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Από τότε που γράφτηκε το παραπάνω άρθρο πέρασαν τέσσερα χρόνια.

Μεγαπυρκαγιές είχαμε πάλι το 2009 που ξεκίνησαν από τον Βαρνάβα και το Γραμματικό για
να καταλήξουν στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ το 2010 μεγάλη πυρκαγιά
που ξεκίνησε από τον Ωρωπό σάρωσε τον Βαρνάβα (και την μόνιμη κατοικία του γράφοντος)
και έφτασε μέχρι την Εθνική Οδό και το Καπανδρίτι. Σημειώνεται ότι στην πυρκαγιά του 2009
μονάδες αντιαεροπορικών όπλων της περιοχής αναγκάστηκαν να μετακινήσουν, υπό
τηλεοπτική κάλυψη, φορητές συστοιχίες πυραύλων σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Εισαγωγή

«Σήμερα είμαστε ένα Έθνος σε κίνδυνο απέναντι σε νέες και μεταβαλλόμενες απειλές.
Η τρομοκρατική απειλή κατά της Αμερικής έχει πολλές μορφές, πολλά μέρη να κρυφτεί
και είναι συχνά αόρατη»

Πρόεδρος ΗΠΑ G.W. Bush (16 Ιουλίου 2002)

Ενώ η Αμερική προσανατολίζεται σε προφανή σενάρια λαθρεμπορίας πυρηνικών
όπλων και ραδιολογικών βομβών, η al-Qaeda προσαρμόζεται προκειμένου να αποφύγει
συστήματα ασφάλειας και ελέγχου και αναζητά νέες επιχειρησιακές τακτικές και τεχνολογίες
καταστροφής. Αντί να χρησιμοποιήσουν ακριβές, περίπλοκες και εύκολα ανιχνεύσιμες
πυρηνικές και ραδιολογικές βόμβες, οι μελλοντικοί τρομοκράτες μπορούν εύκολα να
πυροδοτήσουν μαζικές πυρκαγιές για να βλάψουν έντονα τις τοπικές οικονομίες, να
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επηρεάσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις και να τρομοκρατήσουν τον Αμερικανικό πληθυσμό.
Μελέτες με αντικείμενο τα αποτελέσματα καταστροφικών (φυσικών) πυρκαγιών έχουν δείξει
ότι είναι παρόμοια με εκείνα των πυρηνικών όπλων, γεγονός που φαίνεται να δίνει στους
τρομοκράτες ένα όπλο με την ίδια ισχύ αλλά με πολύ λιγότερη προσπάθεια και κίνδυνο1.

Η πυρο-τρομοκρατία (pyro-terrorism) αφορά τη χρήση εμπρηστικών επιθέσεων για
τον εκφοβισμό ή την εξουδετέρωση μιας κυβέρνησης, του αστικού πληθυσμού ή τμημάτων
τους προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικές ή κοινωνικές επιδιώξεις. Η πυρο-τρομοκρατία
εμπεριέχει τα τέσσερα γενικώς αποδεκτά στοιχεία της τρομοκρατίας: στοχοποίηση του άμαχου
πληθυσμού, πολιτικά κίνητρα, βία με ψυχολογικές επιπτώσεις και οργανωμένους δράστες2.
Αντίθετα, η εγκληματική πράξη του εμπρησμού περιουσίας για κέρδος ή εκδίκηση αποτελεί
μόνον μια τακτική. Είναι το πολιτικό και το ψυχολογικό σκέλος που διαφοροποιεί την πυρο-
τρομοκρατία από τον εμπρησμό.

Το παρόν άρθρο θα καθορίσει την πυρο-τρομοκρατική απειλή, θα εκτιμήσει τις
τρωτότητες της σύγχρονης Αμερικής και θα προσδιορίσει δράσεις που πρέπει να αναληφθούν
από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον μετριασμό των τρωτοτήτων. Η δυνητική
καταστροφική ενέργεια υφίσταται ήδη στα δάση του έθνους, περιμένοντας τον περιστασιακό
τρομοκράτη να ανάψει τη φωτιά και να προκαλέσει καταστροφική πυρκαγιά ισοδύναμη με
πυρηνικό όπλο αρκετών μεγατόνων. Εάν οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιήσουν την
πυρο-τρομοκρατία – πιθανόν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μαζικές πυρκαγιές μετά από
εμπρησμό – η ερήμωση θα υπερνικήσει τις πηγές καταστολής, θα αποδυναμώσει τις τοπικές
οικονομίες, θα καταστρέψει τις κρίσιμες υποδομές, θα επηρεάσει την ετοιμότητα των ενόπλων
δυνάμεων, θα διαβρώσει την αντίληψη της εθνικής άμυνας μεταξύ των πολιτών και δυνητικά
θα ασκήσει πολιτική πίεση στις ηγεσίες για αλλαγές πολιτικής. Το κλειδί για τα κέντρα
αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να προβλέψουν πως οι θα προσαρμοστούν οι
μελλοντικοί τρομοκράτες και να εφαρμόσουν αντίμετρα πριν οι τρομοκράτες μπορέσουν να
εξαπολύσουν άλλη μια καταστροφική εγχώρια επίθεση. Δεν είναι πολύ αργά να φανταστεί
κανείς αυτή την μελλοντική απειλή και να πάρει μέτρα για τον μετριασμό της πιθανής
καταστροφής μιας επόμενης επίθεσης τύπου 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Αναγνώριση της Απειλής: Δείκτες Πυρο-Τρομοκρατίας κατά της Αμερικής
Η ιστορική ανάλυση των περιστατικών σε συνδυασμό με πληροφορίες από ανοικτές

πηγές αποκαλύπτει ότι γενικά οι τρομοκρατικές ομάδες προσαρμόζονται προς απλές
καταστροφικές μεθόδους όπως οι εμπρησμοί με αυξανόμενα υψηλά επίπεδα θανάτων. Από το
1968 μέχρι το 2005, 56 τρομοκρατικές ομάδες παγκοσμίως χρησιμοποίησαν ως τακτική τους
εμπρησμούς3. Στην Εικόνα 1 φαίνεται ο αριθμός των τρομοκρατικών γεγονότων όπου
χρησιμοποιήθηκε εμπρησμός ως τακτική κατά την περίοδο 1994 έως 2004. Στη διάρκεια αυτής
της δεκαετίας, όχι μόνον αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των επεισοδίων όπως ως τακτική
χρησιμοποιήθηκε εμπρησμός αλλά αυξήθηκαν σημαντικά οι θάνατοι και οι τραυματισμοί που
προκλήθηκαν μεγιστοποιούμενοι την περίοδο 2003-2004. Οι τραυματισμοί αυξήθηκαν από 3
σε 37 και οι θάνατοι εξακοντίστηκαν από 7 σε 254. Αν και από πλευράς γεωγραφικής
κατανομής δεν φαίνεται να υπάρχει προτίμηση και οι πολιτικές πεποιθήσεις κυμαίνονται
δραματικά από το Earth Liberation Front μέχρι ριζοσπάστες Ισλαμιστές φονταμενταλιστές, η
κατά 36 φορές αύξηση των θανάτων σε ένα και μόνον χρόνο μπορεί να είναι ενδεικτική του
γεγονότος ότι οι τρομοκράτες διαθέτουν πλέον και τη δυνατότητα και την πρόθεση να
χρησιμοποιήσουν τους εμπρησμούς ως τρομοκρατική τακτική στο μέλλον.
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Η έμφυτη δυσκολία κατασκευής και μεταφοράς πυρηνικών και ραδιολογικών όπλων
μπορεί να οδηγήσει τους τρομοκράτες σε αναπροσαρμογή των τακτικών τους προς την
κατεύθυνση περισσότερο απλών και αξιόπιστων μεθόδων. Σε έγγραφα από ανοικτές πηγές
διακρίνεται η πρόθεση της al-Qaeda για μαζικές εμπρηστικές επιθέσεις αντί για χρήση
πυρηνικών ή ραδιολογικών όπλων. Ο κρατούμενος στο Guantanamo Bay, Jose Padilla, είχε
έρθει κατ΄ επανάληψη σε επαφή με τον εκ των πρωτεργατών της επίθεσης της 11ης

Σεπτεμβρίου 2001 Khalid Shaikh Mohammed. Κατά τη διάρκεια μιας εκ των συναντήσεων τον
Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 2002 ο Mohammed εξέφρασε την άποψη ότι τα σχέδια για χρήση
πυρηνικών ή ραδιενεργών υλικών δεν ήταν πρακτικά, ότι η ηγεσία της al-Qaeda αναζητά
εθελοντές που θα ανατίναζαν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες (με τη χρήση φυσικού αερίου)
με 20 ταυτόχρονες εκρήξεις, πιθανόν στην περιοχή της Νέας Υόρκης4. Τα παραπάνω είναι
ενδεικτικά του γεγονότος ότι τα προϊστάμενα κλιμάκια της al-Qaeda σκοπεύουν σαφώς στην
παράκαμψη των μεθόδων ελέγχου των αρχών ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν χάος
και μαζική καταστροφή με τη χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών όπλων κατά Αμερικανικών
πόλεων.

Αν και οι πυρο-τρομοκράτες του μέλλοντος μπορεί να στοχεύουν Αμερικανικές πόλεις,
η μεγαλύτερη τρωτότητα για μαζική καταστροφή έγκειται εντός των δασών. Το FBI
προειδοποιεί ότι η al-Qaeda ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των εμπρησμών ως
τακτική κατά των Αμερικανικών δασών. Στις 25 Ιουνίου 2004 το FBI έθεσε σε συναγερμό το
National Interagency Fire Center (NIFC), τον ομοσπονδιακό οργανισμό που συντονίζει όλες
της φυσικές δασοπυροσβέσεις στη χώρα, για πιθανό σχέδιο της al-Qaeda που αφορούσε
«τρεις έως τέσσερεις άνδρες που θα έβαζαν φωτιές με ωρολογιακούς μηχανισμούς σε
δάση και χορτολιβαδικές εκτάσεις στις πολιτείες Colorado, Montana, Utah και
Wyoming, μετά την αναχώρηση τους από τη χώρα»5. Άλλες πηγές πληροφοριών των
Ηνωμένων Πολιτειών διευκρίνισαν ότι στόχος ήταν «η πρόκληση σημαντικής καταστροφής
στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών» και ο επηρεασμός των πολιτών για «να ασκήσουν
πίεση στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αλλαγή της πολιτικής τους σε σειρά
θεμάτων».

Πέραν της διακρατικής πυρο-τρομοκρατικής απειλής, διάφορες εθνικές ομάδες
υιοθετούν παρόμοιες τακτικές με συχνότερες εκείνες των περιβαλλοντικών τρομοκρατών ή
οικο-τρομοκρατών (eco-terrorists). Οι οικο-τρομοκράτες συχνά πραγματοποιούν εμπρησμούς
για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. Στην ιστοσελίδα του Earth Liberation Front (ELF)
καταγράφονται οι άμεσοι στόχοι μεταξύ των οποίων «η καταστροφή των δασών, των νέων
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τεχνολογιών, των οχημάτων SUV, των γενετικά τροποποιημένων σοδιών και η σχετική
έρευνα, η αστυνομία και ο στρατός, η παγκοσμιοποίηση και άλλα». Ο σκοπός των οικο-
τρομοκρατών είναι η καταστροφή ή η αποδόμηση του ανθρώπινου γένους για τη σωτηρία του
φυσικού περιβάλλοντος6. Μπορεί να αποτελεί ίσως θέμα χρόνου πριν κάποιος οικο-
τρομοκράτης χρησιμοποιήσει τη φωτιά ως μέσο πρόκλησης μαζικής καταστροφής στα εθνικά
δάση και τις κατοικίες που τα περιβάλλουν.

Ενδείκτες πυρο-τρομοκρατίας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών
Η απειλή δεν αφορά αποκλειστικά την Αμερική – η Γαλλία και το Ισραήλ έχουν

υποστεί την εμπειρία της πυρο-τρομοκρατίας κατά το παρελθόν. Το 2003, η πόλη
Roquebrune-sur-Argens της Γαλλικής Ριβιέρας έπεσε θύμα καταστροφικών πυρκαγιών από
βόμβες Molotov και βενζίνης που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ατόμων και την καταστροφή 50
κατοικιών. Τότε ο δήμαρχος της πόλης είχε αποκαλέσει τις φωτιές ως «μια νέα μορφή
τρομοκρατίας».

Τον Απρίλιο του 2004, το Ισραήλ βίωσε ένα κύμα τρομοκρατίας εμπρησμών από
Παλαιστινίους το οποίο ήταν τόσο σοβαρό ώστε έμεινε στην ιστορία ως «Arson Intifada»7

(εξέγερση των εμπρηστών). Μελέτη του 1996, που εστιάζει στα αίτια των πυρκαγιών στο
Ισραήλ, αποκαλύπτει ιστορικό πολιτικά υποκινούμενων εμπρησμών που είχαν άμεση σχέση
με την intifada (εξέγερση) των Παλαιστινίων. Οι τελευταίοι χρησιμοποίησαν τις πυρκαγιές ως
μέσον αντίστασης στις δεκαετίες του 1920, 1930 και 1940 αλλά στη δεκαετία του 1980 η
τακτική αυτή υιοθετήθηκε ως ορατή πρακτική κατά της Ισραηλινής κατοχής της Δυτικής Όχθης.
Ο εμπρησμός φάνηκε ότι ήταν εύκολος ως προς την εκτέλεση του: το μόνο που είχε να κάνει
κανείς ήταν να διασχίσει τα παλιά σύνορα τα οποία ήταν αφύλακτα και ανοικτά σε όλους, να
βάλει τη φωτιά σε ένα από τα πολλά δάση που βρίθουν στην περιοχή των συνόρων και στη
συνέχεια, να εξαφανιστεί8.

Το πρόβλημα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά οξύ καθώς η πυρο-τρομοκρατία
ενοχοποιείται για  το ένα τρίτο του συνόλου των δασικών πυρκαγιών της χώρας. Η
Αρχιπυροσβέστης της Επαρχίας της Γαλιλαίας στο Ισραήλ έχει δηλώσει σχετικά: «Είναι
εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσεις τους εμπρηστές, όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κλείσεις
την Πράσινη Γραμμή για τους τρομοκράτες. Εδώ τα δάση είναι στην πρώτη γραμμή.» Η
έκταση της Αμερικής κάνει το θέμα της επάνδρωσης των μετώπων και της ασφάλειας των
τρωτών δασών περισσότερο οξύ.

Οι επιθέσεις στο Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου και η Μελλοντική Πυρο-Τρομοκρατία
Η ανάλυση των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου κατά του Κέντρου Παγκοσμίου

Εμπορίου παρέχει τρία κλειδιά για το μοντέλο της συμπεριφοράς των μελλοντικών
τρομοκρατών σε σχέση με την πυρο-τρομοκρατία. Οι μελλοντικές πυρο-τρομοκρατικές
επιθέσεις θα στοχεύουν προς την κατεύθυνση της ασύστολης βίας για πρόκληση μέγιστης
ψυχολογικής επίδρασης, αμφισβήτησης των συμβατικών ορισμών «επίθεση» και «όπλου» και
της πρόκλησης καταστροφής μέσω απελευθέρωσης στον στόχο ενός καταλύτη που θα
απελευθερώσει αποθηκευμένη ενέργεια με καταστροφικό τρόπο.

Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους δείχνει ότι οι τρομοκράτες θα επιχειρήσουν να
υιοθετήσουν την ασύστολη βία για την πρόκληση των μέγιστων βλαβών και απωλειών υγείας
στο μέλλον. Μόνον η ανεκδιήγητη καταστροφή θα τους εξασφαλίσει την προσοχή των μέσων
μαζικής επικοινωνίας που επιθυμούν προκειμένου να ασκήσουν την επιρροή τους στον
πληθυσμό. Ο James K. Campell, στο βιβλίο του «Weapons of Mass Destruction
Terrorism» βεβαιώνει ότι «η αλλαγή στον χαρακτηρισμό της τρομοκρατίας μπορεί να είναι
ενδεικτική μιας νέας εποχής, μιας εποχής στην οποία ο παραδοσιακός, συγκρατημένος
τρομοκράτης του εικοστού αιώνα μετεξελίσσεται στον υπερ-βίαιο, μετα-μοντέρνο τρομοκράτη



ΠΥΡΟ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 5

του 21ου αιώνα.»9 Οι μελλοντικοί τρομοκράτες δεν θα είναι προσκολλημένοι σε όρια ή «μη
υπηρεσιακούς κανόνες» της παρελθούσης «κλασικής τρομοκρατικής περιόδου.»

Το δεύτερο δεδομένο αφορά το γεγονός ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η τρέχουσα
αντίληψη περί όπλων κρίνεται πλέον πεπαλαιωμένη. Εκείνη την αποφράδα ημέρα,
καθημερινά αντικείμενα (εμπορικά αεροπλάνα) χρησιμοποιήθηκαν  ως αυτοσχέδια όπλα και
ακριβέστερα ως πύραυλοι καθοδηγούμενοι από ανθρώπους (human-guided cruise missiles).
Στο βιβλίο τους «Unconstrained Warfare: China’s Master Plan to Destroy America», οι
δύο συγγραφείς που είναι αξιωματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων της Κίνας (PLA) αναφέρουν:
«Η νέα θεώρηση περί όπλων θα προκαλέσει στους απλούς ανθρώπους και τους
στρατιωτικούς μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι απλά πράγματα που είναι στον περίγυρο
τους μπορούν κάλλιστα να καταστούν όπλα με τα οποία θα πάνε στον πόλεμο.»10 Καθώς
η επινοητικότητα των τρομοκρατών θα συνεχίσει και στο μέλλον, ο ορισμός του τι συνιστά
«όπλο» ή «επίθεση» μπορεί να αλλάξει δραματικά. Ορίζοντας εκ νέου το πώς η πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία ορίζει τα «όπλα» και δη τα όπλα μαζικής καταστροφής θα επιτρέψει να δει
κανείς πίσω από τον σκοπό των πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων και να κατανοήσει τις
πλέον επικίνδυνες πιθανότητες, προκειμένου να συμπεριληφθεί και το θέμα της πυρο-
τρομοκρατίας.

Τέλος, κατέστη εμφανές ότι αντί να μεταφέρει κανείς συμβατικά εκρηκτικά στον στόχο,
ο μελλοντικός τρομοκράτης θα χρησιμοποιήσει έναν καταλύτη (στη συγκεκριμένη περίπτωση
τη χημική δράση της φωτιάς) για να αναγκάσει τον στόχο να απελευθερώσει τη δική του
καταστροφική ενέργεια – ουσιαστικά οδηγώντας στην αυτοκαταστροφή του στόχου. Η
επιστημονική διερεύνηση και ανάλυση αποκάλυψε ότι η θερμότητα από τις πυρκαγιές που
προκλήθηκαν εξασθένησαν την εσωτερική χαλύβδινη δομή με αποτέλεσμα τη συνολική
κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων11. Ουσιαστικά, τα καύσιμα αποτέλεσαν τον καταλύτη που
προσέβαλλε το τρωτό σημείο της χαλύβδινης υποστηρικτικής δομής – την απώλεια της
ελαστικότητας του χάλυβα. Οι Δίδυμοι Πύργοι του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου
κυριολεκτικά συνεθλίβησαν από το ίδιο τους το βάρος. Αν και η πρόσκρουση των
αεροσκαφών οπωσδήποτε προκάλεσε βλάβες στους Πύργους, το καθοριστικό στοιχείο της
καταστροφικής δύναμης ήταν η θερμική ενέργεια του αυτοσχέδιου εμπρησμού. Οι μελλοντικοί
τρομοκράτες, που επιζητούν να προκαλέσουν τις συνέπειες ενός όπλου μαζικής καταστροφής
χρειάζονται μόνον να αναζητήσουν μια από τις παραμέτρους που «δούλεψαν» στο
περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου – τη χρήση εμπρησμών ως καταλυτών για την
απελευθέρωση της καταστροφικής ενέργειας που είναι σε λανθάνουσα μορφή στα δάση της
χώρας.

Αν και κάποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η κατάρρευση των
Πύργων ήταν μέσα στις προθέσεις του Osama bin Laden και των επιτελών του, η θέση αυτή
θα υποτιμούσε σοβαρά μια αντίθετη θεώρηση που υποστηρίζει ότι η al-Qaeda «έμαθε» από
την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα καταστροφής των Πύργων το 1993 με συμβατικά εκρηκτικά
και αυτοσχεδίασε προκειμένου να χρησιμοποιήσει την λανθάνουσα ενέργεια του κτιρίου ως
δύναμη καταστροφής. Ο ίδιος ο bin Laden σε μαγνητοταινία της εποχής δίνει μια
ανατριχιαστική οπτική σχετικά με τις προθέσεις του: «Υπολογίσαμε ότι οι όροφοι που θα
καταστραφούν θα ήταν τρεις ή τέσσερεις. Ήμουν ο πιο αισιόδοξος από όλους και με
βάση την εμπειρία μου στον τομέα αυτό, σκεπτόμουν ότι η πυρκαγιά από τα καύσιμα
του αεροπλάνου θα έλιωναν τον σιδερένιο σκελετό του κτιρίου και θα οδηγούσαν σε
κατάρρευση τους ορόφους στους οποίους θα προσέκρουε το αεροπλάνο και τους
ορόφους πάνω από αυτούς. Σε αυτό ήλπιζα πάνω από όλα.» Η αναφερόμενη «εμπειρία
στον τομέα» παραπέμπει στο πτυχίου πολιτικού μηχανικού που απέκτησε ο bin Laden από το
King Abdul-Aziz University, το 1979. Η εκπαίδευση του αυτή  του δίνει άνεση στον υπολογισμό
των τρωτών σημείων της δομής και κατασκευής του κτιρίου.
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Οι τρωτότητες της Αμερικής στις Καταστροφικές Πυρκαγιές ως Τρομοκρατικό Οπλο
κατά τη διάρκεια των Τελευταίων Πολέμων

Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Πόλεμος του Βιετνάμ παρέχουν ιστορικά
παραδείγματα ανάλυσης των τρωτοτήτων και των επιδράσεων των εμπρηστικών επιθέσεων
κατά των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βάσει της ιστορικής ανάλυσης,
οι τρωτότητες της Αμερικής ως προς την πυρο-τρομοκρατία είναι: η ψυχολογική επίδραση θα
είναι δυσανάλογη της καταστροφικής επίδρασης, η στρατιωτική αντίδραση δημιουργεί θετική
αίσθηση στον πληθυσμό σε αντιστοιχία με τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα, ένας
ελάχιστος εναρκτήριος καταλύτης θα απελευθέρωνε την καταστροφική δύναμη ενός
πυρηνικού όπλου και ότι οι μαζικές δυνάμεις που εστιάζουν στην καταστολή της πυρκαγιάς
είναι ευάλωτες σε άμεση επίθεση,

Μετά τις επιτυχημένες επιθέσεις των βομβαρδιστικών Β-25 του Στρατηγού Jimmy
Doolittle κατά στόχων στην Ιαπωνική ενδοχώρα, οι Ιάπωνες σκέφτηκαν να πρωτοτυπήσουν
και να μεταφέρουν τον πόλεμο εντός της Αμερικής χρησιμοποιώντας, την Άνοιξη του 1942, δύο
πρωτότυπες μεθόδους: τα υποβρύχια και τα πυρο-αερόστατα (fire-balloons)12.

Ιαπωνικά υποβρύχια προσέγγισαν την ακτή της Καλιφόρνιας με εμπρηστικά
πυρομαχικά και εκτόξευσαν μεταφορικά υδροπλάνα για να ρίξουν εμπρηστικές βόμβες. Ο
διοικητής ενός εκ των υποβρυχίων, Nobikuyu Nambu, σε συνέντευξη του μετά τον πόλεμο
αναφέρει ότι την εποχή εκείνη διάλεξε ως στόχο μια περιοχή με πετρελαιοπηγές επειδή ήξερε
ότι θα προκαλούσε μια τεράστια έκρηξη13. Οι εν λόγω επιθέσεις των υποβρυχίων είχαν
παντοδύναμη ψυχολογική επίδραση στον Αμερικανικό πληθυσμό δυσανάλογη με τα
πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν ή τις βλάβες που προκλήθηκαν. Το ψυχολογικό κύμα που
σάρωσε τα μέσα και το κοινό το 1942 έχει τις ρίζες του στην πραγματικότητα ότι ένας εχθρός
των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε στην Αμερικανική ενδοχώρα για πρώτη φορά από το
181214. Η Αμερική βίωση ένα παρόμοιο σοκ κατά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Αλλά και τα Ιαπωνικά εμπρηστικά μπαλόνια είχαν παρόμοιες ψυχολογικές επιδράσεις
με ελάχιστη καταστροφική δυναμική15. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα αερόστατα
αυτά οδήγησαν τη στρατιωτική ηγεσία να κινητοποιήσει πολύτιμους στρατιωτικούς πόρους
για να μετριάσει την απειλή κατά της ενδοχώρας. Οι Ιάπωνες απογείωσαν πάνω από 9.000
εμπρηστικά μπαλόνια από τα νησιά τους και περίπου 300 εξ αυτών έφτασαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ήταν σχεδιασμένα να πετούνε σε σταθερό υψόμετρο εκμεταλλευόμενα τα ρεύματα
αέρος και στην ουσία ήταν αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες με ωρολογιακό μηχανισμό. Αν
και ο αριθμός των εμπρησμών που προκλήθηκαν ήταν αμελητέος λόγω των μη ευνοϊκώς
καιρικών συνθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο παράγων φόβος
ήταν τόσο ισχυρός που το Γραφείο Λογοκρισίας έστειλε μήνυμα σε εφημερίδες και
ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην κάνουν αναφορά στα μπαλόνια-βόμβες και στα σχετικά
περιστατικά ώστε να μην πληροφορηθεί ο εχθρός το πόσο αποτελεσματικά ήταν. Όταν όμως
ένας τέτοιος μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας μητέρας και 5 παιδιών,
ήρθη η απαγόρευση προς αποφυγή παρόμοιων απωλειών υγείας. Η ψυχολογική επίδραση
προκάλεσε δημόσια ανησυχία γεγονός που προκάλεσε δυσανάλογη πολιτική και στρατιωτική
αντίδραση. Βομβαρδιστικά P-38 Lighting από το μέτωπο εξαναγκάσθηκαν να εκτελούν
περιπολίες κατά μήκος της ακτογραμμής προκειμένου να καταρρίπτουν τα μπαλόνια. Με αυτό
το αμυντικό μέτρο καταστράφηκαν λιγότερα από 25 μπαλόνια γεγονός που αποδεικνύει ότι οι
από αέρος περιπολίες στόχευαν περισσότερο στο να ανεβάσουν την ψυχολογία του κόσμου
παρά στην καταστροφή των μπαλονιών. Εάν η επίθεση με τα μπαλόνια γινόταν κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου πυρκαγιών στην Καλιφόρνια, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο
που φυσούν οι άνεμοι Santa Ana, τα αποτέλεσμα για τον πληθυσμό θα ήταν σημαντικά
μεγαλύτερο ως προς τις απώλειες υγείας και μικρότερο από πλευράς ψυχολογικών
επιπτώσεων.
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Η χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων για την πρόκληση αισθήματος ασφάλειας
οδηγεί σε διαφωνίες ως προς την ανάπτυξη δυνάμεων και την κατανομή των πόρων. Το 1942,
οι Ιάπωνες έβαλαν ασύμμετρα τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε δίλημμα: Μέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου του 1942, περίπου 250.000 στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στη δυτική ακτή της
χώρας για τη φύλαξη ζωτικών εγκαταστάσεων, μια δύναμη που οι μάχιμες μονάδες του
Στρατού ούτε είχαν σκοπό να διαθέσουν ούτε είχαν κατάλληλα εκπαιδεύσει. Η κύρια
ανησυχία του Στρατηγού Marshall ήταν ότι ο φόβος των πολιτών για επικείμενη εισβολή θα
πάγωνε την παραπάνω στρατιωτική δύναμη σε καθήκοντα περιμετρικού ελέγχου στην
ακτογραμμή καθ’ όν χρόνο οι στρατιώτες ήταν απαραίτητοι για την εκπαίδευση του στρατού
των πολιτών που είχε κινητοποιηθεί για την περίσταση.

Η παραπάνω ψυχολογική επίδραση σε συνδυασμό με την τρωτότητα του πληθυσμού
στην πυρο-τρομοκρατία μπορεί να οδηγήσει τους πολιτικούς του μέλλοντος στο να
αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για να υποστηρίξουν τον τρομοκρατημένο πληθυσμό,
παρά τις ανάγκες των μάχιμων δυνάμεων της χώρας παγκοσμίως. Ο μελλοντικός
Αρχιστράτηγος μπορεί να αντιμετωπίσει παρόμοιο δίλημμα δηλαδή να αναπτύξει δυνάμεις
στην ενδοχώρα για να προστατεύσει από καταστροφικές πυρκαγιές ή να τις στείλει στο
εξωτερικό για να πολεμήσουν κατά των εχθρών της χώρας. Αν και αυτό φαίνεται να αποτελεί
μελλοντική υποθετική κατάσταση, ο Κυβερνήτης Brian Schweitzer της Πολιτείας Montana είπε
στις 6 Μαρτίου 2005 στο Πεντάγωνο να εγκρίνει την επιστροφή 1500 ανδρών της
Εθνοφυλακής της Montana μαζί με ελικόπτερα UH-60 από το Ιράκ πριν από την ετήσια εποχή
των πυρκαγιών. Η ανησυχία του Κυβερνήτη Schweitzer για τις ζωές και τις περιουσίες των
συμπολιτών του υπερίσχυσε της ανησυχίας του για τον πόλεμο στο Ιράκ16. Στην περίπτωση
αυτή πρόκειται για έναν τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων μιας τυπικής περιόδου
πυρκαγιών. Όμως τι θα γίνει εάν μελλοντικοί εξωτερικοί εχθροί ή εσωτερικοί ειρηνιστές
θέλοντας να καθοδηγήσουν το Πεντάγωνο ή τον Αρχιστράτηγο να αποσύρουν τις δυνάμεις
τους από μακρινές περιοχές του κόσμου εκμεταλλευτούν την τρωτότητα αυτή και αρχίσουν
επιχειρήσεις ηθελημένων εμπρησμών των δασών της χώρας για πολιτικούς λόγους;

Η χρήση της πυρκαγιάς ως όπλου από της Αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια
του πολέμου του Βιετνάμ αναδύει δύο μελλοντικές τρωτότητες των Ηνωμένων Πολιτειών:
πρώτον, προσχεδιασμένες επιθέσεις που απελευθερώνουν την λανθάνουσα καταστρεπτική
ενέργεια των δασών μπορεί να έχουν επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες ενός πυρηνικού όπλου
και δεύτερον, καθώς το προσωπικό προσπαθεί μαζικά να καταπολεμήσει τις φωτιές
καθίσταται ευάλωτος στόχος.

Το 1968, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ χρησιμοποίησαν
ελάχιστη ποσότητα εμπρηστικών μηχανισμών για να διατηρήσουν τη φωτιά στο U Minh επί
ένα μήνα καταστρέφοντας πάνω από 1000 τετραγωνικά μίλια επιφάνειας που ισοδυναμεί με
πυρηνικό όπλο 20 μεγατόνων. Καθώς οι δυνάμεις των Βιετκόνγκ άλλαξαν την τακτική τους
από ανταρτοπόλεμο σε μαζικές συναθροίσεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών, την
κατάσβεση κτιρίων, τη μεταφορά οπλισμού και τη διάσωση των αποθεμάτων σε τρόφιμα, οι
Αμερικανικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν την αδυναμία τους και αποδεκάτισαν τις εμπλεκόμενες
δυνάμεις των Βιετκόνγκ.

Παρόμοιο με το δίλημμα των στρατιωτών Βιετκόνγκ να αντιμετωπίσουν τις φωτιές, οι
πρώτοι ανταποκριτές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια
του καθήκοντός τους. Σήμερα, το Internet και τα μέσα μαζικής πληροφόρησης παρέχουν
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιών σε μια
προσπάθεια αποφυγής πυρκαγιών εξ αμελείας. Αποτέλεσμα αυτού του όγκου πληροφοριών
είναι να μπορούν οι τρομοκράτες να προγραμματίσουν πυρο-τρομοκρατική επίθεση κατά των
δασών του έθνους στοχεύοντας παράλληλα τους πρώτους ανταποκριτές ενώ οι αστυνομικές
δυνάμεις είναι απασχολημένες με την εκκένωση του πληθυσμού. Επιπλέον, οι τρομοκράτες
μπορεί να αποκλείσουν τις οδούς εκκενώσεως προκειμένου να δημιουργήσουν ερήμωση,
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άσκοπη καταστροφή και μαζικές απώλειες υγείας – αγαπημένη τροφή για τα μέσα μαζικής
πληροφόρησης και αποτελεσματικό μέτρο αύξησης των ψυχολογικών επιδράσεων της πυρο-
τρομοκρατίας στον Αμερικανικό πληθυσμό.

Μοντέλο Πυρο-Τρομοκρατίας: Οι Πυρκαγιές του San Diego (2003)
Οι πυρκαγιές του 2003 στο San Diego αποτελούν παράδειγμα του πως ορισμένες

περιοχές της χώρας είναι τρωτές στην πυρο-τρομοκρατία και αποτέλεσαν μοντέλο μελέτης της

επίδρασης μιας μελλοντικής πυρο-τρομοκρατικής επίθεσης στον τοπικό πληθυσμό, τις
στρατιωτικές δυνάμεις και τις κοινωνίες που τις υποστηρίζουν. Τρεις εμπρησμοί δασών με τις
ονομασίες «Cedar», «Paradise»και «Οtay» ξέσπασαν στο San Diego, στο τέλος του
Οκτωβρίου 2003. Οι πυρκαγιές που φούντωσαν από την ξηρή βλάστηση και τροφοδοτήθηκαν
από τους τοπικούς ανέμους «Santa Ana», κατέκαψαν τη βόρεια Καλιφόρνια, προκάλεσαν τον
θάνατο 16 ατόμων, έκαψαν περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα, καταστρέψανε περίπου 2.500
σπίτια και απείλησαν περίπου 70.000 άλλες υποδομές (Εικόνα 2). Ο Κυβερνήτης της
Καλιφόρνια Gray Davis βλέποντας την φωτιά την παρομοίασε με «πεδίο μάχης». Η πολιτειακή
αντίδραση περιλάμβανε κινητοποίηση όλων των τύπων των στρατιωτικών μονάδων (ενεργές
μονάδες, Εθνοφρουρά και αεροσκάφη διαφόρων τύπων) υπό την ad hoc διοίκηση του Joint
Task Force Fighting17. Οι  φλόγες έγλυψαν τις περιμέτρους του στρατοπέδου Pendleton
(καίγοντας 34.000 στρέμματα) και του Miramar Naval Air Station (καίγοντας 76.000
στρέμματα). Οι φλόγες και οι καπνοί δυσκόλεψαν τις κινήσεις των επίγειων δυνάμεων και τις
αεροπορικές επιχειρήσεις. Το αεροπλανοφόρο USS Stennis γύρισε στο λιμάνι του στο San
Diego προκειμένου το πλήρωμα του να αποβιβαστεί για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους.
Αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν πάνω από 2.220 οικογένειες στρατιωτικών να μεταφερθούν σε
καταφύγια.

Ο εστιασμός στο τίμημα των στρατιωτικών δεν σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση των
θανάτων πολιτών αλλά στην ανάδειξη της δυναμικής της πυρο-τρομοκρατίας επί των
δυνατοτήτων και του ηθικού των συμβατικών ενόπλων δυνάμεων. Οι μελλοντικοί αντίπαλοι
μπορεί να χρησιμοποιήσουν την πυρο-τρομοκρατία για να υπερνικήσουν την ισχύ των
ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών επιτιθέμενοι στις βάσεις και τις κοινωνίες που
τις υποστηρίζουν πίσω στην πατρίδα. Εάν πυρο-τρομοκράτες είχαν αρχίσει τις πυρκαγιές στο
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San Diego, απλά θα μπορούσαν να δώσουν στη δημοσιότητα ένα video με το οποίο θα
διεκδικούσαν την πατρότητα των πυρκαγιών, εμπεριέχοντας απειλές για περισσότερη
καταστροφή επηρεάζοντας έτσι το ηθικό των υπηρετούντων στρατιωτικών και των οικογενειών
τους.

Μέθοδοι Μετριασμού της Απειλής Πυρο-Τρομοκρατίας
Ευτυχώς, η κατάλληλη εφαρμογή μέτρων επιφυλακής, πρόληψης και προστασίας θα

μετριάσουν πολλές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες της πυρο-τρομοκρατίας. Απαιτούνται
συγκεκριμένοι μέθοδοι προσβολής της πυρο-τρομοκρατικής απειλής όπως η δημιουργία δι-
υπηρεσιακών σχεδίων διαχείρισης συμβάντων, η ανανέωση της εκστρατείας ενημέρωσης της
δασικής υπηρεσίας (Forest Service Forest Fire Prevention Campaign) με βάση τα νέα
δεδομένα μετά την 11η Σεπτεμβρίου και η θέσπιση θέσεως Αξιωματικού Προστασίας
Προσωπικού (Force Protection Officer) με βάση τα πρότυπα των αντι-τρομοκρατικών
υπηρεσιών που θα ανήκει στην ομάδα διοικήσεως συμβάντος.

Η δημιουργία σχεδίων διαχείρισης συμβάντων που θα διασυνδέουν όλες τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για τη επίτευξη συνολικής διοικήσεως (unity
of command). Οι πυρο-τρομοκρατικές επιθέσεις κατά λειτουργιών πολλών υπηρεσιών μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, τους πιθανούς στόχους και την εγγύτητα με κρίσιμες
υποδομές. Η ενσωμάτωση διαφόρων ομοσπονδιακών σχεδίων σε ένα σχέδιο που θα εμπλέκει
όλες τις υπηρεσίες και θα αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα αρμοδιοτήτων,
χρηματοδοτήσεων, επιπέδων διοικήσεως και επιχειρησιακού ελέγχου πρέπει να γίνει έγκαιρα
και από όλες τις υπηρεσίες. Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιέχουν και επί μέρους σχέδια σε
περίπτωση που τεθεί υπόνοια ή διαπιστωθεί τρομοκρατική πράξη.  Προτεραιότητα θα πρέπει
να δοθεί σε περιοχές που κινδυνεύουν κρίσιμες υποδομές. Επειδή η ανάπτυξη της
Εθνοφρουράς είναι πιθανή, σημαντικό ρόλο έχει και το National Guard Bureau & Department
of Defense που αντιπροσωπεύεται από τις Joint Forces Command και Northern Command.
Μόλις περατωθεί ο σχεδιασμός θα πρέπει να υφίσταται συνεχείς αναθεωρήσεις, να ελέγχεται
με ασκήσεις και να εκτιμάται περιοδικά για να επιβεβαιωθεί η σχετικότητα, η συνεργασία και
η ενότητα της προσπάθειας.

Η ενημερότητα περί της απειλής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη σχηματοποίηση
των αποφάσεων και την άσκηση σώφρονος πολιτικής. Η πυρο-τρομοκρατική ενημερότητα
πρέπει πρώτα να γίνει πραγματικότητα στις πρωταρχικά εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς
(Forest Service, Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security).
Ενώ οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες διαγκωνίζονται για την καλύτερη
μέθοδο μείωσης της συγκέντρωσης υλικών ή βιομάζας από τα δάση θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και οι κίνδυνοι που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Η ξυλεία και η βιομάζα στα
Αμερικανικά δάση και στις απάτητες περιοχές αποτελούν εύκολο στόχο. Γεμάτα λανθάνουσα
ενέργεια μετά από χρόνια καταστολής των πυρκαγιών πολλά από τα Αμερικανικά δάση
μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πυριτιδαποθήκη κατά τη διάρκεια της περιόδου των
πυρκαγιών18. Ο ταυτόχρονος εμπρησμός άγριων δασών μπορεί πολύ εύκολα να συντρίψει τις
τοπικές και περιοχικές προσπάθειες καταστολής της φωτιάς και κάθε καθυστέρηση στην
ανίχνευση θα επιτρέψει στον άγνωστο δράστη να διαφύγει ανενόχλητος.

Ευτυχώς, η Δασική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μακρόχρονη ιστορία
επιτυχημένης δημοσιοποίησης της απειλής που υποκρύπτουν οι δασικές πυρκαγιές. Κατά τη
διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου υπήρχε ανησυχία ότι οι Ιάπωνες θα προκαλούσαν
καταστροφικές απώλειες υγείας και περιουσιών. Υπήρχε επίσης φόβος ότι εχθρικά
εμπρηστικά πυρομαχικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναρίθμητες δασικές πυρκαγιές σε
σημείο που κατέστη θέμα εθνικής σημασίας και μια νέα ιδέα γεννήθηκε19.
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Η Δασική Υπηρεσία με
τη βοήθεια του Cooperative
Wartime Advertising Council
πραγματοποίησε ειδική ενημε-
ρωτική εκστρατεία με την ονο-
μασία «Cooperative Forest
Fire Prevention Campaign».
Εκδόθηκαν posters, γραμμα-
τόσημα και σελιδοδείκτες και
διανεμήθηκαν σε συνδυασμό με
εύκολες, στην απομνημόνευση,
φράσεις προαγωγής των
μηνυμάτων πρόληψης. Τα
αρχικά posters που έδειχναν
καρικατούρες Γερμανών και
Ιαπώνων, προειδοποιούσαν:
«Τα απρόσεκτα σπίρτα βοη-
θούν τον Άξονα» και «Η
Απροσεξία μας είναι το
Μυστικό τους Όπλο». (Εικόνα
3). Η εκστρατεία αυτή τροπο-
ποιήθηκε με την πάροδο των
ετών και αποτελεί την πλέον
μακροχρόνια εκστρατεία ενημέ-
ρωσης στην χώρα. Παρά ταύτα
είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί
με βάση τα νέα δεδομένα της
11ης Σεπτεμβρίου και την απειλή
της πυρο-τρομοκρατίας. Τα νέα
μηνύματα δεν είναι απαραίτητο

να είναι υπέρμετρα αντι-τρομοκρατικά για να μην επαυξηθεί ο φόβος των πολιτών. Μηνύματα
όπως «Ασφαλή Δάση για Ασφαλή Πατρίδα» ή τροποποίηση ήδη υπαρχόντων μηνυμάτων
όπως «Μόνον Εσύ Μπορείς να Προστατεύσεις τα Δάση από τους Εμπρηστές» αποτελούν
ορισμένες από τις προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Τα εν λόγω μηνύματα μπορούν
εύκολα να διαδοθούν μέσω του Διαδικτύου, της τηλεόρασης και του τύπου. Το αποτέλεσμα
της ενημερωτικών επιχειρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα έναν ενημερωμένο πληθυσμό που θα
μπορεί να αναγνωρίζει και να αναφέρει ύποπτες συμπεριφορές στα δάση σε ειδικό
τηλεφωνικό αριθμό χωρίς χρέωση. Το προσωπικό επιβολής του νόμου συνεπικουρούμενο
από τον ενημερωμένο πολίτη θα είναι σε καλύτερη θέση να συλλάβει τους δράστες πριν από
την επίθεση ή να καλέσει αμέσως το πυροσβεστικό προσωπικό ελαχιστοποιώντας τις
επιδράσεις της φωτιάς, καταστέλλοντας τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις και προλαμβάνοντας
καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο τρίτος στρατηγικός στόχος επικεντρώνει στο θέμα της προστασίας. Η προστασία
από την πυρο-τρομοκρατία πρέπει να είναι διπλής κατεύθυνσης: ταχεία αναγνώριση και
αναφορά εκδήλωσης πυρο-τρομοκρατικής επίθεσης και εξασφάλιση προστασίας των
δυνάμεων πυροπροστασίας από εξωτερικές απειλές κατά τη διάρκεια των εργασιών
πυρόσβεσης. Η καλύτερη λύση είναι η θέσπιση της θέσης του Force Protection Officer στη
δομή του Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντος με βάση τα πρότυπα του Υπουργείου Άμυνας
και των αντι-τρομοκρατικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω αξιωματούχος θα παρακολουθεί τα δίκτυα
της αστυνομίας και των πληροφοριών και θα ενημερώνει τον Διοικητή του Συμβάντος για όλες
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τις εξωτερικές απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η δύναμη πυρόσβεσης. Σε μια μεγάλη
πυρκαγιά, ο αξιωματούχος αυτός αποτελεί τον σύνδεσμο με ερευνητές στον χώρο του
συμβάντος και θα αναγνωρίζει εάν είναι ύποπτη η προέλευση της φωτιάς. Στη συνέχεια
διερευνώντας πολλαπλές πυρκαγιές στην περιοχή που σχετίζονται με κρίσιμες υποδομές ή
κατοικημένες περιοχές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει ενδείξεις τρομοκρατικής επίθεσης και
τρωτά σημεία στις υποδομές και να προειδοποιήσει σχετικά τον διοικητή του συμβάντος και
το Υπουργείο Άμυνας. Η πρώιμη αναγνώριση της πυρο-τρομοκρατίας θα μετριάσει τις
καταστροφικές επιδράσεις και θα επιτρέψει την επίσης πρώιμη εμπλοκή των αρχών
ασφαλείας. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω αντίμετρα πριν από μελλοντικές τρομοκρατικές
καταστροφικές επιθέσεις θα ελαχιστοποιηθούν και οι καταστροφές και ο πολιτικός
εξαναγκασμός.

Όπως οι τρομοκράτες της al-Qaeda χρησιμοποίησαν αεροπλάνα ως αυτοσχέδια
εμπρηστικά όπλα κατά του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου, οι μελλοντικοί παγκόσμιοι

jihadists θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιήσουν το
όπλο του εμπρησμού των δασών ως ασύμμετρου
τρομοκρατικού όπλου για επιθέσεις στο εσωτερικό της
χώρας. Μια μελλοντική πυρο-τρομοκρατική επίθεση που
απαιτεί βασικές τεχνολογικές γνώσεις θα μπορούσε να
παρακάμψει τις εθνικές άμυνες και να απελευθερώσει την
καύσιμη ενέργεια που λανθάνει στη βιομάζα των εθνικών
δρυμών. Η καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από μια
καταστροφική πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει το
επόμενο «σημείο μηδέν» (ground zero). H επόμενη ημέρα
θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία, τις ζωτικές κρατικές

υποδομές, τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ τελικά θα
ασκηθεί πολυ-επίπεδη πίεση για πολιτικές αλλαγές. Για να μειωθεί η διαγραφόμενη πυρο-
τρομοκρατική απειλή, τα μέτρα μετριασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν, από την κυβέρνηση
των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον κατάλληλο τρόπο. Η φωτιά έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο
στην ιστορία των πολέμων και φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου πριν χρησιμοποιηθεί ως
ασύμμετρο, τρομοκρατικό όπλο του μέλλοντος.

2007 Πυρο-Τρομοκρατία στην Ελλάδα – Μήπως Ήρθε η Σειρά μας;
Με βάση τα παραπάνω οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν κατά
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σειρά την Αττική, την Πελοπόννησο και την Εύβοια (όπως φαίνεται στη δορυφορική
φωτογραφία της NASA) και που αρκετές εξ αυτών είναι σε ενέργεια τη στιγμή που γράφεται το
παρόν κείμενο (28 Αυγούστου 2007 – μεγάλη πυρκαγιά στο Γραμματικό Αττικής πριν από λίγη
ώρα), θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως αποτέλεσμα πυρο-τρομοκρατίας καθώς
πληρούν πλήρως τις τέσσερεις βασικές επιδιώξεις των τρομοκρατικών επιθέσεων που ήδη
αναφέρθηκαν στην αρχή του άρθρου. Λίγα ενδεικτικά στοιχεία – τα οποία όμως δεν
αποτελούν τελική απογραφή καθώς ο τελικός απολογισμός αναμένεται να είναι περισσότερο
καταστροφικός:

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός Επικρατείας, το 2004 είχαμε 4.558
πυρκαγιές, το 2005 είχαμε 4.554, το 2006 είχαμε 4.631, το 2007 είχαμε 6.604 και το καλοκαίρι
δεν έχει τελειώσει. Ενδεικτικά επίσης ανέφερε ότι στις 24/8 του 2004 είχαν εκδηλωθεί 72
πυρκαγιές, το 2005 την ίδια ημερομηνία 44 ,το 2006 την ίδια ημερομηνία 52 και το 2007, 124.
Ο εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης ανέφερε οι πυρκαγιές, με βάση τα επίσημα στοιχεία του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το 2006 ήταν 8.874, το 2005 ήταν 9.181, το 2004 ήταν 9.866, το
2003 ήταν 9.117, το 2002 ήταν 8.683, το 2001 ήταν 13.817 και το 2000 ήταν 14.021. Ακόμη
αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Βραδυνή της 10 Ιουλίου 2000, όπου αναφερόταν
ότι το Σαββατοκύριακο 8 - 9 του μηνός εκείνου του έτους ξέσπασαν 200 πυρκαγιές ανά την
επικράτεια, ενώ την επόμενη μέρα, σε μία μόνο ώρα, ξέσπασαν άλλες 25. Η διαφορά των
αριθμών δεν έχει ιδιαίτερη σημασία – απλά αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που
κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

1. Στοχοποίηση άμαχου πληθυσμού – πρόκληση απωλειών υγείας
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί

είναι 63 ενώ δεν είναι ακόμη γνωστός ο αριθμός των τραυματιών – αν και υπάρχουν

αναφορές για σημαντικό αριθμό εγκαυματιών με ποικίλλουσα έκταση εγκαυμάτων – και των
αστέγων (πρώτη εκτίμηση: 16.500 άτομα). Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού χαρακτηρίζονται ως
οι πλέον καταστροφικές παγκοσμίως για τον 21ο αιώνα ενώ συγκαταλέγονται μεταξύ των
πλέον φονικών από το 1871. Τον Οκτώβριο του 1871, στο Wisconsin των Ηνωμένων
Πολιτειών έχασαν τη ζωή τους 800 έως 1200 άτομα και έμεινα άστεγοι 51.000 άνθρωποι. Τον
Μάιο του 1987 στην Κίνα χάθηκαν 119 άνθρωποι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Τον
Αύγουστο του 1949 στη νοτιοδυτική Γαλλία οι νεκροί ανήλθαν σε 82 στη συντριπτική
πλειοψηφία τους πυροσβέστες, εθελοντές και στρατιώτες που παγιδεύτηκαν από την ξαφνική
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αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων. Πέραν των άμεσων επιπτώσεων των καταστροφικών
πυρκαγιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις του καπνού στην υγεία υγειών και

πασχόντων από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα σε συνδυασμό με τις πλέον μακροχρόνιες
επιπτώσεις στην υγεία από τη διαβίωση σε περιοχές που κάηκαν εντελώς. Απαιτούνται
μελέτες και πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης των επιπτώσεων των πυρκαγιών
στην υγεία των κατοίκων.

2. Οικονομικές επιπτώσεις
Το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών (ΕFFIS) υπολογίζει τις

εκτάσεις που καταστράφηκαν από τις
πυρκαγιές στην Ελλάδα από 24 έως
26 Αυγούστου σε 183.987 εκτάρια
(1.839.870 στρέμματα). Με βάση την
εκτίμηση αυτή, το 2007 έχουν
καταστραφεί συνολικά, λόγω των
πυρκαγιών, περίπου 268.834 εκτάρια
(2.688.340 στρέμματα). Στις
παραπάνω εκτιμήσεις περιλαμβάνεται

περίπου το 12% των δασών της χώρας. Πέραν της
εδαφικής καταστροφής, καταστράφηκαν μερικώς ή
ολοσχερώς 500 χωριά (4.500 καμένα σπίτια) ενώ
περίπου 250 χωριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και/ή
νερό. Εκτιμάται ότι η αποκατάσταση του ηλεκτρικού
δικτύου θα κοστίσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά,
εκτιμάται ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των πυρκαγιών
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υπερβαίνουν (προς το παρόν) το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (περίπου 4.1
δισεκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον αναμένονται να είναι σημαντικές οι επιπτώσεις των
πυρκαγιών στον τουρισμό και για το εναπομείναν 2007 αλλά και για τα επόμενα λίγα (;)
χρόνια. Η παρ’ ολίγον καταστροφή της Αρχαίας Ολυμπίας – ιδιαίτερα ενόψει των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2008 και της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας,
κινητοποίησε το σύνολο των παγκόσμιων μέσων μαζικής
επικοινωνίας που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την
εξέλιξη των πυρκαγιών στην περιοχή. Μικρό μέρος
αρχαιολογικών ευρημάτων υπέστησαν βλάβες (;) και θα
απαιτηθεί η άμεση συντήρηση τους καθώς αποτελούν μέρος της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Απειλήθηκε επίσης προς
στιγμήν και το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Στις παραπάνω
επιπτώσεις δεν μπορεί, προς το παρόν, να υπολογιστούν οι

απώλειες σε αγροτικές καλλιέργειες κάθε είδους, ζωικό κεφάλαιο (πρώτη εκτίμηση: 60.000
καμένα παραγωγικά ζώα) και μικρές/οικογενειακές επιχειρήσεις που θα απαιτήσουν χρόνο
για να καταγραφούν και να κοστολογηθούν. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι ελιές
(καταστροφή 80% καλλιεργειών), τα αμπέλια και τα σταφύλια (καταστροφή 70%
καλλιεργειών) για να δώσουν νέα παραγωγή απαιτούν χρονικό διάστημα από 2 έως 8 χρόνια.
Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωριστεί και ο κίνδυνος που διέτρεξαν, στο πρόσφατο μπαράζ
πυρκαγιών, κρίσιμες υποδομές της χώρας όπως η λιθανθρακική μονάδα στο Αλιβέρι (Εύβοια)
και το ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Μεγαλόπολης (Αρκαδία).

3. Άσκηση ψυχολογικής βίας και προσπάθεια αποδομής της κοινωνικής συνοχής
Στην παράμετρο αυτή δεν χρειάζονται σχόλια καθώς μια φωτογραφία είναι χίλιες

λέξεις…
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4. Άσκηση πολιτικής πίεσης
Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο τέταρτος διαχρονικός στόχος των πυρο-

τρομοκρατών (και όλων των τρομοκρατών) είναι η άσκηση πολιτικής πίεσης και είναι γνωστό
ότι η χώρα τελεί σε προεκλογική περίοδο με τις εκλογές να έχουν προκηρυχθεί για τις 16
Σεπτεμβρίου 2007. Το είδος και οι επιδιώξεις της πολιτικής πίεσης αποκαλύπτονται συνήθως
εάν και όταν συλληφθούν οι εμπρηστές και όσοι τους υποστηρίζουν.

Βέβαια μια πράξη μπορεί λογικά/νομικά να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική μόνον
όταν συλληφθούν οι ένοχοι και αποδειχθεί η ενοχή τους, κατασχεθούν ενοχοποιητικά
αποδεικτικά στοιχεία και διευκρινιστούν αίτια και ηθικοί αυτουργοί. Επίσης δεν πρέπει να
παραβλέπονται και πιο καθημερινά αίτια όπως το ενδιαφέρον μεγάλων οικονομικών
συμφερόντων για οικοδόμηση περιοχών («building terrorism»;) που έχουν χαρακτηριστεί
δασικές εκτάσεις αλλά και απλών πολιτών ή ομάδων πολιτών με παρόμοια ενδιαφέροντα σε
συνδυασμό με την έλλειψη κτηματολογίου και δασολογίου (δομές που είναι σε πολύ πρώιμα
στάδια). Ως εκ τούτου, η διατήρηση ευρυγώνιας, αντικειμενικής θεώρησης των πραγμάτων
είναι χρήσιμη από πολλές απόψεις και για πολλές καταστάσεις σε αντίθεση με τον
δογματισμό και την εμμονή σε τετριμμένες απόψεις και αναχρονιστικές αντιπαραθέσεις.
Μόνον όταν και στην Ελλάδα γίνει γνωστή και αφομοιωθεί η γνώση περί ενδεχόμενης πυρο-
τρομοκρατικής επίθεσης τότε θα ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης και
μετριασμού των επιπτώσεων. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι οι πυρο-τρομοκρατικές
επιθέσεις είναι ανάλογες των χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών/πυρηνικών
τρομοκρατικών επιθέσεων με την έννοια ότι πρόκειται για συμβάντα εξαιρετικά μεγάλα για να
αντιμετωπιστούν μόνον από ένα κράτος και απαιτούν διεθνείς συνεργασίες, ασκήσεις,
αλληλεγγύη και άρτιο σχεδιασμό. Όμως το πιο σημαντικό όλων είναι να αντιληφθούμε ότι
«μπορεί να συμβεί και σ΄ εμάς» καθώς και ότι «το αναπάντεχο πάντα συμβαίνει!».

2011
Από τότε που γράφτηκε το παραπάνω άρθρο πέρασαν τέσσερα χρόνια.

Μεγαπυρκαγιές είχαμε πάλι το 2009 που ξεκίνησαν από τον Βαρνάβα και το Γραμματικό για
να καταλήξουν στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ το 2010 μεγάλη πυρκαγιά
που ξεκίνησε από τον Ωρωπό σάρωσε τον Βαρνάβα (και την μόνιμη κατοικία του γράφοντος)
και έφτασε μέχρι την Εθνική Οδό και το Καπανδρίτι. Σημειώνεται ότι στην πυρκαγιά του 2009
μονάδες αντιαεροπορικών όπλων αναγκάστηκαν να μετακινήσουν, υπό τηλεοπτική κάλυψη,
φορητές συστοιχίες πυραύλων σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, σε μια τρομακτική αποκάλυψη που επιβεβαιώνει την
εγκληματική δράση της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ στην Ελλάδα, προχώρησε ο
πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ: Παραδέχθηκε ότι, τουλάχιστον την
εποχή της πρωθυπουργίας της Τανσού Τσιλέρ το 1995-1997, Τούρκοι πράκτορες έκαιγαν τα
ελληνικά δάση!
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Ήταν η εποχή με τις μεγάλες πυρκαγιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της
Μακεδονίας, όπου είχαν υπάρξει μεν πληροφορίες στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες για
εμπρησμούς από την Τούρκους πράκτορες, αλλά οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σημίτη δεν
είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν περισσότερο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Birgϋn, ο Μεσούτ Γιλμάζ μιλώντας
για τα μυστικά κονδύλια της εποχής αναφέρει τα εξής ανατριχιαστικά:

«Όλοι οι πρωθυπουργοί όταν τελειώνει η θητεία τους και έρχεται νέος
Πρωθυπουργός, τον ενημερώνουν σχετικά με το που και πως χρησιμοποιήθηκαν τα
μυστικά κονδύλια. Και εγώ ενημέρωσα σχετικά τον διάδοχό μου και οι προκάτοχοί μου
έπραξαν το ίδιο. Οι Ερμπακάν, Ετσεβίτ και Ντεμιρέλ ενημέρωσαν τους διαδόχους
τους για τα μυστικά κονδύλια. Μόνο η Τσιλέρ δεν μοιράστηκε τις πληροφορίες για της
διάθεση μυστικών κονδυλίων της περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Υπάρχει
συγκεκριμένη αναφορά όπου πέρα των μυστικών κονδυλίων όλες οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες. Και κρατικά μυστικά είναι τα σχετικά με την απόπειρα για πραξικόπημα στο
Αζερμπαϊτζάν και τα αντίποινα στα δάση της Ελλάδας. Για θέματα όπως για τις
δολοφονίες Κούρδων δεν υπάρχει κάτι σχετικό», είπε!

Δηλαδή εφάρμοζαν «αντίποινα» στα δάση της Ελλάδας με μυστικές επιχειρήσεις,
εννοώντας ότι τα έκαιγαν! Ποιος ξέρει
αν αυτές οι επιχειρήσεις δεν
συνεχίζονταν και το 2007 από τους
ίδιους τους πράκτορες στην
καταστροφή της Πελοποννήσου ή αν η
τότε καταστροφή οφειλόταν σε άλλες
"δυνάμεις" που είχαν σκοπό την
ανατροπή της κυβέρνησης
Καραμανλή.

Η ομολογία του Τούρκου
πρώην πρωθυπουργού και η ωμότητα
με την οποία γίνεται είναι πραγματικά
ανατριχιαστική. Και βέβαια η υπόθεση
δεν πρέπει να τελειώσει εδώ…

Για άλλη μια φορά
καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα:
Για να αποφύγουμε δυσάρεστες
εκπλήξεις στο μέλλον θα πρέπει η
διαφορική διαγνωστική ικανότητα μας
να εμπλουτιστεί με επιπλέον
πιθανότητες πέρα από τα γνωστά
αίτια πρόκλησης πυρκαγιών. Η θέση
περί πυροτρομοκρατίας είχε τότε
προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από
γνωστούς κύκλους που πάντα
σκέπτονται «μέσα στο κουτί» και με
παρωπίδες. Η πρόσφατη δήλωση του
Γιλμάζ επιβεβαίωσε την άποψη που
υποστήριξε κάποτε ο Γερουσιαστής

(Arkansas, USA) James William Fulbright: «Πρέπει να τολμάμε να σκεφτόμαστε απίστευτα
πράγματα επειδή όταν τα πράγματα γίνονται απίστευτα, η σκέψη σταματάει και η δράση
καθίσταται απερίσκεπτη».
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28 Δεκεμβρίου 2011
Κρητικός ταξίαρχος: «Γνωρίζαμε για Τούρκους εμπρηστές»
Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63595723

«Τρέχαμε και δεν φτάναμε στην Ικαρία και στα Δωδεκάνησα να σβήσουμε τις φωτιές, που έβαζαν οι
Τούρκοι πράκτορες-εμπρηστές», ομολογεί ο Κρητικός ταξίαρχος
τεθωρακισμένων Μηνάς Ρασούλης, που την κρίσιμη περίοδο 1994-1997 και
για 2,5 χρόνια ήταν μάχιμος σε μονάδες του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Ο ίδιος, απόστρατος σήμερα, αποκαλύπτει ότι τότε «ο Στρατός και η ΕΥΠ
γνώριζαν τη δράση των Τούρκων πρακτόρων-εμπρηστών, αλλά η πολιτική
ηγεσία δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το όλο ζήτημα».
«Ηταν απανωτοί οι εμπρησμοί και χωρίς έλεος. Πυροσβεστική και στρατός
τρέχαμε με αυτοθυσία, με επίγεια και εναέρια μέσα, να σβήσουμε φωτιές. Οι

εμπρηστές δρούσαν λες και ήταν ξέφραγο αμπέλι τα νησιά μας, η χώρα μας», δηλώνει χαρακτηριστικά
ο ταξίαρχος.
Ο Μ. Ρασούλης ήταν για δύο χρόνια σε ειδική αποστολή στα Βαλκάνια, ενώ το 1997, που έγιναν
εξεγέρσεις στην Αλβανία κατά Μπερίσα για τα χρήματα στις τράπεζες, μετείχε στην επιχείρηση
«ΑΛΒΑ», σε κατάληψη του αεροδρομίου των Τιράνων από αερομεταφερόμενη δύναμη, κατ' εντολήν της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ωστόσο, στις αρχές ασφαλείας υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι οι Τούρκοι πράκτορες-εμπρηστές
δρούσαν και στην Κρήτη, από τους οποίους κάποιοι συνελήφθησαν. Συγκεκριμένα, την κρίσιμη
περίοδο 1995-1997 συνελήφθη στη Χερσόνησο Ηρακλείου ένας Τούρκος ύποπτος για την πρόκληση
εμπρησμών κοντά στην τουριστική ζώνη Χερσονήσου-Μαλίων. Στην κατοχή του βρέθηκαν
φωτογραφίες, που απεικόνιζαν την έναρξη πυρκαγιών, αλλά και φωτογραφικό υλικό με φόντο το
σύμβολο των Γκρίζων Λύκων. Ο ίδιος αρνήθηκε τότε να πει οτιδήποτε σε αστυνομία και ΕΥΠ.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
Vatan :«Πλησίαζαν με φουσκωτά και προκαλούσαν φωτιές»
Πηγή: http://www.prionokordela.gr/diethnh/vatan-plisiazan-me-fuskota-kai-prokaloysan-foties/

Βεβαιότητα για το γεγονός της δράσης τούρκων πρακτόρων με φωτιές στα ελληνικά δάση αλλά και
…λεπτομέρειες για το πως κινούνταν και από που
έρχονταν βγάζουν δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου:
Προσέξτε δύο χαρακτηριστικά:
- Η Vatan έχει τον τίτλο Βεβαιότητα για το γεγονός της
δράσης τούρκων πρακτόρων με φωτιές στα ελληνικά δάση
αλλά και …λεπτομέρειες για το πως κινούνταν και από που
έρχονταν βγάζουν δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου:
Προσέξτε δύο χαρακτηριστικά:- Η Vatan έχει τον τίτλο «Οι

Τούρκοι κατάσκοποι πλησίαζαν με φουσκωτά και προκαλούσαν φωτιές».
- Η Milliyet δημοσιεύει ανταπόκριση με τον τίτλο «Τα ελληνικά δάση τα έκαψαν οι Γκρίζοι Λύκοι» .

29 Δεκεμβρίου 2011
Τοποθετούσαν βόμβες στη Ρόδο

Φωτιές ανάβει νέα αποκάλυψη αυτήν την φορά
από την εφημερίδα « Μιλιέτ» για την δράση
Τούρκων πρακτόρων σε ελληνικό έδαφος. Η
εφημερίδα αναφέρεται σε μυστική έκθεση την
οποία συνέταξε το γραφείο του πρώην
πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλμάζ.
Η νέα αυτή αποκάλυψη πέραν του ότι

επιβεβαιώνει στο σύνολο τους τις προηγούμενες αποκαλύψεις για την δράση ειδικών ομάδων κρούσης
των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, εκθέτει και το
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τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών το οποίο προ δύο ημερών απέρριψε το διπλό διάβημα της ελληνική
πλευράς, ισχυριζόμενο πως οι δηλώσεις του Μεσούτ Γιλμάζ ανασκευάστηκαν και ως εκ τούτου δεν
υπάρχουν εξηγήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν για το θέμα.
Αντίθετα τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο τουρκικός Τύπος απαιτεί με εκτενή αρθρογραφία την
διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την δράση της τουρκικής «MIT» αλλά και άλλων κλάδων των τουρκικών
υπηρεσιών ασφαλείας κατά την δεκαετία του ’90 επί ελληνικού εδάφους. Παράλληλα ο δημοσιογράφος
που πρώτος αποκάλυψε τα περί εμπρησμών στα ελληνικά νησιά αλλά και την απόπειρα
πραξικοπήματος στο Αζερμπαϊτζάν, επανήλθε, διαψεύδοντας τον Μεσούτ Γιλμάζ. Επιμένει δε πως
υφίστανται ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία καταδεικνύουν πώς «δεν παρεννόησε τα λεγόμενα του
πρώην πρωθυπουργού αλλά και πως μετέφερε λέξη προς λέξη τους ισχυρισμούς του».
Στο άρθρο του Τζαν Ντουντάρ που τιτλοφορείται «Ποιος έκαψε τα δάση;», γίνεται λόγος για 12 οι

σελίδες μυστικής έκθεσης
στην οποία περιγράφονται
οι δράσεις των ενόπλων
ομάδων που
καθοδηγούνται από το
βαθύ κράτος στο
εξωτερικό, εναντίον της
αρμενικής οργάνωσης
«Asala» και της κουρδικής
οργάνωσης PKK.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
τον Τζαν Ντουντάρ,
δημοσιογράφο της
τουρκικής Μιλιέτ, σε
12σέλιδη έκθεση (και όχι
8σέλιδη όπως αρχικά
γνωρίζαμε) από το
γραφείο του Γιλμάζ
επιβεβαιώνονται τόσο οι
εμπρησμοί ελληνικών
δασών και η τοποθέτηση
βομβών στην Ρόδο, όσο
και επίθεση που
πραγματοποιήθηκε στη
Λαμία, σε στρατόπεδο του
PKK.
Για την εν λόγω έκθεση
μάλιστα, η ΜΙΤ, η
υπηρεσία πληροφοριών
της Τουρκίας, είχε
απαιτήσει να εξαφανιστεί,
με στόχο να αποφευχθούν

ενδεχόμενα αντίποινα.
Στο άρθρο του, ο Ντουντάρ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία ήταν εξοργισμένη για τη φιλοξενία
των μελών του PKK στην Ελλάδα. Κάποιοι είχαν πει ότι "αφού εκείνοι μας πονάνε, το ίδιο θα κάνουμε
κι εμείς". Δύο ομάδες χωρίς να γνωρίζει η μια την άλλη ξεκίνησαν τη δράση τους. Τότε, οι ειδικές
δυνάμεις ανέλαβαν τις πυρκαγιές, ο τομέας μυστικών υπηρεσιών τις βόμβες».
Τα λεγόμενα του δημοσιογράφου μαρτυρούν ότι οι εμπρησμοί συνδέονται σε μία ευθεία γραμμή με τη
ενόχληση της Τουρκίας για την ύπαρξη στρατοπέδων εκπαίδευσης Κούρδων στη χώρα μας.
Ο αρθρογράφος της εφημερίδας στη συνέχεια αναφέρει ότι ύστερα από τη σωρεία εμπρησμών αλλά
και την τοποθέτηση βομβών, η Ελλάδα είχε αξιώσει από την Άγκυρα «κατάπαυση πυρός», όπερ και
εγένετο, την ίδια ώρα που σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ελλάδα σταμάτησε την εκπαίδευση Κούρδων
στο στρατόπεδο της Λαμίας.
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30 Δεκεμβρίου 2011
Αρθρο- καταπέλτης Τούρκου για τα δάση που έκαιγε η χώρα του..
Πηγή: http://www.prionokordela.gr/ellada/sok-artho-katapeltis-toyrkoy-gia-ta-dasi-poy-ekaige-i-xora-toy/

Καταπέλτης για το »βαθύ κράτος» της Τουρκίας, το »κράτος συμμοριών», όπως λέει, αλλά και
ντοκουμέντο δικαίωσης της Ελλάδας, είναι το
σημερινό άρθρο γνώμης του συνεργάτη της
εφημερίδας Radikal κ. Ορχαν Κεμάλ Τζενγκίζ, με
αφορμή τις δηλώσεις Γιλμάζ για τις φωτιές που
έβαζαν Τούρκοι πράκτορες στην Ελλάδα ως
«αντίποινα».

Η prionokordela.gr το εξασφάλισε και το δημοσιεύει
ολόκληρο. Αξίζει να το διαβάσετε και να το
διαδώσετε!
Το άρθρο του συνεργάτη της Radikal κ. Ορχαν
Κεμάλ Τζενγκίζ έχει τίτλο «Δεν θέλουμε κράτος
κατήγορο» και είναι το εξής:

«Το δικό μας κράτος κατόρθωσε πάντοτε να κάνει εταίρο και την κοινωνία κατά κάποιον τρόπο στα
αδικήματα που διέπραξε. Όμως αυτό το έκανε συμπράττοντας στο αδίκημα αλλά και διανέμοντας την
αποκομιδή από το αδίκημα… Είτε δημιουργώντας ένα συναίσθημα ενοχής σε όλους όσους ομιλούν για
τα αδικήματα που διέπραξε …
Οι δηλώσεις του Μεσούτ Γιλμάζ ότι οι πυρκαγιές δασών στην Ελλάδα διεπράχθησαν από το δικό μας
βαθύ κράτος προκάλεσαν σεισμό στην Ελλάδα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί; Διότι
αισθανόμαστε ενοχή. Εάν σκαλίσουμε αυτήν την υπόθεση μπορεί η Τουρκία να έλθει σε δύσκολη
θέση και να αναγκαστεί να καταβάλλει αποζημίωση, Φυσικά έγιναν για «αντίποινα» . Οι δικοί μας
τους τιμώρησαν «επειδή υπέθαλπαν τα στρατόπεδα του ΡΚΚ» .
Όμως η Ελλάδα αυτό μπορούσε και το έκανε λόγω άλλων αδικημάτων που διέπραττε το δικό μας
κράτος. Την περίοδο εκείνη υπήρχαν στην Τουρκία διαδεδομένα και συστηματικά βασανιστήρια…
Καιγόντουσαν χωριά . Κάποιοι απήγαγαν ανθρώπους και τους εκτελούσαν. Για αυτό το λόγο δεν
γινόταν δεκτό από καμία χώρα της Ευρώπης αίτημα για «έκδοση» . Και η Ελλάδα κάτω από εκείνες τις
συνθήκες προστάτευε το ΡΚΚ χωρίς να διακατέχεται από κανένα φόβο να επικριθεί. Το δικό μας
κράτος, για να καταπολεμήσει μια κατάσταση που δημιουργείτο από τα βασανιστήρια που έκανε,
πήγαινε και έκαιγε δάση…
Τώρα εμείς θα παραβλέπουμε αυτά λέγοντας «αμάν, μπορεί να ζημιωθεί η χώρα μας», αυτό είναι
εκείνο που αναμένεται από εμάς…
Άλλωστε στο ίδιο σημείο δεν έρχεται και προσκρούει και το αρμενικό ζήτημα; Δεν υπονοείται πως θα
αναγκαστούμε να καταβάλλουμε αποζημίωση αν μιλήσουμε πιο ανοικτά για αυτό το θέμα; Δεν ζητείται
από μας να μην υψώνουμε περισσότερο την φωνή μας για αυτόν τον λόγο; Ακριβώς για τον ίδιο λόγο
σωπαίνουν εκείνοι που λένε «Να μιλήσουμε για το Ντερσίμ» όταν φθάσει η υπόθεση στο αρμενικό;
Εγώ σκέπτομαι ότι αξίζει κάθε αντίτιμο η απαλλαγή από ένα κράτος συμμοριών και η απόκτηση ενός
κράτους δικαίου. Εάν σε κάποιο σταυροδρόμι αυτού του μεγάλου δρόμου της περιπέτειάς μας που
οδεύει στο να γίνουμε κράτος δικαίου, υπάρχει κάποιο αντίτιμο καταβολής αποζημιώσεων εγώ λέω ότι
θα πρέπει χωρίς να το σκεφτούμε, να καταβάλλουμε το αντίτιμο αυτό. Η δική μου οικογένεια δεν
επωφελήθηκε με κανένα τρόπο από την σφετερισθείσα περιουσία των μη μουσουλμάνων. Αν είμαστε
αμαρτωλοί επειδή όταν ήμουν μικρός καθόμασταν με ενοίκιο σε ελληνικό σπίτι , ο Θεός να
συγχωρήσει την αμαρτία μας. Εάν η Τουρκία καταβάλλει αποζημίωση εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος
να πληρώσω φόρο, όσο και εκείνοι που έγιναν πλούσιοι από την αρπαγή των ακινήτων των μη
μουσουλμάνων.
Μας προσελκύουν την προσοχή με διάφορους τρόπους. Ποιος θα καταβάλλει αποζημίωση στους
μουσουλμάνους που εκδιώχθηκαν από τα Βαλκάνια; Εάν εσύ έχεις το σθένος να δώσεις πίσω τα
δικαιώματα των μη μουσουλμάνων που έδιωξες τότε φυσικά μπορείς να κυνηγήσεις και τα δικαιώματα
εκείνων των μουσουλμάνων. Επειδή δεν μπορείς να διατυπώσεις τις αδικίες που έκανες ο ίδιος δεν
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μπορείς να πεις και στους άλλους κατά πρόσωπο τα όσα έκαναν και εκείνοι. Μπορείς να διατηρείς τα
χέρια σου μόνο σαν ένα χαρτί εκβιασμού, την γενοκτονία που έγινε στην Αλγερία. Αυτό είναι όλο…
Η χειρότερη επίδραση όλων όσων βιώθηκαν είναι ότι αυτά όλα μας έχουν μετατρέψει με την κακή
έννοια τον καθένα μας σε έναν «πολιτικό» . Δεν μπορούμε να πούμε «όπου και να καταλήξει η
υπόθεση εγώ θα καταπολεμήσω τις αδικίες. Όλοι μας κάπου σκοντάφτουμε.
Εφόσον γράφω το τελευταίο άρθρο της χρονιάς νομίζω ότι θα πρέπει να πω και κάποια πράγματα για
τον χρόνο που τελειώνει. Υπό την έννοια αυτή να ανακοινώσω τον δικό μου άνθρωπο της χρονιάς.
Προ ημερών ο Οράλ Τσαλισλάρ , λίγο διστακτικά ρώτησε αν θα είναι υπερβολή το να θεωρηθεί
άνθρωπος της χρονιάς ο Αϊχάν Τσαρκίν ( κατηγορούμενος στην δίκη Εργκενεκόν που προβαίνει σε
ομολογίες) . Κατά την γνώμη μου δεν είναι καμμία υπερβολή. Ο Τσαρκίν κατά το παρελθόν διέπραξε
μεγάλα αδικήματα και μπορεί να συνέπραξε σε μεγάλα αμαρτήματα, όμως τώρα μου φαίνεται ότι μιλάει

από τα βάθη της ψυχής του . Εκείνη η ψυχή καίγεται . Ο Τσαρκίν ως
άνθρωπος έδωσε στον εαυτό του την μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί
να δώσει ένας άνθρωπος, Περνά τον ίδιο του τον εαυτό από την φωτιά
της συνείδησης και ταυτόχρονα δείχνει σε όλη την Τουρκία το πώς θα
αναζητηθεί η Δικαιοσύνη όπου και αν φθάσει η άκρη της υπόθεσης
αυτής, Βεβαίως και τώρα πλέον τον αφήνουν μόνο του σε αυτόν τον
δρόμο και παραβλέπονται αυτά που λέει, Εγώ σέβομαι και εκτιμώ τον
απολογισμό συνείδησης που κάνει . Παρουσιάζω τον Τσαρκίν ως
υποψήφιο για τον ‘άνθρωπο της χρονιάς’ και εύχομαι σε όλους τους
αναγνώστες μου καλή χρονιά».

29 Δεκεμβρίου 2011
MILLIET: Το PKK έσωσε την Αθήνα από την δράση των
Τούρκων πρακτόρων!
Source: http://kostasxan.blogspot.com/2011/12/milliet-pkk.html

 Να υποθέσουμε ότι για “ευχαριστώ” ο Σημίτης κατέδωσε
τον Οτσαλάν και έστελνε τους παρακρατικούς του να
σπάνε τα γραφεία των Κούρδων αγωνιστών;

Συνέχεια στο θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μ. Γιλμάζ για
εμπρησμό ελληνικών δασών δίνει η τουρκική εφημερίδα Milliyet.
Ο Can Dundar, αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, αναφέρεται
σε μυστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία έγινε «επίθεση»
Τούρκων σε ελληνικό στρατόπεδο της Λαμίας, πέραν των
πυρκαγιών σε ελληνικά δάση σε τουριστικές περιοχές, όπως η

Κρήτη και η Ρόδος.
Διερωτάται, πάντως,
«από ποιόν έγινε γνωστό αν γίνονταν όλα αυτά και αν πραγματικά είναι αλήθεια η επίθεση σε
στρατόπεδο της Λαμίας, οι πυρκαγιές σε ελληνικά δάση σε τουριστικά μέρη όπως η Κρήτη και η
Ρόδος»
Ο ίδιος επικαλείται μυστική έκθεση που ήρθε στην επιφάνεια, αφού σύμφωνα και με τον ίδιο, ουδέν
κρυπτόν υπό τον ήλιο.
«Μετά τις πυρκαγιές, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν σε ελληνικά νησιά, όλα
σταμάτησαν, διότι για κάποιο διάστημα τότε, η Αθήνα βρισκόταν υπό την προστασία του PKK και όλα
τελείωσαν»,
αναφέρεται στο δημοσίευμα. Και συνεχίζει:
«Κάθε κράτος έχει βρώμικα μυστικά, αλλά οι πολίτες, Έλληνες και Τούρκοι, έχουν το δικαίωμα να
μάθουν, τι συμβαίνει».

Σχόλιο ιστολογίου: Δηλαδή, ο τουρκικός τύπος ανακοινώνει πως οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες
έκαναν "πάρτι" μέσα στην Ελλάδα και επιχειρούσαν με συνεχείς καταστροφικές ενέργειες... Μπροστά
σε αυτό το "σκηνικό" το ΡΚΚ έσωσε την Ελλάδα, αφού την πήρε υπό την... προστασία του. Αν αυτό
δεν είναι μία δημοσίευση που αποσκοπεί στην μείωση του κύρους της Ελλάδας, της οποίας οι
κυβερνήσεις εμφανίζονται ανίκανες να προστατεύσουν την χώρα, τότε είναι μία δήλωση που αφήνει
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τεράστια ερωτηματικά για την ικανότητα (ιδιαίτερα της κυβέρνησης Σημίτη) να ανταποκριθεί στο
αυτονόητο, δηλαδή στην προστασία της χώρας και των πολιτών της από εξωτερικούς κινδύνους.
Χειρότερο είναι το συμπέρασμα πως οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την
δημιουργία και λειτουργία μυστικών υπηρεσιών που λειτουργούσαν με καθαρά πολεμικού τύπου
επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην εξασθένηση της Ελλάδας.
Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να εστιάσουμε, αφού σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην διπλωμάτη
και διοικητή της ΕΥΠ, σημερινού βουλευτή του ΛΑΟΣ, κ. Ι. Κοραντή, υπήρχαν ενδείξεις αλλά όχι
αποδείξεις. Δηλαδή υπήρχε μία ροή πληροφοριών σχετικά με την δράση τουρκικών ομάδων ειδικών
επιχειρήσεων (της ΜΙΤ ή του τουρκικού στρατού;), που όμως δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπισθούν
επαρκώς. Γιατί άραγε; Λόγω ανικανότητας της ΕΥΠ και των υπολοίπων υπηρεσιών ασφαλείας της
χώρας ή λόγω πολιτικής ατολμίας; Ιδιαίτερα η κυβέρνηση Σημίτη, ήταν η πλέον άτολμη (για να μην
χαρακτηρίσουμε διαφορετικά την πρωθυπουργία Σημίτη) και εκ των αποτελεσμάτων, η πλέον
καταστροφική για την Ελλάδα, τόσο σε οικονομικό επίπεδο (βλ. Χρηματιστήριο, αλλά και όσα σήμερα
βιώνει η χώρα λόγω των τότε οικονομικών πολιτικών και αποφάσεων), όσο και σε εθνικό (βλ. Ίμια).
Μήπως πρέπει να υπάρξει, επιτέλους, ένας Εισαγγελέας που θα καλέσει τον Κώστα Σημίτη
προκειμένου να καταθέσει σχετικά με τα όσα γινόντουσαν εντός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια που ο
ίδιος ήταν υπεύθυνος για την χώρα; Ή η λέξη "ευθύνη" δεν αφορά τους πολιτικούς;

1 Ιανουαρίου 2012
Θα έκαναν στάχτη τη Λέσβο τρεις Τούρκοι το 2001
Source: http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=40557&type=1&kata=0

Ήταν Αύγουστος του 2001. Το κινητό τηλέφωνο του διοικητή του κλιμακίου της ΕΥΠ χτυπά και στην
άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Μυτιλήνης. Του γνωστοποιεί ότι η υπηρεσία του
εξέτασε προσεκτικά τις αναφορές της υπηρεσίας του
για την δράση τριών τούρκων υπηκόων στη
Μυτιλήνη...
και τις συχνές αγορές καυσίμων που έκαναν από
διάφορα βενζινάδικα του νησιού. Του ζητά λοιπόν να
είναι παρών στην επιχείρησή σύλληψής τους.
Έτσι κι έγινε. Το πλοίο της ΝΕΛ «Θεόφιλος» έφτανε το
πρωί στο λιμάνι της Μυτιλήνης και οι αξιωματικοί του
Λιμενικού είχαν πληροφορίες ότι επέβαιναν οι δύο
από τους τρεις που αναζητούσαν, μιας και η ΕΥΠ είχε

πληροφορίες ότι διέθεταν σπίτι και στη Χίο αλλά και στη Σάμο.
Πράγματι, οι άνδρες του Λιμενικού, παρουσία του Κεντρικού Λιμενάρχη συνέλαβαν τους δύο, ένας εκ
των οποίων ήταν οπλισμένος με ένα περίστροφο και δυο γεμιστήρες. Αμέσως μετά πραγματοποίησαν
έρευνα στο σπίτι στο οποίο διέμεναν σε μια γειτονιά στη βόρεια πλευρά της Μυτιλήνης όπου
συνελήφθηκε και ο τρίτος! Στο σπίτι μέσα βρέθηκαν χάρτες, φορητά GPS καθώς και scanners και ένα
αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό.
Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πηγές, ο λόγος για τον οποίο οι τρεις τούρκοι πολίτες, προκάλεσαν την
ενασχόληση ολόκληρης της ΕΥΠ, ήταν όχι φυσικά η ιδιότητά τους ως λαθρομετανάστες ούτε τα συχνά
τους ταξίδια σε γειτονικά νησιά αλλά κάτι άλλο!!
Στέλεχος της ΕΥΠ είχε παρατηρήσει ότι αγόραζαν συχνά ποσότητες καυσίμων από βενζινάδικα σε
μπιτόνια! Το γεγονός αυτό ήταν και ο λόγος που η ΕΥΠ έστησε ολόκληρη επιχείρηση
παρακολούθησης και ενημέρωσε τις διωκτικές Αρχές!
Με γελοίους ισχυρισμούς, οι τρεις κατηγορούμενοι στην ουσία για πολλά αδικήματα, δεν μπόρεσαν
ούτε να εξηγήσουν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στο σπίτι που διέμεναν αλλά κυρίως δεν
κατάφεραν να δώσουν μια πειστική απάντηση τι ακριβώς ήθελαν τις ποσότητες αυτές των καυσίμων.
Τα «δήθεν αριστερά» αντανακλαστικά διαφόρων εντόπιων παραγόντων άρχισαν να κάνουν λόγο για
προβοκάτσια του Κράτους εναντίων «τριών κακομοίρηδων Κούρδων μεταναστών» που … αποθήκευαν
καύσιμα προκειμένου να … ζεσταθούν το χειμώνα!!! Τέτοια φαιδρά ακούγονταν στο νησί, ενώ μέσα
στον ορυμαγδό που ακολούθησε χάθηκε η ουσία…
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Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να … κατηγορούν το Λιμενικό, που έκανε την επιχείρηση αυτή αντί της
Αστυνομίας!
Η αλήθεια είναι ότι ο διοικητής της ΕΥΠ στη Λέσβο τότε, ήταν ένας αξιωματικός (ταγματάρχης) του
Στρατού με καταγωγή από την Κρήτη . Συμπτωματικά, και ο Κεντρικός Λιμενάρχης ήταν Κρητικός!!!

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε ενημερώσει με
υπόμνημά του και την Αστυνομία!
Την περίοδο αυτή όμως, το νησί στάθηκε
τυχερό, γιατί Κεντρικός Λιμενάρχης ήταν
ένας μορφωμένος και οξυδερκής
Αξιωματικός που σήμερα είναι εν
αποστρατεία.
Έθεσε σε παρακολούθηση έναν από αυτούς
που ταξίδευε στην Αθήνα και συνέλλεξε
πληροφορίες ταυτολογώντας το υπόμνημα
της ΕΥΠ που έκανε λόγο για οργανωμένο
σχέδιο εμπρησμού του καταπράσινου
νησιού!
Άνδρες του Λιμενικού είχαν φωτογραφίσει
και βιντεοσκοπήσει τους τρεις Κούρδους και
τις ενέργειές τους τόσο στην Λέσβο όσο και
στη Χίο.
Η προσωπική φιλία που συνέδεε λοιπόν
τους δύο άνδρες και η αγάπη τους για το

νησί της Λέσβου, ήταν αυτά που ώθησαν τον Κεντρικό Λιμενάρχη και τον δ/κτη της ΕΥΠ να δείξουν
υπερβάλλοντα ζήλο και να δουλεύουν μέρα και νύχτα την επιχείρηση αυτή.
Είχε προηγηθεί ένα πολύ άσχημο περιστατικό που εξευτέλισε τη χώρα μας.
Λίγους μήνες πριν, ένας Τούρκος πολίτης , υπελήφθη με 26 φιλμς στην κατοχή του, τα οποία περιείχαν
φωτογραφίες στρατοπέδων του νησιού αλλά και πανοραμικές φωτογραφίες δασικών περιοχών!
Πάλι μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης είχε συλλάβει τον τούρκο
πολίτη ο οποίος προφανώς και είχε διαπράξει το αδίκημα της φωτογράφισης απαγορευμένων
στρατιωτικών περιοχών . Όπως προφανώς υπήρχε υπόθεση κατασκοπείας κα μάλιστα ολοφάνερη.
Μετά από πιέσεις «παραγόντων» της Μυτιλήνης, (πολιτικών και μη), ο Τούρκος αφέθηκε ελεύθερος κι
… ωραίος και μάλιστα δεν έκαναν τον κόπο να του πάρουν ούτε τα φιλμς!!!
Βλέπετε, στο νησί η Ελληνοτουρκική φιλία και η μπίζνα με τη «Γιενί Λίρα» έδιναν κι έπαιρναν και δεν
έπρεπε μια περίπτωση … κατασκοπίας να χαλάσει το καλό κλίμα της εποχής!
Την σάπια κατάσταση που επικρατούσε (άγνωστο σε μένα αν συνεχίζει να επικρατεί) στο νησί, την
αντιλήφθηκαν τόσο ο Κεντρικός Λιμενάρχης όσο και ο διοικητής της ΕΥΠ οι οποίοι τραβούσαν
κυριολεκτικά τα μαλλιά τους για όσα συνέβαιναν στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου, όταν βρίσκονταν
σε εξέλιξη κάποια επιχείρηση «Εθνικής Ασφάλειας».
Γι αυτό και η επιχείρηση με τους τρεις δήθεν Κούρδους, κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό και δεν
ζητήθηκε καν η συνδρομή της Αστυνομίας!
Εντελώς ξαφνικά και ενώ όλα έδειχναν ότι θα υπάρχουν φοβερές εξελίξεις στο ζήτημα, η υπόθεση
υποβαθμίστηκε, τα … πειστήρια του σχεδιαζόμενου εγκλήματος … υποβαθμίστηκαν, άρχισαν οι
απεργίες πείνας και ουδέποτε κανείς έμαθε έστω το παραμικρό για την τύχη των τριών Τούρκων !!!
Το Λιμενικό πάντως , μάζευε επί μέρες μπιτόνια με βενζίνη από τα … βουνά της Λέσβου κι ας μην ήταν
η περιοχή ευθύνης του!
Είναι σίγουρο ότι η σύλληψη αυτή χάλασε πολλά σχέδια και αποτέλεσε την αιτία που η Λέσβος ήταν
το μοναδικό νησί του Αιγαίου που δεν κατάφεραν να κάψουν οι Τούρκοι! Γιατί στη Λέσβο δούλεψαν
δυο Κρητικοί Αξιωματικοί υπερωρίες!
Η συνεργασία λοιπόν του Δκτή της ΕΥΠ και του Κεντρικού Λιμενάρχη, έσωσε από τα χειρότερα το
νησί, το οποίο άπαντες γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι το είχαν κάψει τουλάχιστον δύο φορές κατά το
παρελθόν!
Η πρώτη φορά ήταν , όταν από λάθος πληροφορίες τους , νόμιζαν ότι αν έκαιγαν ένα πεδίο βολής στο
Κέντρο του νησιού θα γινόταν ανάφλεξη μεγάλων δεξαμενών καυσίμων, και η δεύτερη όταν θέλησαν να
απογυμνώσουν την περιοχή του μεγαλύτερου παρατηρητηρίου του ναυτικού (όρος Αμαλή) γιατί το
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πυκνό δάσος δεν τους επέτρεπε να έχουν επαφή ούτε με επίγεια αλλά ούτε με εναέρια ή δορυφορικά
«μάτια»!
Αλλά αυτά τα δύο, αποτελούν θέματα για το … επόμενο άρθρο μας!
Το ζητούμενο λοιπόν είναι η ομολογία του Μεσούτ Γιλμάζ για εμπρησμούς νησιών από τούρκους την
δεκαετία του 1990; Αυτήν περιμέναμε για να «μάθουμε» ότι οι Τούρκοι έκαιγαν και συνεχίζουν μέχρι
τις μέρες μας να καίνε τα δάση μας; Είναι λίγες άραγε οι πυρκαγιές που σχεδίασαν και εκτέλεσαν
τούρκοι πράκτορες την δεκαετία του 2000; Αν μαζέψει κάποιος Εισαγγελέας τις εκθέσεις της ΕΥΠ τα
τελευταία 30 χρόνια για το θέμα, θα φτιάξει μια εγκυκλοπαίδεια του όγκου της «Πάπυρος-Λαρους-
Μπριτάνικα».
Αν λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Τέντες, ζήτησε τις δικογραφίες των εμπρησμών του 1990 με σκοπό να
διερευνήσει πιθανή εμπλοκή τούρκων εμπρηστών θα πρέπει να λάβει υπ όψιν του πολύ σοβαρά το
παρόν άρθρο. Διότι :
 Πρώτον, αποδεικνύει ότι η δράση τούρκων εμπρηστών συνεχίστηκε και την δεκαετία του 2000

και όχι μόνο του 1990 όπως προωθούν ορισμένοι στην Ελλάδα!!
 Δεύτερον, ίσως αποτελεί την μοναδική περίπτωση στα Ελληνικά Δικαστικά Χρονικά, κατά την

οποία, συλλαμβάνονται τούρκοι πολίτες ως ύποπτοι σχεδίου εμπρησμού του τρίτου
μεγαλύτερου νησιού της χώρας, αλλά παραπέμφθηκαν με την κατηγορία της κατασκοπίας !!!

 Τρίτον, είναι δεδομένο ότι σε κάποια νησιά (όχι σε όλα), όταν συλλαμβάνουν τούρκους με
φωτογραφίες Στρατοπέδων , τους κερνάνε και ούζο αντί για να τους οδηγήσουν στη φυλακή!

Καταλήγοντας λοιπόν, θα πρέπει να προβληματίσει, τόσο την πολιτική αλλά όσο και την δικαστική
ηγεσία, το γεγονός ότι τρεις τούρκοι πολίτες ύποπτοι για εμπρησμό, δεν δικάστηκαν ποτέ με την
κατηγορία αυτή! Και φυσικά, δεν γράφτηκε και δεν ειπώθηκε ποτέ … τίποτα , γιατί επίσημα δεν
κατηγορήθηκαν ποτέ γι αυτό !!!
Γιατί άραγε ;

02 Ιανουαρίου 2012
Β. Πολύδωρας: "Το 2007 μας έκαψαν"
Πηγή:http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=31021&Itemid=
172

"Αυτανάφλεξη στις 2 το πρωί και σε 50 διαφορετικές εστίες, που δεν είχαν μεταξύ τους σχέση, δεν
γίνεται". Τεσσεράμισι χρόνια μετά τις φονικές πυρκαγιές, ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης, Βύρων
Πολύδωρας, λύνει τη σιωπή του σε συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Δημοκρατία», και δηλώνει
απολύτως βέβαιος, ότι οι πυρκαγιές που κατέκαιαν τη χώρα το 2007, ήταν μέρος οργανωμένου
σχεδίου, με στόχο την ανατροπή του Κώστα Καραμανλή. Όπως υπογραμμίζει, «Ασφαλώς δεν μπορώ
να πιάσω τον δράστη, τον εκτελεστή την ώρα που βάζει τη φωτιά. Όμως να ξέρετε κάτι. Στην πατρίδα
μου την Ανδρίτσαινα, ξέρουν ότι δεν είναι υπαίτια για την καταστροφή η γιαγιά με τα κόλλυβα»,
δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μη φαντάζεστε το δράστη με τον δαυλό να βάζει φωτιά. Μπορείς να τον
φανταστείς όμως με ωρολογιακούς εμπρηστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι πρώτη τους δουλειά είναι να
καίγονται ώστε να μην αφήνουν ίχνη» είπε ο κ. Πολύδωρας, σημειώνοντας πως είχαν βρεθεί τέτοια
στοιχεία στις φωτιές του 2007. Ο κ. Πολύδωρας προέβλεψε ανάλογη της ομολογίας Γιλμάζ δήλωση
στο μέλλον, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου και σε μερίδα των ΜΜΕ
για τον τρόπο που τον λοιδόρησαν τότε.

02 Ιανουαρίου 2012
Αποκάλυψη-σοκ: Η ΜΙΤ θα κατέστρεφε μεγάλο φράγμα στην Ελλάδα!
Πηγή:http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=31013&Itemid=
139

Πρώην στέλεχος της ΕΥΠ ο Νίκος Πελεκάσης που υπηρετούσε στο Τμήμα Προστασίας Δημόσιας
Ασφάλειας της υπηρεσίας, μετά από 15 χρόνια σιωπής προβαίνει σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για
τις τουρκικές «μαύρες» επιχειρήσεις εμπρησμού των ελληνικών δασών, αλλά προβαίνει σε
αποκαλύψεις για πρώτη φορά και σε μία αποτραπείσα από την ΕΥΠ επιχείρηση της ΜΙΤ με στόχο την
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ανατίναξη μεγάλου υδραγωγείου που εικάζεται ότι ήταν είτε το φράγμα του Μαραθώνα είτε τα
φράγματα Κρεμαστών του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία, είτε του Αλιάκμονα στην Μακεδονία.
Στην πρώτη περίπτωση θα κατάφεραν κρίσιμο κτύπημα στην πρωτεύουσα της χώρας, ενώ στην
δεύτερη περίπτωση θα ερήμωνε η κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για μία κλασική επιχείρηση
προσβολής στρατηγικών υποδομών της αντίπαλης χώρας, η οποία εν ακιρώ ειρήνης λαμβάνει το
χαρακτήρα "μαύρης επιχείρησης".
Όπως αναφέρει ο Νίκος Πελεκάσης στο dailynews24h.gr οι πράκτορες της ΜΙΤ ακολουθούσαν
συγκεκριμένο δρομολόγιο συνέλεγαν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών πληροφορίες για
προγραμματισμένους εμπρησμούς στα ελληνικά δάση.
Όπως εξηγεί «όλον τον χρόνο εξετάζαμε προσεκτικά και διασταυρώναμε τις πληροφορίες που
“φωτογράφιζαν” Τούρκους πράκτορες αλλά και απλούς πολίτες που σχεδίαζαν εμπρησμούς για τους
καλοκαιρινούς μήνες. "Συνήθως, έφταναν στη χώρα μας το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, με
πλαστά χαρτιά ή και χωρίς καθόλου χαρτιά. Η υπηρεσία διακριτικά και με πλήρη μυστικότητα
παρακολουθούσε με τα μέσα που διαθέτει όλες τις κινήσεις τους και εμείς επεμβαίναμε την κατάλληλη
στιγμή».
Από τη στιγμή που έφταναν στην Ελλάδα, ο πρώτος στόχος τους ήταν να εξοικειωθούν με την ελληνική
πραγματικότητα και να ανιχνεύσουν τους στόχους τους. «Πρώτο μέλημά τους», λέει ο N. Πελεκάσης,
«ήταν να συναντήσουν την επαφή του εδώ, που ήταν συνήθως κάποιος Τούρκος πράκτορας. Αφού
μάθαιναν μερικές ελληνικές λέξεις και κάποιες στάνταρ φράσεις, σχεδίαζαν και αποφάσιζαν ποιο θα
ήταν το σημείο που θα έβαζαν τη φωτιά. Συνήθως, επέλεγαν παρθένα δάση ή μεγάλες εκτάσεις σε
κοντινή απόσταση από την Αθήνα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις». Του ζητάμε να μας εξηγήσει με ποιο
τρόπο οργάνωναν των εμπρησμό και τι μέσα χρησιμοποιούσαν.
«Όταν μετά από έρευνα που έκαναν κατέληγαν τελικά σε ποια περιοχή θα βάλουν τη φωτιά, δύο μέρες
πριν από τον εμπρησμό πήγαιναν επί τόπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνοντας αναγνωριστικές
βόλτες είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή. Στη συνέχεια, πάντα βραδινές ώρες, τοποθετούσαν στα σωστά
σημεία τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Όλοι οι μηχανισμοί είχαν ρολόι προγραμματισμένο να
πυροδοτήσει την πυρίτιδα είτε έπειτα από δώδεκα ώρες είτε έπειτα από επτά μέρες».
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής μετά από αυτές τις αποκαλύψεις; Θα ζητηθεί από
την Τουρκία να αποδοθούν στην Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι των εμπρησμών;
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