε θέση να καλύπτει µε εγχώρια παραγωγή το σύ-
νολο σχεδόν των αµυντικών αναγκών.

Σε διµερές επίπεδο η Τουρκία έχει υπογράψει µε
τη χώρα µας συµφωνίες οικονοµικής συνεργασίας µε την
οποία ρυθµίζονται οι εµπορικές ανταλλαγές και συµφω-
νίες πολιτιστικής συνεργασίας για τη διεξαγωγή πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων προκειµένου να ενισχυθεί η
"ελληνοτουρκική φιλία" - αν υπάρχει. Πάντως η πορεία
της τουρκικής οικονοµίας θα κριθεί από τη δηµοσιο-
νοµική πειθαρχία, την εφαρµογή των προγραµµάτων οι-
κονοµικών µεταρρυθµίσεων, τη διατήρηση της ευρω-
παϊκής της πορείας και την επίλυση του κουρδικού προ-
βλήµατος.

Προκειµένου να κατανοήσουµε τις προσδοκίες
της Τουρκίας θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις ιδιο-
µορφίες και ιδιαιτερότητες της τουρκικής πολιτείας και
τον ιδιάζοντα ρόλο των τουρκικών Ε.∆. Η τουρκική πο-
λιτεία, στην πορεία της χώρας προς την ΕΕ, αντιµετωπίζει
το δίληµµα "πραγµατικός εκδηµοκρατισµός ή κεµα-
λισµός". Το τουρκικό κράτος εκφράζεται από το ισχύον
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Σύνταγµα, καταστατικό θεµέλιο της ∆ηµοκρατίας. Όµως
αυτό το Σύνταγµα είναι ιδιαίτερο, µοναδικό, διαφορετικό
και ίσως ακατανόητο, όταν εξετάζεται µε τη λογική της
δυτικής φιλελεύθερης δηµοκρατικής αντίληψης. Ουσια -
στικά το Σύνταγµα ενσωµατώνει όλη την ιστορία και την
παράδοση της Τουρκίας και καθορίζει το παρόν και το
µέλλον της. "Βαθύ Κράτος" δεν υπάρχει διότι το επίσηµο
Σύνταγµα είναι αυτό που προστατεύει τον κεµαλισµό και
θεσµοθετεί το δικαίωµα επέµβασης της Στρατιωτικής
Ηγεσίας στα πολιτικά πράγµατα της χώρας. Μπορεί να
οµιλούν για αναγνώριση δικαιωµάτων και παροχή ελευ -
θεριών αλλά σε κάθε σχετικό άρθρο του Συντάγµατος,
επαναλαµβάνεται κατά επίµονο και µονότονο τρόπο, ότι
αυτά παρέχονται χωρίς να είναι αυτονόητα και ότι
ενδεχοµένως να περιορισθούν χάριν της ακεραιότητας του
κράτους.

Θεµατοφύλακας όλων αυτών ορίζεται το Συµ -
βούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), µε το ειδικό άρθρο
118, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Αρχηγός Γ.Ε. προτάσ -
σεται όλων των Υπουργών των οποίων η ιεραρχική ανα -
φορά είναι ΥΕΘΑ, ΥΠΕΣ, ΥΠΕΞ. Ο ειδικός ρόλος των
τουρκικών Ε.∆. είναι πλέον συνταγµατικά κατοχυ ρω -
µένος, αποδεκτός από την κοινωνία και τις πολιτικές
δυνάµεις µε αποτέλεσµα να αποκλείεται κάθε απόπειρα
αλλαγής του. Αυτή η αλλαγή µπορεί να προκύψει µόνο
από την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής πλειοψηφίας η οποία
αφενός µέσω του ΣΕΑ, θα παγώνει τις θέσεις των τουρ -
κικών Ε.∆. και αφετέρου µε µια τολµηρή αναθεώρηση
του Συντάγµατος θα αλλάξει το ρόλο τους. Τέτοια
περίπτωση όµως επί του παρόντος αποκλείεται εξαιτίας
του φόβου πραξικοπήµατος, αλλά και του πραγµατικού
κινδύνου επικράτησης των φονταµεταλιστών ισλαµιστών.

Στην εξωτερική πολιτική (σε σχέση µε τη χώρα
µας) η Τουρκία από το 1920 µε συνέπεια και ανεξαρτήτως
πολιτικών αλλαγών στο εσωτερικό της, αγνοώντας τις
επιθυµίες ισχυρών κρατών και αδιαφορώντας για τα
κοινω νικά και οικονοµικά προβλήµατα του λαού της έχει
πετύχει τις επιδιώξεις της ανατρέποντας ακόµη και τις
διατάξεις της Συνθήκης των Σεβρών. Συγκεκριµένα :

*Με τη Συνθήκη της Λωζάνης απέβαλε την
Ελλάδα και τον Ελληνισµό από τη Μ. Ασία και την
Αν.Θράκη ενώ παραβιάζοντας την ίδια Συνθήκη αφελ -
λήνισε την Κωνσταντινούπολη, Ίµβρο και Τένεδο.

*Επέβαλε περιορισµούς στρατιωτικής παρουσίας
στα νησιά του Αν.Αιγαίου και προσφάτως πέτυχε µε
παρεµβάσεις στον ICAO να µην περιλαµβάνονται στο
ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αεροναυτιλίας τα ελικόπτερα SAR
της Λήµνου, της Χίου και της Ρόδου.

*Αποβλέπει στο διαµοιρασµό του Αιγαίου προ -
βάλλοντας "απειλή πολέµου" αν επιχειρηθεί επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων, απορρίπτοντας τα όρια
του εναερίου χώρου στα 10 ν.µ. παρ΄ότι τον αναγνώριζε
πρακτικώς από το 1934 και χαρακτηρίζοντας "γκρίζες
ζώνες" µεγάλες περιοχές του Αιγαίου.

*Έχει καταλάβει και κατέχει το 37% του εδάφους
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αν και πρόκειται για κράτος-
µέλος της ΕΕ.

Η Τουρκία, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, το αντιλαµβάνεται
σύµφωνα µε τα συµφέροντά της. Αν και συµµετέχει σε
όλους τους διεθνείς οργανισµούς άλλοτε προσυπογράφει
και επικυρώνει τις αποφάσεις τους, άλλοτε δεν τις επι -
κυρώνει και άλλοτε δεν τις αναγνωρίζει. Όταν της

επιβάλλονται όροι (π.χ. Συνθήκη της Λωζάνης) τότε, µε
τη λογική του "κεµαλισµού" και του δικού της Συντάγ -
µατος, προτάσσει την εθνική ανάγκη ασφάλειας και µε
πρόσθετη εσωτερική νοµοθεσία παρακάµπτει υποχρεώ -
σεις και αθετεί δεσµεύσεις. Για το ∆ίκαιο της Θάλασσας
π.χ. µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όπως και µε κάθε άλλο
κράτος που δεν είναι µέρος, ισχύουν µόνο οι εθιµικοί
κανόνες. Η Τουρκία όµως δίνει τις δικές της ερµηνείες.
Μετά τα Ίµια µάλιστα, στο κυβερνητικό πρόγραµµα
Ερµπακάν - Τσιλλέρ, συναντάµε τη φράση : "Η Τουρκία
θα τηρήσει όλες τις διεθνείς συµφωνίες που έχει υπο -
γράψει. Εντούτοις δεν θα επιτρέψει η εφαρµογή τους να
είναι αντίθετη στην εθνική της ασφάλεια και τα
συµφέροντά της". Με αυτή την πρακτική η Τουρκία :

*∆εν επικυρώνει το "∆ίκαιο της Θάλασσας".
*∆εν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ∆.∆. της

Χάγης.
*∆εν παραδέχεται τα θαλάσσια σύνορα στο

Αιγαίο και µας απειλεί µε πόλεµο αν µε βάση το ∆ιεθνές
∆ίκαιο, γίνει επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων
στα 12 ν.µ. τη στιγµή που η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει
σε άλλες, πλην Αιγαίου, θάλασσες τα χωρικά της ύδατα
στα 12 ν.µ. Σηµειώνεται ότι πριν από την έναρξη µιας
διαδικασίας οριοθέτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας
πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί η επέκταση της χωρικής
θάλασσας µέχρι εξαντλήσεως του νοµίµου ορίου, για να
µπορέσει αυτό να αποτελέσει τη βάση για τον προσ -
διορισµό της προς οριοθέτηση περιοχής. 

*∆εν εφαρµόζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και
ιδιαίτερα το κεφάλαιο περί µειονοτήτων.

Η µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη
διέπεται από ένα εξαιρετικά ισχυρό προστατευτικό νοµικό
πλαίσιο και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την
ελληνική µειονότητα της Τουρκίας λόγω του καθεστώτος
της αµοιβαιότητας που έχει επιβάλλει η Συνθήκη της
Λωζάνης του 1923. Η µειονότητα είναι οργανωµένη σε
τρεις Μουφτείες : της Ξάνθης, της Κοµοτηνής και του
∆ιδυµοτείχου µε επικεφαλής το Μουφτή που διορίζει το
ελληνικό κράτος. Όµως το Τουρκικό Προξενείο της Κο -
µοτηνής προσπαθεί να επιβάλει τους δικούς του εκλεγ -
µένους Μουφτήδες την στιγµή που η διεθνής πρακτική
επιτρέπει τον διορισµό των Μουφτήδων.

Αντίθετα µε την µουσουλµανική µειονότητα στην
Ελλάδα η ελληνική µειονότητα της Τουρκίας έχει υποστεί
κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε
αποτέλεσµα την ριζική συρρίκνωσή της σε 2.000 περίπου
υπερήλικες. Κορύφωση των διώξεων της ελληνικής µειο -
νότητας στην Κωνσταντινούπολη απετέλεσαν τα γεγο -
νότα του Σεπτεµβρίου του 1955 στα οποία 5.000 ελληνι -
κές κατοικίες και καταστήµατα κάηκαν, 16 Έλληνες
δολοφονήθηκαν και σηµαντικός αριθµός αναγκάσθηκε να
εγκαταλείψει την Πόλη αφού αφαιρέθηκαν περιουσίες και
οι συνθήκες ζωής έγιναν απαράδεκτες. Σηµαντικό για την
ορθοδοξία ήταν ο περιορισµός της εκλογής του Πα -
τριάρχη µόνο µεταξύ των Τούρκων υπηκόων ορθοδόξων
κληρικών, η µη αποδοχή της οικουµενικότητάς του από το
τουρκικό κράτος και η διακοπή λειτουργίας της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Και σαν να µην έφταναν
όλα αυτά πρέπει να αντιµετωπίζουµε συνεχώς την
προσπάθεια εκτουρκισµού των µουσουλµάνων της
Θράκης που στην ουσία είναι Έλληνες πολίτες µε
µουσουλµανικό θρήσκευµα.
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Οι "εσωτερικές αντιφάσεις" της Τουρκίας συχνά
δηµιουργούν την εντύπωση ενός κράτους χωρίς εσω -
τερική συνοχή και µε αδυναµία συγκροτηµένης στάσης
στο εξωτερικό. ∆εν είναι όµως έτσι και θα ήταν µεγάλο
λάθος να θεωρήσει κανείς τις εσωτερικές αντιφάσεις και
διαµάχες ως παράγοντα µε αναγκαστικά αρνητική
επίδραση πάνω στο "γεωπολιτικό της δυναµικό" όπως αυ -
τό ορίζεται ως µια ιστορικοκοινωνική παρουσία στο γεω -
γραφικό της χώρο. Στην περίπτωση της Τουρκίας οι
εσωτερικές τριβές και αντιφάσεις θέτουν σε κίνηση µια
χειµαρρώδη επεκτατική ορµή ανεξάρτητα από την
περιθρύλητη διαµάχη µεταξύ τουρκικής στρατογραφειο -
κρατίας και πολιτικών, κεµαλισµού και ισλαµιστών ή
ευρωπαϊστών και ισλαµιστών. Όποια ελίτ και αν πάρει
στα χέρια της τα ηνία, µακροπρόθεσµα θα αποδεσµεύσει
επεκτατικές δυνάµεις στηριζόµενη στην κοινή αντίληψη
περί τουρκικής αποστολής και τουρκικού µεγαλείου όπως
αυτή διαχέεται µέσα σε µια κοινωνία της οποίας τα µισά
µέλη και πάνω είναι νεώτερα των 25 ετών. Αυτή η πλη -
θυσµιακή έκρηξη, µεταξύ των άλλων, είναι που προβλη -
µατίζει τους ευρωπαίους εταίρους για την επόµενη ηµέρα
της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να ικα -
νοποιήσει όλα τα αιτήµατα µιας Τουρκίας σήµερα 62 και
αύριο 100 εκατοµµυρίων κατοίκων. Παράλληλα, όµως, τα
ζωτικά της συµφέροντα δεν της επιτρέπουν να απο γοη -
τεύσει πλήρως την τουρκική πλευρά. Έτσι είναι πολύ
πιθανό µη µπορώντας να δώσει στην Τουρκία όλα όσα
επιθυµεί, να επιδιώξει να την κατευνάσει µε ελληνικά
έξοδα, πιέζοντας δηλαδή την Ελλάδα να δεχθεί τις τουρ -
κικές αξιώσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Οι σχέσεις ΕΕ
- Τουρκίας δεν βρίσκονται σήµερα στο καλύτερο δυνατό
σηµείο. Η αντίθεση των περισσοτέρων κρατών µελών και
ιδιαίτερα της Γερµανίας και Γαλλίας µαζί µε την πρό -
κληση δυσπιστίας της τουρκικής κοινής γνώµης οδηγούν
την τουρκική κυβέρνηση σε ένα ευρωσκεπτικισµό τον
οποίο φαίνεται να συµµερίζεται ακόµη και η Στρατιωτική
Ηγεσία, κυρίως αυτή, φοβούµενη παράλληλα µε την
ένταξη στην ΕΕ, αποδυνάµωση του κεµαλισµού.

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας κυριαρχείται
από την έννοια του "Στρατηγικού Βάθους" η οποία, κατά
τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Αχµέτ Νταβούτογλου, συνο -
ψίζεται στο ότι η αξία µιας χώρας στην παγκόσµια πολι -
τική σκηνή προδιαγράφεται από τη "γεωστρατηγική της
θέση" και το "ιστορικό της βάθος". Σύµφωνα µε αυτή τη
θεωρία η Τουρκία είναι προικισµένη µε µοναδικό τρόπο
και µε τα δύο. Πρώτον, λόγω της θέσεώς της και δεύ -
τερον, λόγω της κληρονοµιάς της Οθωµανικής Αυτοκρα -
τορίας. Σύµφωνα µε το όραµα του "νέο-οθωµανισµού" η
Τουρκία, πέραν του ∆υτικού της προσανατολισµού που
επέβαλε ο Κεµάλ, πρέπει τώρα να αναπτύξει πολλαπλούς
γεωστρατηγικούς άξονες και προς την Ανατολή απευ -
θυνόµενη στον αραβο-µουσουλµανικό κόσµο αλλά και
προς την Ρωσία.

Η νέα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βασίζεται
σε πέντε αρχές :

*Η ασφάλεια προς τους πολίτες δεν µπορεί να
είναι σε βάρος των ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιω -
µάτων.

*Τα ιστορικά προβλήµατα και οι συγκρουσιακές
καταστάσεις µε τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να
µηδενισθούν.

*Η ανάπτυξη δράσης "ειρηνικού διαµεσολαβητή"

για την εξάλειψη διαφορών και συγκρούσεων µεταξύ
χωρών είναι χρήσιµη.

*Καθιέρωση πολυδιάστατης εξωτερικής πολι -
τικής και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε άλλους παγ -
κόσµιους πρωταγωνιστές. 

*Συµµετοχή σε ζητήµατα διεθνούς ενδιαφέροντος
και παρουσία στην περιοχή συγκρούσεων που απειλούν
την διεθνή ασφάλεια.

Ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του δόγ -
µατος του Στρατηγικού Βάθους έχουν προκύψει θετικά
αποτελέσµατα όπως είναι :

*Στις προς Ανατολάς περιοχές (Κεντρική Ασία,
Καύκασος, Μέση Ανατολή) πραγµατοποιήθηκαν µια
σειρά δραστηριότητες ορισµένες των οποίων εθεωρούντο
µέχρι πρόσφατα εκτός συζήτησης. Γενικά υπήρξε θετική
ανταπόκριση από τις χώρες αυτές. Ειδικότερα :

- Καθιερώθηκε πολιτική καλών
σχέσεων µε την Συρία και συνεργασία σ΄ότι αφορά τις
µεθοριακές διενέξεις ενώ συγχρόνως υπάρχει προοπτική
κοινής στάσης απέναντι στο ενδεχόµενο δηµιουργίας ενός
κουρδικού κράτους και το διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ
Ισραήλ και Συρίας για µια ειρηνευτική συµφωνία µε το
Ισραήλ.

- Πραγµατοποιήθηκαν ανοίγµατα
προς το Ιράκ µε την παγίωση της νοµιµότητας της
ιρακινής κυβέρνησης και την προϋπόθεση αποφυγής
δηµιουργίας κουρδικού κράτους σε συνδυασµό µε την
αντιµετώπιση του ΡΚΚ. Πάντως η Τουρκία επιδιώκει την
ανάπτυξη καλών σχέσεων µε το ηµιαυτόνοµο κουρδικό
κράτος στο µέτρο που διαφωνεί µε τις τακτικές του ΡΚΚ.

*Στην περιοχή του Καυκάσου :
- Η εφαρµογή του Στρατηγικού

Βάθους έχει ως στόχο τη µείωση της ρωσικής επιρροής
και τη µεγιστοποίηση της εκεί τουρκικής παρουσίας. Το
πιο εντυπωσιακό άνοιγµα στην περιοχή απετέλεσε η
προσπάθεια εξοµάλυνσης των σχέσεων µε την Αρµενία.
Όµως όταν οι Αζέροι διαµαρτυρήθηκαν για "βαριά σκιά
στις αδελφικές σχέσεις Άγκυρας-Μπακού" ο Ερντογάν
ξεκαθάρισε πως τα σύνορα µε την Αρµενία δεν θα
ανοίξουν αν δε λυθεί το πρόβληµα του Καραµπάχ.

- Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας
µε τη Γεωργία στον ενεργειακό τοµέα (αγωγός Μπακού-
Τσεϊχάν) και στον αµυντικό τοµέα µε κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις και πώληση αµυντικού υλικού.

*Στην Μ.Ανατολή κυριαρχούν οι σχέσεις µε το
Ισραήλ. Από το 2005 και µετά η Τουρκία εκδηλώνεται
ανοιχτά υπέρ της Χαµάς και της Χεζµπολάχ επισύροντας
όχι µόνο τις αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και της ∆ύσης
γενικότερα. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της Τουρκίας
προς το Ισραήλ κατά την επίθεση στη Γάζα το 2009 όπου
η Τουρκία σαφώς εκδηλώθηκε υπέρ της Χαµάς.

*Με το Ιράν η Τουρκία πραγµατοποίησε οικο -
νοµικές συµφωνίες και εξασφάλισε µια κοινή δέσµευση
στα πλαίσια της αντιµετώπισης του ΡΚΚ όπως έκανε και
µε τη Συρία. Επιπλέον Τουρκία και Ιράν προχώρησαν σε
σηµαντική συµφωνία εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού
αερίου από το Ιράν στην Τουρκία.

*Οι διµερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας έχουν
αναπτυχθεί στο επίπεδο των εµπορικών δραστηριοτήτων,
όπου η Ρωσία έχει αναδειχθεί ως ο µεγαλύτερος εµπο -
ρικός της εταίρος. ∆εν συµβαίνει το ίδιο για τα θέµατα
ασφάλειας στα οποία οι δύο χώρες έχουν ανταγωνιστικό
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ενδιαφέρον για τις χώρες του Καυκάσου και της Κεν -
τρικής Ασίας στις οποίες η Ρωσία διεκδικεί την επιρροή
της ως πρώην χώρες της Σοβιετικής Ρωσίας. Με τις ίδιες
χώρες όµως η Τουρκία έχει κοινές εθνοτικές και
γλωσσικές ρίζες που δεν είναι όµως αρκετές για να τις
εξασφαλίσουν το ρόλο που επιθυµεί δεδοµένου ότι δεν
µπορεί, λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων, να τις στη -
ρίζει και οικονοµικά. Πάντως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο
να παρουσιασθεί στη Ρωσία ως ο ισχυρός περιφερειακός
εταίρος ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα αποσχιστικά κινήµατα
και την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας.

*Σε σχέση µε τη ∆ύση η σηµερινή αποστα -
σιοποίηση της Τουρκίας δεν σηµαίνει ότι εγκαταλείπει τα
δυτικά της ερείσµατα όπως το ΝΑΤΟ και τις καλές της
σχέσεις µε τις ΗΠΑ :

- Οι αµερικανο-τουρκικές σχέσεις,
παρά τα κατά καιρούς προβλήµατα, κυρίως µετά την
αµερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 και τις προ -
σπάθειες αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρµενίων,
παραµένων σταθερές, λόγω της µεγάλης γεωπολιτικής
αξίας της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, αλλά και από πλευράς
Άγκυρας, λόγω της αµερικανικής στήριξης σε θέµατα
όπως η ευρωπαϊκή πορεία, οι ενεργειακοί αγωγοί, το
Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά καθώς και η υλοποίηση
των φιλοδοξιών της ως περιφερειακής δύναµης. ∆ιάσταση
πολιτικής µεταξύ των δύο πλευρών παρατηρείται στο
Κουρδικό, σε ελεγχόµενο όµως επίπεδο, αφού οι Κούρδοι
του Βορείου Ιράκ αποτελούν στρατηγικό εταίρο των
ΗΠΑ.

- Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας δεν
βρίσκονται στο καλύτερο σηµείο. Η αντίθεση των
κοινοτικών εταίρων και ιδιαίτερα της Γερµανίας και της
Γαλλίας µαζί µε την µεταστροφή της τουρκικής κοινής
γνώµης οδηγούν την τουρκική κυβέρνηση σε ευρω -
σκεπτικισµό. Η δυσπιστία αυτή πηγάζει κυρίως από τα
επιχειρήµατα ότι : οι µεγάλης κλίµακας αλλαγές θα επι -
φέρουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις και ενδεχο -
µένως εξυπηρετούν συµφέροντα διαµελισµού της
Τουρκίας και ότι ο πόλεµος της ∆ύσης στο Ιράκ επιτρέπει
πλέον την οργάνωση κουρδικών επιθέσεων στην Τουρκία
από το Β. Ιράκ. Ανησυχούν ακόµη για την πιθανότητα
δηµιουργίας ελεύθερου Κουρδιστάν και δυσανασχετούν
από την πίεση για αποδοχή της γενοκτονίας των
Αρµενίων.

*Τα Βαλκάνια ευρίσκονται µάλλον σε σχετικά
χαµηλή θέση στις προτεραιότητες του Στρατηγικού
Βάθους ίσως διότι ο προσανατολισµός του συνόλου σχε -
δόν των Βαλκανικών χωρών είναι προς την ευρω-
ατλαντική ∆ύση και δεν παρουσιάζεται πρόσφορο έδαφος
για πρωτοβουλίες της Άγκυρας. Παρ΄όλα αυτά η Τουρκία
κάνει αισθητή την παρουσία της σε ασταθείς ακόµη
περιοχές των Βαλκανίων όπως της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
του Κοσσόβου και των Σκοπίων ενώ δεν χάνει ευκαιρία
να παρουσιάζεται ως προστάτης των µουσουλµανικών
µειονοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα µετέχει σε
τοπικούς οργανισµούς και επιχειρεί να αναπτύξει
προνοµιακές σχέσεις µε την ΠΓ∆Μ.

*Στα ελληνοτουρκικά βασική επιδίωξη παραµένει
η επέκταση της τουρκικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και τη
Θράκη και ο αποκλεισµός του ελληνισµού από την Κύπρο
και την Αν.Μεσόγειο. Η αρχή των µηδενικών
προβληµάτων µε τους γείτονες δεν έχει εφαρµογή για την
Ελλάδα. Ακόµη και για την λαθροµετανάστευση η

Τουρκία δηµιουργεί προβλήµατα και αρνείται την
επανεισδοχή όπως είχε συµφωνήσει υποστηρίζοντας ότι
δεν µπορεί η Ελλάδα να απευθύνεται στην Τουρκία για
την επανεισδοχή, αλλά θα πρέπει να στραφεί προς τις
χώρες προέλευσης.

*Στο Κυπριακό η πολιτική της Τουρκίας είναι :
- Άρνηση εφαρµογής του

πρωτοκόλλου της Άγκυρας διότι δεν ανοίγει τα Α/∆ και τα
λιµάνια της σε αεροσκάφη και πλοία της Κύπρου.

- Πιέσεις και απειλές για την
αποτροπή ερευνών στην ευρύτερη ΑΟΖ της Κύπρου.

- Αδιαλλαξία στις συνοµιλίες για
το Κυπριακό.

Για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι
βέβαιο ότι µια ισόρροπη προσέγγιση προς όλους τους
παγκόσµιους και περιφερειακούς παράγοντες είναι
επιθυµητή. Όµως είναι συγχρόνως βέβαιο ότι είναι ένα
επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών σε τεντωµένο σχοινί
µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής. Η χώρα αυτή προσπαθεί να
ερµηνεύσει τις πραγµατικές στρατηγικές της προθέσεις
µέσα από µια αµφιλεγόµενη πολιτική όπως φαίνεται
παρακάτω :

*Στο εσωτερικό της προβαίνει σε φιλοευρωπαϊκές
µεταρρυθµίσεις, αλλά παράλληλα ενισχύει την δηµόσια
παρουσία της θρησκείας, αµφισβητώντας έτσι κοσµικές
αρχές του κεµαλισµού. Είναι χαρακτηριστικές οι
προσπάθειες διελεύκανσης της υπόθεσης "Εργκένεκον", η
µεταρρύθµιση στη ∆ικαιοσύνη και αν πραγµατοποιηθούν
οι τροποποιήσεις στο Σύνταγµα τότε ίσως ο κεµαλισµός
περιορισθεί. 

*Αρνήθηκε να υποστηρίξει ενεργά την αµερι -
κανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 αν και αποτελεί στρα -
τηγικό εταίρο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ συγχρόνως
προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις µε τη Συρία και το
Ιράν.

*∆ιεκδικεί την είσοδό της στην ΕΕ αλλά απέχει
πολύ από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ενώ διατηρεί στρα -
τεύµατα κατοχή σε κράτος µέλος της ΕΕ όπως η Κύπρος,
της οποίας δεν αναγνωρίζει την κρατική οντότητα και
συγχρόνως θέτει "casus belli" προς τη χώρα µας.

* Οι δραστηριότητές της στον Καύκασο και
στην Κ. Ασία καθιστούν την Τουρκία φορέα των
ευρωπαϊκών προσδοκιών για ενεργειακή απεξάρτηση από
τη Ρωσία τη στιγµή που η ίδια εξαρτάται σε σηµαντικό
βαθµό από το ρωσικό φυσικό αέριο και εµπόριο. Όµως ο
έλεγχος της ροής των Τίγρη και Ευφράτη ποταµών της
προσδίδει σηµαντικό πλεονέκτηµα στη Μ.Ανατολή.

Ένδειξη της αποτελεσµατικότητας της εξωτε -
ρικής πολιτικής της Τουρκίας αποτελεί η εκλογή της ως
µη µονίµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας για την
περίοδο 2009-2010 µε ισχυρή πλειοψηφία που της εξα -
σφάλισαν µουσουλµανικές, αφρικανικές, ευρωα τλαντικές
και άλλες δυνάµεις.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρατηρήσουµε ότι
οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχουν
µετατοπίσει το στρατηγικό βάρος της Ευρώπης προς
ανατολάς και ειδικότερα προς την περιοχή του Καυκάσου,
της Κ.Ασίας, της ευρύτερης Μ.Ανατολής καθώς και την
Αν.Μεσόγειο. Η Τουρκία ευρίσκεται στο κέντρο αυτών
των εξελίξεων και η σχέση της µε την ΕΕ αποβαίνει
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σηµαντική για την αντιµετώπισή τους δεδοµένου ότι
άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο προσφέρουν την
απαιτούµενη ενέργεια.

Με τους ίδιους ρυθµούς όµως µειώνεται η δια -
θέσιµη ποσότητά τους, καταστρέφεται το περιβάλλον και
οδηγούµεθα σε προσέγγιση της στιγµής της "κορύφωσης"
δηλαδή αδυναµίας κάλυψης της ζήτησης, άρα κάµψης και
εποµένως αρχής της πτώσης, η οποία κατά τους ειδικούς
θα συµβεί µέχρι το 2040. Προσπάθειες αντικατάστασης
των ορυκτών καυσίµων από άλλες πηγές ενέργειας
(ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική) είναι πιο δαπανηρές και
δύσκολες. Η δε πυρηνική είναι άκρως επικίνδυνη και
πλέον ρυπογόνος. Ήδη έχει αρχίσει η ανάπτυξη παρα -
γωγής ενέργειας από υδρογόνο, το οποίο θα αποτελέσει
µάλλον την επόµενη δυναµική επανάσταση παραγωγής
ενέργειας και θα αναδείξει τις νέες δυνάµεις και ίσως τη
νέα υπερδύναµη του κόσµου.

Απέναντι στη διεθνή κατάσταση όπως αυτή
παρουσιάστηκε, η χώρα µας δεν διαθέτει εκφρασµένη,
ολοκληρωµένα, εθνική στρατηγική, χωρίς αυτό να ση -
µαίνει ότι η κυβέρνηση, τα υπουργεία και οι κρατικοί
φορείς δεν θέτουν στόχους. Όµως οι στόχοι αυτοί αν δεν
ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο δεν είναι δυ -
νατόν να φέρουν το βέλτιστο αποτέλεσµα.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάσχεση του
τουρκικού επεκτατισµού είναι :

* Ανάπτυξη εθνικού φρονήµατος.
* Πολιτική σταθερότητα και σύµπνοια για

τα εθνικά µας θέµατα.
* Εκµετάλλευση της γεωστρατηγικής αξίας

της Ελλάδος.
* Συνεργασία µε τον ελληνισµό της

διασποράς και τους οµόδοξους λαούς της Ανατολής.
* Επίδειξη αποφασιστικότητας σε κάθε

πρόκληση.

Ο βασικότερος όµως αποτρεπτικός παράγων είναι
οι ισχυρές Ε.∆. Οπωσδήποτε υπάρχει δηµογραφικό
πρόβληµα γι΄αυτό το λόγο απαιτείται αναθεώρηση της
απόφασης για 9µηνη θητεία και καθιέρωση 12µηνης
υποχρεωτικής για όλους τους νέους. Η εύρυθµη λειτουρ-
γία των Ε.∆. αλλά και η υλοποίηση των εξοπλιστικών
προ γραµµάτων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη
συγκρότηση ισχυρών Ε.∆. Η Άγκυρα ανεξάρτητα από τις
διεθνείς οικονοµικές συνθήκες συνεχίζει µε συνέπεια και
συνέχεια τα εξοπλιστικά προγράµµατά της, αναπτύσ -
σοντας συγχρόνως τη βιοµηχανία της. Κατά συνέπεια
απαιτείται ανάπτυξη της ελληνικής πολεµικής βιοµη -
χανίας που εφόσον προγραµµατισθεί σωστά θα δύναται
να έχει και εξαγωγικό προσανατολισµό.

Παρά την κάποια βελτίωση των ελληνο τουρκι -
κών σχέσεων, τα τελευταία χρόνια, σε εµπορικά και
οικονοµικά κυρίως θέµατα, κοινή είναι η διαπίστωση ότι
η τουρκική στρατιωτική απειλή έναντι της χώρας µας και
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας παραµένει υπαρκτή αφού
καµία πρόοδος έχει γίνει στα διάφορα θέµατα που έχει
ανοίξει η Τουρκία αµφισβητώντας κυριαρχικά µας
δικαιώµατα.
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ABOUT HEL.I.S.S.ABOUT HEL.I.S.S.

The Hellenic Institute for Strategic Studies (HEL.
I.S.S.), a non-profit organization, was founded in
October 1994.

The Institute came into being by a number of
Flag/General retired Officers of the Hellenic Armed
Forces and has been aggrandized after the participa-
tion 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 impor-
tance 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 prob-
lems rising in the Hellenic sovereignty, the Balkan
peninsula, the existing territorial extent of the
European Union , its foreseen enlargement of tomor-
row, 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
bodies or privates, that are based on studies-analyses
on  all the above.

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

form of  lectures, seminars or press releases, publish-
ing special notes or bulletins and journals and organiz-
ing presentations at home and abroad.

-Cooperation with government bodies, organi-
zations and other respective domestic or foreign foun-
dations/institutions in order to analyze matters of com-
mon 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 con-
cerning subjects of National interest and Defence pro-
grams. Special International congresses for  Defence
programs of the Hellenic Armed Forces and strategic
evaluations on the European future defense and even-
tualities took place in 1999,  2001, 2003, 2005, 2007,
2009. The next is for Nov.2011.



Η πρόσφατη έντονη κινητικότητα στη διεθνή
σκηνή που παρουσιάζει το "Σκοπιανό", αναπόφευκτα το
επανέφερε στην επικαιρότητα διατηρώντας ζωηρό και
πάλι το ενδιαφέρον και την προσοχή της κοινής γνώµης.

Με την ευκαιρία αυτή το περιοδικό µας "ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ" κρίνει σκόπιµο να φέρει στη δηµο-
σιότητα µια άγνωστη πτυχή του θέµατος στο ευρύ κοινό
προς ενηµέρωση των αναγνωστών µας, η οποία θίγει το
θέµα πέραν και εκτός του πολιτικού-διπλωµατικού
πεδίου, όπως συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.

Συγκεκριµένα πρόκειται για µια σπάνια δικα-
στική απόφαση-ντοκουµέντο, µοναδική στο είδος της
από απόψεως εθνικής αξίας και προσφοράς, η οποία κατά
τρόπο δικανικά εµπεριστατωµένο και µε αδιάσειστα
στοιχεία, τεκµηριώνει δικαστικά και ακαταµάχητα
την ελληνικότητα της Μακεδονίας, θέτοντας παράλ-
ληλα φραγµό στις διάφορες δόλιες µεθοδεύσεις επεκτα-
τισµού των Σκοπιανών σε βάρος της χώρας µας.

Ειδικότερα, είναι η υπ΄αριθµ. 1558/1991 Από-
φαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε
πριν την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, υπό την προεδρία
και εισήγηση του τότε προέδρου Εφετών και νυν
επιτίµου Αρεοπαγίτη κ. Ανδρέα Κατσίφα(1) , µε αφορµή
την απόπειρα διαφόρων ατόµων για τη σύσταση φιλο-
σκοπιανού δήθεν εκπολιτιστικού σωµατείου, στη Φλώ-
ρινα, δηµοσιεύτηκε στον Νοµικό Τύπο (Νοµικό Βήµα,
Τόµος 40, σελ. 894, Αρχείο Νοµολογίας, Τόµος 42, σελ.
189) και επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Το κείµενο της εν λόγω απόφασης κατά τα
κρίσιµα στοιχεία της αιτιολογίας της και οι παραδοχές
της Απόφασης κατά το ιστορικό της µέρος, έχουν ως εξής
:

"……Η Αρχαία Κλασσική Μακεδονία περι-
λαµβάνεται µεταξύ Αιγαίου Πελάγους και των ορέων
Καµβούνια, Πιέρια και Όλυµπος προς νότο, των λιµνών
Αχρίδα και Πρέσπες και των ορέων Μπαµπούνα -
Σκόµιον (Ρίλα Πλανίνα) - Ροδόπη προς βορρά, του
ποταµού Νέστου ανατολικά και των ορέων Γράµµος και
Πίνδος δυτικά (βλ. Εκδοτικής Αθηνών : Μακεδονία, σελ.
10 επ. Απ. Βακαλόπουλου : Σύγχρονα Βαλκανικά
Εθνολογικά Προβλήµατα, σελ. 11 Γ. Μίντση : Ιστορία

του Μακεδονικού Ζητήµατος, σελ. 29). Οι κάτοικοί της
(Μακεδόνες) αποτελούσαν ένα από τα αρχαιότερα
ελληνικά φύλα µε εγγύτερη συγγένεια προς τους αιολικής
επίσης καταγωγής Θεσσαλούς και ιδίως τους Μάγνητες.
Η γλώσσα τους ήταν ένα από τα παλαιότερα ελληνικά
ιδιώµατα µε συγγένεια προς την αιολική, την
αρκαδοκυπριακή αλλά και τη µυκηναϊκή διάλεκτο. Η
θρησκεία τους ήταν η κοινή των Ελλήνων, όπως και οι
µύθοι και οι παραδόσεις τους όµοιες µ' αυτές του λοιπού
ελλαδικού χώρου (βλ. H.G. WELLS : THE OUTLINE
OF HISTORY, µετ. Κ. Γερογιάννη υπό τον τίτλο Παγ-
κόσµιος Ιστορία, έκδ. Περγαµηναί, Κεφ. Β΄Ι, σελ. 439,
Κεφ. Ι΄, σελ. 367, WILL DURANT, Παγκόσµιος Ιστορία
του Πολιτισµού, επιµ. Απ. ∆ασκαλάκη, 1965, σελ. 483,
Παντίτ Γιαβαχαρλάλ Νεχρού : Ματιές στην Παγκόσµια
Ιστορία, µετ. Π. ∆ράκου, εκδ. ΦΑΡΟΣ, 1954, σελ. 25, Α.
Βακαλόπουλο ο.π, σελ. 14 επ., Μιχ. Σακελλαρίου : Η
ταυτότητα των Μακεδόνων, ανακοίνωση στην Ακαδηµία
Αθηνών στη συνεδρίαση της 8-11-1988,Κ. Βαβούσκου :
Ανασκευή των εις το σχέδιον της νέας Αυστραλιανής
Εγκυκλοπαίδειας "ΑUSTRALIAN PEOPLE" ως προς το
λήµα "Μακεδονία" περιλαµβανοµένων, οµιλία σ΄έκτα-
κτη συνεδρία της Ακαδηµίας Αθηνών της 7-3-1989, Ν.
ANDRIOTIS : THE LANGUAGE AND THE GREEK
ORIGIN OF THE ANCIENT MACEDONIANS,
Θεσσαλονίκη 1978).

Όχι απλώς ως Έλληνες, αλλά ως Πανέλληνες,
υπό την έννοια των ενσαρκωτών της παλαιάς ιδέας της
δηµιουργίας ενιαίου Ελληνικού Κράτους µε τη συνένωση
των ελληνικών κρατιδίων, έδρασαν οι βασιλείς των Μα-
κεδόνων Φίλιππος Β΄και ο γιός του Αλέξανδρος ο Μέγας,
που υπήρξαν φορείς και µεταδότης (ο δεύτερος) στους
λαούς της Ασίας, όχι του στερούµενου αυτοτέλειας Μα-
κεδονικού πολιτισµού, αλλά του ελληνικού (βλ. JOH-
ANN GUSTAV DROYSEN : Ιστορία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, µετάφραση, σχόλια κλπ Ρένου Αποστολίδη,
1988, σελ. 1-9, 28 επ., Εκδοτικής Αθηνών: Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τόµ. ∆΄σελ. 10 και επ.). Και κατά
τους µετέπειτα χρόνους, ιδίως µετά την εµφάνιση στα
Βαλκάνια των Βουλγάρων και των Σλάβων (6ος - 7ος
αιώνας µ.Χ.) ο χώρος της Μακεδονίας, όπως αυτός παρα-
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πάνω οριοθετήθηκε, υπήρξε το προπύργιο και ο προ -
µαχώνας του ελληνισµού, όπως ακριβώς και κατά την
αρχαιότητα. Ο Πολύβιος αποκαλεί τη Μακεδονία "πρό -
φραγµα" και αποδίδει τιµές στους Μακεδόνες γιατί πο -
λεµούν τους βαρβάρους (µη Έλληνες) για την ασφάλεια
των (λοιπών) Ελλήνων (Πολυβίου : HISTORIAE, εκδ.
Λειψίας, 1898, τ.3, βιβλ. 9,35). Το ίδιο επαναλαµβάνει
για τη Βυζαντινή περίοδο ο Γάλλος ιστορικός PAUL
LEMERLE στο κλασσικό έργο του PHILIPPES ET LA
MACEDOINE ORIENTAL, PARIS 1945, σελ. 516-517.
Και κατά τους µετά τον 3ο µ.Χ. αιώνα µέχρι σήµερα
χρόνους σηµειώνεται σε Οδηγό της Θεσσαλονίκης που
συνέταξαν Γερµανοί ιστορικοί και αρχαιολόγοι κατά τον
τελευταίο παγκόσµιο πόλεµο, "οι καταιγίδες των µετα -
ναστεύσεων των λαών που συχνά καταµάστισαν τη βαλ -
κανική, διαλύθηκαν επάνω σ΄αυτόν τον ισχυρότατο προ -
µαχώνα του ελληνισµού (βλ. Α. Βακαλόπουλο, ο.π., σελ.
17 επ.). Μακεδονία και Μακεδόνες ως ιδιαίτερος
εθνολογικός σχηµατισµός δεν µνηµονεύεται σε κάποιο
επίσηµο κείµενο του πρόσφατου αλλά και του απώτερου
παρελθόντος. Η συνθήκη του Βερολίνου και η υπ΄αυτής
ανακληθείσα συνθήκη του Αγίου Στεφάνου αγνοούν τις
έννοιες αυτές.

Στην επίσηµη τουρκική απογραφή του 1905
γίνεται λόγος για Έλληνες και Βούλγαρους ή Βουλ -
γαρίζοντες κατοίκους των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και
Μοναστηρίου, όπου το ελληνικό στοιχείο πλειοψηφούσε,
όχι δε και για Μακεδόνες, αφού κανένας από τους απο -
γραφέντες δεν δήλωσε τέτοια καταγωγή (Α. Βακα -
λόπουλος ο.π. σελ. 84 και επ., Γ. Ρούσσου : Νεώτερη
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.5ος, σελ. 83 επ., όπου
και παράθεση των πινάκων απογραφής). Ο Γάλλος
Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Ε.Ε. COUSINERY στο έργο
του VOYAGE DANS LA MACEDOINE, Paris 1831, τ. Ι,
σελ. 53, 67068 και τ.2, σελ. 140, µας πληροφορεί ότι οι
Βούλγαροι (όπως ονοµάζονταν τότε όλοι οι σλαυόφωνοι)
ποτέ δεν εισέδυσαν στα κάτω από το Βέρµιο δάση, όπου
ο πληθυσµός έµεινε ελληνικός. Αναφερόµενος στην ίδια
περιοχή ο Γερµανός γεωγράφος LEONARD D. SCHUL -
TZE στο έργο του MACEDONIEN LANDSCHAFTS
UND KULTURBILDER, IENA 1927, σελ. 106, παρα -
τηρεί ότι οι κάτοικοί της ως προς τη γλώσσα, τις παρα -
δόσεις, την πολιτιστική συγγένεια, την εθνική βούληση
και το θρήσκευµα είναι το ίδιο έγκυροι (γνήσιοι) Έλ -
ληνες, όπως και οι αδελφοί τους του Νότου, επα ναλαµ -
βάνοντας µε άλλη διατύπωση τα από το λόρδο SALI -
SBURY, αντιπρόσωπο της Μ. Βρετανίας στο Συνέδριο
του Βερολίνου κατά τη συνεδρίαση της 19-6-1878,
λεχθέντα, "Η Μακεδονία και η Θράκη είναι τόσο
ελληνικές όσο και η Κρήτη" (Κ. Βαβούσκος ο.π., σελ.
84).

Το γεγονός ότι µικρό µέρος του πληθυσµού της
παραπάνω περιοχής οµιλεί και γλώσσα βουλγαρική κατά
βάση κατάσπαρτη µε δάνειες, σλαβικές, ελληνικές,
βλάχικες και αρβανίτικες λέξεις, δεν αποτελεί απόδειξη
περί της σλαβικής ή βουλγαρικής καταγωγής του, γιατί

το κριτήριο αυτό µεµονωµένο δεν έχει οποιαδήποτε αξία,
όπως απέδειξε η πείρα του πρόσφατου παρελθόντος µε
την αναγκαστική µετανάστευση στην Ελλάδα Ελλήνων
αναµφιβόλως από τη Μ. Ασία, οι οποίοι αγνοούσαν
τελείως την ελληνική γλώσσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι
µεταξύ των αγωνιστών του Μεκαδονικού Αγώνα (1904-
1908) περιλαµβάνονται άνδρες που µιλούσαν του βουλ -
γαροασλαβικό ιδίωµα αλλά είχαν πλήρη ελληνική
συνείδηση, όπως οι Κώτας, Νταλίπης, Κύρου, Γκόνος και
άλλοι. Για τους ξενόφωνους αυτούς Έλληνες ο Ρώσος
ιστορικός E. GOLOYBINSTIT έγραψε στη Σύντοµη
Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας, Σερ -
βίας και Ρουµανίας, Μόσχα 1871, ότι έτρεφαν εναντίον
κάθε βουλγαρικού ή σλαβικού µίσος αδυσώπητο και
περι φρόνηση έντονη (Κ. Βαβούσκος ο.π., σελ. 85 επ.). Η
περιοχή της (αρχαίας) Μακεδονίας µετά τους βαλ -
κανικούς πολέµους 1912-1913, ανήκει στην επικράτεια
της Ελλάδας κατά 51,57%, της Γιουγκοσλαβίας κατά
38,32% και της Βουλγαρίας κατά 10,11% (βλ. Εκδοτικής
Αθηνών ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, σελ. 504, όπου και χάρτης). ∆ια -
µορφώθηκε έτσι ένα εδαφικό STATUS, µε την οικειο -
θελή δε ή ύστερα από διµερείς συµφωνίες, όπως η ελλη -
νοβουλγαρική του 1926, γνωστή ως συµφωνία Καφαν -
τάρη-Μολώφ, ανταλλαγή πληθυσµών και τον εποικισµό
του ελληνικού τµήµατος της Μακεδονίας από Έλληνες
της Τουρκίας, στο τµήµα αυτό παρέµειναν µόνο Έλληνες,
έστω και αν µέρος αυτών ήταν δίγλωσσοι. Κατέστη
δηλαδή η ελληνική Μακεδονία απολύτως οµοιογενές
µέρος της ελληνικής επικράτειας (βλ. Κ. Βαβούσκο ο.π.,
σελ. 92, Απ. Βακαλόπουλο ο.π., σελ. 31, παραπέµποντα
και στο έργο του Γερµανού STEPHAN RONART
"GRIECHENLAND VON HEUTE") ιδίως µετά την
µετακατοχική περίοδο (1945-1949), οπότε σχεδόν πάντες
οι µη έχοντες ελληνική συνείδηση δίγλωσσοι κάτοικοι
της περιοχής αυτής µετανάστευσαν σε γειτονικά κράτη.
(Ε. KOFOS NATIONALISM AND COMMUNISM IN
MACEDONIA, Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 185 επ.), όπου
υποβλήθηκαν σε µετάλλαξη (MUTATION) της ελληνί -
ζουσας ή βουλγαρίζουσας εθνικότητάς τους σε "Μα -
κεδονική", δηλαδή σε σλαυοµακεδονική (βλ. Κωφόν σε
"Η σηµερινή Γιουγκοσλαβία", Αθήνα 1990, σελ. 50,
Κέντρον Αποδήµου Ελληνισµού : Μακεδονία, Ιστορία
και Πολιτισµός, 1989, υπό Εκδοτικής Αθηνών, σελ. 29
επ.). Της δηµιουργίας αυτής της καταστάσεως προηγή -
θηκαν ορισµένα βίαια γεγονότα, όπως η εξέγερση του
ILINDEN, κατά την οποία οι Βούλγαροι φέρονται ότι
επαναστάτησαν κατά των Τούρκων την 2-8-1903) στο
Κρούσοβο, πόλη κοντά στο Μοναστήρι µε συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού στοιχείου, στην πραγµα -
τικότητα όµως εναντίον των Ελλήνων κατοίκων του, τους
οποίους σε συνεργασία µε τους Τούρκους προσπάθησαν
να εξοντώσουν, χωρίς σηµαντική βλάβη των λοιπών
κατοίκων της πόλης αυτής (βλ. Βαβούσκο, ο.π., σελ. 89,
DOUGLAS DAKIN: THE GREEK STRUGGLE IN
MA CEDONIA 1987-1913, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 92
επ., Ίδιου µε τη συνεργασία Ι.Κ. Μαζαράκη - Αινιάνος, Ε.
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Κωφού, Ι. ∆ιαµαντούρου : Ο Μακεδονικός Αγώνας, Αθή -
να 1985, σελ. 30 επ., Γ. Μίντση ο.π., σελ. 53 επ.). Μέχρι
του έτους 1914 "Μακεδονία" ως σλαβικό κράτος και
"Μακεδονικό Έθνος" ως ιδιαίτερη εθνότητα ήσαν
έννοιες άγνωστες.

Η στη Σερβική επικράτεια περιελθούσα Μακε -
δονία, όπως και η αντίστοιχη της Βουλγαρίας, αποτελεί
µια στενόµακρη εδαφική λωρίδα κατά µήκος των
ελληνικών συνόρων, η οποία καλύπτει µικρό µόνο µέρος
της Σερβίας. Τα Σκόπια, που φέρονται σήµερα ως πρω -
τεύουσα της υπό παραπλανητική επωνυµία Σοσιαλι -
στικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, του Οµόσπονδου
Γιουγκοσλαβικού Κράτους, ευρίσκονται µακριά από τη
Μακεδονία. Η Σ.∆.Μ. ιδρύθηκε κατά της διάρκεια της
Γερµανικής κατοχής (βλ. E. KOFOS : THE IMPACT OF
THE MACEDONIAN QUESTION ON CIVIL CON -
FLICT IN GREECE 1943-1948, Αθήνα 1989), η ίδρυσή
της δ΄ αποτελούσε προσπάθεια ηθεληµένης πολιτικής,
όπως, µε την παραχώρηση των περιοχών Σκοπίων και
Τετόβου, που ανήκαν στην αρχαία ∆αρδανία, χώρα µη
Μακε δονική, σ΄αυτή, δηλωθεί η παρουσία σερβικού πλη -
θυσµού στην αραιοκατοικηµένη περιοχή πέρα από τα
ελληνικά σύνορα Μακεδονίας, που περιελάµβανε Σέρ -
βους, Έλληνες, Ελληνοβλάχους, τουρκοφέροντες Μου -
σου λµάνους και Βούλγαρους ή ενός σλαβοφώνου πλη -
θυσµού µε ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωµα και ρευστή εθνική
συνείδηση (βλ. Βακαλόπουλο ο.π., σελ. 12 επ., N. AN -
DRIOTIS : THE CONFEDERATE STATE OF SKOPIE
END ITS LANGUAGE, Αθήναι 1957, όπου και σχετική
βιβλιογραφία). Η ίδρυση της Σ.∆.Μ.απέβλεπε µακρο -
χρονίως την επανασύσταση Μακεδονικού κράτους υπό
σλαβικό όµως µανδύα µε σκοπό την έξοδο της Χώρας
αυτής στο Αιγαίο. Μέσο για το σκοπό αυτό αποτελεί ο
προσεταιρισµός διγλώσσων Ελλήνων της Ελληνικής
Μακεδονίας µε διάφορους τρόπους. Στην προσπάθεια
αυτή εντάσσεται, σ΄εφαρµογή "ντιρεκτίβας" σλαβικών
οργανώσεων του Εξωτερικού, η σύσταση σωµατείου στη
Φλώρινα υπό την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΎ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Έτσι προετοιµάζεται η δηµιουργία
Μακεδονικού Ζητήµατος µε διεθνείς προεκτάσεις (βλ.
δηλώσεις Σέρβων πολιτικών στην εφηµερίδα BORBA
της 8-11-1990 και το περιοδικό ΝΙΝ της 1-2-1991).
Αρωγοί του εγχειρήµατος αυτού είναι οι υποβάλλοντες
την ένδικη αίτηση αναγνωρίσεως του παραπάνω
σωµατείου. Οι απ΄αυτούς Χρήστος Σιδηρόπουλος και
Σταύρος Αναστασιάδης µε παρουσία τους σε διεθνή
∆ιάσκεψη αµφισβήτησαν την ελληνικότητα της (ελλη -
νικής) Μακεδονίας, ιδίως ο πρώτος διακρίνοντας µεταξύ
Ελλήνων και Μακεδόνων (βλ. Εφηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΡΑΣ της 17---3-1991), όπου και φωτογραφίες αυτών
µεταξύ 16 µελών της "µακεδονικής" αντιπροσωπείας στη
∆.Α.Σ.Ε. της Κοπεγχάγης, εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ της 5-2-
1991, σελ. 10). 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την επωνυµία
και το όλο περιεχόµενο του καταστατικού του υπό ίδρυση
σωµατείου καθιστά τουλάχιστον αµφίβολο το σκοπό του,
εγκείµενο, όπως νοµιµοφανώς τα ιδρυτικά του µέλη
αναγράφουν στο άρθρο 2 του καταστατικού, στην πο-
λιτιστική, πνευµατική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των
µελών του, την πολιτιστική αποκέντρωση κ.λ.π. Η κρίση
αυτή ενισχύεται από το περιεχόµενο του άρθρου 3 παρ. 2
του ίδιου καταστατικού, που ορίζει, ότι στο ιδρυ -
θησόµενο Τµήµα Νέων του σωµατείου εγγράφονται όλοι
οι νέοι της περιοχής Φλώρινας. Πρόδηλο απ΄αυτό
καθίσταται ότι υφίσταται κίνδυνος εκµεταλλεύσεως της
ανωριµότητας νεαρών ατόµων και παγιδεύσεως αυτών µε
την κατάλληλη προπαγάνδα στην εθνολογικά ανύπαρκτη
και ιστορικά αποκρουστέα σλαβοµακεδονική µειονό -
τητα. Στο άρθρο 4 του αυτού καταστατικού αναγράφεται
ως προϋπόθεση για την εγγραφή µέλους του σωµατείου η
έγγραφη αποδοχή των αρχών αυτού από το υποψήφιο
µέλος. Όµως πουθενά στο καταστατικό δεν παρέχει σαφή
εικόνα όσων πρόκειται να ακολουθήσουν την εγγραφή,
αφού σκοπίµως αποφεύγεται ο σαφής προσδιορισµός των
αρχών που θα διέπουν το υπό ίδρυση σωµατείο. Τέλος
και αυτός ο τίτλος (επωνυµία) του σωµατείου, µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση, γιατί από πρώτη άποψη δίνει την
εντύπωση ότι αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισµό της
Μακεδονίας, ενώ στην πραγµατικότητα προσβλέπει στον
ανύπαρκτο στο χώρο αυτό ιδιαίτερο σλαβικό πολιτισµό.
Γενικώς στο ∆ικαστήριο τούτο εδραία δηµιουργείται από
τα προεκτεθέντα η πεποίθηση ότι µε τη χρήση της λέξεως
"Μακεδονικός" στοχεύεται η φαλκίδευση της ελληνικής
ταυτότητας της Μακεδονίας και των κατοίκων της κατά
έµµεσο και εκ τούτου δόλιο τρόπο και διαβλέπεται πρό -
θεση των ιδρυτών για διάσπαση της ακεραιότητας της
Χώρας. Ορθώς, κατά συνέπεια, αν και µε συνοπτική και
µερικώς διαφορετική αιτιολογία, απορρίφθηκε µε την
εκκαλουµένη απόφαση η ένδικη αίτηση και τ΄αντίθετα
προβαλλόµενα µε το µοναδικό λόγο της υπό κρίση έφε -
σης πρέπει να απορριφθούν.

ΣΧΟΛΙΟ (Ν. Μάκρη στο Αρχείο Νοµολογίας)
"Εθνικής σηµασίας και περιεχοµένου είναι η παραπάνω
απόφαση. Η εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δεν επι -
δέχεται, ούτε συµπλήρωση, ούτε πρόσθεση, ούτε αξιο -
λόγηση, αλλά µόνο εγκάρδια συγχαρητήρια στους
συντελεστές της….."

Εµείς από την πλευρά µας δεν έχουµε να
προσθέσουµε τίποτε παραπάνω, παρά µόνο να
συγχαρούµε τον κ. Ανδρέα Κατσίφα, και εµείς µε τη
σειρά µας, για την µεγάλη αυτή υπηρεσία του προς την
πατρίδα και να τον ευχαριστήσουµε θερµώς, για την
άδεια που µας έδωσε µαζί µε τα σχετικά στοιχεία της
Απόφασης προς δηµοσίευση.
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Η Ιστορία είναι µία επιστήµη, όπως η χηµεία και η γεωλογία. Για να κατανοηθεί δε αρκετά καλά, απαιτείται βαθειά
µελέτη, της οποίας το καλύτερο αποτέλεσµα είναι το να µαθαίνει ο ιστορικός να ξεχωρίζει πάντα τη διαφορά, που υπάρχει ανάµεσα
σε χρόνους, τόπους και φυλές. Ernest Renan



Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, το ∆ιεθνές ∆ικα-
στήριο Χάγης, εξέδωσε την απόφασή του, µετά από
προσφυγή της Σερβίας, για την αυτοανακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας του Κοσσόβου από τους Κοσσοβάρους Αλ-
βανούς του UCK που δυστυχώς υποβοηθήθηκε ή το ορ-
θότερο υποστηρίχθηκε από ΝΑΤΟ και κυρίως τις ΗΠΑ,
µε βάση την έκθεση "Ακχισάρι". Η απόφαση αυτή απο-
τελεί αρνητική εξέλιξη για το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, καθόσον
αυτό δεν εφαρµόζεται µε βάση τις αρχές του ∆ικαίου,
αλλά διαµορφώνεται από τις πολιτικές των ισχυρών
(ΗΠΑ-ΝΑΤΟ).

Η απόφαση αυτή του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, ή το
ορθότερο η συµβουλευτική γνώµη του οργάνου αυτού
προς την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την µονοµερή
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, θα έχει
βαρύτατες επιπτώσεις για το διεθνές σύστηµα καθώς και
τα συµφέροντα της Ελλάδος και Κύπρου, υποδαυ-
λίζοντας υποβόσκουσες τάσεις ανεξαρτησίας και αστά-
θειας.

Σύµφωνα µε την απόφαση, η ανεξαρτησία του
Κοσσόβου προήλθε από την δράση µιας εσωτερικής
οντότητος, δηλαδή των Αλβανών Κοσσοβάρων, και όχι
ενός άλλου κράτους, µε συνέπεια η νοµιµότητα της ενέρ-
γειας να µην υπάγεται στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο που πρεσβεύει
το σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητος µεταξύ των
κρατών όπως καθορίζεται στον καταστατικό χάρτη του
ΟΗΕ. Βέβαια εν προκειµένω οι διεθνείς δικαστές λησµό-
νησαν ή σκόπιµα θέλησαν να παραβλέψουν το ότι η
ανεξαρτητοποίηση δεν προήλθε από επανάσταση των
Αλβανών Κοσσοβάρων, αλλά από την ισχυρή στρατιω-
τική παρέµβαση των Νατοϊκών Στρατευµάτων στο
Κόσσοβο και την εν συνεχεία κατοχή του µέχρι και
σήµερα από τις δυνάµεις αυτές. Το κυριότερο στοιχείο
που αποδεικνύει την καταπάτηση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου,
είναι το ότι το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, αν και
όργανο του ΟΗΕ, αγνόησε την απόφαση 1244 του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύµφωνα µε την οποία
"το Κόσσοβο παραµένει τµήµα της τότε Γιουγκο-
σλαβίας" και νυν της Σερβίας. (1)

Η απόφαση αυτή αφενός ήταν αναµενόµενη,
καθόσον µία άλλη που θα κήρυσσε παράνοµη την
ανεξαρτησία του Κοσσόβου θα συνιστούσε µείζονα απο-
δοκιµασία των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ενώ αφετέρου απο-
δεικνύει ότι η Σερβική ηγεσία µε την φιλοαµερικανική
στάση της, έβλαψε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας,
καθόσον στην πολιτική ατζέντα της είχε υψηλότερη
προτεραιότητα η προσέγγιση µε την ∆ύση. Ήδη
ασκούνται έντονες πιέσεις της ΕΕ προς τους Σέρβους για

αποδοχή της αποφάσεως και έναρξη συνοµιλιών µε τους
Κοσσοβάρους Αλβανούς (κυρίως από Ηνωµένο
Βασίλειο, Γερµανία, Γαλλία, µε τις ΗΠΑ να πιέζουν
παράλληλα) απειλώντας ότι σε αρνητική περίπτωση θα
αναστείλουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας.

Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο (∆∆) της Χάγης
διευκρίνησε ότι η απόφασή του είναι γνωµοδοτική και µη
δεσµευτική και απαντούσε αποκλειστικά στο ερώτηµα
"εάν ήταν η σύννοµή η µονοµερής ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας του Κοσσόβου" και µόνο, καθόσον το "εάν
το Κόσσοβο πληροί τα κριτήρια ανακηρύξεώς του σε
ανεξάρτητο κράτος" δεν τέθηκε ως ερώτηµα προς αυτό
(το ∆ικαστήριο). Βέβαια µε βάση την απόφαση αυτή
είναι πεποίθηση ότι και στο δεύτερο ερώτηµα το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο θα τηρούσε θετική θέση. (2)

Η απόφαση λήφθηκε µε πλειοψηφία 10-4, ενώ
στην ακροαµατική διαδικασία παρενέβησαν 29 χώρες.
Θεωρείται βέβαιο ότι στο άµεσο µέλλον (πιθανόν και τον
τρέχοντα µήνα), η "Κυβέρνηση" του Κοσσόβου θα ζητή-
σει µε βάση την γνωµοδοτική απόφαση του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου, την ένταξη του Κοσσόβου στην Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει το
αίτηµα να λάβει τα ? των ψήφων, που είναι µία αδύναµος
προοπτική µε δεδοµένο ότι από τα 192 µέλη του ΟΗΕ
µόνον 69 έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία. Περί-
πτωση εγκρίσεως της εντάξεως του Κοσσόβου στον
ΟΗΕ, µε απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
(ΣΑ/ΟΗΕ), είναι όνειρο θερινής νυκτός επί του
παρόντος, λόγω του veto που θα ασκηθεί από τη Ρωσία
και την Κίνα. (3)

Από πολλές πλευρές (∆ιεθνές ∆ικαστήριο, ΗΠΑ,
Κόσσοβο και άλλους) υποστηρίζεται ότι η απόφαση δεν
δηµιουργεί προηγούµενο διότι πρόκειται για µία "sui
generis" υπόθεση, είναι όµως γεγονός ότι πολλοί ανε-
θάρησαν και εν καιρώ µε βάση αυτήν θα προχωρήσουν
στα αποσχιστικά τους σχέδια, όπως οι Τουρκοκύπριοι, οι
Φλαµανδοί, οι Βάσκοι, οι Καταλανοί, Αµπχάζιοι, Νότιο-
Οσέτιοι, Ούγγροι της Ρουµανίας, Σέρβοι της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, Ουϊγούριοι του Ξιαν, Ινδοί του Καζµίρ
κ.λ.π. διασπείροντας παγκοσµίως ρευστότητα και
αστάθεια. (4)

Κατά τη διάρκεια της εκδικάσεως της υποθέσεως
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο παρενέβησαν όλες οι χώρες της
ΝΑ Ευρώπης, όπως η Κροατία, Αλβανία, Βουλγαρία που
ετάχθησαν υπέρ της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, η
Κύπρος και Ρουµανία εναντίον, ενώ δεν είναι βέβαιον
εάν υπήρξε ελληνική παρέµβαση και ποία. Οι ΗΠΑ
τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της ανεξαρτησίας του
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Κοσσόβου, καθώς και µεγάλος αριθµός χωρών της ΕΕ,
όπως η Γερµανία, Γαλλία και άλλες, ενώ αντίθετη
σταθερά στην ανεξαρτησία παρέµεινε η Ισπανία. 

Με την απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου ολο -
κληρώθηκε το σχέδιο διαλύσεως της Γιουγκοσλαβίας που
ξεκίνησε την δεκαετία του 1990, µε τις άφρονες απο-
φάσεις της ΕΕ κάτω από την Γερµανική σχεδίαση.

Μετά την ανακοίνωση της αποφάσεως οι χώρες
που είχαν αντιταχθεί σ΄αυτήν παρέµειναν µε ανα -
κοινώσεις τους στις αρχικές τους θέσεις, ενώ ασαφής
παρέµεινε η θέση της Ελλάδος, καθόσον µε µία αόριστη
τοποθέτηση (δεν υπήρξε αποδοκιµασία της αποφάσεως)
δηλώθηκε από τον Αναπληρωτή ΥΠΕΞ ότι η Ελλάδα
παραµένει στη θέση της γενικά. Η Ελληνική αυτή αό -
ριστη τοποθέτηση εναναλήφθηκε και κατά την συ -
νέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την 12/9/2010 στην
Θεσσαλονίκη, όπου σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα
αναγνωρίσει το Κόσσοβο, η απάντηση ήταν ότι η Ελλάδα
ενδιαφέρεται για την σταθερότητα στην περιοχή των
∆υτικών Βαλκανίων και την ένταξη αυτών µαζί µε την
Σερβία στους Ευρωατλαντικούς θεσµούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ).

Πιθανόν δεν έχουµε αντιληφθεί ακόµη τον
κίνδυνο που περιέχει η απόφαση για τα ελληνικά κυ -
ριαρχικά δικαιώµατα, καθόσον κάτω από "κατάλ ληλες"
συνθήκες και την υποστήριξη ενδιαφεροµένων κρατών,
είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί τοπικά αστάθεια και
εξωτερικές παρεµβάσεις µε απώτερο σκοπό αυτονόµηση
ή ανεξαρτησία συγκεκριµένων περιοχών. Τα όσα
διαδραµατίζονται το τελευταίο χρονικό διάστηµα στη
Θράκη µε την χρησιµοποίηση της µουσουλµανικής
µειονότητος, τη δράση των πρακτόρων του Τουρκικού
Προξενείου και την ρητορική της Τουρκικής πολιτικής
ηγεσίας, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και λήψη µε
αποφασιστικότητα µέτρων.

Εν προκειµένω η Στρατηγική της Τουρκίας στο
θέµα καθρεπτίζεται, χωρίς παραµορφώσεις, στο πε -
ρίφηµο πόνηµα του υπευθύνου της εξωτερικής πολιτικής
της Τουρκίας Αχµέτ Νταβούτογλου, ο οποίος στο θέµα
των µουσουλµανικών µειονοτήτων των Βαλ κανίων λέει :
"Οι Τουρκικές µουσουλµανικές µειονό τητες της
Ελλάδος, Βουλγαρίας, ΠΓ∆Μ, Κοσσόβου και Ρουµανίας,
αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της τουρκικής πολιτικής
στα Βαλκάνια. Η βραχυπρόθεσµη και µεσο πρόθεσµη
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στα Βαλκάνια έχει δύο
στόχους. Ο πρώτος αφορά την εδραίωση της
σταθερότητος στη Βοσνία και Αλβανία, ενώ ο δεύτερος
στόχος στη δηµιουργία ενός διεθνούς νοµικού πλαισίου,
στην οµπρέλα ασφαλείας του οποίου θα ενταχθούν οι
εθνικές µειονότητες της περιοχής και εντός του οποίου η
Τουρκία πρέπει να αποκτήσει δικαίωµα (ως διαρκή
στόχο) επέµβασης στα προβλήµατα που έχουν σχέση µε
τις µουσουλµανικές µειονότητες". (5)

Σ΄ότι αφορά το Κυπριακό, του οποίου το κύριο
πρόβληµα συνίσταται στην Τουρκική κατοχή και εισ -
βολή, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι πολλά µέλη της
διεθνούς κοινότητος έχουν αρχίσει να µη βλέπουν µε

αυτό το πρίσµα το πρόβληµα, αλλά ως µία εσωτερική
διένεξη µεταξύ της Ελληνο-Κυπριακής και Τουρκο-
Κυπριακής, η οποία δεν επελύθει µε το δηµοψήφισµα του
2004 για την αποδοχή του "Σχεδίου Ανάν" µε ευθύνη της
Ελληνο-Κυπριακής κοινότητος. Ήδη στις διακοινοτικές
συνοµιλίες για µία συνολική επίλυση του Κυπριακού
θέµατος, η Τουρκο-Κυπριακή πλευρά, υπό τον κ. Έρο -
γλου, επιδεικνύει αλαζονεία, δηµιουργεί προβλήµατα που
µοιραία δυνατόν να οδηγήσουν σε νέα αποτυχία, που
πλέον θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις για την Κύπρο. Είναι
χαρακτηριστική η τοποθέτηση για το θοέµα του πρώην
Αρχηγού των Τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµεων Στρατηγού
Yasar B?jkanit, σε οµιλία στις 16-3-2007, για το
Κυπριακό : "Η Τουρκία και οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνά -
µεις υπερασπίζονται το όραµα επιλύσεως του Κυπριακού
προβλήµατος των παραµέτρων του ΟΗΕ. Η δίκαιη και
µόνιµη λύση που θα εξασφαλισθεί στο νησί, θα βοηθήσει
στην απόκτηση ενός περιβάλλοντος σταθερότητος και
ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτηµα
λοιπόν που προκύπτει είναι αν το "Σχέδιο Ανάν ήταν ένα
δίκαιο και µόνιµο σχέδιο". Όχι απαντούµε, το σχέδιο
αυτό δεν ήταν µόνιµο ούτε δίκαιο, καθόσον σύµφωνα µε
το ευρωπαϊκό κατεστηµένο, ένα θέµα για να µπορέσει να
είναι µόνιµο πρέπει να είναι δίκαιο και να εγκριθεί από το
Κοινοβούλιο. Όµως το µεγάλο µέρος των διατάξεων που
υπάρχουν στο σχέδιο Ανάν είναι αντίθετο (µη συµβατό)
µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό το
σχέδιο εγκρίνετο και υλοποιείτο, µε µία προσφυγή τα
Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια οποιουδήποτε Ελληνοκύπριου
πολίτη, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα οι διατάξεις-
προβλέψεις του σχεδίου Ανάν θα ανετρέποντο. Σ΄ αυτήν
την περίπτωση θα χανόταν κάθε δικαίωµα που
εξασφαλίσαµε να κερδίσουν οι Τουρκοκύπριοι. Επειδή
λοιπόν το σχέδιο αυτό δεν ήταν µόνιµο, δεν ήταν και
δίκαιο. Με δεδοµένο ότι κανείς στην Τουρκία δεν
προσδιορίζει επακριβώς τις έννοιες Μόνιµο και ∆ίκαιο,
πρέπει να τις προσδιορίσουµε µε ακρίβεια, ώστε να
προκύψει η Μόνιµη και ∆ίκαιη λύση".

Έτσι και µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στο
Κυπριακό σε σχέση µε την άκαµπτη τουρκική θέση και
τις πιέσεις των δυτικών για λύση µε οιοδήποτε κόστος σε
βάρος της Κύπρου και των Ελληνοκυπρίων και µόνον, η
απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης για το
Κόσσοβο φαντάζει ως ένας εφιάλτης 36 χρόνια µετά την
τουρκική εισβολή και κατοχή. Άλλωστε η θέση του
Τούρκου ΥΠΕΚ κ. Νταβούτογλου ότι "πήγαµε στην
Κύπρο για µείνουµε" είναι εύγλωτη. (6)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) (2) : Άρθρο κ. ∆. Κωνσταντόπουλου (Κόσµος του
Επενδυτή της 31-7-2010)
(3) (4) : Άρθρο κας Χ. Πουλίδου (Κόσµος του Επενδυτή
της 31-7-2010)
(5) (6) : "Η Γεωπολιτική και Στρατιωτική Ισχύς της
Τουρκίας" του Χρήστου Μηνάγια. 
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Προς ∆υσµάς έχουν στρέψει το βλέµµα τους οι
Τούρκοι, ακολουθώντας µια οργανωµένη πολιτική µε
στόχο να καταστούν και επίσηµα η ισχυρότερη
οικονοµική δύναµη της περιοχής, κάτι που σε επίπεδο
δεικτών αποδεικνύεται µέρα µε την ηµέρα. Στον δρόµο
αυτό τα συµφέροντά τους νοµοτελειακά τους οδηγούν
στην Ελλάδα, εκφράζοντας πλέον ποικιλοτρόπως το
ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στη χώρα µας.

Η φηµολογία περί ενδιαφέροντος της TC Ziraat
Bankasi, της αγροτικής τράπεζας της Τουρκίας που
αποτελεί παράλληλα και το µεγαλύτερο κρατικό
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της χώρας για την δική µας
ΑΤΕΒank µπορεί να µην επιβεβαιώνεται, αλλά δεν
δείχνει να ξαφνιάζει κανέναν.

Οικονοµικοί παράγοντες αλλά και αναλυτές
θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό το να βολιδοσκοπεί ο
τουρκικός επιχειρηµατικός κόσµος την ελληνική αγορά,
αφού πρώτον η Ελλάδα είναι η πλησιέστερη στην
Τουρκία χώρα - µέλος της Ευρωζώνης. Μάλιστα τα
δηµοσιονοµικά και οικονοµικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει τα οποία και επηρεάζουν άµεσα τις
ελληνικές επιχειρήσεις, "γεννάνε" πολλούς ελκυστικούς
προς εξαγορά στόχους. Και ενώ η ελληνική οικονοµία
µπαίνει στην ύφεση, η τουρκική έχει µπει σε πορεία
ανάκαµψης οικονοµία της, πυροδοτώντας σενάρια για
άλλοτε επιθετικές και άλλοτε κοινή συναινέσει
εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Και όχι άδικα. Στο πρώτο τρίµηνο του 2010 το
ΑΕΠ της γειτονικής χώρας "έτρεξε" µε ρυθµό 11,7%,
ενώ η τουρκική οικονοµία κατέγραφε θετικό πρόσηµο
6% στο τελευταίο τρίµηνο της περσινής χρονιάς.
Ωστόσο, στο σύνολο του 2009 η ανάπτυξη στην χώρα
ήταν 4,7%, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους οι
αναλυτές εκτιµούσαν πως θα κινηθεί στο 5,2% και ο
ΟΟΣΑ έδινε outlook της τάξης του 6,8%.

Μόλις χθες, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
αναθεώρησε καθοδικά την πρόβλεψη για τον
πληθωρισµό εκτιµώντας πως θα διαµορφωθεί στο τέλος
του έτους στο 7,5% από 8,4% που είχε προβλέψει τον
Απρίλιο.

Ως αποτέλεσµα αυτών των ανακοινώσεων, το

Χρηµατιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέρριψε ένα
ακόµη ρεκόρ, µε τον βασικό δείκτη ISE-100 να κλείνει
πάνω από τις 60.500 µονάδες, που αποτελεί το
υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 1990. Το
τουρκικό χρηµατιστήριο "φλέρταρε" εδώ και καιρό µε
τις 60.000 µονάδες, καθώς είχε καταγράψει το
τελευταίο ρεκόρ στα µέσα Απριλίου, κλείνοντας τις
59.771 µονάδες. Το φράγµα των 60.000 µονάδων το
πέρασε στις 23 Ιουλίου "χτυπώντας" την οροφή των
60.112 µονάδων.

Το 2009 το Χρηµατιστήριο της
Κωνσταντινούπολης κατέγραψε κέρδη της τάξης του
70%, χάρη στις µαζικές εισροές ξένων επενδυτών και
τις αγορές µετοχών και οµολόγων.

Η προσπάθεια ανοικοδόµησης της σύγχρονης
οικονοµικής τουρκικής "αυτοκρατορίας" αποδίδεται
εξολοκλήρου στους δύο ισχυρούς πολιτικούς άνδρες της
χώρας, στον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν και τον
αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών
Αλί Μπαµπατζάν. Οι δύο πολιτικοί έβαλαν τις βάσεις
για την χαλιναγώγηση των δηµοσίων δαπανών και
παράλληλα προώθησαν ιδιωτικοποιήσεις κρατικών
επιχειρήσεων αξίας 30 δισεκατοµµυρίων δολαρίων,
ενίσχυσαν τις χρηµατοοικονοµικές ρυθµιστικές αρχές
και εισήγαγαν αυστηρότερες απαιτήσεις αποθεµατικών
κεφαλαίων για τις τράπεζες.

Οι Τούρκοι περνούν το Αιγαίο

Την... Τούρκων Ανάβαση την διαπιστώνει η
ελληνική αγορά εδώ και περίπου 2-3 χρόνια, µε αργά
αλλά σταθερά βήµατα, µε αποτέλεσµα οι τουρκικές
επενδύσεις στη χώρα µας ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ,
σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας
Οικονοµικών της Τουρκίας,

Ξεκινώντας αρχικά από τις περιοχές της
Θράκης όπου είναι έντονο το µουσουλµανικό στοιχείο,
επιχειρήσεις τουρκικού ενδιαφέροντος επεκτείνονται
σταδιακά και σε µεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη
και η Αθήνα.

Η αρχή έγινε ουσιαστικά µε την Ziraat Bank, η
οποία επέστρεψε το 2008 στην Ελλάδα... µετά από 94
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Της Ρόης Χάικου
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Το άρθρο αυτό στάλθηκε απο την ηλεκτρονική δ/νση: roi.haikou@capital.gr
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χρόνια. Οι φήµες λένε ότι αφορµή για το
επενδυτικό άνοιγµα της Ziraat στην
Ελλάδα στάθηκε η "ταλαιπωρία" του
διευθυντή διεθνών σχέσεων της τράπεζας
όταν προσπάθησε να ανοίξει λογαριασµό
σε τραπεζικό κατάστηµα της Αθήνας. Η
γραφειοκρατία τον οδήγησε αρχικά να
απευθυνθεί στο εµπορικό τµήµα της
τουρκικής πρεσβείας ώστε να δοθεί λύση
στο πρόβληµά του και εν συνεχεία στην
πρόταση δηµιουργίας υποκαταστήµατος
τουρκικής τράπεζας στην Ελλάδα. 

Με έτος ίδρυσης το 1863, το
παλαιότερο και µεγαλύτερο κρατικό
πιστωτικό ίδρυµα στη γειτονική χώρα, η
αντίστοιχη Αγροτική Τράπεζα της
Τουρκίας, λειτουργούσε στην Μακεδονία
µέχρι το 1914, χορηγώντας δάνεια σε
αγρότες. Η περιουσία της τράπεζας ανερχόταν τότε σε
περίπου 11 εκατ. δραχµές και περιλάµβανε ακίνητα,
που είχαν περιέλθει σε αυτήν από δάνεια κατόπιν
πλειστηριασµών αξίας 7.156.326 δραχµών, ενώ οι
απαιτήσεις προς είσπραξη έφθαναν τα περίπου 5 εκατ. 

Η εκκαθάρισή της από τη Γενική ∆ιοίκηση
Μακεδονίας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1914, υπήχθη
τον Ιανουάριο του 1915 στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας και µετονοµάσθηκε σε Γεωργική Τράπεζα
Μακεδονίας-Ηπείρου, ενώ το 1929 τη διαδέχθηκε η
ATEΒank. 

Τον Μάρτιο του 2007 το ∆Σ της τουρκικής
τράπεζας πήρε την απόφαση και δύο µήνες µετά, η
Ziraat Bank κατέθεσε αίτηση στην Τράπεζα της
Ελλάδος για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
υποκαταστηµάτων στη χώρα µας. 

Η Ziraat είναι ένας τραπεζικός κολοσσός µε
κέρδη πέρυσι στα 3,5 δισ. τουρκικές λίρες, παρουσία σε
18 χώρες, ενώ κατέχει περίπου το 14%του συνολικού
ενεργητικού του τουρκικού τραπεζικού συστήµατος. 

Στην χώρα µας διαθέτει υποκαταστήµατα σε
Αθήνα και Κοµοτηνή, ενώ δροµολογεί και την
δηµιουργία ακόµη τριών, εκ των οποίων και στη Ξάνθη. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος -έστω και υπό
χαρακτήρα φηµών- για την ΑΤΕ δεν είναι η πρώτη...
κρούση της Ziraat προς τις ελληνικές τράπεζες. 

Ο διευθύνων σύµβουλός της Can Akin Caglar
είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι
ελληνικές τράπεζες προσέγγισαν τη διοίκηση της
θέτοντας περιουσιακά στοιχεία τους στα Βαλκάνια

"προς πώληση", αφήνοντας τότε ανοικτό το ενδεχόµενο
εξαγορών. Ανάλογο ενδιαφέρον έχει επιδείξει και µια
ακόµη τουρκική τράπεζα, η Isbank. 

Τουρκικό εµπόριο

Κάθοδο όµως προς την Αθήνα ετοιµάζει και µια
από τις µεγαλύτερες αλυσίδες οικιακού εξοπλισµού και
επίπλων της Τουρκίας, η Istikbal. Η εταιρεία διαθέτει
εξαγωγική δραστηριότητα σε 70 χώρες και την
Αµερική, ενώ στην Ελλάδα έχει αναπτύξει δίκτυο
καταστηµάτων σε Καβάλα, Ορεστιάδα και Σέρρες και
µέσω αντιπροσώπων συµπληρωµατικά σε
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Εύβοια. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο όµιλος έχει
δροµολογήσει επένδυση για τη δηµιουργία ενός
µεγάλου καταστήµατος στο Μαρκόπουλο, ενώ
σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου του σε όλη τη
χώρα µέσω franchise. 

Επίσης, η τουρκική εταιρεία τροφίµων Mado
ανακοίνωσε πρόσφατα πως σχεδιάζει να δηµιουργήσει
µονάδα παραγωγής στην Ελλάδα µε σκοπό να
επεκταθεί µέσω εξαγωγών και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
καθώς οι επικεφαλής της εκτιµούν πως είναι
ευκολότερο να πραγµατοποιηθούν εξαγωγές από µία
χώρα µέλος της Ε.Ε., παρά από την ίδια την Τουρκία. 

Στη χώρα µας είναι ήδη παρούσες αρκετές
εταιρείες ένδυσης και υπόδησης από τη γείτονα χώρα
και µάλιστα, µερικές από τα πιο γνωστά της brands,
όπως είναι οι Ipekyol, Koton, Mavi Jeans, Inci Shoes
και Gizia. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν καταστήµατα
σε ιδιαίτερα εµπορικά σηµεία στο Μαρούσι, τη
Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. 
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Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τρέχουν µε
ταχύτατους ρυθµούς και τα αποτελέσµατα (επιτυχή ή
όχι) ίσως δεν θα αργήσουν να φανούν. Στο παιγνίδι
εκτός των παραδοσιακών παικτών αρχίζουν να
συµµετέχουν ή έστω προσπαθούν να λάβουν µέρος και
άλλοι παίκτες όπως η Γαλλία και η Ελλάδα(!!). Την
∆ευτέρα 20/9 στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης του
ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος συναντήθηκε µε τον
Ιρανό πρόεδρο Μαχµούτ Αχµαντιµετζάν, συνάντηση που
πολλοί επέκριναν και ότι δεν άρεσε στην Ουάσιγκτον
και Τελ Αβίβ, αλλά έτσι είναι; Αυτό είναι ένα µόνο
κοµµάτι από το πάζλ, που σχηµατίζεται στον απίθανο
κόσµο της Μ. Ανατολής. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα
µε την σειρά:

Την Τρίτη 14/9 άρχισαν στο Αιγυπτιακό θέρετρο
Σαρµ Ελ Σέιχ, στο Σινά, οι απευθείας συνοµιλίες
Ισραηλινών και Παλαιστινίων (Νετανιάχου και Μαχµούτ
Αµπάς), υπό την υψηλή εποπτεία και επίβλεψη της
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χίλαρυ Κλίντον. Την Πέµπτη 16/9 ο
διαπραγµατευτής για την Μέση Ανατολή Τζόρτζ Μίτσελ
πραγµατοποίησε µια αιφνίδια επίσκεψη στην ∆αµασκό
για την επίτευξη µιας σηµαντικής διπλωµατικής
επιτυχίας: Την έναρξη των Σύρο -Ισραηλινών
συνοµιλιών ειρήνης (ακόµη το Ισραήλ ευρίσκεται σε
εµπόλεµη κατάσταση µε την Συρία). Μαζί του µετέφερε
έναν λεπτοµερή χάρτη, µε τις επίσηµες Ισραηλινές
προτάσεις απόσυρσης από τα υψώµατα του Γκολάν, το
οποίο ενεχείρησε στον Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ Άσσαντ.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στις συνοµιλίες του στο
Σαρµ Ελ Σέιχ µε τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχµούτ
Αµπάς αρνήθηκε να µπει σε θέµατα καθορισµού
συνόρων για τα δύο κράτη, το Ισραήλ και το µελλοντικό
Παλαιστινιακό κράτος κατά τις συνοµιλίες του. Ήθελε
να επιλυθούν αρχικά άλλα θέµατα, όπως πχ. Θέµατα
ασφαλείας. Με την Συρία η τακτική του είναι
διαφορετική. Πριν τρεις µήνες ο Νετανιάχου είχε
παρουσιάσει στον Πρόεδρο Οµπάµα λεπτοµερή χάρτη,
όπου παρουσίαζε τις προχωρηµένες (για πολλούς
Ισραηλινούς) θέσεις του Ισραήλ, ώστε να δελεάσει τον
Σύρο Πρόεδρο, για την επίλυση του θέµατος και την
υπογραφή ειρήνης µεταξύ των δύο κρατών. Εδώ να
υποµνησθεί ότι η πρακτική αυτή εφαρµόστηκε το 1977,
µε τον τότε Πρόεδρο της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ, που
αφού δέχτηκε να επισκεφτεί την Ιερουσαλήµ,
αποδέχτηκε τελικά τις Ισραηλινές προτάσεις για την
επιστροφή της χερσονήσου Σινά στην Αίγυπτο και την
υπογραφή ειρήνης µεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια
τακτική εφαρµόζει και τώρα το Ισραήλ, προκειµένου να

επιτύχει έναρξη
συνοµιλιών µε
τελικό σκοπό
την υπογραφή
συµφωνίας
ειρήνης. Εδώ να
διευκρινίσουµε
ότι τα υψώµατα
του Γκολάν
ανήκουν στην
Συρία και είχαν
καταληφθεί από
τα Ισραηλινά
στρατεύµατα
κατά τον πόλεµο
των 6 ηµερών,
το 1967.

Υπάρχει όµως
µια ιδιαίτερη
κατάσταση για την Συρία, η οποία ενοχλεί την
Ιερουσαλήµ και την Ουάσιγκτον. Η ∆αµασκός έχει
ιδιαίτερες σχέσεις φιλίας και στρατιωτικούς -
στρατηγικούς δεσµούς µε το Ιράν και ακόµη βρίσκεται
πίσω υποστηρίζει και φιλοξενεί στο έδαφός της (τις
ηγετικές τους οµάδες), οργανώσεις όπως οι Χεζµπολλάχ,
η Χαµάς, ο Ισλαµικός Τζιχάντ και µερικές άλλες
λιγότερο γνωστές Παλαιστινιακές οργανώσεις, που
θεωρούνται από ΗΠΑ, Ισραήλ και ∆ύση ως
τροµοκρατικές. Παρόλα αυτά ο Νετανιάχου κατά την
επίσκεψή του στις ΗΠΑ, στις 6 Ιουλίου, όταν
παρουσίασε τον χάρτη και το σχέδιό του ζήτησε την
στήριξη των ΗΠΑ. Ο Οµπάµα, η Χίλαρυ Κλίντον και ο
Τζόρτζ Μίτσελ αποδέχτηκαν το Ισραηλινό σχέδιο και
θεώρησαν µάλιστα ότι είναι µια πολύ καλή ευκαιρία να
πιέσουν διπλωµατικά τον Πρόεδρο Άσαντ για την
επίτευξη ειρήνης, καθόσον επιστρέφονται πίσω τα
υψώµατα του Γκολάν, η αιτία έχθρας και µίσους και
παράλληλα η επιδίωξη και ο τελικός ΑΝΣΚ των Σύρων,
µια προσφορά που δεν θα µπορούσε να µην δεχτεί η
Συρία.
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ο Νικολά
Σαρκοζί είδε τον χάρτη του Νετανιάχου ανέλαβε αµέσως
πρωτοβουλία. Όρισε τον διπλωµάτη Ζαν Κλώντ
Κουσεράν ως ειδικό διαπραγµατευτή για την προώθηση

Η ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΡΑΗΛ -ΣΥΡΙΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΡΑΗΛ -ΣΥΡΙΑΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΑΝ.ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΑΝ.

ΜΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΜΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Του Υποστρατήγουε.α. Ιωάννου Μπαλτζώη
Χάρτης µε το υψίπεδο του Γκολάν.
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των Σύρο-Ισραηλινών συνοµιλιών ειρήνης. Ο Κουσεράν
ανάλαβε δουλειά και µετέβη  στην ∆αµασκό την ∆ευτέρα
13/9 και είχε µυστικές και πολύ προσωπικές
συνοµιλίες µε τον Πρόεδρο Άσσαντ. Μετά από αυτές τις
συνοµιλίες ο Πρόεδρος Σαρκοζί ενηµέρωσε τον Πρόεδρο
και την ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ότι η πόρτα ήταν πλέον
ανοικτή για τον  διαπραγµατευτή Τζόρτζ Μίτσελ, να
παρουσιάσει στον Σύρο Πρόεδρο τον χάρτη και τις
προτάσεις του Ισραήλ, όπερ και εγένετο µετά από τρεις
ηµέρες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ο Νετανιάχου
ενηµέρωσε τους Οµπάµα και Σαρκοζί για  τον χάρτη και
τις προτάσεις του για ειρήνευση µε την Συρία, κανείς
άλλος στην Ισραηλινή κυβέρνηση, εκτός του ΥΠΑΜ
Εχούντ Μπαράκ δεν γνώριζε το παραµικρό.

Οι Ισραηλινές προτάσεις για αποχώρηση από το Γκολάν.

Τα υψίπεδα του Γκολάν είναι µια περιοχή, ένα πλατό,
ένα οροπέδιο 1800 τετρ. ΚΜ, βορείως της λίµνης της
Γαλιλαίας,  εκ των οποίων η Συρία κατέχει τα 600 τετρ.
ΚΜ και το Ισραήλ τα 1200 τετρ. ΚΜ. Το Ισραήλ
κατέλαβε και κατέχει από το 1967 την περιοχή αυτή, που
από άγονη περιοχή την µετέτρεψε σε θερµοκήπιο
παραγωγής όλων των γεωργικών προιόντων. Από το
όροος Χερµόν που κατέχει στα Βόρεια του Γκολάν
κατοπτεύει και απειλεί την ∆αµασκό που απέχει 40 ΚΜ.
Έτσι το Ισραήλ προτείνει την αποχώρηση των
Ισραηλινών δυνάµεων,  µέχρι την λεγόµενη γραµµή
Ridge (Ridge Line), παραχωρώντας στην Συρία, σχεδόν
όλο το Γκολάν, µαζί µε όλες τις υφιστάµενες
κατοικηµένες περιοχές. Οι προτάσεις Νετανιάχου,
δηλαδή για αποχώρηση µέχρι την γραµµή Ridge, όπως
βλέπουµε και στον χάρτη, περιλαµβάνει και την
ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταµού και µάλιστα σε

απόσταση 2,5 ΚΜ από αυτή στα τελευταία υψώµατα του
Γκολάν πριν την κοιλάδα του Ιορδάνη ποταµού, την
κοιλάδα Χούλα και την Θάλασσα (λίµνη) της Γαλιλαίας.
Παρατηρώντας την γραµµή Ridge διαπιστώνουµε ότι
παρέχει τουλάχιστον δύο στρατηγικά πλεονεκτήµατα για
το Ισραήλ, συγκρίνοντας την µε την ολική αποχώρηση
από το Γκολάν µέχρι τον Ιορδάνη ποταµό, που ήταν τα
σύνορα το 1967 :

Α. Το Ισραήλ διατηρώντας τον έλεγχο της
δυτικής και ανατολικής όχθης του Ιορδάνη ποταµού,
διατηρεί τον έλεγχο των υδατίνων πόρων του ποταµού,
που είναι η κύρια υδάτινη πηγή   τροφοδοσίας για το
Ισραήλ. Ακόµη η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ και
στις δύο όχθες του παρέχει την δυνατότητα να µεταφέρει
την στρατιωτική του ισχύ εύκολα και γρήγορα ξανά πίσω
στο υψίπεδο του Γκολάν, σε περίπτωση πολέµου.

Β. Η γραµµή Ridge αποτελεί ένα φυσικό
εµπόδιο για την είσοδο και έξοδο από το Γκολάν.
Παρέχει δε στις κατοικηµένες περιοχές των κοιλάδων

Χούλα και Γαλιλαίας, κάτω από το
Γκολάν ένα στρατιωτικό "τοίχο
ασφαλείας" (military firewall), από
στρατιωτικές ενέργειες, όπως
συνέβαινε πριν από το 1967 και
ακόµη αποτελεί ένα ουσιαστικό
εµπόδιο σε ενδεχόµενη προέλαση
των Συριακών αρµάτων µάχης, σε
περίπτωση επιχειρήσεων, στην
κατεύθυνση από το Γκολάν  προς τις
χαµηλότερες ΒΑ περιοχές του
Ισραήλ.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, ο
Νετανιάχου προσπαθούσε επί
τρίµηνο  να πείσει τον Οµπάµα να
προωθήσει  το σχέδιο ειρήνευσης µε
την Συρία, το οποίο θεωρούσε ότι
είχε µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας,
εν αντιθέσει µε τις διαπραγµατεύσεις
για το Παλαιστινιακό, για τις οποίες
θεωρούσε ότι δεν είχαν ελπίδα, στην

παρούσα φάση. Ακόµη ο Νετανιάχου θεωρεί ότι οι
προτάσεις του, το σχέδιό του  είναι παρεµφερές µε το
σχέδιο του Φρέντερικ Χόφ, του ειδικού σε θέµατα
Συρίας, µέλους της οµάδος του Μίτσελ, ο οποίος
πρότεινε την αποχώρηση των Ισραηλινών σε δύο στάδια
και   µέχρι την γραµµή Ridge.   Έτσι κατά το πρώτο
στάδιο ο Χόφ προτείνει την απόσυρση των Ισραηλινών
µέχρι το κεντρικό Γκολάν, ενώ το Ισραήλ θα διατηρεί
σταθµούς εγκαίρου προειδοποίησης και προχωρηµένα
φυλάκια επί του όρους Χερµόν στα Βόρεια του Γκολάν,
40 ΚΜ από την ∆αµασκό. Ακόµη δε το Ισραήλ θα
κατέχει και τις δύο όχθες του Ιορδάνη ποταµού.
Κατά το δεύτερο στάδιο το Ισραήλ θα κατέχει τις Νότιες
και Ν∆  υπώρειες  του Γκολάν µέχρι τους ποταµούς
Ιορδάνη και Γιαρµούκ, που είναι αδιάβατες σε άρµατα
και ΤΘ, αποτελώντας ακόµη ένα φυσικό εµπόδιο και
παράλληλα µια φυσική προστασία από στρατιωτικές
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ενέργειες της άλλης πλευράς. Το Ισραήλ θα µπορούσε να
αποσυρθεί ∆υτικά του Ιορδάνη ποταµού µετά από
χρόνια, όταν η ειρήνη θα έχει εµπεδωθεί και οι σχέσεις
εµπιστοσύνης  µε την Συρία θα έχουν αποκατασταθεί
πλήρως. Όπως βλέπουµε τα δύο σχέδια είναι παρεµφερή
και για αυτό τον λόγο ο Νετανιάχου είναι έτοιµος να
πραγµατοποιήσει τροποποιήσεις στο σχέδιό του,
υιοθετώντας διάφορες προτάσεις από το σχέδιο Χοφ.
Φυσικά ο Χοφ έχει ενηµερώσει τον Πρόεδρο Άσσαντ
της Συρίας, ότι για την έναρξη και την πρόοδο των
διεργασιών θα πρέπει να λάβει αποστάσεις από
Οργανώσεις που οι Αµερικανοί (και οι Ισραηλινοί και η
∆ύση) θεωρούν τροµοκρατικές, όπως η Χεζµπολλάχ, η
Χαµάς, Ισλαµικός Τζιχάντ κλπ. 
Τα γεγονότα  στην Μέση Ανατολή είναι πολύ
ενδιαφέροντα και οι εξελίξεις αναµένονται ραγδαίες και
καθοριστικές. Και φυσικά δεν αφορούν µόνο την
περιοχή αυτή, αλλά επηρεάζουν και όλη την Ανατολική
Μεσόγειο, συµπεριλαµβανοµένης και της δικής µας
περιοχής, ασχέτως αν εµείς ζώντας στον  µικρόκοσµό
µας, µεγενθύνοντας µόνο τα καθηµερινά µας
προβλήµατα αδιαφορούµε για τα µεγάλα και
καθοριστικά που γίνονται γύρω µας και τα οποία θα τα
αντιληφθούµε όταν µας επηρεάσουν καθοριστικά. Η
Ελλάδα θα πρέπει να έχει λόγο για τα τεκταινόµενα στην
περιοχή µας και όσο µπορούµε να συµµετέχουµε.
Εκτιµούµε ότι η συνάντηση Παπανδρέου-
Αχµαντιµετζάν, αν και επικρίθηκε από πολλούς και
φάνηκε ότι δυσαρεστεί τους φίλους Αµερικανούς και
(τώρα) Ισραηλινούς, είχε τελικά την έγκριση και των
Αµερικανών και των Ισραηλινών. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός, αξιοποιώντας σωστά την καλή σχέση της
χώρας µας µε τον  Αραβικό κόσµο (οι Ιρανοί δεν είναι
Άραβες αλλά Πέρσες, µεγάλη η διαφορά τους για τους
γνωρίζοντες) πήρε επαφή µε το στοχευµένο (από
Αµερικανούς και Ισραηλινούς) Ιράν και το µαύρο
πρόβατο τον Πρόεδρο Αχµαντιµετζάν, µεταφέροντας
µηνύµατα εκατέρωθεν. Λεπτοµέρειες δεν γνωρίζουµε
(έτσι είναι στην µυστική διπλωµατία), αλλά σίγουρα είχε
διερευνητικό χαρακτήρα και είχε την έγκριση των
Αµερικανών, οι οποίοι αναζητούν διαύλους επικοινωνίας
µε τους εχθρούς των, µέσω άλλων. 
Σε ότι δε αφορά τα τεκταινόµενα και τις µυστικές
διαβουλεύσεις για την έναρξη διεργασιών ειρήνευσης
µεταξύ Ισραήλ και Συρίας και φυσικά επιστροφής των
υψωµάτων του Γκολάν στην Συρία, όπου και ανήκουν,
εκτιµούµε ότι ενδεχοµένως να είναι η έκπληξη από την
Μ. Ανατολή, το ανεπάντεχο γεγονός που δεν περιµέναµε.
Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ ήταν ένα θέµα
που σαν πολύ βραδύκαυστο φυτίλι σιγόκαιε από καιρό
και φαίνεται ότι πλέον ωρίµασε ή µάλλον είναι έτοιµο να
εκραγεί για τα καλά και για το καλό της περιοχής. Οι
Ισραηλινοί σαν έτοιµοι από καιρό θέλουν στα σοβαρά να
επιλύσουν αυτό το θέµα, παραχωρώντας το Γκολάν,
εξασφαλίζοντας όµως θέµατα εθνικής ασφαλείας και
αποτροπής εχθρικών ενεργειών. Παράλληλα το Ισραήλ
θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των υδάτινων πόρων του

Ιορδάνη ποταµού, καθόσον το νερό είναι το υπό έλλειψη
αγαθό του Ισραήλ.  Ο Σύριος Πρόεδρος σύρεται
αναγκαστικά στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και δεν
µπορεί να αρνηθεί. Του προσφέρεται αυτό που έχασε η
Συρία στον πόλεµο του 1967, αυτό που της ανήκει, αυτό
που είναι το όνειρο για τον Συριακό λαό, αυτό που δεν
µπόρεσε να πάρει µε τον πόλεµο της εξιλέωσης το 1973,
αυτό που είναι το θέµα παρατεταµένης έχθρας και
µίσους κατά του Ισραήλ, τα υψώµατα του Γκολάν. Πως
µπορεί να αρνηθεί τις διαπραγµατεύσεις  και τι θα πει
στον λαό του ο Σύρος Πρόεδρος; Ότι δεν
διαπραγµατεύεται µε τους Σιωνιστές, όπως έλεγαν µέχρι
τώρα. Εδώ σου παραχωρούνται ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ,
χωρίς αίµα, τα δικά σου εδάφη, που τα έχεις απολέσει
προ 43 ετών και εσύ µπορείς να αρνηθείς;  ∆εν µπορείς
να αγνοήσεις τις διαπραγµατεύσεις, έστω και αν δεν
ικανοποιείσαι στο 100%.  Βέβαια το τίµηµα για τη Συρία
θα είναι πολύ µεγάλο και θα αφορά τη διακοπή των
σχέσεων και της µισθοτροφοδοσίας των εξτρεµιστικών
οργανώσεων, που προαναφέραµε, καθώς και το να
απαρνηθείς σχέσεις φιλίας και στρατιωτικής
συνεργασίας µε το Ιράν. Ο Σύρος Πρόεδρος θα πρέπει
να αποφασίσει µε γνώµονα το καλό του λαού του. Το
ερώτηµα είναι γιατί το κάνει το Ισραήλ, γιατί παραχωρεί
µια περιοχή, που από άγονο υψίπεδο, το έχει µετατρέψει
σε γη της επαγγελίας στην κυριολεξία, ένα κήπο της
Εδέµ, µε εξαίρετα προϊόντα όπως τα περίφηµα κρασιά
του;

Μα είναι φανερό. Επιλύει έτσι οριστικά τα
περισσότερα προβλήµατά του. Παραχωρώντας το
Γκολάν εξασφαλίζει τα Βόρεια σύνορα του και
ταυτόχρονα αποδυναµώνει και αποστερεί από τους
κυρίους εχθρούς και αντιπάλους του (Ιράν, Χεζµπολλάχ,
Χαµάς, Ισλαµικός Τζιχάντ κλπ) από φιλία, υποστήριξη,
πόρους, φιλοξενία ηγετικών οµάδων και πολλών άλλων
πλεονεκτηµάτων. Αν εξασφαλίσει ειρήνη µε την Συρία
τότε  θα πρέπει να θεωρούµε βέβαιο ότι θα στραφεί
εναντίον των εχθρών του µεθοδικά για να τους
εξοντώσει. Και σε ένα µελλοντικό πόλεµο κατά της
Χεζµπολλάχ (αν και αναβαθµισµένη και ενισχυµένη η
οργάνωση) και της  Χαµάς, το Ισραήλ θα είναι αµείλικτο
και δεν θα επαναλάβει τα λάθη των παρελθόντων
πολέµων. Εξάλλου αυτό δείχνει η επιλογή του νέου
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος αναλαµβάνει
ενωρίτερα του προβλεποµένου. Όσο αφορά το Ιράν, το
έχουµε γράψει και το λέµε ξανά. Αν το Ισραήλ θεωρήσει
ότι το Ιράν είναι στο προτελευταίο στάδιο κατασκευής
ατοµικής βόµβας, τότε θα κτυπήσει σίγουρα,
αδιαφορώντας για τους πάντες και τα πάντα και φυσικά
πιο άνετα αν έχει εξουδετερώσει τους παραδοσιακούς
εχθρούς του, µε ειρηνικό τρόπο την Συρία, µε
στρατιωτικές επιχειρήσεις τις ενοχλητικούς,
εξτρεµιστικές οργανώσεις Χεζµπολλάχ και Χαµάς.
Αναµένουµε πλέον την φανερή διπλωµατία να µας
ενηµερώσει για τα µελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.
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Ελήφθη και κατεχωρήθη ήδη στην Βιβλιοθήκη της
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ το βιβλίο-πόνηµα του κ. Κων/νου Τοµοπούλου
µε τίτλο "Αναζητώντας την Ανθρώπινη Ταυτότητα", έργο
ζωής, οδοιπορικό ενός νου στην αναζήτηση της "συµπαν-
τικής του ταυτότητος" και της σχέσεώς του µε τον "λόγον"
σε τελευταία ανάλυση, µέσα από το "γνώθι σ΄αυτόν" όπως
ο ίδιος επισηµαίνει στον πρόλογό του.

Τη συνέχεια της παρουσιάσεως του βιβλίου θα έχει
ο εµπνευσµένος και µεστός πρόλογος του Επιµελητού κ.
Ιωάννου Γ. Γεωργούλα, Καθηγητού Οικονοµετρίας, ∆ιοι-
κητικής Οικονοµίας και Εφηρµοσµένου Μάρκετινγκ,
φίλου της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, του οποίου δωρεά αποτελεί το
ληφθέν τεύχος.

Γράφει λοιπόν ο κ. Γεωργούλας :
"Όταν αισθάνεταί τις συσσωρευµένη την πίεσιν εκ

των όσων γύρωθεν λαµβάνουν καθηµερινώς χώραν και
προκαλούν πικρίαν και απογοήτευσιν, είναι φυσικόν να
απολαµβάνη, ως αντίρροπον, ηθικήν ικανοποίησιν όταν
δίδεται η ευκαιρία να συγγράφη ή εξ ίσου να επιµελείται
βιβλία πνευµατικότητος και προβληµατισµού. Υπογραµ-
µίζεται τούτο, διότι ο υποφαινόµενος ταπεινώς δηλοί ότι ο
πνευµατικός παράγων έχει και θα έχει πρωτεύουσα θέσιν
και φυσικά διαχρονικότητα - κάτι που δεν συµβαίνει µε τα
υλικά αγαθά, που δυστυχώς αποτελούν εις πολλάς
περιπτώσεις αυτοσκοπό!

Η αποπροσανατολιστική άποψις των υλιστών,
αλλά και της αποτυχηµένης ψεύτικης κουλτούρας, ότι
µόνο η υλική εργατική δύναµις παράγει, έχει "ξεφτίσει",
διότι η πνευµατική παραγωγή είναι, που στηρίζει ακόµη
τον άνθρωπο - έστω αυτόν τον κουρασµένο και γηρασµένο
ψυχολογικώς άνθρωπο του 21ου αιώνος. Η έννοια της
παραγωγής συνήθως ταυτίζεται µε την απόκτησιν υλικών
αγαθών. Αυτή δυστυχώς η "αξιωµατική" αντίληψις έχει
οδηγήσει τον σηµερινόν άνθρωπον εις την τελµάτωσιν,
αφού η παραγωγή µόνο υλικών αγαθών είναι καθ΄εαυτή
αδιέξοδο, µε εµφανείς ψυχολογικάς παρενεργείας και
νευροφυτικάς αγκυλώσεις εις την πλειονότητα της
νεολαίας - δηλαδή τον µελλοντικό κοινωνικό ιστό.

Την επιµέλειαν - παρά την σκληρή εργασία που
απήτει - του βιβλίου του Dr Κων/νου Θ. Τοµοπούλου,
ανέλαβον δια τους κάτωθι εν συνόψει λόγους :

α. Παρακολουθώ πλέον των είκοσι ετών (και
εις πολλάς περιπτώσεις έχουµε συνεργασθεί) τον Dr
Κων/νον Θ. Τοµόπουλο και έχω διαπιστώσει τις αντιλήψεις
του, η γνώσις του και γενικώς η πνευµατικότητά του έχουν
ουχί µόνον µία ξεχωριστήν ευρύτητα, αλλά εις ενίας
περιπτώσεις είναι απολύτως πρωτοποριακαί και αναµφι-
βόλως συµβάλλουν εις ένα προβληµατισµό επαναπροσδ-
ιορισµού ωρισµένων βασικών αντιλήψεων από τον "έλ-
λογον ζώον" - τον άνθρωπο.

β. Ως "πρόκλησις". Και όντως ήτο "πρό-
κλησις" να επιµεληθεί τις ένα βιβλίον σκέψεων, αντιλή-
ψεων, συγκρούσεων, αντιθέσεων και συνθέσεων περίπου

τεσσαράκοντα ετών και µάλιστα εις τρεις "τύπους" ελλη-
νικής γλώσσης, αφού η αγραµµατωσύνη της "νέας ιντελ-
λιγκένσιας" δεν ηδυνήθη να σεβασθεί την "ροήν" της ελ-
ληνικής γλώσσης, αλλά µε διαφόρους αυθαιρέτους πα-
ρεµβάσεις (π.χ. νόµους, νοµοθετικές ρυθµίσεις κ.λ.π.)
προσήρµοζε την εθνικήν γλώσσαν κατά το δοκούν µίας
"εσωτερικής" και ξένης ανθελληνικής προπαγάνδας - ως
αυτή της δηλώσεως του ανεκδιηγήτου και µε πορωµένην
συνείδησιν - του πάλαι ποτέ Υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ κ. Κίσιγκερ!

Ευτυχώς εις την όντως "τιτάνεια" προσπάθεια να
συνδέσωµεν (εις ό,τι αφορούσε το γλωσσικον) τα "ασύν-
δετα" εβοήθησαν οι κυρίες : Φλώρα Βλάχου - πτυχιούχος
Φιλοσοφικής του Παν/µίου Αθηνών και η Βασιλική Λ.
Καρατώλου-Γεωργούλα, ∆ικηγόρος. Η προσφορά του κ.
Αθ. Καρβουνάκη (υπεύθυνου των Computers του Ι.C.S. &
GASCI International) ήτο πολύ σηµαντική Η υποµονή του
στην συνεχή επανάληψιν γραφής των κειµένων ήτο
υποδειγµατική. Παρά ταύτα, εις τον τοµέα αυτόν ο
αναγνώστης θα επισηµάνει παραλήψεις, αλλά πάντοτε
πιστεύουµε εις µίαν καλόπιστον κριτικήν. Άλλωστε ο
στόχος του βιβλίου δεν αλλοιώνεται. Το, ανά χείρας,
βιβλίον είναι ένα σύγγραµµα µε βάθος χρόνου. Οι σκέψεις,
απόψεις και προτάσεις του συγγραφέως δεν εγράφησαν
ένα ωρισµένο χρονικό διάστηµα, αλλά είναι δοκίµια,
διαλέξεις κ.λ.π. περίπου τεσσαράκοντα ετών! Παρά το
µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα, η έρευνα του συγγραφέως
εις την αναζήτησιν της "Ανθρωπίνης ταυτότητος" δεν έχει
ουσιώδεις αποκλίσεις. Εις τον τοµέα αυτόν - κοµβικό
σηµείο - εθεωρήσαµε σκόπιµο - πέραν των άλλων που θα
αναφερθούν περαιτέρω - να χωρίσουµε το βιβλίο του
συγγραφέως εις τρεις βασικάς ενότητας µε βασική θέσιν
τον "χρόνο". ∆ηλαδή, το παρόν βιβλίον χωρίζεται
χρονολογικώς εις τρεις ενότητας. Αυτή η "διαίρεσις" δεν
εγγίζει και φυσικά δεν αλλοιώνει την πνευµατική ροή των
σκέψεων και θέσεων του συγγραφέως. Αυτό εγένετο - και
φρονούµε ότι ορθώς επράξαµε - δια να βοηθήσουµε τον
αναγνώστη, που θα επιθυµούσε να µελετήσει εις βάθος -
ούτως ειπείν - το πρωτότυπο αυτό φιλοσοφικό έργο του
συγγραφέως. Το παρόν βιβλίο - υπό εννοιολογικήν έποψιν
- είναι ενιαίο και ο καταµερισµός δεν είναι πνευµατικός,
αλλά τεχνικός και αυτό θα το διαπιστώσει ο αναγνώστης -
δηλαδή θα διαπιστώσει το αδιάσπαστον της µιας και µόνης
προσπαθείας του συγγραφέως : "Την αναζήτησιν της
ανθρωπίνης ταυτότητος". Ο καταµερισµός - προς τούτοις -
των έργων (το παρόν βιβλίο είναι έργο ζωής για τον συγ-
γραφέα) οδηγεί εις την ειδίκευσιν, όπου τινές πολλάκις δεν
επιθυµούν ή αδυνατούν να γίνουν κάτοχοι του όλου -
ενήµεροι όλων των αναπτυχθησοµένων απόψεων και
θεωριών υπό του συγγραφέως. Αυτό, εις την προκειµένην
περίπτωσιν δεν θα ισχύσει, διότι µόνος του ο συγγραφεύς
δεν "σπάει" τους κρίκους της πνευµατικής του αλυσίδος.
Αναπτύσσει ωρισµένους περισσότερον διεξοδικώς, αλλά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
" Α Ν Α Ζ Η Τ Ω Ν Τ Α Σ Τ Η Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α "" Α Ν Α Ζ Η Τ Ω Ν Τ Α Σ Τ Η Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α "

∆ρ Κωνσταντίνου Τοµοπούλου

Υπό Ιωάννου Γ. Γεωργούλα,
Καθηγητού Οικονοµετρίας, ∆ιοικητικής Οικονοµίας

και Εφηρµοσµένου Μάρκετινγκ
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δεν "φάσκει και αντιφάσκει".
Ούτως, οι τρεις ενότητες είναι : (i) Πρώτη ενότητα

(Νοεµ. 1972-1987), (ii) ∆ευτέρα ενότητα (Ιαν. 1993-1998),
(iii) Τρίτη ενότητα (∆εκ. 2000-2009).

Ο ανωτέρω καταµερισµός δεν είναι µόνο
χρονολογικώς - αυστηρώς γράφειν - αλλά ενέχει και την
ιδιαιτερότητα δι΄ης εκφράζεται ο συγγραφεύς δια το ίδιο
πάντοτε θέµα (Αναζητώντας την ανθρώπινη ταυτότητα)
αλλά, εις ενίας περιπτώσεις, υπό διαφορετικήν πνευ -
µατικήν, επιστηµονικήν και φιλοσοφικήν γωνίαν. Και αυτό
είναι βασικό χαρακτηριστικό του συγγραφέως, δηλαδή
ούτως αποδεικνύεται ότι ο συγγραφεύς δεν "εξύπνησε ένα
πρωϊνό" δια να συγγράψει το παρόν βιβλίο! Ο ίδιος αφήνει
τον εαυτό του τελείως ελεύθερο και εκφράζει αυτό δια το
οποίο ωδηγήθη να γράψει. Εις τον διαχωρισµό αυτό των
ενοτήτων, λοιπόν, που προέβηµεν δεν εισχωρήσαµε εις τα
ένδον του συγγραφέως, που εάν τούτο εγένετο, πιθανώς ν'
αλλοίωνε τα ερευνητικά του βήµατα. Ο άνθρωπος
εδηµιουργήθη "εν χρόνω" και εντός του χρόνου τούτου
κατανοεί την ύπαρξίν του - αυτό που κατηνόησε ο
συγγραφεύς - ο οποίος δεν εταυτίσθη µε τον χρόνο, διότι ως
κατ΄επανάληψιν υποστηρίζει - η φύσις είναι αθάνατος και
εκτείνεται εις την αιωνιότητα, ενώ ο χρόνος "κυλάει" εις τα
εφήµερα, από τα οποία και προσµετράται ("χρονούται"). Ο
χρόνος δεν "ετρόµαξε" τον συγγραφέα, αλλά "ετρόµαξε" -
ούτως ειπείν - τον υποφαινόµενο, διότι εις τον χρόνον των
τεσσαράκοντα ετών, ο συγγραφεύς είχε - ως ανήσυχον
πνεύµα - γράψει αρκετά και έπρεπε εις το παρόν βιβλίον να
συµπεριληφθούν µόνον όσα "δένουν" µε την έρευνα της
αναζητήσεως της ανθρωπίνης ταυτότητος.

Εις την επιµέλειαν του παρόντος έργου του Dr
Κων/νου Θ. Τοµοπούλου, προσπαθήσαµε να εφαρµόσωµεν
τον "Νόµον" της αγάπης και αγαλλιάσεως - αρετάς υπό τας
οποίας εµφορείται ο συγγραφεύς - αφού και προσωπικώς
θεωρούµε ότι δεν έχοµεν δικαιώµατα παρεκκλίσεων,
εφ΄όσον "µέσα µας" - στον ανθρώπινο χρόνο - εισήλθε ο
αιώνιος Λόγος του Θεού και µε την ενανθρώπισίν του, ο
θεάνθρωπος-Χριστός, ο οποίος ήναψε το φως της αιω -
νιότητος. Με αυτήν την βάσιν, αλλά και σεβόµενοι την
επιθυµίαν (την προσωπικήν και ερευνητικήν) του συγ -
γραφέως προέβηµεν (µε την συνεργασίαν του συγγραφέως)
εις την - κατά την ταπεινήν µας άποψιν - σταχυολόγησιν
όλων εκείνων των συναφών δηµοσιεύσεων (είτε υπό
µορφήν διαλέξεων, είτε υπό µορφήν δοκιµίων κ.λ.π.), αι
οποίαι και αποτελούν το παρόν έργον, που δίδεται εις τον
αναγνώστην, ως τον τελευταίον κριτήν. Το Φως του
κόσµου, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, που
επιβλέπει τα έργα µας και "αφουγκράζεται" τας ανησυχίας
µας, Αυτός θα κρίνει - και πιστεύουµε τούτο ακραδάντως -
το οδοιπορικό "αναζητήσεως της ανθρωπίνης ταυτότητος"
του συγγραφέως, Dr Κων/νου Θ. Τοµοπούλου.

Η φιλοσοφηµένη µυθολογία έδωσεν, εις όλους,
τρεις διαφόρους µορφάς - τον Σίσυφον, τον Τάνταλον και
τα ∆αναϊδας - την αυτήν έννοιαν της αενάου δοκιµασίας.
Προσέτι όµως ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός µας έδωσεν
και τον Προµηθέα, που µαρτυρεί ότι η Ελλάς εχάρισεν εις
τους λαούς το φως. Μας έδωσεν ο ίδιος πολιτισµός και το
κιβώτιον της Πανδώρας, µε την ελπίδα εις το βάθος. Όµως,
ο θεάνθρωπος-Χριστός ηµών, µας εχάρισεν το Φως της
αιωνιότητος και την Χριστιανικήν ελπίδα, η οποία δεν
πεθαίνει ποτέ - κάτι που "γκρεµίζει για πάντα" το
"κοσµικόν θέσφατον" ότι η ελπίς πεθαίνει τελευταία!

Το παρόν βιβλίον µπορεί να έχη ωρισµένα κενά, να
έχη ωρισµένας ελλείψεις εις ό,τι αφορά την ερµηνείαν, να
µη δίδει απαντήσεις εις όλα τα σκοτεινά σηµεία που
περιβάλλουν ως "σφίγγα" τον σύγχρονον άνθρωπον.
Μπορεί κανείς να µη συµφωνεί εις όλα. Όµως, το παρόν
βιβλίον δεν είναι "ξηρόν". ∆εν είναι ένα απλούν σύγγραµα.
∆εν είναι  µόνον µία κατάθεσις ψυχής. Είναι το φως που
πιστεύοµεν ότι θα συµβάλλη εις το ψυχοσωµατικό
"ξύπνηµα" του ανθρώπου από την "διαρκή νάρκωσιν" που
του έχει επιβάλλει το "Σύστηµα" - αυτή η αόρατος δύναµις,
που επιθυµεί τον άνθρωπον να αισθάνεται "ελαττω -
µατικός" και χωρίς ταυτότητα. Η θεωρητική επιστηµονική
αξία της εργασίας του συγγραφέως διαφαίνεται ως δε -
δοµένη. Φρονούµε ότι και λίαν συντόµως θα αναγνωρισθεί
η πραγµατική αξία αφού - χωρίς επαίνους - θα αναδειχθεί
ότι ο συγγραφεύς "τολµά", µε την, µε προσεκτικά βήµατα,
έρευνά του, να δώσει εις την δηµοσιότητα αυτό που εσ -
κεµµένως και τεχνηέντως αποκρύπτεται, δηλαδή την
πραγµατική ταυτότητα του ανθρώπου. Και αυτό κατα -
γράφεται από ένα επιστήµονα φυσικών επιστηµών - όπερ
έχει και την µεγάλη σηµασία και δίδει απάντησιν εις όλους
εκείνους τους "φιλοσοφούντες" ότι αι φυσικαί επιστήµαι
είναι εις µεγάλο χάσµα µε µία υπερτέρα δύναµιν, που δια
τον συγγραφέα και τον υποφαινόµενον δεν υπάρχει χάσµα,
αλλά και αυτή η ∆ύναµις έχει όνοµα : "Τριαδικός αληθινός
Θεός : Πατήρ, Υιός και Άγιον πνεύµα".

Τέλος, πιστεύοµεν και καταθέτοµεν :
(Ι) Τίποτε δεν έχει γίνει "impromptu". Ο

καθείς εις τον τοµέα του ηργάσθη µε υπευθυνότητα και
"Deo juvante" εξήλθοµεν από το "cul de-sac" και µε "coup
de main" εγκρεµίσαµε το κατεστηµένο των "λιµναζόντων
υδάτων". Με πρωτοπόρον δε τον συγγραφέα να δίδει το
"coup de grece" εις όλους εκείνους, οι οποίοι εσκεµµένως
απέκρυπτον την αλήθεια, δηλαδή να αποδεχθούν την
αληθή "ταυτότητα του ανθρώπου" - κάτι που πρέπει και
οφείλοµεν να υποστηρίζοµεν, αφού η πραγµατική ταυτότης
του ανθρώπου είναι "commune bonum" και ότι το πρώτο
και τελευταίο "denier resort" είναι ο αληθινός "Τριαδικός
Θεός".

(ΙΙ)Φρονούµεν - ως έχοντες την επιµέλειαν του
παρόντος βιβλίου - ότι "jacte est" από τον συγγραφέα Dr
Κων/νον Θ. Τοµόπουλον.

(ΙΙΙ)Το παρόν - πρωτότυπον και πρωτοποριακον
βιβλίον - δεν είναι µία επί πλέον "jeu d' esprit" του "Le beau
monde". Είναι η νέα σελίδα που - Θεία φωτίσει - ο
συγγραφεύς "de jure" θα δηµιουργήσει την σύγκρουσιν, δια
να επικρατήσει η σύνθεσις, δηλαδή ότι ο άνθρωπος - επί
τέλους - να γνωρίζει την ταυτότητά του, γυρίζοντας ούτως
την "πλάτη" στην "id?e fixe" των αρνητών του αυτονοήτου.
Οι αρνηταί, δια του παρόντος βιβλίου, θα ευρεθούν ένα
ηλιόλουστο πρωί "jors de combat" - αυτό που άλλωστε
τους ανήκε από καταβολής κόσµου. ∆υστυχώς, θα είναι
"miserabile visu" δι΄ωρισµένες βαρύγδουπες πέννες διότι
θα παραµείνουν εις τα πολυτελή "συρτάρια" - αφού οι ίδιοι
δεν ηθέλησαν ή τινες - καίτοι πολύ φωνασκούντες - δεν
ηδυνήθησαν να αντιληφθούν πρώτον το "nosce te ipsum"
ίνα προχωρήσουν εις την Αλήθειαν - δηλαδή την ταυτότητα
του ανθρώπου, που µε πλουσίαν Αγάπην παρεχώρησε ο
αληθινός "Τριαδικός Θεός : Πατήρ, Υιός και Άγιον
πνεύµα".
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Το ∆οκίµιον φαντασίας
"Οι ∆ακτυλοδεικτούµενοι" του Κ.
Αργυρόπουλου(1), είναι ιδιαίτερα
επίκαιρο, διατηρεί αµείωτο το
ενδιαφέρον του αναγνώστου κατά
την εξέλιξή του και τελικά αφήνει
ανάµικτα συναισθήµατα θλίψης και
προβληµατισµού, δίχως όµως να
γίνεται καταθλιπτικό, αφού το
κείµενο διανθίζεται µε χιούµορ,
γίνεται άριστη χρήση της ελληνικής
γλώσσας και επιπλέον θίγεται
µεγάλο φάσµα θεµάτων που
απασχολούν τον καθένα είτε ως
άτοµο είτε ως πολίτη και µέλος της
κοινωνίας.

Ο συγγραφέας κατορθώνει να ξεδιπλώσει και να
συνθέσει το παρόν µέσα από τις παρακαταθήκες του
παρελθόντος καθώς και τις επιταγές του µέλλοντος. Το
σενάριο του διηγήµατος, αν και φανταστικό, σχετίζεται
σε σηµαντικό βαθµό µε τις τρέχουσες τάσεις και
εξελίξεις της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων και της
τεχνολογίας. Πάνω από όλα όµως το σενάριο
χρησιµοποιείται ως όχηµα προκειµένου, κατά την πορεία
του, να αναπτυχθούν οι εθνικές, πολιτικές, κοινωνικές,
οικονοµικές, ηθικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές
ανησυχίες του συγγραφέα. Για τον λόγο αυτό η υπόθεση
εξελίσσεται µε σχετικά αργό ρυθµό και προσφέρεται
κυρίως γι' αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο για το
ταξίδι παρά για τον προορισµό.

Σύµφωνα µε το σενάριο η διαχρονικά κακή
φύση του ανθρώπου οδηγεί σε κοινωνική και
διακρατική στασιµότητα των υφισταµένων κακών
σχέσεων µε προϋποθέσεις δυσοίωνες για το µέλλον.
Η βιοτεχνολογική έρευνα των Η.Π.Α. αναλαµβάνει
την δηµιουργία ενός βελτιωµένου τύπου
ανθρώπου/προτύπου, προκειµένου η ανθρωπότης να
οδεύσει προς την αρετή και την εναρµόνισή της µε τη
περιβάλλουσα φύση η οποία, εν πολλοίς, εγγίζει ή και
ταυτίζεται µε το Θείο. Τα δύο πρωτότυπα
δηµιουργήµατα της εταιρείας "Future Eugenesis", ο
Ρόµπερτ και η Ροµπέρτα, µεταφέρονται µυστικά στην
επιλεγείσα περιοχή του Σουλίου της Ηπείρου

προκειµένου να τελειοποιηθούν µε
την απόκτηση ψυχής και εν
συνεχεία να δηµιουργήσουν το
τελειοποιηµένο πρότυπο ανθρώπου,
ως αποτέλεσµα του έρωτά τους.
Τελικώς, µετά από πολλές
περιπέτειες, η πολιτική σκοπιµότης
και η κακή φύση του ανθρώπου
οδηγούν το πείραµα σε αποτυχία,
δίχως όµως αυτό να επηρεάζει την
διαχρονική και ακατανίκητη
επιθυµία του ανθρώπου για
αυτοβελτίωση και για την
απόκτηση της "συνταγής της
ευτυχίας" βασικά συστατικά της
οποίας αποτελούν, κατά τον
συγγραφέα, η γνώση, η συνείδηση

και η αυτογνωσία.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου,
αναδεικνύεται το µεγαλείο της αρχαίας Ελλάδος και
παρατίθενται φιλοσοφικές και επιστηµονικές απόψεις
αρχαίων προγόνων µας όπως του Πλάτωνος,
Αριστοτέλους, Επίκουρου, Αναξαγόρα, Θεόφραστου,
Σωκράτους, Ηράκλειτου, Κλεόβουλου κ.λ.π..
Παράλληλα αναδεικνύεται γλαφυρά το θλιβερό παρόν
της Ελλάδος της διαφθοράς, της ανηθικότητος, του
εφησυχασµού, της αδιαφορίας, της κακής παιδείας,
της ελλείψεως προτύπων, της γραφειοκρατίας, της
ηττοπάθειας, των γραφικών πολιτικών ταγών,
διεφθαρµένων δηµοσιογράφων, της υπογεννητικότητος,
της φοροδιαφυγής, των επιχειρηµατικών συµφερόντων,
της απώλειας της γλώσσας µας, των λαθροµεταναστών
και της διαχειριστικής πολιτικής δίχως όραµα και εθνική
στρατηγική. Μέσα από τις σκέψεις, τα σχέδια και τις
πράξεις χαρακτήρων προερχοµένων από το γειτονικό
περιβάλλον της χώρας µας και την διεθνή κοινότητα, ο
συγγραφέας εκδηλώνει την έντονη ανησυχία του για τα
σοβούντα εθνικά µας θέµατα, τα θέµατα εσωτερικής
ασφαλείας της χώρας και επιπλήττει την κοινωνική
αδιαφορία και το πνεύµα "παγκοσµιοποιήσεως",
"προοδευτισµού" και "πολυπολιτισµικότητος", την
επιλογή των οποίων θεωρεί ως δούρειο ίππο για ένα
µικρό έθνος που το οδηγούν στον αυτοαφανισµό του.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΉ

“Οι δακτυλοδεικτούµενοι”“Οι δακτυλοδεικτούµενοι”
∆οκίµιον Φαντασίας του Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Υπό Αντιναυάρχου ε.α. Βασιλείου Μαρτζούκου Π.Ν.
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Ο Κ. Αργυρόπουλος περιγράφει ζωντανά τους
χαρακτήρες του, ενώ δεν χάνει ευκαιρία να συνδέει τις
γλαφυρές περιγραφές των τοπίων της Ηπείρου και του
Ιονίου µε την ιστορία µας. Η ποιητική του προσέγγιση
περιγραφής τοπίων και χαρακτήρων αποκορυφώνεται
όταν εξυµνεί κυριολεκτικά το γυναικείο κάλλος και τον
έρωτα του κεντρικού πρωταγωνιστού Κίµωνα Μαζέττα
για την αµερικανίδα επιστήµονα Μελίτα Ροζάννα Κέην.
Επιπλέον ο συγγραφέας εισάγει τον αναγνώστη σε
αξιόλογο βαθµό στην σύγχρονη τεχνολογία και την
ορολογία της, ενώ αναδεικνύει την αξία της
πληροφορίας και του τρόπου αξιοποιήσεως αυτής. 

Σειρά διαχρονικών προβληµατισµών κοινού
ενδιaφέροντος συνεγείρει τον αναγνώστη και τον
αναγκάζει να ανακαλέσει στην σκέψη του τα δικά του
βιώµατα και τις δικές του απόψεις προκειµένου να τις
αντιπαραθέσει µε αυτές του συγγραφέως. Ενδεικτικά
αναφέρω επιγραµµατικά ορισµένους:
- Τι είναι αλήθεια το "ωραίο"; Είναι συνυφασµένο
µε την νιότη; Υπάρχει ωραίος γέρος;
- Σωστό και λάθος. Ποιά είναι η κλίµακα και τα
κριτήρια του "λάθους";
- Ο θυµός είναι αναξιότης και αδυναµία;
- Η διάθεση προσφοράς κρύβει και ιδιοτέλεια;
- Τι είναι υποκειµενικό και αντικειµενικό; 
- Οι δοξασίες και η λογική µας ως αποτέλεσµα
των ανθρωπίνων διανοητικών δυνατοτήτων είναι όντως
η πραγµατική "λογική";  
- Αποτελεί φαύλο κύκλο η σειρά "πεινώ,
σκοτώνω, κατακτώ, πλουτίζω, παράγω πολιτισµό,
πνεύµα και δηµοκρατία, εξάγω τον πολιτισµό µου
καταστρέφοντας άλλους πολιτισµούς, ναυάγιο και
καταστροφή πολιτισµού µου, επανασύσταση
διαφορετικοτήτων".
- Μπορώ να έχω ακράδαντη θρησκευτική πίστη
και ταυτόχρονα να εξαίρω την αδιάκοπη έρευνα για την
αλήθεια;
- Έθνος που αποκόπτεται από τις ρίζες του
(γλώσσα, ιστορία, εθνικές επέτειοι κ.λ.π.), µε παράλληλη
διοχέτευση ιδεών περί παγκοσµίου κοινωνίας, έχει
ηµεροµηνία λήξεως; Απαιτείται τα έθνη να έχουν
εθνικοφυλετικά γνωρίσµατα;
- Ποιός φταίει για την Ελλάδα που χάνεται; 
Ξένες µεγάλες και γειτονικές δυνάµεις, διεθνή κέντρα
συνοµωσίας, διεθνείς οργανισµοί, το παγκόσµιο
κεφάλαιο ή οι ίδιοι οι Έλληνες;
- Πεθαίνει ο Ελληνικός και ο ∆υτικός πολιτισµός
λόγω αναδείξεως νέων υπερδυνάµεων;
- Τι ακριβώς σηµαίνει και πως πρέπει να
προσεγγίζεται το φαινόµενο του θανάτου;
- Είναι η ποίηση αναντίστοιχη του ορθολογισµού;
- Ποιός δηµιουργεί την ιστορία; Οι οραµατισµοί,
οι επιστήµονες, οι ηγέτες, οι πόλεµοι, τα πολιτικά
κόµµατα, οι µάζες, το χρήµα ή κάτι άλλο;

- Ο κακός είναι περισσότερο ισχυρός από τον
καλό άνθρωπο (ή λαό);
- Προσεγγίζεται το θείο µε επιστηµονική
προσέγγιση;
- Τι ακριβώς είναι το "ευ ζειν";
- Πως θα ξεφύγουµε από έναν κατασκευασµένο
κόσµο;
- Οι µαξιµαλιστικές υλικές επιδιώξεις είναι θνητές
µαταιότητες ή η ρήση αυτή είναι η παρηγοριά και το
όπιο των φτωχών;
- Ο "άρτος και θεάµατα" αποτελεί εθνική και
κοινωνική δυσλειτουργία που χρήζει αντιµετωπίσεως ή
εξυπηρετεί την εξουσία;
- Αποτελούν οι έξωθεν ντιρεκτίβες (από διεθνείς
οργανισµούς και ξένες κυβερνήσεις) απειλή για την
εθνική κυριαρχία ή προκαλούνται από την πολιτική µας
ηγεσία ως άλλοθι για τις ενέργειές της;
- Το πνεύµα, η ψυχή, η συνείδηση και η βούληση
γεννιούνται και πεθαίνουν µε το σώµα;
- Το σύµπαν αυτοδηµιουργήθηκε;
- ∆ιαµορφώνεται η εκάστοτε κοινωνική αντίληψη
περί ηθικής και αλήθειας από την εξουσία (πολιτική,
θρησκευτική, επιχειρηµατική κ.λ.π.), αναλόγως των
εκάστοτε συµφερόντων της; 
- Ποιές θα έπρεπε να είναι οι ηγετικές ικανότητες
και ποιές απαιτούνται στην τρέχουσα πραγµατικότητα;
- Πως θα αντιδρούσε ένας άνθρωπος
διαποτισµένος µόνο µε αρετές και γνώση, εάν
αντιµετώπιζε την βίαιη και µακράν δικαίου
πραγµατικότητα;
- Στην διεθνή πραγµατικότητα ο ισχυρός
δικαιώνεται πάντοτε;

Οι ανωτέρω προβληµατισµοί αναπτύσσονται στο
κείµενο σε διαφορετικό βαθµό ο καθένας αλλά δεν
εξαντλούνται αφήνοντας έτσι στον αναγνώστη περιθώρια
για περαιτέρω επεξεργασία και σκέψη. 

Το διήγηµα του Κ. Αργυρόπουλου ίσως αποτελεί
παραφωνία ως προς την συντριπτική πλειοψηφία της
σύγχρονης βιβλιογραφίας. Ενδεχοµένως να δεχθεί πυρά
για υπέρµετρο πατριωτισµό και παρωχηµένες
ιδεοληψίες. Κανείς εν τούτοις δεν µπορεί να αρνηθεί ότι
τολµά να πλεύσει αντίθετα στο ρεύµα και να θέσει
βάσιµα σειρά ανησυχιών για το εθνικό και κοινωνικό
µας µέλλον. Τις ανησυχίες αυτές ασφαλώς
συµµερίζονται πολλοί συµπολίτες µας, οι οποίοι όµως
µόνο να τις σκέπτονται ή να τις ψελλίζουν µπορούν,
αφού το παγκοσµιοποιηµένο "προοδευτικό"
πολιτικοεπιχειρηµατικό κατεστηµένο καιροφυλακτεί µε
εκδικητικές διαθέσεις. Τα υγιή κύτταρα της κοινωνίας
παρακολουθούν τον εκµαυλισµό της µε καρτερία,
εγρήγορση και οριακή ανοχή. Κανείς πάντως δεν
γνωρίζει σε ποιό σκαλοπάτι του κατήφορου θα επέλθει η
εκ βάθρων αλλαγή πορείας και η εθνική ανάσταση.

Σεπτέµβριος 2010
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1. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α. Κυπριακό
Ο ενδοκυπριακός διάλογος

βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο κ. Ερό-
γλου αρνήθηκε τη συζήτηση για το
εδαφικό, παρόλο που είναι ένα από
τα κεφάλαια που έχουν καταγραφεί
για διαπραγµάτευση και έθεσε κρι-
τήρια και όρους για το περιουσιακό,
µε στόχο την εξουδετέρωση του δι-
καιώµατος των Ελλήνων να επανα-
κτήσουν τις περιουσίες τους. Κατό-
πιν αυτού ο κ. Χριστόφιας απέσυρε
τις προτάσεις του για το περιουσιακό
και για παραµονή 50.000 εποίκων
και επέστρεψε στη θέση Κληρίδη
και Παπαδόπουλου, για αριθµό που
θα εξαρτηθεί από καθαρά ανθρωπι-
στικά κριτήρια.

Ο κ. Ερόγλου, ενώ παρου-
σιάζεται ως "συνεργάσιµος" συνοµι-
λητής για το Κυπριακό, παρεµβάλλει
συνεχώς εµπόδια µε την κατεύθυνση
της Άγκυρας και δεν παραλείπει να
απειλεί ότι "ή θα επιτευχθεί συµφω-
νία, ή θα συνεχίσουµε το δικό µας
δρόµο", υπονοώντας τη λύση της δι-
χοτοµήσεως.

Οι δύο ηγέτες διαπραγµα-
τεύονται παρασκηνιακά και το θέµα
της Αµµοχώστου κατόπιν της προ-
τάσεως του κ. Χριστόφια, η οποία
προβλέπει την ενεργοποίηση της
νεκρής πόλης υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ ώστε να µπορεί να επιστρέ-
ψουν οι Ε/Κ κάτοικοί της και την
επαναλειτουργία του λιµένα της υπό
την αιγίδα της ΕΕ. Η τουρκική πλευ-
ρά αντιπροτείνει την ανοικοδόµηση
της πόλεως και τη διαχείριση των

περιουσιών από τους Ε/Κ υπό τουρ-
κοκυπριακή διοίκηση. Επίσης ζη-
τούν παράλληλα µε την επαναλει-
τουργία του λιµανιού και αυτήν του
αεροδροµίου της Τύµπου, τα οποία
όµως δεν αποδέχεται η Κύπρος.

Οι όροι που θέτει η Τουρ-
κία δεν είναι δυνατόν να γίνουν
αποδεκτοί από τους Ε/Κ και γι΄
αυτό και αυτή η διαπραγµάτευση
είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.

Ο σύµβουλος του κ. Ερόγ-
λου σε συνέντευξή του σε Σουηδική
εφηµερίδα δήλωσε ότι "για λύση του
Κυπριακού αναλογούν κάποιες ευ-
θύνες στη διεθνή κοινότητα, η οποία
σε περίπτωση αποτυχίας των συ-
νοµιλιών θα πρέπει να εισηγηθεί
εναλλακτική λύση αποδεκτή και από
τους δύο λαούς".

Η Τουρκία επιθυµεί λύση
στα δικά της µέτρα βάζοντας στο
παιχνίδι και την διεθνή κοινότητα
από την οποία περιµένει ένα σχέ-
διο ανάλογο αυτού του "Ανάν". Σε
περίπτωση δε που δεν το επιτύχει
θα θέσει σε εφαρµογή εναλλακτικό
σχέδιο το οποίο θα περιλαµβάνει
σε πρώτη φάση την αναβάθµιση
της Τ/Κ κοινότητος µε την άρση
της αποµονώσεως και την εφαρ-
µογή του απ΄ευθείας εµπορίου µε
την ΕΕ και σε δεύτερη τη διχο-
τόµηση.

Σε σοβαρό ολίσθηµα υπέ-
πεσε ο κ. Χριστόφιας κατηγορώντας
και την Ελλάδα για εισβολή στην

Κύπρο λόγω του πραξικοπήµατος
κατά του Μακαρίου, µε οµιλία του
στο ίδρυµα Brooking της Ουά-
σιγκτον στις 28 Σεπτεµβρίου 2010.

Όταν η Τουρκία έχει τέ-
τοιους εχθρούς, τι τους θέλει τους
φίλους; (κατ΄αντιστροφή της
σχετικής ρήσεως).

Ο πρόεδρος της Ρωσίας κ.
Μεντβέντεφ που επισκέφθηκε την
Κύπρο (7-8 Οκτωβρίου), τάχθηκε
υπέρ µιας λύσης για το Κυπριακό,
χωρίς έξωθεν πιέσεις.

Η αµερικανική εταιρεία
Noble Energy, κατά την παρουσίαση
των ευρηµάτων της στο Χιούστον
του Τέξας, ανακοίνωσε ότι ενετόπισε
σε τµήµα της Κυπριακής ΑΟΖ, µε-
ταξύ Κύπρου και Ισραήλ, πολύ µε-
γάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου.
Το κοίτασµα, σύµφωνα µε δηµο-
σίευµα της κυπριακής εφηµερίδας
"Φιλελεύθερος" περιέχει 300 δισεκ.
κ.µ. τα οποία θα µπορούσαν να κα-
λύψουν τις ανάγκες της Κύπρου για
έναν αιώνα, σύµφωνα µε τους σηµε-
ρινούς ρυθµούς καταναλώσεως.

Κύπρος και Ελλάδα τη-
ρούν σιγή. Γιατί άραγε;

Επίσης πολύ µεγάλα κοιτά-
σµατα πετρελαίου έχουν εντοπιστεί
από ξένους ερευνητές ανοιχτά της
Πέτρας Ρωµιού προς τη Λεµεσό.

β. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
Στις 15 Αυγούστου 2010 ο

Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθο-

Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 16 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου 2010

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς
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λοµαίος τέλεσε θεία λειτουργία στην
Παναγία Σουµελά στην Τραπε ζούν -
τα, κατόπιν αδείας της τουρκικής
κυβερνήσεως, την οποία παρακο -
λούθησαν χιλιάδες Πόντιοι απ΄όλο
τον κόσµο. Ο κ. Ερντογάν δήλωσε
ότι η άδεια δόθηκε, όχι λόγω ευρω -
παϊκών πιέσεων, αλλά σε ένδειξη
καλής θελήσεως της χώρας του, η
οποία έδειξε ότι δεν φοβάται την
ελευθερία των ιδεών. Ταυτόχρονα
όµως ανεκίνησε και θέµα κατασ -
κευής τεµένους στην Αθήνα.

Ο κ. Ερντογάν µε τη χο -
ρήγηση αδείας θέλησε να στείλει
το µήνυµα στην ΕΕ ότι κάνει
σοβαρές προσπάθειες στον τοµέα
των θρησκευτικών ελευθεριών
των µειονοτήτων.

Στο τέλος Οκτωβρίου ανα -
µένεται να εγκριθεί η νέα Πολιτική
Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας,
που είναι γνωστή ως το κόκκινο
βιβλίο, από το Συµβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας. Σ΄αυτή, σύµφωνα µε
πληροφορίες, δεν θα αναφέρονται
ως απειλές η Ρωσία, η Ελλάδα, το
Ιράν, το Ιράκ και η Συρία. Επίσης,
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της "Σαµ -
πάχ" θα απαλειφθεί και το casus
belli που ισχύει σε βάρος της χώρας
µας, για την περίπτωση που επε -
κτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
ν.µ.

Ο κ. Νταβούτογλου, ερω τώ -
µενος από δηµοσιογράφους, δήλωσε
ότι "στο ζήτηµα των 12 ν.µ. η χώρα
του  δεν θα κάνει µονοµερές βήµα.
Με αµοιβαία βήµατα θα αλλάξουν
στάση η Τουρκία και η Ελλάδα, η
µία απέναντι στην άλλη", επαναλαµ -
βάνοντας έτσι την παλαιότερη δή -
λωση του κ. Ερντογάν ότι "το casus
belli θα αρθεί µόνον αν η Ελλάδα
δεσµευτεί ότι δεν θα προβεί σε επέ -
κταση των χωρικών της υδάτων".
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές ο
κ. Παπανδρέου διαπραγµατεύεται µε
την Τουρκία χωρικά ύδατα διαφορο -
ποιηµένου εύρους. Στις περιοχές που
είναι µακρυά από την Τουρκία π.χ.
Ιόνιο θα τα επεκτείνει στα 12 ν.µ.
στις περιοχές που γειτνιάζουν µε
αυτή θα είναι στα 6 ν.µ. και στις
ενδιάµεσες 8-10 ν.µ.

Η τυχόν απάλειψη του ca -
sus belli από την Πολιτική Εθ -
νικής Ασφάλειας της Τουρκίας θα
ήταν µια θετική εξέλιξη, αλλά δεν

θα επέλυε το πρόβληµα γιατί η
απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως
έχει µεγαλύτερη ισχύ από οποιο -
δήποτε έγγραφο. Άρα για την πλή -
ρη απάλειψή του απαιτείται και η
κατάργησή της, η οποία όµως έχει
αποκλειστεί από τους κ.κ. Ερν -
τογάν και Νταβούτογλου, µε τις
προαναφερθείσες δηλώσεις τους.

Ο κ. Νταβούτογλου στις 27
Αυγούστου 2010 δήλωσε ότι "υπάρ -
χουν διαφορετικές θέσεις µε την
Ελλάδα σε διάφορα ζητήµατα, αλλά
ο τρόπος για να αντιµετωπιστούν
είναι ο διάλογος" και σε ερώτηση αν
οι διερευνητικές επαφές µπορεί να
οδηγήσουν σε τερµατισµό των αερο -
µαχιών στο Αιγαίο απάντησε "αυτός
είναι ο στόχος µας. Για ποιο λόγο
γίνονται αυτές οι επαφές αν όχι για
περιορισµό των κινδύνων στο Αι -
γαίο και τη διεύρυνση των τοµέων
του κοινού συµφέροντος; Ελπίζω ότι
κάθε αρνητική κατάσταση θα ξεπε -
ραστεί στη βάση των σχέσεων καλής
γειτονίας". Επίσης ανεφέρθη και
στην επανέναρξη της συζήτησης
περί των Μέτρων Οικοδόµησης
Εµπιστοσύνης, που είχε διακοπεί τα
τελευταία τρία χρόνια γιατί η Τουρ -
κία δεν εφάρµοζε τίποτα απ΄όσα
συµ φωνούσε. Σύµφωνα δε µε πλη -
ρο φορίες στο νέο πακέτο ΜΟΕ που
συζητείται προβλέπεται ότι για κι -
νήσεις εντός του FIR Αθηνών στο
διεθνή εναέριο χώρο θα προηγείται
αλληλοενηµέρωση των αρµοδίων
εθνικών αρχών. 

Αν πράγµατι αυτό συµβαί -
νει, είναι εντελώς απαράδεκτο να
ενηµερώνονται οι τουρκικές αρχές
για τις κινήσεις των ελληνικών
αρχών αφού δεν διέρχονται από
τον τουρκικό χώρο, εν αντιθέσει µε
τα τουρκικά που πρέπει να δια -
σχίσουν τον ελληνικό εναέριο χώ -
ρο για να φτάσουν στο διεθνή. Αυ -
τό και αν είναι παραίτηση από
κυριαρχικό µας δικαίωµα!!!

Ο κ. Νταβούτογλου µε τις
δηλώσεις του, επιβεβαιώνει τις
πληροφορίες ότι ο διάλογος που
άρχισε ο κ. Παπανδρέου, αµέσως
µετά τη νίκη τους στις εκλογές του
Οκτωβρίου 2009, δεν περιορίζεται
µόνο στο θέµα της υφαλοκρη πί -
δας, όπως ανακοινώνεται επισή -
µως, αλλά επεκτείνεται και σε
άλλα ζητήµατα που θέτει η Τουρ -
κία. Η ανταπόκριση της Ελλάδος

στο αίτηµα της Τουρκίας για
διάλογο εφ΄όλης της ύλης δεν είναι
ορθή γιατί έτσι οι µονοµερείς διεκ -
δικήσεις της Τουρκίας εκλαµβά -
νονται από τη διεθνή κοινότητα ως
πολιτικά νοµιµοποιηµένες διµε -
ρείς διαφορές.

Ο Πρόεδρος κ. Γκιουλ κατά
την οµιλία του στη Γενική Συνέ -
λευση του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεµβρίου
2010 ανέφερε ότι "η Τουρκία είναι
αποφασισµένη να επιλύσει όλα τα
εκ ρεµή ζητήµατα  στο Αιγαίο, σε βο -
µέ νη τα κοινά δικαιώµατα και τα
νόµιµα συµφέροντα των δύο χωρών
µε βάση το διεθνές δίκαιο. Το Αιγαίο
πρέπει να καταστεί µια θάλασσα φι -
λίας και συνεργασίας µεταξύ Ελ -
λάδος και Τουρκίας".

Οι κ.κ. Παπανδρέου και
Γκιουλ συναντήθηκαν στη Ν. Υόρκη
στις 22 Σεπτεµβρίου 2010 και σύµ -
φωνα µε διπλωµατικές πηγές, διεπί -
στωσαν ότι προχωρούν ικανο ποιη -
τικά οι διερευνητικές επαφές µεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας και συµφώ -
νησαν ο κ. Νταβούτογλου να επισ -
κε φθεί την Αθήνα τον Οκτώβριο,
ίσως πριν την επίσκεψη του κ. Ερ -
ντογάν, ο οποίος θα συµµετάσχει
στη συνάντηση για την κλιµατική
αλλαγή στη Μεσόγειο που διορ γα -
νώνει η Ελλάδα στις 22 Οκτωβρίου
2010.

Ο κ. Γκιουλ όταν λέει ότι η
Τουρκία επιθυµεί να καταστεί το
Αιγαίο θάλασσα "φιλίας και συνερ -
γασίας" µεταξύ των δύο χωρών
εννοεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
παραιτηθεί των κυριαρχικών της
δικαιωµάτων και να αποδεχθεί όλες
τις παράνοµες διεκδικήσεις της. Η
νέα ναυτική πολιτική, που έχει
σχεδιάσει ο κ. Νταβούτογλου, απο -
βλέπει, πρώτον να καταστήσει το
Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο ζώνη
επιρροής της, δεύτερον να επιβάλει
µε πολιτικά µέσα, χρησιµοποιώντας
και απειλές, συγκυριαρχία στο Αι -
γαίο µέχρι τον 25ο µεσηµβρινό και
τρίτον να απαγορεύσει τον καθο -
ρισµό υφαλοκρηπίδας στο Καστε -
λόριζο δια της οποίας θα ενωθούν οι
Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες
(ΑΟΖ) Ελλάδος και Κύπρου και θα
αποκλειστεί η έξοδός της στην Αν.
Μεσόγειο. Αν γίνει αυτό δεν θα κα -
ταστεί δυνατή η δηµιουργία της
"Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου" που
προωθεί µε Συρία, Λίβανο και Ιορ -
δανία, και θα αποκλειστεί η συµµε -
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τοχή της στην εκµετάλλευση των
πιθανών κοιτασµάτων πετρελαίου
νοτίως Καστελόριζου και ∆. Κύ -
πρου. Για το λόγο αυτό, η Τουρκία
σπεύδει τόσο µε τις διελεύσεις των
ερευνητικών της σκαφών όσο και τις
στρατιωτικές απειλές, να οριοθε τή -
σει µονοµερώς τις περιοχές που
θέλει, έστω και αν δεν της ανήκουν,
να ορίζουν την ΑΟΖ της.

Επειδή µέχρι τώρα ο διά -
λογος µε την Τουρκία, χωρίς να
δέχεται τους όρους του διεθνούς
δικαίου, όχι µόνο δεν αποδίδει αλ -
λά την βοηθά να περνά στη διεθνή
κοινότητα το µήνυµα ότι οι πα -
ράνοµες διεκδικήσεις της είναι
νόµιµες, θα πρέπει να διακοπεί και
η Ελλάδα να αρχίσει να µιλά για
ΑΟΖ, η οποία σύµφωνα µε το
διεθνές δίκαιο έχει υποκαταστήσει
την έννοια της υφαλοκρηπίδος και
δίνει πλεονέκτηµα στην Ελλάδα,
γιατί καθορίζει ρητά ότι νησιά που
κατοικούνται και έχουν οικονο -
µική δραστηριότητα δικαιούνται
ΑΟΖ. Οπωσδήποτε όµως θα
πρέπει να σταµατήσει να συζητά
είτε στις "διµερείς επαφές" είτε
στις συζητήσεις για τα ΜΟΕ τις
µονοµερείς διεκδικήσεις της
Τουρκίας.

γ. Σκοπιανό
Ο αντιπρόεδρος του αλβα νι -

κού κόµµατος DUI κ. Αντέµι δήλωσε
στις 13 Αυγούστου 2010 ότι το κόµ -
µα του θα εξετάσει την αποχώρησή
του από την κυβέρνηση του Γκρου έ -
φσκι αν δεν βρεθεί λύση στο θέµα
του ονόµατος µέχρι τη Σύνοδο Κο -
ρυφής του ΝΑΤΟ, το Νοέµβριο. Ε -
πίσης ο αλβανικής καταγωγής πολι -
τικός αναλυτής κ. Μερσέλ Μπιλαλί
ανέφερε κατά τη διάρκεια του κεν -
τρικού δελτίου ειδήσεως του Τ/Σ Α1
των Σκοπίων, που παρουσίαζε ρε -
πορ τάζ για το θέµα του ονόµατος,
ότι, κατά τη γνώµη του, οι ΗΠΑ και
η ΕΕ θα κουραστούν από την ανευ -
θυνότητα των κυβερνώντων στην
ΠΓ∆Μ και την έλλειψη βούλησης
για λύση των εκκρεµοτήτων που κα -
ταστρέφουν την ευρωατλαντική
προ οπτική της χώρας.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ φαίνεται
ότι αποφάσισαν να χρησιµο ποιή -
σουν δυνατά το αλβανικό χαρτί
προκειµένου να κάµψουν την
αδιαλλαξία του κ. Γκρουέφσκι.
Ίδωµεν!!!

Σε εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
για την Ε΄∆ηµοτικού, που απεσύρθη
λόγω λαθών, παρουσιάζεται ο 16
άκτινος ήλιος της Βεργίνας ως "η
σηµαία όλων των Μακεδόνων στον
κόσµο".

Ο Τουρκικός Συνασπισµός
Αµερικής (TCA), η µεγαλύτερη
τουρκική οµογενειακή οργάνωση
στις ΗΠΑ, χρηµατοδότησε µε 150
χιλ. δολ. την οµογενειακή οργάνωση
των Σκοπιανών (UMD) για να οργα -
νώσει επίσκεψη των συνεργατών 18
Αµερικανών Γερουσιαστών στα
Σκόπια, που πραγµατοποιήθηκε στο
Β΄15νθήµερο του Αυγούστου, µε
σκοπό την προώθηση της Σκοπιανής
προπαγάνδας προκειµένου να αυ -
ξηθεί η επιρροή των θέσεών τους σε
Γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Ο κ. Γκρουέφσκι άρχισε να
υλοποιεί το σχέδιο "Σκόπια 2014" µε
την τοποθέτηση 4 λιονταριών ύψους
5,5 µ. στη γέφυρα Γκότσε (ανά δύο
σε κάθε είσοδο). Μέχρι το 2014 ανα -
µένεται να στηθούν το άγαλµα του
Μ. Αλεξάνδρου ύψους 22,5 µ. και 17
µνηµεία. Επίσης να αναπαλαιωθούν
κτίρια µε την προσθήκη Ιωνικού
ρυθ µού κιόνων και να ανεγερθεί µια
ορθόδοξη εκκλησία. Η αντιπο λίτευ -
ση κατηγορεί τον κ. Γκρουέφσκι για
κοµµατικές σκοπιµότητες, εν όψει
των βουλευτικών εκλογών το 2014
και για διασπάθιση του εθνικού
χρήµατος, υπολογίζοντας ότι το κό -
στος θα υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ.
Επίσης τα 2/3 των Σκοπιανών απορ -
ρίπτουν το σχέδιο σύµφωνα µε δη -
µο σκόπηση του Αµερικανικού Εθ -
νικού Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας, είτε
ως κιτς, είτε ως καταστροφικό για
την εθνική οικονοµία. 

Μετά τις δηλώσεις των κ.κ.
Παπανδρέου και ∆ρούτσα στη Ν.
Υόρκη ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις
υποχωρήσεις της και ότι επιµένει σε
µια ονοµασία για όλες τις χρήσεις ο
κ. Γκρουέφσκι δήλωσε ότι "αυτό κα -
τέδειξε ότι οι Έλληνες εκφράζουν εκ
νέου ακραίες θέσεις, παρά τις ελπί -
δες που δηµιούργησαν την προηγού -
µενη περίοδο για επίλυση του θέ µα -
τος. Η επανάληψη της θέσεως περί
ergo omnes (µια ονοµασία για όλες
τις χρήσεις) καταδεικνύει ότι στην
ελληνική πλευρά δεν υπάρχει µετα -
τόπιση".

Ο κ. Γκρουέφσκι ακύρωσε
την προγραµµατισµένη µετάβασή
του στη Ν. Υόρκη για την 65η Γε -
νική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου,

όπως αναµενόταν, θα συναντιόταν
µε τον Έλληνα πρωθυπουργό και
τον κ. Νίµιτς. Ο κ. Παπανδρέου ά -
φη σε αιχµές κατά του κ. Γκρουέφσκι
λέγοντας στο Υπουργικό Συµβούλιο
στις 27 Σεπτεµβρίου ότι "δυστυχώς
ο πρωθυπουργός της FYROM δεν
ήλθε στη Ν. Υόρκη. Περιµέναµε ότι
θα ήταν µια ευκαιρία να προωθή -
σουµε, δεν λέω ότι θα λύναµε, το
θέµα του ονόµατος".

Εκτιµάται ότι ο Γκ ρουέ -
φσκι µε την κίνηση αυτή ήθελε να
καταδείξει στη ∆ιεθνή Κοινότητα
την αδιαλλαξία του και να την
αναγκάσει να στρέψει τις πιέσεις
προς την Ελλάδα.

Σύµφωνα µε διπλωµατικές
πηγές θα υπάρξουν πιέσεις και προς
τις δύο χώρες για εξεύρεση λύσεως
µέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑ
ΤΟ που θα γίνει το Νοέµβριο στη
Λισαβώνα. Συγκεκριµένα αναµέ -
νεται οι ΗΠΑ να παρουσιάσουν µια
συµβιβαστική φόρµουλα σύµφωνα
µε την οποία, αν η Ελλάδα παραι -
τηθεί από το "εύρος της ονοµασίας"
και δεχθεί τη διπλή ονοµασία, τότε
οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία θα
δεσµευτούν ότι θα χρησιµοποιούν το
νέο όνοµα και στις διµερείς τους
σχέσεις, ενώ θα υπάρξει και ψήφι -
σµα του ΣΑ, το οποίο δεν θα είναι
δεσµευτικό, προς όλα τα κράτη να
πράξουν τα ίδιο. Ο κ. Γκρουέφσκι
όµως ούτε αυτό δέχεται και γι΄αυτό
έχει δηλώσει ότι όποια λύση του επι -
βληθεί θα την θέσει σε δηµοψή φι -
σµα µε την βεβαιότητα ότι θα απορ -
ριφθεί, ενώ η Ελλάδα, απ΄ότι φαίνε -
ται, το µελετά.

Η πρόταση αυτή δεν πρέ -
πει να γίνει αποδεκτή από την
Ελλάδα γιατί η θέση της για "erga
omnes" θα καταντήσει ρητορία
χωρίς αντίκρυσµα και θα αναγ κα -
στεί να τρέχει από χώρα σε χώρα
για να τις πείσει να χρησιµοποιούν
το νέο όνοµα, όπως πράττει τώρα,
για να µην αναγνωριστεί η ΠΓ∆Μ
µε το όνοµα "Μακεδονία". Αν µά -
λιστα οι ΗΠΑ καταφέρουν, χρησι -
µοποιώντας το αλβανικό χαρτί και
την κοινή γνώµη των σκοπιανών
που δείχνουν να έχουν κουραστεί,
να πείσουν τον κ. Γκρουέφσκι να
την αποδεχθεί χωρίς δηµοψή φι -
σµα τότε η Ελλάδα θα έχει υποστεί
µια σοβαρή ήττα.
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Στις 24 Σεπτεµβρίου 2010 η
Συρία αναγνώρισε την ΠΓ∆Μ, µε το
όνοµα "∆ηµοκρατία της Μακε δο -
νίας", όπως έχει γίνει από 128 ακόµη
χώρες. 

Η Ελλάδα απέρριψε την
πρόταση που υπέβαλαν τα Σκόπια
στις 11 Οκτωβρίου για έναρξη των
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε
το όνοµα ΠΓ∆Μ, ενώ παράλληλα θα
συνεχίζοντο οι διαπραγµατεύσεις,
γιατί την έκρινε ως έναν ακόµη
τακτικό ελιγµό τους.

δ. Συνεργασία µε Ισραήλ
Στις 17 Αυγούστου 2010 ο

Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέ -
φθηκε την Αθήνα, σε αναταπόδοση
της επισκέψεως στο Τελ Αβίβ του κ.
Παπανδρέου στις 23 Ιουλίου  2010.
Στις συναντήσεις τους οι δύο πρω -
θυπουργοί συζήτησαν όλα τα θέµατα
συνεργασίας στους τοµείς ασφά -
λειας και αµύνης και συνεφώνησαν
για στρατιωτική συνεργασία µεταξύ
των δύο χωρών, που θα δίνει τη δυ -
να τότητα στο Ισραήλ να χρησι -
µοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο
για εκπαίδευση και ασκήσεις.

Ο κ. Παπανδρέου για να δια -
σκεδάσει τις τυχόν ανησυχίες της
Τουρκίας δήλωσε ότι οι σχέσεις µε
το Ισραήλ δεν είναι ανταγωνιστικές
µε την Τουρκία, ενώ τηλεφώνησε
στους κ.κ. Αµπάς και Μουµπάρακ
και τους ενηµέρωσε για τη συνάν -
τηση πριν την πραγµατοποίησή της.

Το Ισραήλ αναγκάστηκε
να προβεί σ΄αυτή την κίνηση, γιατί
η Τουρκία, λόγω της εντάσεως
στις σχέσεις τους, έπαυσε να δια -
θέτει τον εναέριο χώρο της για
ασκήσεις στην ισραηλινή αεροπο -
ρία. Σε καµιά όµως περίπτωση δεν
θα προκύψει από αυτή την περί -
πτωση αντιτουρ κικός άξονας Ισ -
ραήλ-Ελλάδας και Κύπρου γιατί η
Τουρκία είναι ο µοναδικός πραγ -
µατικός σύµµαχος του Ισραήλ
στην περιοχή και δεν το συµφέρει
η οποιαδήποτε αντιπα λό της. Άλ -
λω στε το Ισραήλ µε την βοή θεια
των ΗΠΑ καταβάλλει προσπά -
θειες για την αποκατάσταση των
σχέσεών του µε την Τουρκία.
ε. Συνεργασία µε Κίνα

Κατά την επίσκεψη του
Κινέζου πρωθυπουργού στην Ελ λά -
δα κ. Ζιµπάο από 1-3 Οκτωβρίου,
υπεγράφησαν δέκα συµφωνίες, µε
τις οποίες διαµορφώνεται ένα ευ -

νοϊκό πλαίσιο για τις κινεζικές επεν -
δύσεις στη χώρα µας, αλλά και για
τις εξαγωγές µας στην Κίνα.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Αλβανία
Τρεις Αλβανοί δολοφόνη -

σαν, εν ψυχρώ, στις 11 Αυγούστου
2010 στη Χειµάρα, τον Βορειο -
ηπειρώτη Αριστοτέλη Γκούµα πέφ -
τοντας µε το αυτοκίνητό τους πάνω
στο δίκυκλο που επέβαινε. Αιτία της
δολοφονίας ήταν ότι µιλούσε ελλη -
νικά εντός του καταστήµατός του. Ο
Σαλί Μπερίσα καταδίκασε τη δολο -
φονία, αλλά τα περισσότερα ΜΜΕ
εµµέσως πλην σαφώς υποστήριξαν
τους δολοφόνους, από τους οποίους
κρατείται µόνο ο ένας. 

Λίγες ηµέρες πριν τη δολο -
φονία ο αυτοαποκαλούµενος "Αλβα -
νικός Εθνικός Στρατός" (UKSH)
ανάρτησε στο διαδίκτυο προκλητική
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει
ότι "ήλθε η ώρα να απαλλαγούν οι
Αλβανοί από τους Σέρβους, τους
Σλαβοµακεδόνες και τους Έλληνες
κατακτητές, οι οποίοι δεν σταµατούν
ούτε στιγµή να σκοτώνουν αθώο
αλβανικό πληθυσµό που ζει στα
πατροπαράδοτα εδάφη τους"!!!

Η ανεξαρτητοποίηση του
Κοσσόβου έχει ανοίξει την όρεξη
για την πραγµατοποίηση του ορά -
µατος της Μεγάλης Αλβανίας και
κάποιοι κύκλοι, µεταξύ των ο -
ποίων και πολλοί πολιτικοί, καλ -
λιεργούν ανθελληνικό κλίµα το
οποίο είναι δυνατόν να λάβει ανε -
ξέλεγκτες διαστάσεις αν δεν αντι -
µετωπιστεί εγκαίρως από τις αλ -
βανικές αρχές, οι οποίες επί του
πα ρόντος περιορίζονται σε φρα σ -
τι κές καταδίκες. Γι΄αυτό η Ελλά -
δα πρέπει να απαιτήσει από την
Αλβανία να ελέγξει τους εθνι κι σ -
τές και σε περίπτωση που δεν το
πράξει να µη συνεναίσει στην
ένταξή της στην ΕΕ. 

β. Βουλγαρία
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 ο

Γενικός ∆ιευθυντής της Βουλγα -
ρικής εταιρείας "BYLGAGAZ" κ.
D. Gogov δήλωσε ότι πιθανότατα
από το 2013 θα τεθεί σε ισχύ η νέα
συµφωνία µε την ρωσική "GAZ -
PROM" για τον αγωγό Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη.

Η αλλαγή της στάσεως της
Βουλγαρίας οφείλεται στο γεγονός
ότι τόσο η Ρωσική όσο και η
Ελληνική πλευρά δέχτηκαν την
εξαγορά ποσοστού της εταιρείας
του αγωγού TRANS-BALKAN
PIPE LINE από εταιρεία αµερικα -
νικών συµφερόντων. Εκείνο που
ανάγκασε τη Ρωσία να αποδεχθεί
αυτή τη λύση ήταν οι απαράδεκτες
απαιτήσεις των Τούρκων για την
κατασκευή του αγωγού Σαµ -
ψούντα-Τσεϊχάν, τον οποίο έβλεπε
ως εναλλακτική λύση του αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
λόγω της Βουλγαρικής αρνήσεως.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για
µια ακόµη φορά την άποψη ότι η
Βουλγαρική κυβέρνηση του κ.
Μπορίσοφ παίζει το χαρτί των
ΗΠΑ στην περιοχή. 

γ. Σερβία - Κόσσοβο
Η Σερβία µετά την απόφαση

του ∆. ∆ικαστηρίου της Χάγης, στις
22 Ιουλίου 2010, ότι η ανακήρυξη
της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν
παραβιάζει τη νοµιµότητα, κατέθεσε
ψήφισµα στο ΣΑ µε το οποίο ζη τού -
σε την καταδίκη της ανεξαρτητο -
ποιήσεως του Κοσσόβου, αλλά υπό
την πίεση της ΕΕ και τις απειλές ότι
αν επιµείνει θα εκτροχιαστεί η ευρω -
παϊκή της πορεία αποδέχθηκε την
τροποποίησή του. Έτσι αντί για κα -
τα δίκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗ
Ε στις 9 Σεπτεµβρίου 2010, υιο θέτη -
σε οµόφωνα ψήφισµα µε το οποίο
καλεί Σερβία και Κόσσοβο σε διά -
λογο και αναθέτει στην ΕΕ τον κο -
ρυ φαίο λόγο για την προώθησή του.

Στις 13 Σεπτεµβρίου 2010 οι
ΥΠΕΞ της ΕΕ συνεφώνησαν, σε
ανταπόδοση της υπακοής της Σερ -
βίας, την συµπερίληψη της υποψη -
φιότητάς της στην ηµερησία διάταξη
της εποµένης συνεδριάσεως του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων
της ΕΕ, τον Οκτώβριο. Το πλαίσιο, ο
τρόπος και ο χρόνος που θα διε -
ξαχθεί ο διάλογος δεν έχουν καθο -
ριστεί ακόµη.

Ο πρόεδρος της Σερβίας κ.
Τάντιτς, απαντώντας στις επικρίσεις
του Γενικού Εισαγγελέα του ∆ικα -
στηρίου της Χάγης για τη µη σύλ -
ληψη των καταζητουµένων εγκλη -
µατιών πολέµου δήλωσε ότι "ακόµη
και αν πάψει το ∆ικαστήριο της
Χάγης να υφίσταται αύριο, εµείς θα
συνεχίσουµε να τους καταζητούµε,
γιατί είναι µια εσωτερική νοµική
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υποχρέωση και µια προϋπόθεση για
συµφιλίωση στην περιοχή". 

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α.Εσωτερική Κατάσταση
Με 58% ΝΑΙ και 42% ΟΧΙ

ενέκριναν οι Τούρκοι τις προτάσεις
του Ερντογάν για την τροπο ποίηση
26 άρθρων του Συντάγµατος, του
οποίου στόχος είναι η αναδιάρ θρω -
ση της δικαστικής εξουσίας και ο
περιορισµός της ισχύος της ιδίας και
του στρατού. Προσήλθε το 77% των
ψηφοφόρων, ενώ απείχε το 90% των
Κούρδων. Οι σηµαντικότερες µε -
ταρ  ρυθµίσεις στον τοµέα της ∆ι -
καιοσύνης θα είναι, η αύξηση των
µελών του Συνταγµατικού ∆ικα -
στηρίου από 11 σε 17 και του Ανω -
τάτου Συµβουλίου ∆ικαστών από 7
σε 21, ενώ η Εθνοσυνέλευση θα
αποκτήσει µεγαλύτερη αρµοδιότητα
στην επιλογή των µελών τους. Στον
τοµέα των Ενόπλων ∆υνάµεων, οι
αξιωµατικοί θα δικάζονται από τα
πολιτικά δικαστήρια για εγκλήµατα
κατά του κράτους, ενώ θα αρθεί και
η ασυλία των ηγετών του πραξικο -
πήµατος του 1980 του οποίου ηγή -
θηκε ο στρατηγός Εβρέν, που διάγει
την ενάτη δεκαετία της ζωής του.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Ερντογάν η
εκπόνηση του Συντάγµατος θα γίνει
µετά τις βουλευτικές εκλογές που θα
γίνουν τον Ιούνιο 2011.

Το "Defense & Foreign Af -
fairs" αναφέρει στην έκδοσή του
Ιου λίου 2010 ότι στους κόλπους του
κυβερνώντος κόµµατος γίνονται
συζητήσεις αν αυτή η περίοδος είναι
ο κατάλληλος χρόνος για να προ -
χωρήσει η χώρα στην ανάπτυξη και
απόκτηση ΠΟ.

Ενώ συνεχίζεται η
κατασκευή του πυρηνικού σταθµού
στο Ακουγιάν στα παράλια της Μ.
Ασίας µε τη συνεργασία της Ρωσίας,
άρχισαν οι συζητήσεις µε τη Ν.
Κορέα για την κατασκευή ενός
ακόµη σταθµού στη Σινώπη του
Πόντου. 

β. Κουρδικό
Το ΡΚΚ παρέτεινε για µια

εβδοµάδα την εκεχειρία που είχε
κηρύξει από τις 13 Αυγούστου 2010
ενώ το συντριπτικό ποσοστό των
Κούρ δων µαθητών προσήλθε κανο -
νικά στα µαθήµατα, αγνοώντας την
έκκληση του ΡΚΚ για πενθήµερη
αποχή, ως µέσου πιέσεως προς την

κυβέρνηση για την άρνησή της να
διδάσκεται η κουρδική γλώσσα.

Ο Σελαχετίν Ντεµιρτάς,
αρχηγός του µεγαλύτερου κουρδι -
κού κόµµατος, καταδικάστηκε στις
28 Σεπτεµβρίου 2010 σε δέκα µήνες
φυλακή µε αναστολή, γιατί πριν τρία
χρόνια είχε δώσει συνέντευξη σε
κουρδικό κανάλι του εξωτερικού,
στην οποία είχε χαρακτηρίσει τον
Οτσαλάν ηγέτη του κουρδικού λαού.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβερ -
νήσεως κ. Τζεµίλ Τσιτσέκ και ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Εργκίν
συναντήθηκαν µε την ηγεσία του
κουρδικού κόµµατος BDP και συ -
ζήτησαν τη δυνατότητα διευθετή -
σεως του Κουρδικού χωρίς αιµα το -
χυσία. Αντιθέτως ο κ. Ερντογάν
απέρριψε το πάγιο αίτηµα των
Κούρδων για τη διδασκαλία στα
σχο λεία της κουρδικής γλώσσας.
Επίσης διέψευσε τις πληροφορίες
ότι διεξάγει συνοµιλίες µε το ΡΚΚ,
δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν
συνοµιλεί µε τροµοκράτες. 

γ. Ενταξιακή Πορεία
Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη

διεύρυνση απέρριψε την πρόταση
του κ. Χριστόφια για συσχετισµό
του απ΄αυθείας εµπορίου ΕΕ και
κατεχοµένων µε την απόδωση της
Αµµοχώστου στους νοµίµους κατοί -
κους της και δήλωσε ότι η Κοµισιόν
"δεν προτίθεται να αποσύρει, να
διαφοροποιήσει ή να προσαρµόσει
την πρότασή της για απ΄ευθείας
εµπόριο µε τη Β. Κύπρο".

Ο κ. Ερντογάν κατά το
γεύµα που παρέθεσε σε Πρέσβεις
στην Άγκυρα ανέφερε ότι δεν τίθεται
θέµα αλλαγής του άξονα της εξω -
τερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι οι
συνταγµατικές τροποποιήσεις θα
φέρουν την Τουρκία πιο κοντά στην
ένταξή της στην ΕΕ.

δ. Σχέσεις µε ΗΠΑ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα

της Financial Times, ο κ. Οµπάµα
έδω σε τελεσίγραφο στον κ. Ερντο -
γάν µε το οποίο εξαρτά τη συνέχιση
πώλησης αµερικανικών όπλων µε
την αλλαγή στάσεως της Άγκυρας
απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ.
Επίσης ότι και η αντιπροσωπεία που
απέστειλε ο κ. Ερντογάν στιν ΗΠΑ
για την εκτόνωση της καταστάσεως
απέτυχε.

Οι σχέσεις των δύο χωρών

εξακολουθούν να βρίσκονται σε
ένταση, λόγω της στηρίξεως από
την Τουρκία του Ιράν και των
φραστικών επιθέσεων κατά του
Ισραήλ και αναµένεται χειροτέ -
ρευση εξ αιτίας της αναµενοµένης
ανακινήσεως της αναγνωρίσεως
της γενοκτονίας των Αρµενίων
µετά τις βουλευτικές και γερου -
σιαστικές εκλογές του Νοεµβρίου.

Ο Αρχηγός του Αµερικα νι -
κού Γενικού Επιτελείου επισκέ φθη -
κε την Τουρκία στις 3 Σεπτεµβρίου
2010 και ζήτησε από τον οµόλογό
του κ. Κοτζανέρ την άδεια διελεύ -
σεως από το έδαφος της Τουρκίας
των αµερικανικών στρατευµάτων
που θα αποχωρήσουν από το Ιράκ.
Αναµένεται να δοθεί η άδεια.

ε. Σχέσεις µε Ισραήλ
Η Τουρκία συνέστησε ανε -

ξάρτητη επιτροπή έρευνας για την
υπόθεση της επιδροµής των ισ -
ραηλινών στο στολίσκο της Green
Peace και θα συντάξει έκθεση η
οποία θα παρουσιαστεί στην επι -
τροπή έρευνας που συνέστησε ο
ΟΗΕ και συνεχίζει το έργο της.

Στα Άδανα γυρίζεται ταινία
µε σενάριο την ισραηλινή επιδροµή
στον στολίσκο των έξι πλοίων που
µετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
στη Γάζα, η οποία θα πυροδοτήσει
ακόµη περισσότερο την ένταση.

ε.Εξωτερική Πολιτική -
∆ιπλωµατία

Ο κ. Γκιουλ µε τις συναν -
τήσεις του στο περιθώριο της Γενι -
κής Συνελεύσεως του ΟΗΕ αλλά και
τις οµιλίες του προσπάθησε να πε -
ράσει το µήνυµα όχι απλά ανερχο -
µένης αλλά κραταιάς περιφερειακής
δυνάµεως.

Η επιλογή του να απορ ρί -
ψει τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο
του Ισραήλ κ. Πέρες και να συναν -
τηθεί µε τον κ. Αχµεν τινεζάντ, έχει
τη δική της σηµειο λογία ως προς
τις προτεραιότητες της Τουρκίας
την παρούσα περίοδο.

Ο κ. Γκιουλ επισκέφθηκε τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη µε στόχο να
ενισχύσει την επιρροή της Τουρκίας
στα Βαλκάνια.
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4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α. Κοµισιόν
Η ΕΕ απέρριψε το αίτηµα

του Λίβυου ηγέτη κ. Καντάφι για τη
διάθεση 5 δις ευρώ ετησίως για να
παρεµποδίσει η χώρα του την πα -
ράνοµη µετανάστευση στις χώρες
της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε τη συµφωνία µε το Πα -
κιστάν για την επαναπροώθηση
όλων των Πακιστανών λαθροµετα -
ναστών που συλλαµβάνονται σε
κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ιεφώνησαν οι
Αριστερά, οι Πράσινοι και οι Φι -
λελεύθεροι γιατί το Πακιστάν δεν
έχει υπογράψει τη συνθήκη της
Γενεύης για τα δικαιώµατα των
προσφύγων και δεν εξασφαλίζονται
οι επαναπροωθούµενοι.

β. Γαλλία
Η Γαλλική κυβέρνηση απέ -

λασε 1.000 Ροµά στη Ρουµανία και
τη Βουλγαρία. Η ΕΕ κατεδίκασε την
ενέργεια και όπως δήλωσε η Επί -
τροπος ∆ικαιοσύνης κ. Βίβιαν Ρέν -
τινγκ η Κοµισιόν θα κινήσει τις
νοµικές διαδικασίες κατά της Γαλ -
λίας µε ενδεχόµενη την παραποµπή
της στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, αν
κριθεί ότι παραβίασε την κοινοτική
νοµοθεσία αναφορικά µε το δικαίω -
µα της ελευθέρας διακινήσεως των
ευρωπαίων πολιτών. 

Από 23 Σεπτεµβρίου η Γαλ -
λία έχει τεθεί σε κατάσταση συ -
ναγερµού, ύστερα από πληροφορίες
των µυστικών υπηρεσιών περί εν -
δεχοµένης τροµοκρατικής επιθέσεως
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο
κ. Σαρκοζί που βρισκόταν στις ΗΠΑ
για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
επέστρεψε εσπευσµένα στο Παρίσι,
ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί
για κίνηση αντιπερισπασµού της
κοινής γνώµης από το οικονοµικό
σκάνδαλο του Υπουργού Εργασίας,
την υπόθεση των Ροµά και τη µή -
νυση που έχουν υποβάλλει οι Ρε -
πόρτερ Χωρίς Σύνορα για παρα -
βίαση της ελευθεροτυπίας.

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση
ψήφισε το νοµοσχέδιο της κυβέρ -
νησης "περί µεταναστών" το οποίο
προβλέπει ακόµη και την αφαίρεση
της  υπηκοότητας σε όσους Γάλλους
ξενικής καταγωγής διαπράττουν
σοβαρά εγκλήµατα.
γ. Γερµανία

Ο πρώην Υπουργός Οικο -

νοµικών στο κρατίδιο του Βερο -
λίνου υποστηρίζει, σε βιβλίο του
που κυκλοφόρησε, ότι οι µουσουλ -
µάνοι υποβαθµίζουν τη γερµανική
κοινωνία. Επίσης σε συνέντευξή
του, µε την ευκαιρία της κυκλο -
φορίας του βιβλίου του δήλωσε ότι
"όλοι οι Εβραίοι έχουν κοινό ένα γο -
νίδιο, που τους κάνει διαφορετικούς
από τους άλλους". Οι δηλώσεις του
προκάλεσαν τις οργισµένες αντι -
δράσεις των οργανώσεων προστα -
σίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
της κυβερνήσεως και του κόµµατος
SPD, του οποίου ήταν στέλεχος και
τον διέγραψε.

Στις 7 Σεπτεµβρίου η κ.
Μέρκελ εξεφώνησε λόγο περί της
ελευθερίας του τύπου µε την ευκαι -
ρία της απονοµής του γερµανικού
βραβείου για την ελευθερία του τύ -
που στον ∆ανό σκιτσογράφο Κουρτ
Βέστεργκααρντ, ο οποίος το 2005
κυκλοφόρησε σκίτσο του Μωάµεθ,
µε τουρµπάνι που παρέπεµπε σε
βόµβα µε αναµµένο φυτίλι, επι σύ -
ροντας την µήνη του µουσουλ µανι -
κού κόσµου.

Στις 15 Σεπτεµβρίου ένας
ελάχιστα γνωστός ανατολικο-βερο -
λινέζος πολιτικός ονόµατι Ρενέ
Στάνκεβιτζ ανακοίνωσε την ίδρυση
του κόµµατος "Ελευθερία" το οποίο
υποστηρίζει την πλήρη απαγόρευση
της µαντίλας, την κατεδάφιση των
τζαµιών και την ανάκληση όλων των
κοινωνικών παροχών στους µου -
σουλ µάνους.

Σε όλες τις χώρες της Ευ -
ρώπης έχει ενισχυθεί η εχθρική
στάση απέναντι στους µετανάστες,
ως συνέπεια της οικονοµικής κρί -
σης, την οποία προσπαθούν να
εκµεταλλευτούν ακραία στοιχεία
µε την ίδρυση εθνικιστικών κοµ -
µά των κατά το πρότυπο του "Εθ -
νικού Μετώπου" του Ζαν Μαρί
Λεπέν στη Γαλλία και της "Λέγκα
του Βορρά" στην Ιταλία, που συµ -
µετέχει στον κυβερνητικό συνα -
σπισµό του Μπερλουσκόνι. 

Η κυβέρνηση αποφάσισε
την παράταση της ζωής των 17
πυρηνικών αντιδραστήρων κατά 8
χρόνια για τον παλαιότερο που θα
κλείσει το 2019 και 14 για το νεώ -
τερο που θα κλείσει το 2036 αντί του
2022, που προέβλεπε η προηγού -
µενη απόφαση.

δ. Μ. Βρετανία
Νέος πρόεδρος των Εργα -

τικών εξελέγη ο Εντ Μπίλιµπαντ
που νίκησε τον φερόµενο ως φαβορί
αδελφό του πρώην Υπουργό Εξω -
τερικών Ντέϊβιντ µε διαφορά µόλις
1,3%. Ο Εντ θεωρείται αριστερός
και υποστηρίχθηκε από τα εργατικά
συνδικάτα που βρίσκονται σε αντι -
παράθεση µε τους βουλευτές του
κόµµατος, οι οποίοι υποστηρίζουν
τα αντιλαϊκά µέτρα της κυβέρνησης.

Η επίσκεψη του Πάπα
Βενέδικτου ΣΤ΄ στη Βρετανία στέ -
φθηκε από επιτυχία, παρά το πολε -
µικό κλίµα που προηγήθηκε εξ αι -
τίας των σκληροπυρηνικών του θέ -
σεων για τις αµβλώσεις και την
οµοφυλοφιλία, αλλά και της στά -
σεώς του έναντι του θέµατος της
παιδεραστίας που ταλανίζει την
καθολική εκκλησία.

Ανησυχία έχει προκαλέσει η
επανεµφάνιση µικρών αποσχιστικών
οµάδων στη Βόρεια Ιρλανδία που
έχουν ως κύριους στόχους αστυ -
νοµικούς.

Η κυβέρνηση θέσπισε πιο
αυστηρές προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της βίζας για πολίτες
εκτός ΕΕ ώστε να µειωθεί δραστικά
η εισροή µεταναστών.

ε. Ολλανδία
Το αντιµεταναστευτικό κόµ -

µα του Χερτ Βίλντερς θα συµ µε -
τάσχει στον κυβερνητικό σχηµα τι -
σµό µε τους Φιλελευθέρους και τους
Χριστιανοδηµοκράτες οι οποίοι για
να τον προσεταιριστούν αναγκά -
στηκαν να συµφωνήσουν στην
απαίτησή του για δραστικό περιο -
ρισµό της µεταναστεύσεως και την
απαγόρευση της µπούρκας.

στ. Σουηδία
Τις εκλογές κέρδισε η

Κεντροδεξιά Συµµαχία µε 172
έδρες, αλλά χωρίς αυτοδυναµία. Για
πρώτη φορά µετά το 1991 εισήλθε
στη Βουλή µε 20 βουλευτές το ξενο -
φοβικό κόµµα "Σουηδοί ∆ηµο -
κράτες" το οποίο ισχυρίζεται ότι η
χώρα δέχεται µουσουλµανική εισ -
βολή.

ζ. Ισπανία
Η ΕΤΑ στις 5 Σεπτεµβρίου

ανακοίνωσε ότι σταµατά την ένοπλη
δράση, χωρίς να διευκρινίζει αν η
διακοπή θα είναι µόνιµη ή προ -
σωρινή. Η κυβέρνηση όµως χαρα -
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κτήρισε την ανακοίνωση επικοι νω -
νιακό τέχνασµα και ζήτησε από την
οργάνωση να αποκηρύξει δια παντός
τη βία και να καταθέσει τα όπλα,
δηλώνοντας ότι µέχρι τότε θα συ νε -
χίσει την αντιτροµοκρατική της τα -
κτική. Μάλιστα η αστυνοµία προέ βη
λίγες ηµέρες αργότερα στη σύλληψη
9 µελών της ΕΚΙΝ, που είναι ορ -
γάνωση υποστηρικτική της ΕΤΑ.

5. ΝΑΤΟ
Με το νέο στρατηγικό δόγ -

µα, που θα υιοθετηθεί στη Σύνοδο
Κορυφής το Νοέµβριο στη Λισα -
βώνα, θα αναδεικνύεται για µια
ακόµη φορά ο κίνδυνος του κυβερ -
νοπολέµου, ενώ κατά τα λοιπά δεν
θα απέχει πολύ από τη φιλοσοφία
και την πολιτική του δόγµατος της
περασµένης δεκαετίας. Την ίδια ώρα
και η ΕΕ προωθεί νοµοσχέδιο για
την ποινικοποίηση της δηµιουργίας
και χρήσης κακόβουλων λογισµικών
και για την ενίσχυση της συνερ -
γασίας των κρατών µελών κατά της
κυβερνοαπειλής.

6. ΟΗΕ
Ο ΓΓ κ. Μπάκι Μουν κήρυ -

ξε στις 20 Σεπτεµβρίου στη Ν.
Υόρκη την έναρξη των εργασιών
στις 65 ΓΣ του Οργανισµού, προτρέ -
ποντας τις πλούσιες χώρες να προω -
θήσουν, χωρίς καθυστέρηση, την
οικονοµική βοήθεια που προορίζεται
για τα άτυχα κράτη, ώστε να επι -
τευχθούν εντός της προσεχούς 5ε -
τίας έστω και λίγοι από τους στόχους
που τέθηκαν το 2000, µε το όνοµα
"Στόχος της Χιλιετίας", που είναι η
µείωση στο ήµισυ των ανθρώπων
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ο
περιορισµός κατά 2/3 των παιδιών
που πεθαίνουν κάτω των 5 ετών και
η διάδοση του διαδικτύου στα κράτη
του τρίτου κόσµου. 

Ο κ. Οµπάµα στην οµιλία
του τόνισε µεταξύ άλλων, ότι ένα
µελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος
θα µπορούσε να γίνει νέο µέλος του
ΟΗΕ το προσεχές έτος και κάλεσε
όλους να στηρίξουν τις προσπάθειες
των ΗΠΑ για την επίτευξη συµφω -
νίας µεταξύ Ισραηλινών και Παλαι -
στινίων. Επίσης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ
θα µπορούσαν να συνάψουν διπλω -
µατικές σχέσεις µε το Ιράν, µόνον αν
αποδείξει τους ειρηνικούς σκοπούς
του πυρηνικού του προγράµµατος. 

Ο κ. Αχµεντινεζάντ έκανε
λόγο για συνοµωσία των ΗΠΑ στις

επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου µε
στόχο την ανάκαµψη της αµερικα -
νικής οικονοµίας και την ενίσχυση
του σιωνιστικού καθεστώτος, προ -
καλώντας την άµεση αποχώρηση
των ΗΠΑ και των κρατών µελών της
ΕΕ, από την αίθουσα. 

7. ΗΠΑ
Η 9η επέτειος της 11ης

Σεπτεµβρίου τιµήθηκε από εκατοµ -
µύρια Αµερικανούς χωρίς επεισόδια,
αν και υπήρξε, κατά το προηγούµενο
διάστηµα, πρόβληµα από τις κινητο -
ποιήσεις των ανά τον κόσµο µου -
σουλµάνων εξ αιτίας της απειλής
του πάστορα Τέρι Τζόουνς, ο οποίος
ευτυχώς υπανεχώρησε, ότι θα έκαιγε
την ηµέρα αυτή εκατοντάδες αντί -
τυπα του κορανίου.

Ένταση έχει προκαλέσει στη
Ν. Υόρκη η ανέγερση µουσουλ µα -
νικού πολιτιστικού κέντρου, το
οποίο θα περιλαµβάνει και τζαµί
κοντά στο σηµείο που βρίσκονταν οι
δίδυµοι πύργοι. Το 50% των Νεοϋρ -
κέζων διαφωνεί µε την ανέγερση
ενώ το 66% επιθυµεί την ανοικο -
δόµηση, αλλά µακριά από την
περιοχή. Ο ∆ήµαρχος κ. Μπλούµ -
περκ, µέχρι στιγµής τουλάχιστον,
παραµένει ανένδοτος. Αδιευκρίνιστη
παραµένει η θέση του κ. Οµπάµα, ο
οποίος µετά την αναταραχή που
προκάλεσε η αρχική του δήλωση
περί ανεξιθρησκείας και ελευθερίας
των πολιτών να ασκούν τα θρη -
σκευτικά τους πιστεύω µε όποιον
τρόπο θέλουν, αναγκάστηκε σε λι -
γότερο από 24 ώρες να προβεί σε
διευκρινιστική δήλωση ότι "δεν
υιοθετεί την ανέγερση του µουσουλ -
µανικού πολιτιστικού κέντρου, αλλά
προσπαθεί να προβάλει τις αρχές της
κυβέρνησής του ότι µεταχειρίζεται
ισοτίµως τους πολίτες της χώρας".
Το θέµα έχει διχάσει και το ∆ηµο -
κρατικό κόµµα.

Ο κ. Οµπάµα παραδέχθηκε
ότι απέτυχε να κλείσει το Γκουαν -
τάναµο, δηλώνοντας ότι η µεταφορά
των κρατουµένων στις αµερικανικές
φυλακές αποδείχτηκε πιο δύσκολο
απ΄ότι περίµενε.

Η κυβέρνηση συµφώνησε
στην πώληση αµερικανικών όπλων,
στη Σ. Αραβία, ύψους 68 δις δολ.,
στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
ύψους 36 δις δολ,, στο  Οµάν 12,5
δις δολ. και στο Κουβέϊτ 7 δις δολ.
σε µια προσπάθεια να ανασχέσει την
ιρανική στρατιωτική ισχύ. Περιλαµ -

βάνονται αεροσκάφη f-15, f-16, f-
18, Patriot και επιθετικά Ε/Π.
Επίσης αποφάσισε για την πώληση
στο Ισραήλ 35 υπερσύγχρονων α/φ
F-35 τεχνολογίας Στελθ (αόρατα και
στα ραντάρ). 

8. ΡΩΣΙΑ 
Ο Πρόεδρος κ. Μεντβέντεφ

απέλυσε το ∆ήµαρχο της Μόσχας κ.
Γιούρι Λουζκόφ µε αφορµή, όπως
ανα κοινώθηκε, τους ανεπαρκείς χει -
ρισµούς του στην κρίση των πυρ -
καϊών. Η πραγµατική όµως αιτία
ήταν οι επικρίσεις του κ. Λουζκόφ
σε βάρος του Προέδρου επειδή ακύ -
ρωσε το σχέδιό του για την κατα -
σκευή ενός αυτοκινητοδρόµου που
διέσχιζε δάσος.

Η Ρωσία και το Ισραήλ
υπέγραψαν συµφωνία πλαίσιο στρα -
τιωτικής συνεργασίας, η οποία θα
οδηγήσει σε περαιτέρω συµφωνίες
αγοράς ισραηλινών οπλικών συστη -
µάτων και τεχνολογίας από τη Μό -
σχα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άµυ -
νας της Ρωσίας.

Τις αντιδράσεις των ΗΠΑ
και του Ισραήλ προκάλεσε η από -
φαση της Ρωσίας για την υλοποίηση
συµφωνίας του 2007 που προβλέπει
την πώληση σύγχρονων πυραύλων
Yakhot αξίας 300 εκατ. δολ. Στη
Συρία.

Ρωσία και Αρµενία συµφώ -
νησαν στην παράταση της εκµι -
σθώσεως από τη Ρωσία της Βάσεως
που διατηρεί στην Αρµενία µέχρι το
2044.

Την ώρα που εξελίσσεται η
κρίση µεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας
για αµφισβητούµενα νησιά στη
θάλασσα της Αν. Κίνας, ο κ. Μεν -
τβέντεφ επανέφερε στο προσκήνιο
το θέµα των διαφιλονικούµενων από
την Ιαπωνία Κουρίλων νήσων,
δηλώνοντας ότι θα τις επισκεφθεί
σύντοµα. Αυτό προκάλεσε την οργή
της ιαπωνικής κυβερνήσεως, της
οποίας ο ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αν ο κ.
Μεντβέντεφ επισκεφθεί τις νήσους
"θα επιδεινωθούν σοβαρά οι διµε -
ρείς σχέσεις". Το αρχιπέλαγος των
Κουρίλων απαρτίζεται από 56 νή -
σους που κατελήφθησαν από τα
Σοβιετικά στρατεύµατα στα τέλη
του Β΄ΠΠ και παρά τις συνεχείς
διαπραγµατεύσεις δεν έχει επιτευ -
χθεί συµφωνία. 

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
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Συνοµιλίες είχαν, στο περι -
θώριο της Γενικής Συνελεύσεως του
ΟΗΕ, οι ΥΠΕΞ των χωρών µελών µε
το Ρώσο οµόλογό τους κ. Λαβρόφ
στο πλαίσιο του Συµβουλίου Ρω -
σίας-ΝΑΤΟ.

Ο µόνιµος αντιπρόσωπος
των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ κ. Daadler
δήλωσε ότι η συµµετοχή της Ρωσίας
στη συµµαχία είναι δυνατή αλλά
αυτό εξαρτάται από την ίδια. Προ -
σέθεσε δε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις
προσπάθειες του ΝΑΤΟ για ενίσχυ -
ση της συνεργασίας µε τη Ρωσία,
ειδικότερα στον τοµέα της αντι -
πυραυλικής άµυνας.

Η Ρωσία εγκατέστησε πυ -
ραύ λους S-300 στην Αµπχαζία και
τη Ν. Οσετία σε απάντηση της
εγκαταστάσεως από τις ΗΠΑ συσ -
τοιχίας πυραύλων Patriot στην
Πολωνία. Η κ. Κλίντον επέκρινε σε
ήπιους τόνους την Ρωσία, χωρίς
αυτό να επηρεάσει τις σχέσεις τους.

Ο Αρχηγός των Ενόπλων
∆υνάµεων της Ρωσίας κ. Μακάροφ
ανακοίνωσε ότι η χώρα του σχε -
διάζει να στείλει στο Αφγανιστάν 27
Ε/Π ΜΙ-17 τα οποία είναι ιδανικά
για τις συνθήκες που επικρατούν
εκεί, αλλά και γνωστά στους
Αφγανούς πιλότους.

Ο πόλεµος στο Αφγανιστάν
έχει συµβάλει στην προσέγγιση
των δύο χωρών γιατί οι µεν ΗΠΑ
έχουν την ανάγκη της Ρωσίας για
να νικήσουν, η δε Ρωσία προτιµά
ένα Αφγανιστάν ελεγχόµενο από
τις ΗΠΑ, παρά από ένα εξτρε -
µιστικό καθεστώς των Ταλιµπάν
που θα αποσταθεροποιήσει την
περιοχή και το Β. Καύκασο. 

10. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
α.Ισραήλ - Παλαιστινιακό

Ύστερα από επίµονες προ -
σπάθειες του κ. Οµπάµα άρχισαν
στις 2 Σεπτεµβρίου στην Ουά σιγ -
κτον οι απ΄ευθείας συνοµιλίες µετα -
ξύ των κ.κ. Αµπάς και Νετανιάχου,
οι οποίοι συναντήθηκαν και στις 14-
15 Σεπτεµβρίου στο Σαρµ ελ Σέϊχ
της Αιγύπτου, χωρίς όµως να ση -
µειω θεί καµία πρόοδος. Οι δύο
συνοµιλητές διαφώνησαν όχι µόνο
για την επέκταση του µορατόριουµ
για την αναστολή εποικισµών, αλλά
και για τη σειρά που θα συζητούντο
τα θέµατα στις επόµενες συναντή -

σεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο κ.
Αµπάς ζήτησε να αρχίσουν µε τα
ζητήµατα των συνόρων, της Ιερου -
σαλήµ και του δικαιώµατος επιστρο -
φής των προσφύγων, ενώ ο κ. Νε -
τανιάχου πρότεινε να προηγηθεί η
αναγνώριση του Ισραήλ ως Εβραϊ -
κού κράτους, το οποίο συνεπάγεται
και την παραίτηση των Παλαι στι -
νίων από το δικαίωµα επιστροφής
των προσφύγων του 1948.

Οι απ΄ευθείας συνοµιλίες
µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων
διεκόπησαν στις 26 Σεπτεµβρίου
γιατί το πρώτο δεν παρέτεινε το
µορατόριουµ και άρχισε εκ νέου
τους εποικισµούς, παρά τις πιέσεις
των ΗΠΑ και της ΕΕ. Ο Αραβικός
Σύνδεσµος αποφάσισε την προσω -
ρινή αποχώρηση του κ. Αµπάς από
τις συνοµιλίες µε την ελπίδα ότι το
Ισραήλ θα ανανεώσει το µορατό -
ριουµ. Αυτό όµως στις 11 Οκτω β -
ρίου ζήτησε ως αντάλλαγµα την
αναγνώρισή του ως Εβραϊκού κρά -
τους, το οποίο απερρίφθη από τον κ.
Αµπάς και ως εκ τούτου η τύχη των
συνοµιλιών είναι πλέον αβέβαιη. 

Ο εξόριστος ηγέτης της Χα -
µάς Meshaak, δήλωσε σε συνέν τευ -
ξή τους στις 27 Σεπτεµβρίου ότι η
οργάνωσή του θα εξακολουθήσει να
µάχεται κατά της Ισραηλινής κατο -
χής στα Παλαιστινιακά εδάφη και
ζήτησε από τον κ. Αµπάς να στα µα -
τήσει τις διαπραγµατεύσεις.

Μέχρι τώρα οι συνοµιλίες
φαίνεται να εξυπηρετούν τις δη -
µόσιες σχέσεις του κ. Οµπάµα
προς τον αραβικό κόσµο µε στόχο
τη συσπείρωση των σουνιτικών
κρατών και την αποµόνωση του
Ιράν. Όσο όµως δεν γεφυρώνεται
το χάσµα µεταξύ Χαµάς και Φα -
τάχ είναι αδύνατον ναν πρχωρήσει
η ειρηνευτική διαδικασία και
γι΄αυτό οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν
τρόπο να εντάξουν τη Χαµάς στη
διαδικασία, αλλά και να πείσουν
το Ισραήλ για ουσιαστικές υποχω -
ρήσεις στα θέµατα των εποι κι -
σµών της Ανατολικής Ιερουσαλήµ
και της επιστροφής των προσ -
φύγων.

Το Ισραήλ ανέκοψε στις 28
Σεπτεµβρίου, χωρίς βία, την πορεία
του πλοίου "ΕΙΡΗΝΗ" που µετέφερε
ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα,
ενώ έκθεση των ΗΕ αναφέρει ότι η
επίθεση του Ισραήλ στο στολίσκο

"συ νιστά παράβαση της διεθνούς
νοµοθεσίας" και ότι "ο ναυτικός
απο κλεισµός στα παλαιστινιακά
εδά φη είναι παράνοµος".

β. Ιράν
Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ατο -

µικής Ενεργείας (ΙΑΕΑ) σε έκθεσή
της, που δηµοσιοποιήθηκε στις 6
Σεπτεµβρίου, εκφράζει την ανη -
συχία της για πιθανό ιρανικό σχέδιο
ανάπτυξης πυραυλικής πυρηνικής
κεφαλής. Τονίζεται επίσης ότι η πα -
ραγωγή ουρανίου χαµηλού εµ πλου -
τισµού, στο Ιράν, αυξήθηκε κατά
15% από τον περασµένο Μάϊο και
ότι η Τεχεράνη αρνείται την είσοδο
των επιθεωρητών της ΙΑΕΑ στις
πυρηνικές εγκαταστάσεών της.

Στις 21 Σεπτεµβρίου οι
"Εξι" κάλεσαν το Ιράν να δια πραγ -
µατευτεί εκ νέου, ενώ η ΙΑΕΑ εξέ -
φρασε ετοιµότητα για νέες συνο -
µιλίες και στις 23 Σεπτεµβρίου ο
Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν
είναι έτοιµο να διαπραγµατευτεί, αν
αναγνωριστεί το δικαίωµά του στην
ειρηνική πυρηνική ενέργεια.

Η Τουρκία προκάλεσε τη
δυσαρέσκεια της ∆ύσεως µε την
ανακοίνωσή της ότι θα αφαιρέσει το
Ιράν από τον κατάλογο των τροµο -
κρατικών χωρών.

Ο Φιντέλ Κάστρο κατηγό -
ρησε τον κ. Αχµεντινεζάντ για αντι -
σηµιτισµό και προειδοποίησε ότι η
ενδεχόµενη κλιµάκωση της διενέ -
ξεως Ιράν-∆ύσης µπορεί να οδη -
γήσει σε πυρηνικό πόλεµο.

Η Ρωσία ακύρωσε την πώ -
ληση στο Ιράν των πυραύλων S-300
που είχαν συµφωνήσει, γιατί, όπως
δήλωσε ο ΥΠΕΞ κ. Λαβρόφ, αυτό
θα παραβίαζε τις κυρώσεις του ΣΑ
του ΟΗΕ.

γ. Ιράκ
Ο κ. Οµπάµα κήρυξε από το

Οβάλ γραφείο στις 31 Αυγούστου,
την επίσηµη λήξη του πολέµου, ενώ
την εποµένη ο αντιπρόεδρος κ.
Μπάϊντεν κήρυξε από τη Βαγδάτη
την έναρξη της επιχειρήσεως "Χρυ -
σή Αυγή" στόχος της οποίας είναι η
εκπαίδευση και η παροχή τεχνικής
βοήθειας στις Ιρακινές Ένοπλες
∆υνάµεις.

Στο Ιράκ παραµένουν 50.
000 στρατιώτες, που θα αποσυρθούν
µέχρι το τέλος του 2011. Σύµφωνα
µε τους "Νιου Γιορκ Τάϊµς" 7.000
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υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών θα
αναλάβουν την προστασία των 5
αµερικανικών στρατοπέδων, χρησι -
µο ποιώντας ραντάρ, ανιχνευτές
εκρη κτικών µηχανισµών και µη
επανδρωµένα αεροσκάφη.

Η διστοκία στο σχηµατισµό
κυβέρνησης συνεχίζεται µε απο -
τέλεσµα να υπάρχει κενό εξουσίας
από τον Απρίλιο που διεξήχθησαν οι
εκλογές.

Η Αλ Κάϊντα του Ιράκ απει -
λεί, µε µήνυµά της, 12 δικαστικούς
που δίκασαν σουνίτες σε σιιτικές
φυλακές. 

11. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
α. Αφγανιστάν
Ένταση στις σχέσεις µεταξύ

του Προέδρου κ. Καρζάϊ και του
ΝΑΤΟ προκάλεσαν για µια ακόµη
φορά οι βοµβαρδισµοί αµάχων οι
οποίοι κατά τον Πρόεδρο, υπονο -
µεύουν τις προσπάθειες για νίκη επί
των Ταλιµπάν.

Ο επικεφαλής των στρατευ -
µάτων στο Αφγανιστάν Στρατηγός κ.
Πετρέους δήλωσε ότι από τον ερ -
χόµενο Ιούλιο 2011, θα αρχίσει η
σταδιακή µείωση των δυνάµεων και
όχι πλήρης απόσυρση.

Ο Πρόεδρος κ. Καρζάϊ, µε
νοµοθετική ρύθµιση απαγόρευσε
την ανάµειξη ξένων στις έρευνες
κατά της διαφθοράς, γεγονός που
προκάλεσε τους φόβους των ΗΠΑ
ότι δεν είναι διατεθηµένος να την
πατάξει.

Οι Βρετανοί παρέδωσαν την
περιοχή Σαγκίν, στην οποία έχουν
υποστεί τις περισσότερες απώλειες,
102 νεκροί από τους 337, στους
Αµερικανούς και παρέλαβαν την
περιοχή Χελµάντ.

Μέσα σε κλίµα βίας και νο -
θείας διεξήχθησαν στις 18 Σεπ -
τεµβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Οι
Ταλιµπάν πραγµατοποίησαν 96
επιθέσεις µε βόµβες και ρουκέτες
από τις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες
πολίτες και πάρα πολλοί τραυµα -
τίστηκαν. Τα αποτελέσµατα θα ορι -
στικοποιηθούν ύστερα από αρκετές
εβδοµάδες, αφού πρώτα κατα γρα -
φούν πόσοι και ποιους ψήφισαν και
ερευνηθούν οι χιλιάδες καταγγελίες
για παρατυπίες. 

Στις 7-10 Οκτωβρίου πραγ -
µα τοποιήθηκαν οι εργασίες του
Ειρηνευτικού Συµβουλίου στο οποίο
συµµετείχαν, κατόπιν προσκλήσεως

του κ. Καράϊ, 68 πολιτικοί αρχηγοί
και πολέµαρχοι µε σκοπό την επί -
τευξη εκεχειρίας µεταξύ της κυβερ -
νήσεως και των οργανώσεων των
τοπικών αρχόντων. Στην πρόσκληση
δεν ανταποκρίθηκαν οι Ταλιµπάν,
που θέτουν ως όρο για την έναρξη
διαπραγµατεύσεων την αποχώρηση
των στρατευµάτων του ΝΑΤΟ. 

β. Πακιστάν
Από τις καταστροφικές

πληµ µύρες που έπληξαν τη χώρα,
έχασαν τη ζωή τους 1.750 άτοµα και
προκλήθηκαν ζηµιές 43 δις δολ.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις µε
µη επανδρωµένα α/φ στις φυλετικές
περιοχές. Σε µια από αυτές εικάζεται
ότι σκοτώθηκε το ηγετικό στέλεχος
της Αλ Κάϊντα Sheiki al Fathe.

Οξεία αντιπαράθεση µεταξύ
Πακιστάν και ΝΑΤΟ προκλήθηκε
λόγω της παραβιάσεως, άνευ αδείας
της κυβερνήσεως, του εναερίου χώ -
ρου του Πακιστάν από Ε/Π "Απά -
τσι". Τα Ε/Π καταδίωκαν αντάρτες,
οι οποίοι µετά από επίθεση σε
συνοριακό φυλάκιο της Συµµαχίας
πέρασαν τα σύνορα και κατευθύ -
νοντο προς τα κρησφύγετά τους. Το
Πακιστάν σε αντίποινα διέκοψε
προσωρινά τη διέλευση Νατοϊκών
αυτοκινητοποµπών προς το
Αφγανιστάν.

Οι ισλαµιστές αντάρτες
πυρπόλησαν κατ΄επανάληψη στο Ν.
Πακιστάν φάλαγγες βυριοφόρων του
ΝΑΤΟ, που µετέφεραν καύσιµα στο
Αφγανιστάν, ως αντίποινα για τις
επιθέσεις των Ε/Π "ΑΠΑΤΣΙ".

Η στρατιωτική ηγεσία του
Πακιστάν µε διάβηµά της προς τον
Πρόεδρο κ. Ζαρνταρί κατηγορεί την
κυβέρνησή του ως ανίκανη και διε -
φθαρµένη, φέρνοντας ως παράδειγ -
µα την ελλιπέστατη αντιµετώπιση
των συνεπειών των πληµµυρών. 

Οι σοβαρές απώλειες αµά -
χων, που προκαλούνται από τις
επιθέσεις των µη επανδρωµένων
α/φ και των Ε/Π "ΑΠΑΤΣΙ" εναν -
τίον των Ταλιµπάν, έχουν φουντώ -
σει τον αντιαµερικανισµό του
Πακιστανικού λαού, ο οποίος
αναγκάζει την κυβέρνηση να
σκληραίνει τη θέση της έναντι
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

γ. Κορέα
Στις 28 Σεπτεµβρίου συνή -

λθε, ύστερα από 30 χρόνια, το συ -
νέδριο του Εργατικού Κόµµατος το
οποίο έχρισε ως διάδοχο τον Κιµ
Γιονγκ Ιλ, το µικρότερο γυιό του Κιµ
Γιονγκ Ουν, αφού πρώτα προήχθη
σε στρατηγό.

Έληξαν χωρίς αποτέλεσµα
οι συνοµιλίες µεταξύ των στρα -
τιωτικών αντιπροσωπειών των δύο
Κορεών, οι οποίες διεξήχθησαν στο
συνοριακό φυλάκιο Πανµουντζόµ,
µε αντικείµενο τη βύθιση της νο -
τιοκορεατικής κορβέτας "Τσεονάν".
Οι νοτιοκορεάτες ζήτησαν από τους
βορειοκορεάτες να αναλάβουν την
ευθύνη, αυτοί όµως όχι µόνο αρνή -
θηκαν αλλά απείλησαν ότι θα κα -
ταστρέψουν τους προπαγανδιστι -
κούς σταθµούς που έχουν εγκα -
ταστήσει οι νότιοι κατά µήκος των
συνόρων, αν αρχίσουν τα µεγάφωνα
να µεταδίδουν συνθήµατα.

Ο Υφυπουργός της Β. Κο -
ρέας δήλωσε στον ΟΗΕ ότι η χώρα
του θα συνεχίσει να αναπτύσσει πυ -
ρηνικά όπλα προκειµένου να απο -
τρέψει την αµερικανική επιθε τικό -
τητα.

δ. Κίνα 
Η κυβέρνηση χαρακτήρισε

"χυδαιότητα" την απονοµή από τη
Νορβηγική Ακαδηµία του βραβείο
Νοµπέλ στον Κινέζο αντιφρονούντα
Λιον Χσιαόµπο, που είναι φυλακι -
σµένος.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ.
Κουέν Τζιαµπάο πραγµατοποίησε
7ήµερη περιοδεία στην Ευρώπη.
Επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ιτα -
λία και την Τουρκία µε τις οποίες υ -
πέγραψε σηµαντικές οικονοµικές
και εµπορικές συµφωνίες και συµ µε -
τείχε στην Ευρασιατική Σύνοδο Κο -
ρυφής στις Βρυξέλλες όπου επι βε -
βαιώθηκε η διαφορά Κίνας και ΕΕ
σε σχέση µε την ισοτιµία του γουάν.

ε.Σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας
Ένταση στις σχέσεις των

δύο χωρών προκάλεσε η σύλληψη
από τις ιαπωνικές αρχές Κινέζου
καπετάνιου µε την κατηγορία ότι
διεµβόλισε πλοιάριο της ιαπωνικής
ακτοφυλακής κοντά σε αµφισβη -
τούµενες βραχονησίδες, αλλά και η
σύλληψη από τις κινεζικές αρχές
τεσσάρων Ιαπώνων που ευρίσκοντο
στην Κίνα µε την κατηγορία της
κατασκοπίας.

Τελικά η ένταση εκτονώ -

44446666



Η  π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ήΗ  π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή

σ α ς  σ υ ν δ ρ ο µ ή  σ α ς  σ υ ν δ ρ ο µ ή  

π ρ ο ς  τ ο  π ε ρ ι ο δ ι κ ό  µ α ςπ ρ ο ς  τ ο  π ε ρ ι ο δ ι κ ό  µ α ς

µ έ σ ω  τ ο υ  λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ  µ έ σ ω  τ ο υ  λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ  

1 4 2 - 0 0 2 1 0 1 - 0 7 3 4 6 91 4 2 - 0 0 2 1 0 1 - 0 7 3 4 6 9

Α L P H A  B a n k   Α L P H A  B a n k   

ή  µ έ σ ω  ή  µ έ σ ω  

τ α χ υ δ ρ ο µ ι κ ή ς  ε π ι τ α γ ή ςτ α χ υ δ ρ ο µ ι κ ή ς  ε π ι τ α γ ή ς ,  ,  

τ υ γ χ ά ν ε ι  ε κ τ ι µ ή σ ε ω ςτ υ γ χ ά ν ε ι  ε κ τ ι µ ή σ ε ω ς

εκ µέρους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.,εκ µέρους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.,

η  ο π ο ί α  κ α ι  σ α ς  θ ε ω ρ ε ίη  ο π ο ί α  κ α ι  σ α ς  θ ε ω ρ ε ί

π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  

β ε λ τ ι ώ σ ε ώ ς  τ ο υβ ε λ τ ι ώ σ ε ώ ς  τ ο υ

θηκε µε την αµοιβαία απόλυση των
κρατουµένων. 

12.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
α. Βενεζουέλα
Ο Πρόεδρος κ. Τσάβες κέρ -

δισε τις βουλευτικές εκλογές που
διεξήχθησαν στις 26 Σεπτεµβρίου,
αλλά έχασε την απόλυτη πλειο -
ψηφία που είχε ως τώρα και έτσι δεν
θα µπορεί να ψηφίζει ανεµπόδιστα
νόµους και να διορίζει αξιωµατού -
χους συµπεριλαµβανοµένων και των
µελών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
και της Εκλογικής Επιτροπής.

β. Βραζιλία
Η κ. Ντίλµα Ρούσεφ, εκλε κ -

τή του απερχοµένου στο τέλος του
έ τους προέδρου κ. Λούα, κέρδισε τις
εκλογές στις 3 Οκτωβρίου και έτσι
α να µένεται να συνεχίσει το έργο
του.

γ. Ισηµερινός
Στις 30 Σεπτεµβρίου εκδη -

λώθηκε απόπειρα ανατροπής από
αστυνοµικούς του Προέδρου κ. Κο -
ρέα, η οποία απέτυχε. Ο Πρόε δρος
κατηγόρησε τους πολιτικούς του
αντιπάλους ως υπαιτίους του κινή -
µατος.

δ. Κούβα
Η κυβέρνηση φέρεται απο -

φασισµένη να απολύσει ένα εκα -
τοµµύριο δηµοσίους υπαλλήλους µε
την προσδοκία ότι θα προσχω ρή -
σουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο κ.
Ραούλ Κάστρο δήλωσε επί του θέ -
µατος ότι "πρέπει να σβήσουµε για
πάντα την ιδέα ότι η Κούβα είναι η
µοναδική χώρα στον κόσµο όπου
µπορεί να ζει κανείς χωρίς να δου -
λεύει".
13. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τις εκλογές που διεξήχθη -
σαν στις 22 Αυγούστου κέρδισε το
Εργατικό Κόµµα της κ. Γκίλαντ, η
οποία είχε διαδεχθεί τον περασµένο
Ιούνιο τον εσωκοµµατικό της αντί -
παλο και πρωθυπουργό κ. Ράντ α -
φού τον ανάγκασε σε παραίτηση
υπο κινώντας την εις βάρος του δυ -
σαρέσκεια. Η κ. Γκίλαντ που είναι η
πρώτη εκλεγµένη γυναίκα πρωθυ -
πουργός της χώρας σχηµάτισε κυ -
βέρνηση µε τη στήριξη δύο ανεξαρ -
τήτων βουλευτών (74+2=76), έναντι
74 της αντιπολιτεύσεως.

14. ΑΡΚΤΙΚΗ
Συνήλθε στη Μόσχα στις 22

Σεπτεµβρίου ∆ιεθνής Σύνοδος µε
θέµα τον έλεγχο της Αρκτικής, στην
οποία όπως εκτιµάται βρίσκεται το
1/4 των αποθεµάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου στον κόσµο. Ρωσία,
Καναδάς, ΗΠΑ, ∆ανία και Νορβη -
γία διεκδικούν τµήµατα της περιο -
χής. Σήµερα τα πέντε αυτά κράτη
εκµεταλλεύονται µία οικονοµική
ζώνη 200 ναυτικών µιλίων από τις
ακτές τους, αλλά το καθένα διε κδι -
κεί για τον εαυτό του την πιο πλού -
σια περιοχή, ισχυριζόµενα ότι δια -
θέτουν στοιχεία που θα υποβάλλουν
στον ΟΗΕ.

Στις 15 Σεπτεµβρίου, µία
εβδοµάδα πριν την Σύνοδο, Ρωσία
και Νορβηγία υπέγραψαν συµφωνία
για την οριοθέτηση των µεταξύ τους
θαλασσίων συνόρων στην περιοχή. 

15. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σύµφωνα µε έκθεση του

ΟΗΕ (13-9-2010) τα µέλη της ένο -
πλης ισλαµικής οργανώσεως "Al
Shabaab" της Σοµαλίας, έχουν κα -
τα στεί σοβαρή απειλή για τη χώρα,
την περιοχή και τη ∆ιεθνή Κοι νό -
τητα.

Η Αλ Κάϊντα του Μαγ -
κρέµπ συνέλαβε στις 27 Σεπτεµ -
βρίου επτά άτοµα, εκ των οποίων
πέντε Γάλλοι, που εργάζοντο σε
ορυχείο στο Νίγηρα. Η κυβέρνηση
του Νίγηρα ζήτησε από τη Γαλλία
την αποστολή στρατιωτικών δυνά -
µεων για την αντιµετώπιση της
τροµοκρατίας, αλλά ο Αρχηγός των
Ενόπλων ∆υνάµεων της Γαλλίας
δήλωσε ότι αυτό δεν είναι στις προ-
θέσεις της χώρας του επί του πα -
ρόντος.

Της ενέργειας αυτής είχε
προηγηθεί ανακοίνωση σε ιστο σε -
λίδα της Αλ Κάϊντα του Μακγρέµπ,
η οποία απειλούσε ότι θα εκδικηθεί
τη Γαλλία για το θάνατο µαχητών
της τον Ιούλιο στη Σαχάρα

Στις 2 Σεπτεµβρίου συνελή -
φθησαν στο Α/∆ του Άµστερνταµ
δύο αµερικανοί πολίτες µε την κα -
τηγορία ότι πραγµατοποίησαν τα -
ξείδι για να δοκιµάσουν τα µέτρα
ασφαλείας µε στόχο την πραγµα -
τοποίηση επιθέσεως στο µέλλον.

Σύµφωνα µε πληροφορίες
των υπηρεσιών πληροφοριών των
ΗΠΑ και των µεγάλων ευρωπαϊκών
κρατών η Αλ Κάϊντα έχει σχεδιάσει
τροµοκρατική επίθεση εναντίον των
πρωτευουσών της Βρετανίας, της

Γερµανίας, της Γαλλίας και της ∆α -
νίας. Η Βρετανία µάλιστα ανέβασε
το επίπεδο συναγερµού της σχεδόν
στο κόκκινο και εξέδωσε ταξειδιω -
τική οδηγία για τους πολίτες που
επισκέπτονται τη Γαλλία µετά την
αντίστοιχη οδηγία των ΗΠΑ. Το
ίδιο έπραξε και η Γαλλία που προει -
δοποίησε τους πολίτες της που
επισκέπτονται τη Βρετανία.

44447777

∆ΩΡΕΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ δεν έχει καθιερώσει

υπο χρεω τική συνδροµή, δέχεται όµως δω -
ρεές µελών και φίλων δια την αντι µετώπιση
των λειτουρ γικών της αναγκών. Προς τούτο,
έχει καθιερωθεί, η παρούσα στήλη, στην
οποία θα ανα γράφονται τα ονοµατεπώνυµα
και τα χρηµα τικά ποσά των δωρητών τους
οποίους θερµώς ευχαριστούµε :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       ΠΟΣΟ
1. Αγγελόπουλος Χριστόφορος          50 €
2. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος        50 €
3. Γκριµπογιάνης Ιωάννης 50 €
4. Γωγουβίτης Βασίλειος 50 €
5. ∆εµέστιχας Γρηγόριος 50 €
6. Καζούκας Ηλίας 50 €
7. Κεφαλλωνίτης Αλέξανδρος            50 €
8. Λάγγαρης Παναγιώτης 50 €
9. Λεονάρδος Παναγιώτης 50 €
10. Μαρτζούκος Βασίλειος 50 €
11. Μουστάκης Χρήστος 50 €
12. Ξυδερής Εµµανουήλ 50 €
13. Παναγόπουλος Στυλιανός            50 €
14. Παπαφρατζέσκος Ηλίας             50 €
15. Πολίτης Στυλιανός 50 €
16. Σκλήρης Ευστράτιος 50 €
17. Τσάτσαρης Βασίλειος 50 €

Παρακαλούνται οι οικονοµικώς
συνδράµοντες, όπως ενηµερώνουν την
ΕΛΕΣΜΕ µε τα στοιχεία: ονοµατεπώνυµο και
ποσό καταθέσεως, ώστε να περιλαµβάνονται
στον οικείον πίνακα.
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