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Ο κρίσιμος ρόλος
των μυστικών υπηρεσιών
«Εάν δεν είναι αποτελεσματικες και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους,
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσουμε ασύμμετρες απειλές»,
δηλώνει στο «S&P» ο πρόεδρος του RIEAS, δρ Γιάννης Νομικός
Στον ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΛΑΡΡΥΤΗ
lkalarrytis@gmail.com

Ο

ι υπηρεσίες πληροφοριών μιας
χώρας είναι ίσως ο πιο νευραλγικός και κρίσιμος για την
ασφάλειά της τομέας, πολύ περισσότερο σε περιοχές όπως
αυτή όπου βρίσκεται η Ελλάδα και όταν αντιμετωπίζει πραγματικές και όχι
θεωρητικές απειλές και προκλήσεις. Aυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο
«Strategies and Politics» ο πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS), δρ Γιάννης Νομικός.
Είχατε μιλήσει προ ολίγου καιρού σε συνέδριο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας με τίτλο:
«Αντιτρομοκρατικές προκλήσεις στην Ελλάδα
- Απειλές από το εμπόριο ανθρώπων, τη μετανάστευση και τον ριζοσπαστισμό». Προφανώς,
πρωταρχικό ρόλο για την αντιμετώπιση όλων
αυτών έχει η διαχείριση των πληροφοριών.
Το θέμα της ανταλλαγής και συντονισμού πληροφοριών αποτελεί βασική προτεραιότητα για
όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση και

πολιτική σκοπιμότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός
σε όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις ονομαζόμενες μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και την Ελληνική Αστυνομία,
το Λιμενικό και την Πυροσβεστική. Περιλαμβάνουν επίσης ό,τι έχει άμεση σχέση με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα
συντονισμού στην ανταλλαγή πληροφοριών και
αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Οταν θέλεις
να κάνεις αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας, όπως είπα όλων όσων σχετίζονται και όχι
μόνο αυτών που έχουμε συνηθίσει να ορίζουμε
ως τέτοιων -το Λιμενικό, την Πυροσβεστική ακόμα και τα ασθενοφόρα που συμμετέχουν-, όλοι
αυτοί οι κλάδοι πρέπει να συντονίζονται.
Λογικό ακούγεται. Ολοι αυτοί σχετίζονται με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την ασφάλεια
και όλοι έχουν πληροφορίες. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Επιτρέψτε μου μια παρατήρηση: μελετώντας τις
μυστικές υπηρεσίες για αρκετό χρονικό διάστημα
στα Βαλκάνια και όχι μόνο, διαπίστωσα ότι είναι
υπεράνω πολιτικών και προσώπων. Δεν έχουν να

κάνουν απολύτως τίποτε οι κυβερνήσεις και τα
πολιτικά πρόσωπα - είναι θεσμική η προσέγγισή
τους. Ενα καλό παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Ναι
μεν ο πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να ορίζει ποιος θα είναι επικεφαλής, οι υπηρεσίες όμως
έχουν αυτονομία κινήσεων, είναι υπεράνω.
Ειδικά για περιοχές όπως η ευρύτερη δική
μας, οι πληροφορίες είναι νευραλγικός τομέας,
όρος επιβίωσης…
Γι’ αυτό σας λέω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε
τη λογική των κομματικών και άλλων σκοπιμοτήτων. Τα προβλήματα που βλέπουμε αυτή τη
στιγμή στο Κόσοβο, τη Σερβία, την Ουκρανία, τη
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική
είναι σύνθετα και βαθιά. Μην ξεχνάτε ότι η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου και η αντίστοιχη με την Αίγυπτο, μεθαύριο με την Ιορδανία,
αποτελούν σημαντική διέξοδο για να μπορέσει η
χώρα μας να σταθεί γεωπολιτικά στην περιοχή.
Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να έχει αποτελεσματικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία μεταξύ
τους στο εσωτερικό και με αυτές άλλων χωρών,
όπως η Κύπρος και το Ισραήλ -οι οποίες υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή-,
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσου-

