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Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Του υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου
Στην παρούσα ανάλυση θα επιχειρηθεί η καταγραφή όλων των πτυχών της
κρίσης που δηµιουργήθηκε στη Λιβύη, της στάσης των διεθνών οργανισµών και
των ενδιαφεροµένων κρατών, καθώς επίσης και της παρουσίας της Ελλάδας,
αποσκοπώντας σε µία συγκεντρωτική παρουσίαση τόσο σε πολιτικό όσο και
στρατιωτικό επίπεδο.
Η λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα το κεντρικό και ανατολικό αυτής τµήµα
έχει διαχρονικά, για συγκεκριµένους λόγους κάθε εποχή, ιδιαίτερη στρατηγική
βαρύτητα. Λόγω όµως των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών ανταγωνισµών
(φυλετικών, θρησκευτικών, κ.λ.π.) κάθε κράτους, του ανταγωνισµού των δύο
υπερδυνάµεων κατά τον Ψυχρό Πόλεµο, των ενεργειακών πόρων και φυσικά
του Παλαιστινιακού προβλήµατος δεν κατέστη δυνατόν να αναπτυχθεί σταθερό
σύστηµα περιφερειακής ασφαλείας, παροµοίων των ευρωπαϊκών, που θα
εγκαθιστούσε διαρκή ειρήνη. Αυτό µέχρι σήµερα έχει ως αποτέλεσµα να
υπάρχει γεωπολιτικά µία αστάθεια, µε άµεσες επιπτώσεις όχι µόνο στην
ευρύτερη περιφέρεια αλλά και σε όλο τον κόσµο.

Η διεθνής κοινότητα και η κρίση στη Λιβύη
Οι πολιτικοί τριγµοί που άρχισαν πριν από τέσσερις περίπου µήνες στην
Τυνησία και εξαπλώθηκαν αυξητικά σε ένταση στην ευρύτερη περιφέρεια της
Μέσης Ανατολής για διαφορετικούς όµως λόγους σε κάθε περίπτωση, φαίνεται
ότι οδηγούν σε «τεκτονικές αλλαγές» του γεωστρατηγικού τοπίου. Με
αποκορύφωµα πλέον την κρίση στη Λιβύη οφειλόµενη πρωτίστως στη βίαιη
αντίδραση του συνταγµατάρχη Καντάφι στις κατ’ αρχήν ειρηνικές-άοπλες
διαδηλώσεις και διαµαρτυρίες της πλειοψηφίας των πολιτών της Λιβύης, η
διεθνής κοινότητα ως σύνολο αλλά και πολλές χώρες σε ατοµικό – εθνικό
επίπεδο, καλούνται να διαχειρισθούν τη µείζονα αυτή υπόθεση.
Κρίνεται σκόπιµο να γίνει µία συνοπτική αναδροµή των εξελίξεων. Μετά από τη
διάρκειας δύο εβδοµάδων ασταµάτητη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών
διαδηλώσεων στη Βεγγάζη, την Τρίπολη αλλά και σε άλλες µεγάλες πόλεις της
Λιβύης, το Συµβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ εξέδωσε την 26η Φεβρουαρίου
2011 οµοφώνως το υπ’ αριθµ. 1970 ψήφισµά του, επιβάλλοντας κυρώσεις κατά
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της Λιβύης. Μεταξύ άλλων επιβάλλεται εµπάργκο όπλων αλλά και πάγωµα των
περιουσιακών στοιχείων αξιωµατούχων του καθεστώτος Καντάφι. Με το ίδιο
ψήφισµα, το σηµαντικό αυτό όργανο συλλογικής ασφαλείας, καλούσε την
πολιτική ηγεσία της Λιβύης να καταβάλει προσπάθειες προκειµένου να
τερµατιστεί άµεσα η βία στη χώρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΣΑ αποφάσισε
επίσης να παραπέµψει στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο τη διερεύνηση του
ενδεχόµενου διάπραξης εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας.
Έτσι είχαµε την πρώτη αντίδραση της ∆ιεθνούς Κοινότητας, µε το κύριο
θεσµικό της όργανο, τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Παράλληλα
ακούστηκαν και οι πρώτες προτροπές και «προσκλήσεις» για άµεση παραίτηση
του Λίβυου ηγέτη από τους προέδρους των ΗΠΑ, της Γαλλίας αλλά και της
Γερµανίδας Καγκελαρίου µε την επισήµανση ότι ο Καντάφι «έχει χάσει κάθε
ίχνος νοµιµότητας». Μέχρι εκείνες τις ηµέρες σύµφωνα µε στοιχεία των
Ηνωµένων Εθνών από τις βίαιες συγκρούσεις στη χώρα είχαν χάσει τη ζωή τους
περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.
Κατά πάγια τακτική του ΣΑ, το ψήφισµα υπ’ αριθµ. 1970 εκτός των κυρώσεων
που περιελάµβανε, αποτελούσε και προειδοποίηση για τον Καντάφι ο οποίος όχι
µόνο το αγνόησε παντελώς αλλά έσπευσε να καταστείλει τη µετασχηµατισθείσα
από απλές διαδηλώσεις σταδιακά σε εξέγερση του σηµαντικότερου µέρους των
πολιτών του, και επειδή δεν πρέπει να παραλείπουµε και τη φυλετική δοµή του
κράτους του, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των φυλών που
απαρτίζουν το Λιβυκό έθνος. Με την επέκταση και την εντατικοποίηση της
καταστολής φαίνεται τελικά ότι πραγµατοποίησε την απειλή του για «χωρίς
έλεος» συντριβή των µαζών που επαναστάτησαν και την πόρτα–πόρτα
εκκαθάριση της χώρας του από «τους γεµάτους ναρκωτικά πράκτορες του
εχθρού» ανεβάζοντας τον αριθµό των νεκρών σε κάποιες χιλιάδες. Με τη
συντριπτική ισχύ και τη βοήθεια ξένων µισθοφόρων που δρούσαν κυρίως εντός
των αστικών περιοχών (στις περισσότερες των περιπτώσεων ως ακροβολιστές
που έβαλλαν αδιακρίτως κατά των αµάχων), επέτυχε σε µεγάλο βαθµό την
ανακατάληψη και τον έλεγχο των περισσοτέρων πόλεων που είχαν περάσει
στον έλεγχο των επαναστατών.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, και κυρίως τον κίνδυνο να
καταληφθεί από τις καθεστωτικές δυνάµεις και το προπύργιο των επαναστατών
στη Βεγγάζη, όπου εγκαταστάθηκε η έδρα της ήδη αναγνωρισθείσης από τη
Γαλλία την 11η Μαρτίου 2011, Εθνικής Μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης,
το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδρίασε εκ νέου µετά από αίτηση του Αραβικού Συνδέσµου
και εξέδωσε την 17η Μαρτίου 2011 το υπ’ αριθµ. 1973 ψήφισµα του. Το
ψήφισµα αυτό αν και «µεγάλο σε έκταση» εµπεριέχει µε σαφή τρόπο τα
στοιχεία που απαιτούνται για να δώσει τη νοµική βάση για τις περαιτέρω
ενέργειες. Από τη ψηφοφορία απείχαν η Κίνα, η Ρωσική Οµοσπονδία, η
Γερµανία, η Ινδία και η Βραζιλία (συµπτωµατικά ή όχι οι τρεις τελευταίες
διεκδικούν θέση µόνιµου µέλους στο ΣΑ) ενώ σηµειώνουµε ότι οι τρεις
αφρικανικές χώρες, η Γκαµπόν, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική (µέλη της
Αφρικανικής Ένωσης), που είναι µη µόνιµα µέλη, ψήφισαν υπέρ.
∆ιερµηνεύοντας τα κύρια σηµεία του ψηφίσµατος προκύπτει ότι η όλη
διατύπωση του αναφέρεται στην προστασία του πληθυσµού από επιθέσεις
προερχόµενες από την κυβέρνηση της χώρας. Επιπροσθέτως υπάρχει η ειδική
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µνεία ότι η κατάσταση στη Λιβύη αποτελεί «απειλή για τη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια» γεγονός που δίνει τη νοµική βάση για χρήση στρατιωτικής ισχύος
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Το ψήφισµα
εξουσιοδοτεί τα µέλη του οργανισµού είτε ατοµικά σε εθνικό επίπεδο, είτε µέσω
των περιφερειακών οργανισµών ασφαλείας, είτε ακόµα µέσω άλλων
διευθετήσεων, για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, για την προστασία
των πολιτών που βρίσκονται υπό την απειλή των Λιβυκών κυβερνητικών
δυνάµεων ενώ ειδικά και µε κατηγορηµατικό τρόπο αναφέρεται η Βεγγάζη. Η
Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων (ΖΑΠ) και το εµπάργκο όπλων είναι οι δύο
βασικοί πυλώνες για την υλοποίηση των προαναφερθέντων. Ο αποκλεισµός της
ξένης κατοχής και ότι είναι µία επιχείρηση µε σαφή όρια είναι άλλα δύο άξια
µνείας στοιχεία, ενώ στο ψήφισµα τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος του Αραβικού
Συνδέσµου. Με τη συγκεκριµένη διατύπωση εµφανίζεται ότι η αντίδραση στη
λιβυκή κρίση δεν είναι απλώς µια δυτική ενέργεια ή µία «σταυροφορία» όπως
ισχυρίσθηκε ο Καντάφι, και έσπευσε να αναπαράγει ο Ρώσος πρωθυπουργός
Πούτιν (που µετά την παρέµβαση του Ρώσου προέδρου Μεντβέντεφ δεν
συνέχισε τη ρητορική αυτή). Τέλος, πρέπει να τονίσουµε ότι η ειδική
αναφορά για παύση των εχθροπραξιών και ανακωχή δεν υποδεικνύει
αποµάκρυνση του Καντάφι έστω και αν κάποιοι δυτικοί ηγέτες
ισχυρίζονται το αντίθετο. ∆εν θα παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι ήδη από
τον Απρίλιο 2006 το ΣΑ του ΟΗΕ επικύρωσε απόφαση της παγκόσµιας
διάσκεψης κορυφής του 2005 που αναφέρεται στην «Ευθύνη Προστασίας», και
η οποία εστιάζεται στην πρόληψη και την παύση εγκληµάτων πολέµου, της
γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και της εθνοκάθαρσης.
Χωρίς να αποτελεί νόµο, η απόφαση είναι δεσµευτική για όλα τα µέλη του ΟΗΕ.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθούν πέραν των όποιων ιδεαλιστικών λόγων
και κάποιοι άλλοι, πιο «πρακτικοί», που συνετέλεσαν στην παρέµβαση. Στην
κορυφή του καταλόγου εγγράφεται βέβαια το θέµα του πετρελαίου. Από εκεί
και πέρα επισηµαίνεται ότι η Γαλλία ανέλαβε την πρωτοβουλία βλέποντας τη
σταδιακή απώλεια – υποσκέλιση της πολιτικής και οικονοµικής ισχύος της εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τη Γερµανία, ενώ παράλληλα σε παγκόσµιο
επίπεδο παρατηρεί σταδιακή µείωση της συνολικής της επιρροής. Σηµαντικός
λόγος της ηγετικής συµπεριφοράς της Γαλλίας ήταν όµως και η «εσωτερική
κατανάλωση», καθόσον το σύνολο σχεδόν των πολιτών της είδαν αρνητικά τη
µέχρι τελευταία στιγµή παροχή υποστήριξης προς τον πρώην πρόεδρο της
Τυνήσιας Μπεν Αλί. Η Γαλλία µε τις πρωτοβουλίες της έδειξε στις χώρες της
Βόρειας Αφρικής ότι είναι ακόµα παρούσα και ότι είναι η πλέον ισχυρή
στρατιωτική δύναµη στην Ευρώπη.
Το Ηνωµένο Βασίλειο µε γνώµονα πάντοτε τα ενεργειακά του συµφέροντα
αλλά και τη δική του αύξηση επιρροής, στάθηκε δίπλα στις γαλλικές
πρωτοβουλίες και ηγήθηκε από την αρχή των ενεργειών για την υλοποίηση των
αποφάσεων του ΣΑ, χωρίς όµως να είναι στον ίδιο βαθµό επιθετικό.
Αντιθέτως η Γερµανία προσπάθησε να περιορίσει τις βρετανικές και γαλλικές
φιλοδοξίες και γι’ αυτό η αποχή της από την ψηφοφορία στο ΣΑ αλλά και η
κωλυσιεργία της στη λήψη απόφασης στο ΝΑΤΟ αναφορικά µε την ανάληψη
της ευθύνης εφαρµογής του ψηφίσµατος 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ. ∆εν πρέπει επίσης
να ξεχνάµε ότι ήταν αντίθετη µε την ιδέα του προέδρου Σαρκοζί για τη
δηµιουργία Ευρω – Μεσογειακής ένωσης.
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Η Ιταλία, ανταγωνιστική της Γαλλίας, έχοντας στενές επιχειρηµατικές σχέσεις
µε τη Λιβύη, µε ισχυρό συνδετικό παρελθόν αφού η αφρικανική χώρα ήταν στο
παρελθόν αποικία της, αλλά και λόγω των δεσµών της οικογενείας Καντάφι µε
πολλά µέλη του Ιταλικού πολιτικού κόσµου, ήταν διστακτική στην αρχή και είχε
αρκετές και σοβαρές επιφυλάξεις, ενώ εξ αρχής προέβαλε τον ρόλο του ΝΑΤΟ
και δεν επιθυµούσε να ενεργήσει σε δεύτερο ρόλο υπό τη Γαλλία στον
αποκαλούµενο Συνασπισµό.
Η πολιτική των ΗΠΑ µπορεί να χαρακτηρισθεί µάλλον υποστηρικτική και όχι
πολιτική πρώτης γραµµής. Οι ΗΠΑ µπορεί να έχουν συµφέροντα στη
συγκεκριµένη περιοχή αλλά όχι τόσο ζωτικά, συγκριτικά µε αυτά στην περιοχή
του Κόλπου, για να ηγηθούν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Παρόλα αυτά υποστήριξαν πολιτικά τις πρωτοβουλίες.
Αξιοσηµείωτη είναι η τουρκική προσέγγιση και ο τρόπος αντιµετώπισης της
κρίσης. Τονίζεται ότι καταρχήν η Τουρκία δεν επιθυµούσε µε κανένα τρόπο την
ανάληψη ηγετικού ρόλου από τη Γαλλία και προσπάθησε να κάνει τα αδύνατα
δυνατά για να τον υποβαθµίσει. Άλλωστε η µη πρόσκληση της στην σύνοδο του
Παρισιού της 19ης Μαρτίου θεωρείται υποβάθµιση ή και ακόµα ως προσβολή για
τη χώρα. Μετά την αρχική θέση του πρωθυπουργού Ερντογάν ότι «δεν έχουµε
καµία δουλειά στη Λιβύη και η όποια επέµβαση θα είναι αντιπαραγωγική»,
αλλά και τις καιροσκοπικές αντιδράσεις της στη λήψη απόφασης στο ΝΑΤΟ
σχετικά µε την ανάληψη της ευθύνης διεξαγωγής της όλης επιχείρησης,
φαίνεται ότι η Τουρκία τελικά αποφάσισε να σταµατήσει να αποκρύπτει τις
φιλοδοξίες της και άρχισε να επιδιώκει ένα πιο αυτόνοµο και διαφορετικό ρόλο.
Για τον λόγο αυτό απέστειλε στην περιοχή για την εφαρµογή του εµπάργκο
όπλων αναλογικά µεγάλη ναυτική δύναµη (τέσσερις φρεγάτες, ένα υποβρύχιο
και ένα βοηθητικό πλοίο), αποβλέποντας σε επίδειξη–απόδειξη του ρόλου της
ως περιφερειακής ναυτικής υπερδύναµης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην
Ελλάδα, κάποιοι στρατηγικοί αναλυτές του
αγγλοσαξονικού κατεστηµένου για πολλά χρόνια είχαν την τάση να µειώνουν
τη στρατηγική της αξία. Τα τελευταία γεγονότα όµως στην γειτονιά µας µε
αποκορύφωµα την κρίση στην Λιβύη αποδεικνύουν ότι η χώρα µας έχει όντως
ισχυρό γεωστρατηγικό «χαρτί» µέσα στην προαναφερθείσα γενικότερη
αστάθεια της νότιας Μεσογείου και κάλλιστα µπορεί να το χρησιµοποιήσει προς
όφελος των εθνικών της συµφερόντων. Αυτό σηµαίνει, χωρίς περίσσια
φιλολογία, ότι η χώρα µας έπρεπε να ήταν από την αρχή της κρίσης
παρούσα στις διαλαµβανόµενες εξελίξεις, όπως και πραγµατικά έπραξε,
για να µπορεί πρωτίστως να τις επηρεάσει, και κατόπιν να υπηρετήσει
τα εθνικά της συµφέροντα. Η απουσία της συνεπικουρούµενη από
οποιοδήποτε καιροσκοπισµό στην παρούσα συγκυρία, µόνο αρνητικές
επιπτώσεις θα µπορούσε να έχει. Η όποια παρουσία και συµµετοχή µας, η οποία
δεν σηµαίνει απαραίτητα και βαθεία στρατιωτική εµπλοκή, είναι και ηθικά
νοµιµοποιηµένη (µετά τις µαζικές σφαγές αµάχων από το καθεστώς Καντάφι)
αλλά κυρίως νοµικά καλυµµένη από το ψήφισµα υπ’ αριθµ. 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ,
το οποίο µάλιστα προήλθε ύστερα από πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσµου.
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Πάντως παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας, αυτή δεν αποκόµισε µέχρι
τώρα κάποια οφέλη στην προώθηση των συµφερόντων της, ενώ η
Ελλάδα παραµένει στο προσκήνιο και είναι, έστω µε περιορισµένες
δυνατότητες, ένας έντιµος και αποδεκτός «παίκτης».

Ανασκόπηση των επιχειρήσεων
Για το επίπεδο της παρούσης ανάλυσης κρίθηκε σκόπιµο να παρασχεθεί µία
γενική περιγραφή των επιχειρησιακών θεµάτων που αντιπροσωπεύουν τη
συνολική επικρατούσα κατάσταση µέχρι αυτή τη στιγµή.
Η έναρξη της επιχείρησης «Odyssey’s Dawn» («Αυγή της Οδύσσειας»), όπως
ονοµάσθηκε από τους Αµερικανούς και υιοθετήθηκε από το σύνολο των χωρών
του Συνασπισµού, στο πλαίσιο του ψηφίσµατος υπ’ αριθµ. 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ
έγινε τις απογευµατινές ώρες του Σαββάτου 19 Μαρτίου 2011, µε αεροπορικές
προσβολές εναντίον των καθεστωτικών δυνάµεων από γαλλικά µαχητικά
αεροσκάφη τύπου Rafale C και Mirage 2000D που απογειώθηκαν από την
αεροπορική βάση Solenzara στην Κορσική και ενώ οι δυνάµεις του καθεστώτος
Καντάφι προσέγγιζαν την περιοχή της Βεγγάζης. Οι Γάλλοι σηµειολογικά
έδωσαν στην επιχείρηση από πλευράς τους την κωδική ονοµασία «Harmattan»
(ο καυτός και ξηρός άνεµος
που πνέει
αυτή την εποχή στη Σαχάρα),
δηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι είναι οικείοι στην περιοχή. Λίγο αργότερα
την ίδια ηµέρα αρχίζουν και οι βρετανικές επιχειρήσεις (µε την κωδική
ονοµασία «Ellamy») µε κατ’ αρχήν προσβολές µε τους γνωστούς πλέον
πυραύλους (cruise) UGM-109B/-E Tomahawk που εκτοξεύθηκαν από το
πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Triumph τύπου Trafalgar.
Η γενική εκτίµηση είναι ότι οι πρώτες προσβολές ήταν «εσπευσµένες» και όχι
σύµφωνα µε κάποια «σοβαρή» στοχοποίηση, και σχεδιασθείσες, µε κύριο σκοπό
να δώσουν άµεσο και σκληρό µήνυµα στις καθεστωτικές δυνάµεις και
ενθαρρυντικό στους εξεγερµένους αντάρτες µετά το πέρας της Συνόδου του
Παρισιού την ίδια ηµέρα. Σε ότι αφορά µάλιστα τις γαλλικές αεροπορικές
προσβολές εξελίχθηκαν µάλλον σε Εγγύς Αεροπορική Υποστήριξη (Close Air
Support) των ανταρτών οι οποίοι ήδη δέχονταν την πίεση των δυνάµεων του
Καντάφι προσβάλλοντας σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των Γάλλων,
τεθωρακισµένα οχήµατα και άρµατα µάχης. Κατά τη διάρκεια όµως της νύχτας
19ης /20ης Μαρτίου όλες οι αεροπορικές προσβολές καθώς και αυτές που
πραγµατοποιήθηκαν µε πυραύλους RGM/UGM-109B/-E Tomahawk φαίνεται
πλέον ότι συντονίζονται από ενιαίο κέντρο και ακολουθούν συστηµατικό πλέον
πρόγραµµα. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι την προαναφερθείσα νύχτα συνολικά
βλήθηκαν 110 πύραυλοι RGM/UGM-109B/-E Tomahawk, πρωτίστως από
µονάδες επιφανείας και υποβρύχια του Ναυτικού των ΗΠΑ, οι οποίοι επέφεραν
και τα πρώτα ουσιαστικά και αποφασιστικά πλήγµατα στην πολεµική µηχανή
του καθεστώτος σε συνδυασµό µε βρετανικά µαχητικά αεροσκάφη Tornado
GR4 που εξόρµησαν από βρετανικές βάσεις, ανεφοδιαζόµενα στον αέρα από
ιπτάµενα τάνκερ, και βάλλοντας βλήµατα πλεύσης (cruise) Storm Shadow τα
οποία είναι πολύ µεγάλου βεληνεκούς. Οι ΗΠΑ απογείωσαν τη δεύτερη ηµέρα
στρατηγικά βοµβαρδιστικά αεροσκάφη χαµηλής παρατηρησιµότητας («stealth»)
τύπου Β-2 Spirit από τη βάση Whiteman στο Μιζούρι τα οποία έπληξαν 45
θωρακισµένα καταφύγια (HAS: Hardened Aircraft Shelters) αεροσκαφών σε
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αεροδρόµια πλησίον της Misrata. Η αποστολή αυτή διήρκεσε 25 ώρες ενώ
αφέθηκαν 45 κατευθυνόµενες βόµβες των 2.000 λιβρών. Από εκεί και πέρα
θα µπορούσαµε συγκεντρωτικά να πούµε ότι στις πρώτες ηµέρες των
επιχειρήσεων η Γαλλική Αεροπορία προσβάλλει κυρίως στόχους σε
τακτικό επίπεδο ενώ η Αµερικανική και Βρετανική σε στρατηγικό.
Στρατηγικός ∆ιοικητής της επιχείρησης «Odyssey’s Dawn» για τον Συνασπισµό
από την 19η Μαρτίου και µέχρι της πλήρους ανάληψης της διοίκησης και
ελέγχου από το ΝΑΤΟ την 31η Μαρτίου, ήταν ο Αµερικανός στρατηγός Carter
Ham, διοικητής της περιοχικής ∆ιοίκησης Αφρικής (AFRICOM: African
Command) που εδρεύει στη Στουτγάρδη, ενώ Επιχειρησιακός ∆ιοικητής
ανέλαβε ο ναύαρχος Samuel J. Locklear III, µε την ιδιότητα του ∆ιοικητού των
Αµερικανικών Ναυτικών ∆υνάµεων Ευρώπης αλλά και της Αφρικής (US Naval
Forces Europe και US Naval Forces Africa). Σηµειώνεται ότι ο Locklear είναι
ταυτόχρονα και ∆ιοικητής του Συµµαχικού ∆ιακλαδικού Στρατηγείου της
Νάπολης
(Allied
Joint
Force
Command,
Naples).
Ως
στρατηγείο
χρησιµοποιήθηκε το πλοίο διοίκησης και ναυαρχίδα του 6ου Αµερικανικού
Στόλου USS Mount Whitney LCC-20.
Την 27η Μαρτίου 2011, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αναλάβει τον έλεγχο όλων των
στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λιβύη µε την κωδική ονοµασία «Unified
Protector» («Ενιαίος Προστάτης»), για την εφαρµογή των ψηφισµάτων υπ’
αριθµ. 1970 και 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ, και έτσι προσέθεσε στην επιχείρηση για το
εµπάργκο όπλων που είχε ήδη ξεκινήσει την 24η Μαρτίου, την Ζώνη
Απαγόρευσης Πτήσεων (ΖΑΠ) και την προστασία πολιτών και αστικών περιοχών
από κάθε προσβολή ή απειλή προσβολής. Ο Στρατηγικός Συµµαχικός ∆ιοικητής
Ευρώπης (SACEUR: Supreme Allied Commander Europe) ναύαρχος James
Stavridis διόρισε ως Επιχειρησιακό ∆ιοικητή τον Καναδό αντιπτέραρχο Charles
Bouchard, υποδιοικητή του Συµµαχικού ∆ιακλαδικού Στρατηγείου της Νάπολης
(Allied Joint Force Command, Naples).
∆ιευκρινίζουµε ότι χρειάσθηκαν άλλες τρεις ηµέρες για την πλήρη ανάληψη
της διοίκησης και ελέγχου και την οµαλή µεταβίβαση από τον Αµερικανό
∆ιοικητή ναύαρχο Samuel J. Locklear III (Συνασπισµός) στον συµµαχικό
(νατοϊκό) Επιχειρησιακό ∆ιοικητή αντιπτέραρχο Charles Bouchard, τον οποίο
όµως µε το νατοϊκό του «καπέλο» τον έχει ως υποδιοικητή του. Για τις ανάγκες
της επιχείρησης «Unified Protector» συγκροτήθηκε και λειτουργεί ∆ιασυµµαχικό
∆ιακλαδικό Στρατηγείο (Combined Joint Task Force) σύµφωνα µε το
υφιστάµενο δόγµα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει
επίσης σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι στην ιεραρχική δοµή διοίκησης
για την επιχείρηση «Unified Protector» συµπεριλαµβάνεται και το Αεροπορικό
Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Σµύρνη (Allied Air Command Izmir/JFC Naples) υπό
Αµερικανό διοικητή, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι επειδή γεωγραφικά
βρίσκεται στην Τουρκία, η χώρα αυτή έχει και τον επιχειρησιακό έλεγχο ή
διοικεί τις αεροπορικές
επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι σκόπιµο
να
αναφερθεί ότι το CAOC (Combined Air Operations Center: κέντρο
συνδυασµένων αεροπορικών επιχειρήσεων)-7 στη Λάρισα, υποστηρίζει µε
προσωπικό και µέσα το CAOC-5 στην Ιταλία (εδρεύει στο Pogio Renatico) που
έχει και τον τακτικό αεροπορικό έλεγχο της επιχείρησης.
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Εξετάζοντας τα δελτία ανακοινώσεων του ΝΑΤΟ καταδεικνύεται ότι από 1 µέχρι
10 Απριλίου 2011 οι έξοδοι αεροσκαφών ήσαν για κάθε 24ωρο 130 ως 170,
ενώ οι προσβολές ήταν περί τις 50 κατά µέσο όρο ηµερησίως. Σύµφωνα µε
έγκυρες πηγές της Συµµαχίας έχει καταστραφεί µέχρι τώρα περί το 40% της
συνολικής στρατιωτικής υποδοµής και µηχανής του καθεστώτος Καντάφι, ήτοι
επιτεύχθηκε καταστροφή και καταστολή της λιβυκή αεράµυνας, αεροπορικών,
ναυτικών και στρατιωτικών βάσεων και πολλών άλλων µέσων. Υπάρχουν όµως
ακόµα µέσα και υποδοµή που µπορεί να χρησιµοποιηθούν.
Μετά την αποχώρηση των αµερικανικών αεροπορικών δυνάµεων, το ΝΑΤΟ δεν
διαθέτει πια αρκούντως ισχυρή αεροπορική δύναµη έτσι ώστε να συνεχιστεί µε
το ίδιο ρυθµό και σύµφωνα µε τη στοχοποίηση και τον σχεδιασµό του, η
εξουδετέρωση της όποιας πολεµικής µηχανής διαθέτει ακόµα το καθεστώς του
Καντάφι. Όµως ο Επιχειρησιακός ∆ιοικητής του ΝΑΤΟ θα µπορεί να αιτηθεί
συνδροµή όταν αυτός κρίνει ότι δεν µπορεί να αντεπεξέλθει µε τις διαθέσιµες
αεροπορικές δυνάµεις.
∆εν θα αντισταθούµε στον πειρασµό να µη σχολιάσουµε και την
«ερµαφρόδιτη» κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, όπου οι κύριοι «στρατιωτικοί
παίκτες», οι ΗΠΑ και η Γαλλία, διατηρούν υπό εθνικό έλεγχο τις δυνάµεις τους
και δεν τις θέτουν υπό τη διοίκηση της Συµµαχίας. Οι Γάλλοι έχουν αναπτύξει
στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle R91, δύο
φρεγάτες
συνοδείας και 16 µαχητικά αεροσκάφη, καµία από τις οποίες δεν είναι υπό τη
διοίκηση του ΝΑΤΟ. Όµως, όπως δηλώθηκε επίσηµα από το ΝΑΤΟ, καµία
ενέργεια και καµία αεροπορική προσβολή δεν πραγµατοποιείται χωρίς
να το σχεδιάζει και το γνωρίζει ο Επιχειρησιακός ∆ιοικητής. Ο συνολικός
αριθµός των γαλλικών αεροπορικών δυνάµεων ανέρχεται σε 33 αεροσκάφη.
Έξι χώρες έχουν συνολικά έχουν διαθέσει αεροσκάφη για τις αεροπορικές
προσβολές, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, ∆ανία, Βέλγιο και Νορβηγία
ενώ κάποιες άλλες περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός των χωρώνµελών του ΝΑΤΟ συµµετέχει στις επιχειρήσεις µε µαχητικά αεροσκάφη το
Κατάρ, η µόνη αραβική χώρα, και η Σουηδία που παραδοσιακά παραµένει
ουδέτερη.
Σε ό,τι αφορά στο µέρος της επιχείρησης «Unified Protector» που εφαρµόζεται
για το εµπάργκο όπλων, σύµφωνα µε το ψήφισµα υπ’ αριθµ. 1970 του
ΣΑ/ΟΗΕ, αυτό αποσκοπεί στην απαγόρευση µεταφοράς όπλων αλλά και τη
µετακίνηση µισθοφόρων προς και από τη Λιβύη. ∆ίνοντας µία πολύ γενική
περιγραφή αυτού του σκέλους της όλης επιχείρησης διευκρινίζεται ότι αυτή
διεξάγεται στα διεθνή ύδατα της Μεσόγειου επιτηρώντας πρωτίστως µεταξύ
άλλων και τη λιβυκή ακτογραµµή που εκτείνεται σε µήκος 1.170 χιλιόµετρων.
Η όλη θαλάσσια περιοχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη εµπορική δραστηριότητα
και το ΝΑΤΟ επίσης έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλισθεί η
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολιορκηµένες πόλεις όπως η Misrata. Η
πλουσιότατη εµπειρία από τη δεκαετή διεξαγωγή της επιχείρησης «Active
Endeavour» σε συνδυασµό µε τα διατιθέµενα µέσα βοηθά τα µέγιστα στην
επιτυχή εκτέλεση της αποστολής. Περί τα 250 εµπορικά πλοία διαφόρων τύπων
µέχρι τώρα έχουν «ελεγχθεί» µε τη συγκατάθεση των κυβερνητών τους και
υπό τύπο παροχής πληροφοριών ναυτιλίας και νηολογίου (hailing), ενώ σε
ελάχιστες περιπτώσεις έγινε και επιβίβαση σε πλοία που ήταν ύποπτα. Το ΝΑΤΟ
διαθέτει συνολικά εννέα φρεγάτες, ένα ελαφρύ αεροπλανοφόρο, ένα
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περιπολικό ανοικτής θαλάσσης, δύο υποβρύχια, δύο πλοία ναρκοπολέµου και
δύο πετρελαιοφόρα.
Η ελληνική συµµετοχή, αν και κάποιοι κύκλοι δυστυχώς εντός της
χώρας µας επιδιώκουν να την υποβαθµίσουν, στάση που εκτιµάται ότι
οφείλεται σε φοβικά σύνδροµα, είναι και ισορροπηµένη αλλά
ταυτόχρονα και σηµαντική στο πλαίσιο των παρουσών οικονοµικών
συνθηκών και λοιπών άλλων δυνατοτήτων. ∆εν είναι απλά µόνο µία
φρεγάτα, ένα αεροσκάφος αεροµεταφερόµενου συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης (ΑΣΕΠΕ) και ένα ελικόπτερο Έρευνας και ∆ιάσωσης Μάχης
(CSAR). Η βάση της Σούδας τόσο από αεροπορικής όσο και από ναυτικής
άποψης, αλλά και η αεροπορική βάση του Αράξου τονίζουν όχι µόνο τον ρόλο
της Ελλάδας στην υφιστάµενη κρίση αλλά τη στρατηγική της σηµασία της. Για
την αεροπορική βάση του Ακτίου δεν θα κάνουµε µνεία καθόσον το τµήµα που
χρησιµοποιείται στις επιχειρήσεις είναι η ήδη διατεθείσα εδώ και δεκαετίες στο
ΝΑΤΟ, προκεχωρηµένη βάση ενεργείας (FOB: Forward Operating Base), των
αεροσκαφών εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (E-3 Sentry
AWACS) του ΝΑΤΟ. Παρεθεντικά αναφέρουµε ότι η πολιτικοστρατιωτική
ηγεσία
επιβάλλεται να
εκµεταλλευθεί όλα τα προαναφερθέντα
δεόντως.
Πολλούς αναλυτές απασχολεί το ερώτηµα αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν
περιέλθει σε αδιέξοδο. Με δεδοµένο τον πολιτικό σκοπό της επιχείρησης όπως
διατυπώνεται από την εντολή που έχει δοθεί µε το ψηφίσµατα υπ’ αριθµ. 1970
και 1973 του ΣΑ απαντάµε κατηγορηµατικά όχι. Επειδή όµως το πρόβληµα
ασφαλείας στην περιοχή δεν επιλύεται µόνο µε την καθήλωση των δυνάµεων
του Καντάφι, ούτε µε de facto διχοτόµηση όπως κάποιοι άλλοι µάλλον πρόχειρα
βλέπουν, όπως θα έλεγε και ο ρεαλιστής
ή µάλλον κυνικός µετρ της
διπλωµατίας Henry Kissinger (συνέβη στην Κύπρο το 1974 αλλά δυστυχώς για
την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά κατά την αντίληψη του και όχι
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο), πριν την όποια πολιτική λύση απαιτείται
«στρατιωτική λύση».
Βλέπουµε ότι αεροπορική εκστρατεία κατά των καθεστωτικών δυνάµεων δεν
έχει την επιθυµητή ισχύ και σε συνδυασµό µε τη σοβαρή προσπάθεια να
αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες δεν επιφέρει σύντοµα τα επιθυµητά
αποτελέσµατα. Κατά την εκτίµηση µας θα πρέπει σύντοµα, ακόµα και στο
επίπεδο του ΝΑΤΟ, να προσδιορισθούν µε σαφήνεια οι Πολιτικοί
Αντικειµενικοί Σκοποί της όλης επιχείρησης και ποιο είναι το λεγόµενο «end
state». Το πρόβληµα είναι ότι το ΝΑΤΟ, κατά την γνώµη µας, ως περιφερειακός
οργανισµός ασφαλείας, δεν έχει τη νοµιµοποίηση να το πράξει και µάλλον θα
απαιτηθεί συµπληρωµατικό ψήφισµα του ΣΑ ή κάποια άλλη απόφαση ίσως και
από την συγκροτηθείσα Οµάδα Επαφής (αναφέρουµε λεπτοµέρειες παρακάτω).
Όσο όµως µεγάλη και αποτελεσµατική και να είναι η διατιθέµενη αεροπορική
ισχύς το αποφασιστικό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται πάντα στο τέλος µε χερσαίες
δυνάµεις (όπως αποδείχθηκε στον 1ο και 2ο Πόλεµο του Κόλπου, στο
Κοσσυφοπέδιο, και αλλού).
Εξετάζοντας αυστηρά νοµικά το ψήφισµα υπ’ αριθµ. 1973, το ενδεχόµενο αυτό
δεν προβλέπεται, αλλά και να υπήρχε µία άλλη διατύπωση που να το άφηνε
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ανοιχτό, µε τους Αµερικανούς εµπλεγµένους στο Αφγανιστάν και ακόµα στο
Ιράκ, τι θα µπορούσε να γίνει; Ποιος θα πλήρωνε το ανθρώπινο κόστος; Είναι
αληθές ότι υπάρχουν κύκλοι τόσο εντός του αµερικανικού συστήµατος λήψης
αποφάσεων αλλά και σε κάποιες µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν τους
αντικαθεστωτικούς αντάρτες να αναλαµβάνουν τον ρόλο αυτό σύµφωνα µε το
προηγούµενο της Βόρειας Συµµαχίας στο Αφγανιστάν το 2001. Ακόµα όµως και
για τους πολύ αισιόδοξους αυτό κατ’ αρχήν δεν φαίνεται εφικτό, καθόσον µέχρι
σήµερα δεν έχουν εµπλακεί µε επιτυχία σε µάχη µε τις πιστές στον
συνταγµατάρχη Καντάφι δυνάµεις. Έστω και αν σηµειώνουν αρχικά κάποια
επιτυχία δεν είναι σε θέση να την εκµεταλλευθούν και πολύ εύκολα υποχωρούν
και µάλιστα άτακτα. Χρειάζονται εκπαίδευση και µάλλον εξοπλισµό και αυτό δεν
µπορεί να επιτευχθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ο εξοπλισµός των ανταρτών είναι ένα άλλο σοβαρό θέµα που οπωσδήποτε έχει
και νοµικές προεκτάσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν δει το φως της
δηµοσιότητας και οι οποίες όµως ούτε έχουν επιβεβαιωθεί αλλά ούτε και
διαψευσθεί, έχουν αναπτυχθεί στη Λιβύη και επιχειρούν τµήµατα των ειδικών
δυνάµεων των ΗΠΑ και Ηνωµένου Βασιλείου, που δεν ενεργούν µόνο για τον
εντοπισµό και την κατάδειξη στόχων αλλά εµπλέκονται και στην εκπαίδευση
των αντικαθεστωτικών.
Οι γνώστες έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι δυνατόν από τη µία ηµέρα στην
άλλη να µετασχηµατίσεις πολίτες που έτυχε να κρατούν όπλα σε µια πολεµική
µηχανή ικανή τόσο από πλευράς εκπαίδευσης, οργάνωσης
όσο και από
πλευράς εξοπλισµού να εκδιώξει τον Καντάφι. Χρειάζεται χρόνος και για αυτό
αρκετά συχνά οι στρατιωτικοί ηγέτες αλλά και σε πολιτικό επίπεδο κάνουν
αναφορά για τουλάχιστον τρίµηνη διάρκεια των επιχειρήσεων. Εφόσον
δηµιουργηθεί µία ικανή και επαρκής χερσαία στρατιωτική δύναµη τότε αυτή
µπορεί να κινηθεί εναντίον της Τρίπολης και να αναγκάσει τον Καντάφι σε
φυγή ή παραίτηση. Από τις πρώτες ηµέρες της εξέγερσης οι αντάρτες έχουν
στα χέρια τους µεγάλη ποσότητα ελαφρού οπλισµού και πυροµαχικών καθώς
επίσης και µικρή ποσότητα βαρέος οπλισµού ενώ δεν λείπουν και κάποια
τεθωρακισµένα οχήµατα καθώς επίσης και πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων.
Όµως µε ανύπαρκτη εκπαίδευση ούτε µε τα τεθωρακισµένα οχήµατα µπορούν
να ενεργήσουν, ούτε πειθαρχία πυρός µπορούν να έχουν, µε αποτέλεσµα να
καταναλώνουν σύντοµα και τα πυροµαχικά τους. Έστω και στα διεθνή µέσα
µαζικής ενηµέρωσης υπάρχουν αναφορές ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος
ανεπίσηµα µπορεί να εφοδιάζουν µε όπλα και πυροµαχικά τους αντάρτες, το
πρόβληµα δεν είναι ο περαιτέρω εξοπλισµός τους αλλά η εκπαίδευση, η
οργάνωση και η πειθαρχία που θα τους καταστήσει σοβαρή στρατιωτική δύναµη
ικανή να ενεργήσει χωρίς σηµαντική έξωθεν υποστήριξη. Σε αυτό το σηµείο
πρέπει να τονίσουµε ότι ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ τάχθηκε σαφώς και
κατηγορηµατικώς εναντίον του εξοπλισµού των ανταρτών, ενώ υπογραµµίζεται
ότι κάποιοι διοικητές των ανταρτών έχουν οµολογήσει τις διασυνδέσεις τους µε
την Al Qaeda (υπάρχει λεπτοµερής αναφορά στο θέµα αυτό στο Κείµενο
Εργασίας 21 της 29ης Μαρτίου 2011). Τέλος σε ό,τι αφορά στο θέµα αυτό
τίθεται και το ερώτηµα µήπως οι αντάρτες προβούν σε αντίποινα,
«πληρώνοντας» τις πιστές στον Καντάφι δυνάµεις µε το ίδιο νόµισµα, δηλαδή
χωρίς έλεος εκκαθάριση των καθεστωτικών σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα µε τη
σταδιακή ενδυνάµωση τους.
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Πριν κλείσει η ενότητα αυτή, είναι απαραίτητη µία πολύ σύντοµη αναφορά
στην παρούσα πολεµική µηχανή του Καντάφι, Σε ότι αφορά το σύνολο των
οπλικών συστηµάτων και µέσων που διαθέτει, πρόκειται µάλλον για παµπάλαιο
υλικό και πληµµελώς συντηρηµένο. Η γενική εκτίµηση όµως είναι ότι
τουλάχιστον από το σύνολο των 2.000 αρµάτων µάχης που διαθέτει πάνω από
500 που µπορούν να επιχειρήσουν. Σε ότι αφορά στις δυνάµεις που
παραµένουν πιστές ή ελέγχονται από την οικογένεια Καντάφι δεν υπάρχει
αξιόπιστη πληροφόρηση για να δοθούν ακριβή στοιχεία. Από τα στοιχεία που
παρέχονται από το Military Balance 2011 του έγκριτου ∆ιεθνούς Ινστιτούτου
Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου (IISS: International Institute for Strategic
Studies) υπολογίσιµες για επιχειρήσεις εκτός από µεµονωµένες µονάδες
ελεγχόµενες ολοκληρωτικά από την οικογένεια Καντάφι, είναι µία επίλεκτη
ταξιαρχία εξοπλισµένη και µε άρµατα µάχης, καθώς και η «Λαϊκή
Πολιτοφυλακή», υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια και αφοσιωµένη στο
καθεστώς καθόσον αποτελεί το κύριο όργανο ελέγχου του πληθυσµού αλλά και
των ενόπλων δυνάµεων. Επίσης σηµαντικός είναι ο ρόλος της αποκαλούµενης
«Ισλαµικής Παναφρικανικής Λεγεώνας», που αριθµεί περί τα 3.000 άτοµα
(στην πλειοψηφία τους µισθοφόροι του καθεστώτος προερχόµενοι από την
υποσαχάρια περιοχή) η οποία επιχειρεί µε άρµατα µάχης και µε ακροβολιστές.
Αυτοί ήσαν που εκτελούσαν εν ψυχρώ ακόµα και εξεγερθέντες τραυµατίες που
νοσηλευόντουσαν σε νοσοκοµεία. Η αεροπορική δύναµη του καθεστώτος είναι
καθηλωµένη στο έδαφος ή εξουδετερωµένη και δεν χρησιµοποιείται. Τέλος
αναφέρουµε και την ύπαρξη παραστρατιωτικών δυνάµεων που διοικούνται από
τους υιούς του συνταγµατάρχη Καντάφι και άλλους συγγενείς προερχόµενους
από τη φυλή του Καντάφι, οι οποίες ενεργούν τοπικά και έχουν καταπνίξει σε
πολλές πόλεις την εξέγερση.
Οι δυνάµεις του Καντάφι επιδιώκουν να βρίσκονται πάντα σε αστικές περιοχές,
χρησιµοποιώντας µάλιστα πολιτικού τύπου οχήµατα και µε αυτό τον τρόπο δεν
υπάρχει σαφής γραµµή διαχωρισµού µε τους αντικαθεστωτικούς. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε τη σχεδόν παντελή έλλειψη ελεγκτών αέρος στο έδαφος
και επικοινωνιών κάνει τους πιλότους της Συµµαχίας που ενεργούν να είναι
πολύ διστακτικοί να προσβάλλουν στόχους και αυτό αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι πολλές από τις εξόδους δεν είναι έξοδοι εµπλοκής και προσβολής.
Μόνο το 35% των εξόδων προσβάλλουν στόχους σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχουν δοθεί από το ΝΑΤΟ. Το ότι οι καθεστωτικές δυνάµεις έστω και µετά από
21 ηµέρες αεροπορικών προσβολών µπορούν ακόµα να ενεργούν εναντίον των
ανταρτών, όπως έγινε στην πόλη Ajdabiya, δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι
διατηρούν τη µαχητική τους ισχύ και παραµένουν ανθεκτικές όπως κάποιοι
νοµίζουν. Απλά ας λάβουµε υπόψη ότι εκµεταλλευόµενοι τις καιρικές συνθήκες
επιτέθηκαν µε όσα άρµατα είχαν στην περιοχή εναντίον των πολιτικού τύπου
ελαφρών οχηµάτων των αντικαθεστωτικών.
Τέλος, µεταφέροντας τα κλίµα των επιχειρήσεων στο τριήµερο 10-12 Απριλίου
2011, λόγω της αυξηµένης αεροπορικής δραστηριότητας, της καλύτερης
πληροφόρησης και ενός πιο αποτελεσµατικού τρόπου εντοπισµού των
καθεστωτικών δυνάµεων, σηµειώνεται ότι καταστράφηκαν περισσότερα από 50
άρµατα µάχης καθώς επίσης και άλλα µέσα που ενεργούσαν κυρίως στις γύρω
από τις πόλεις Ajdabiya και Midrate περιοχές, µειώνοντας ακόµα περισσότερο
την ισχύ των πιστών στον συνταγµατάρχη Καντάφι στρατιωτικών δυνάµεων.
∆ορυφορικές φωτογραφίες που διανεµήθηκαν στα διεθνή µέσα µαζικής
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ενηµέρωσης, αποδεικνύουν την τακτική των καθεστωτικών δυνάµεων να
τοποθετούν άρµατα µάχης και άλλα τεθωρακισµένα οχήµατα ακριβώς δίπλα σε
δηµόσια κτίρια, και από εκεί να εξορµούν, παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες
της Λιβυκής κυβέρνησης οµιλούν για κατάπαυση του πυρός.

Σε αναζήτηση πολιτικής λύσης και διευθέτησης
Μέχρι την 12η Απριλίου 2011, η Γαλλία, η Ιταλία, το Κατάρ και το Κουβέιτ
έχουν αναγνωρίσει την Εθνική Μεταβατική Κυβέρνηση των ανταρτών ως
νόµιµη πολιτική εκπροσώπηση του Λιβυκού λαού. Σε αυτή µετέχουν πρώην
υπουργοί του καθεστώτος Καντάφι όπως ο πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης
Mustafa Abdel Jalil. Για τις περισσότερες δυτικές χώρες αλλά και αρκετές
αραβικές η λύση αρχίζει και τελειώνει µε την αποχώρηση της
οικογενείας Καντάφι. Αυτό δηλώνεται σε κάθε ευκαιρία ενώ πληθαίνουν και
οι φωνές ότι ο Μουαµάρ Καντάφι πρέπει να δικαστεί και για εγκλήµατα κατά
της ανθρωπότητας. Μετά τη διαµορφωθείσα κατάσταση µία Λιβύη ακόµα και µε
µέρος αυτής να ελέγχεται από την οικογένεια Καντάφι, θα παραµείνει µία
αρκετά ασταθής χώρα, που σε κάθε στιγµή θα µεταδίδει τους τριγµούς της στην
ευρύτερη περιοχή έχοντας βέβαια και αρνητική επίδραση στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης.
Οι επισκέψεις του απεσταλµένου του Καντάφι υφυπουργού Εξωτερικών
Αµπντελαντίζ Οµπεϊντί στην Ελλάδα, Τουρκία και Μάλτα, έδειξαν ότι προς το
παρόν υπάρχει αδιέξοδο καθόσον οι προτάσεις κατάπαυσης του πυρός και το
πλαίσιο εξεύρεσης λύσης που κόµισε δεν περιελάµβανε αποχώρηση του
Καντάφι. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Φράνκο Φρατίνι έχει δηλώσει
κατηγορηµατικά ότι η λύση του προβλήµατος βρίσκεται στην αποχώρηση του
Καντάφι µαζί µε τους γιους του, οι παραστρατιωτικές δυνάµεις των οποίων
ηγούνται στη διάπραξη ωµοτητών και συνεχίζουν να επιτίθενται εναντίον των
επαναστατών. Από την άλλη πλευρά στην Τρίπολη, ο εκπρόσωπος του
καθεστώτος Ιµπραήµ Μούσα, διευκρίνισε πως ο Λίβυος ηγέτης είναι
διατεθειµένος να διαπραγµατευθεί τα πάντα (σύνταγµα, ελεύθερες εκλογές,
κ.λπ.) εκτός από την αναχώρησή του και υπογράµµισε ότι ο «ηγέτης µας είναι
η βαλβίδα ασφαλείας της Λιβύης και το σύµβολο ενότητας των φυλών. Αν
φύγει, η χώρα θα κατακερµατιστεί, όπως το Ιράκ και η Σοµαλία». Είναι
πασιφανές ότι δεν υπάρχει έδαφος για συνεννόηση («common ground») για
µία σύντοµη διευθέτηση. Για διαφορετικούς λόγους τόσο το καθεστώς
Καντάφι όσο και η πλειοψηφία των χωρών που συµµετέχουν ενεργά
στην εφαρµογή των ψηφισµάτων του ΣΑ/ΟΗΕ επιδιώκουν να
κερδίσουν χρόνο αλλά και να µην «κλείσουν τις πόρτες» ενισχύοντας
συνεχώς τη διαπραγµατευτική τους θέση.
Η Ελλάδα ως δυτική χώρα, µέλος του ΝΑΤΟ και µέσα από τις ευρω-ατλαντικές
δοµές, σεβόµενη τις αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, είναι και πρέπει να συνεχίσει να
είναι παρούσα. Η παρουσία της και η όποια συµµετοχή δεν σηµαίνει κατ’
ανάγκη βαθεία στρατιωτική εµπλοκή. Εκτιµάται ότι µέχρι σήµερα η χώρα µας,
δεδοµένης και της οικονοµικής κρίσης, είναι ενεργή και συµµετέχει στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων της
αφήνοντας όµως ανοιχτούς και τους διαύλους
επικοινωνίας
µε
το
καθεστώς
Καντάφι.
Η
έγκαιρη
ρεαλιστική
επανατοποθέτηση της πολιτικής της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
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Ανατολής της δίνουν το πλεονέκτηµα να διεκδικήσεις τον ρόλο ενός
έντιµου διαµεσολαβητή.
Όµως και η γειτονική Τουρκία επιχειρεί να παίξει το «χαρτί» του περιφερειακού
«παίκτη» και πέραν της προαναφερθείσας ισχυρής ναυτικής συµµετοχής
διεξάγει και «ανθρωπιστικές επιχειρήσεις» µε εκκενώσεις αµάχων και
τραυµατιών, µε µεγάλη δυσανάλογα στρατιωτική κάλυψη, µάλλον για
επικοινωνιακούς λόγους τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Από την
άλλη πλευρά όµως σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες που διαχέονται από
κύκλους του ΝΑΤΟ, επιδεικνύει µια κωλυσιεργία στα εσωτερικά θέµατα της
Συµµαχίας που αφορούν την κρίση. Στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε µετά τη
συνδιάσκεψη για τη Λιβυκή κρίση στο Λονδίνο γίνεται ειδική µνεία στην
Τουρκία και τον περιφερειακό της ρόλο, αλλά αν και ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών δήλωσε στα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι, τις επόµενες
ηµέρες θα επισκεφθεί την Άγκυρα αντιπροσωπεία της µεταβατικής εθνικής
κυβέρνησης, θεωρούµε αυτή την πιθανότητα ως πολύ µικρή, διότι οι
επαναστατηµένοι θεωρούν την τουρκική κυβέρνηση ότι καιροσκοπεί και δεν
έλαβε σαφή θέση κατά του καθεστώτος από την αρχή.
Αυτό που µέχρι τώρα ήταν πέραν κατανόησης είναι η αµηχανία και η
διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εµπλακεί ως οντότητα στην
κρίση. Τα κράτη - µέλη της έχουν σαφώς συµµετοχή και εµπλοκή αλλά
διερωτώµεθα αν θα υλοποιηθούν οι προβλέψεις περί ενίσχυσης της κοινής
Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ), της Μόνιµης ∆ιαρθρωµένης
Συνεργασίας και άλλων προβλέψεων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Γιατί δεν
µπόρεσε να αναλάβει την ανθρωπιστική βοήθεια σε συντονισµό µε τον Ύπατο
Αρµοστή του ΟΗΕ; Το Κατάρ που ανέλαβε αυτό το έργο έχει περισσότερες
δυνατότητες; Με µεγάλη καθυστέρηση η «Υπουργός Εξωτερικών» της ΕΕ
Βαρόνη Catherine Ashton σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ
Ban Ki-moon δηλώνει ετοιµότητα να διαθέσει όλα τα µέσα της
συµπεριλαµβανοµένων και των στρατιωτικών για την υποστήριξη παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσµό της Λιβύης σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα
υπ’ αριθµ. 1970 και 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ. Οψόµεθα γιατί η σχεδίαση ακόµα
συνεχίζεται.
Μετά τη Γαλλία τη σκυτάλη παίρνει η Βρετανία και διοργανώνει στο Λονδίνο
την 29η Μαρτίου διάσκεψη για την κρίση στην Λιβύη µε τη συµµετοχή
περισσότερων των 40 υπουργών Εξωτερικών και αντιπροσώπων από τους
εµπλεκόµενους περιφερειακούς οργανισµούς. Στη διάσκεψη του Λονδίνου
δόθηκαν κατ’ αρχήν οι βασικές αρχές για να διαµορφωθεί το πλαίσιο πάνω στο
οποίο είναι δυνατόν να στηριχθεί στο άµεσο µέλλον µία πολιτική λύση.
Επισηµαίνουµε τα βασικά στοιχεία του κοινού ανακοινωθέντος, όπως την
αναγνώριση της αποκλειστικής ευθύνης του λαού της Λιβύης για την επιλογή
της κυβέρνησης της χώρας, καθώς επίσης την απώλεια νοµιµότητας του
συνταγµατάρχη Καντάφι ο οποίος είναι πλέον υπόλογος για τις ενέργειες του.
Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ο ρόλος των φυλών και του µεταβατικού εθνικού
συµβουλίου. Ως συντονιστής των επαφών µε όλους τους εµπλεκόµενους, εντός
και εκτός Λιβύης, αναγνωρίζεται ο ειδικός αντιπρόσωπος (Special
Representative) του ΣΑ Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib.
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Το πιο σηµαντικό και ενδιαφέρον όµως στοιχείο που προκύπτει είναι η
δηµιουργία Οµάδας Επαφής η οποία θα παρέχει τη συνολική πολιτική
κατεύθυνση σε όλες τις διεθνείς προσπάθειες, πάντοτε σε συντονισµό όλους
τους εµπλεκόµενους διεθνείς οργανισµούς, όπως τον ΟHE και λοιπούς
περιφερειακούς, όπως
η Αφρικανική Ένωση (African Union), ο Αραβικός
Σύνδεσµος (Arab League) και ο Οργανισµός Ισλαµικής ∆ιάσκεψης (OIC). Η
πρώτη συνεδρίαση της Οµάδας Επαφής που θα λειτουργεί και ως φόρουµ θα
φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ αποφασίσθηκε, η Οµάδα Επαφής
να παρέχει την πολιτική κατεύθυνση στις επιχειρήσεις που διεξάγει για
εφαρµογή των ψηφισµάτων υπ’ αριθµ. 1970 και 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ.
Επειδή το µέλλον διαµορφώνεται µε τις παρούσες συνθήκες, όλοι είναι
πεπεισµένοι ότι στη «νέα» Λιβύη θα χρειασθούν συνταγµατικοί θεσµοί και
µηχανισµοί για την κατανοµή των πηγών ενέργειας αλλά και αλλαγές που θα
συντελέσουν στη µείωση ή και ακόµα και την εξάλειψη της παραδοσιακής
αντιπαλότητας µεταξύ των φυλών της Κυρηναϊκής και της περιοχής της
Τρίπολης. Μία οµοσπονδιακή µορφή η κάποια µορφή
περιφερειακής
αυτονοµίας είναι ένα µοντέλο που όλο και περισσότερο εξετάζεται.
Η αναληφθείσα από την Αφρικανική Ένωση (AU) πρωτοβουλία για παύση των
εχθροπραξιών µε συγκεκριµένο οδικό χάρτη («roadmap») και η οποία µετά από
συνεννόηση µε το ΝΑΤΟ επισκέφθηκε τη Λιβύη την Κυριακή 10 Απριλίου, δεν
φαίνεται να τελεσφορεί καθόσον προβλέπει έναρξη συνοµιλιών χωρίς να έχει
αποχωρήσει ο συνταγµατάρχης Καντάφι και γι’ αυτό άλλωστε έχει γίνει
αποδεκτό µόνο από την πλευρά του. Υπάρχει βέβαιο και το προηγούµενο να
έχει το καθεστώς Καντάφι αναγγείλει εκεχειρία και να την παραβιάζει. Αυτό
ώθησε και τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ Anders Fogh Rasmussen να
δηλώσει τη ∆ευτέρα 11 Απριλίου, ότι η οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός
πρέπει να είναι και αξιόπιστη και να επαληθεύεται. Συνεχίζοντας ο Rasmussen
τόνισε ότι η όποια λύση στην κρίση πρέπει να ικανοποιεί τις νόµιµες
απαιτήσεις του Λιβυκού λαού για πολιτικό µετασχηµατισµό. Επίσης σε
µία άλλη προσπάθεια αναζήτησης λύσης έστω και µε καθυστέρηση, η ΕΕ
προσκάλεσε τον επικεφαλής του Εθνικού Μεταβατικού Συµβουλίου για
ανεπίσηµες συνοµιλίες µε την «υπουργό εξωτερικών» της Ένωσης στο
Λουξεµβούργο. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ έχουν εκφράσει υποστήριξη στις
προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης αλλά αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα και
υποστήριξη του λεγόµενου οδικού χάρτη που µόνο η οικογένεια Καντάφι
αποδέχεται.
Η κινητικότητα συνεχίζεται και την Τετάρτη 13 Απριλίου επρόκειτο να λάβει
χώρα η σύγκληση της Οµάδας Επαφής στη
Ντόχα του Κατάρ υπό την
συµπροεδρία του Κατάρ και του Ηνωµένου Βασιλείου, και τη συµµετοχή 21
χωρών, τις εργασίες της οποίας θα παρακολουθήσουν και αντιπρόσωποι από
τον ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και την ΕΕ, καθώς επίσης της Αφρικανικής Ένωσης (African
Union), του
Αραβικού Συνδέσµου (Arab League) και του Οργανισµού
Ισλαµικής ∆ιάσκεψης (OIC). Η χώρα µας θα συµµετάσχει µε τον Υπουργό
Εξωτερικών ∆ηµήτριο ∆ρούτσα και αναµφισβήτητα αυτό είναι ένα πολύ θετικό
σηµείο. Τέλος την Πέµπτη 14 Απριλίου, θα συναντηθούν οι υπουργοί Άµυνας
της Συµµαχίας στο Βερολίνο, ενώ την ίδια ηµέρα η Catherine Ashton θα
µεταβεί στο Κάιρο για να συµµετάσχει στις συνοµιλίες µεταξύ ΟΗΕ, Αφρικανικής
Ένωσης και Αραβικού Συνδέσµου µε θέµα την κρίση στη Λιβύη.
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Συµπεράσµατα - εκτίµηση
¾ Αν και η διεθνής κοινότητα µάλλον άργησε να επέµβει στη Λιβυκή κρίση,
η επέµβαση της εκτιµάται ως ουσιαστική. Ο ΟΗΕ παραµένει ο εγγυητής
της παγκόσµιας ασφάλειας και το Συµβούλιο Ασφαλείας δικαιώνει τον
ρόλο που του έχει προσδώσει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Βέβαια
οφείλουµε ως Έλληνες να τονίσουµε ότι σε δεδοµένες περιπτώσεις, όπως
σε αυτή της Κύπρου το 1974, «ξέχασε» να δικαιώσει τον
προαναφερθέντα ρόλο. Ο Καντάφι και το καθεστώς ορθώς
χαρακτηρίστηκε ότι απειλεί τη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη.
¾ Το ΝΑΤΟ παραµένει µία Πολιτική - Στρατιωτική Συµµαχία που όταν όλα
τα κράτη - µέλη θέλουν καθίσταται αποτελεσµατικό, και αυτό διότι
ταυτόχρονα είναι ένας διακυβερνητικός οργανισµός που οι αποφάσεις
λαµβάνονται στις πρωτεύουσες των χωρών - µελών. Έχει τα µέσα να
υλοποιεί αποφάσεις που αφορούν γενικότερα την ασφάλεια µετά από
εντολή του ΟΗΕ. ∆εν παύει όµως να πέρασε µέσα από δύσκολες
πολιτικές διαβουλεύσεις και εντάσεις πριν από τη λήψη απόφασης για
την κρίση στη Λιβύη.
¾ Για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση απαιτείται να καθορίζεται µε
σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο ποιον πολιτικό σκοπό αυτές
υποστηρίζουν. Είναι απαραίτητο τόσο για τον Στρατηγικό όσο και τον
Επιχειρησιακό ∆ιοικητή για να καθορίσει τους τρόπους ενεργείας του.
Εκτιµάται ότι η Συµµαχία θα πρέπει να επαναδιατυπώσει τουλάχιστον για
εσωτερική χρήση τον πολιτικό σκοπό και όχι απλά να επαναλάβει τα
βασικά στοιχεία των ψηφισµάτων υπ’ αριθµ. 1970 και 1973 του ΣΑ/ΟΗΕ.
¾ Απαιτείται πολιτική λύση και είναι απαραίτητη η εµπλοκή όλων των
περιφερειακών οργανισµών που ήδη έχουν προαναφερθεί. Αυτή η λύση
µετά τη διαµορφωθείσα κατάσταση αρχίζει µε την πλήρη συµµόρφωση
του καθεστώτος Καντάφι στα εκδοθέντα από το ΣΑ/ΟΗΕ ψηφίσµατα και
οπωσδήποτε ολοκληρώνεται µε την αποχώρηση όλης της οικογενείας
από την εξουσία.
¾ Η χώρα µας πολύ σωστά συµµετέχει στις διεθνείς προσπάθειες και είναι
ενεργή και παρούσα σε εξελίξεις που συµβαίνουν στη γειτονιά της. Έχει
τη δυνατότητα να διαδραµατίσει ακόµα πιο ενεργό έως
πρωταγωνιστικό ρόλο και γιατί όχι να διαµεσολαβήσει.
Η
εκτίµηση µας είναι ότι µέσα από αυτή την κατάσταση θα
µπορούσε να εξέλθει µε µεγαλύτερο κύρος και αρκούντως ισχυρό
«διπλωµατικό
κεφάλαιο»
που
θα
την
βοηθήσουν
να
υπερασπιστεί τα εθνικά της συµφέροντα κυρίως µε το καθεστώς
που θα προκύψει στη µεταπολεµική περίοδο.
¾ Γενική εκτίµηση είναι οι αεροπορικές προσβολές θα ενταθούν µε σκοπό
την πλήρη εξουδετέρωση της πολεµικής µηχανής του λιβυκού
καθεστώτος και θα γίνουν πιο αποτελεσµατικές. Η όλη έκβαση της
επιχείρησης «Unified Protector» που έχει αναληφθεί από το ΝΑΤΟ θα
παίξει αποφασιστικό ρόλο στην αναζήτηση πολιτικής λύσης. Σε ότι
αφορά στις δραστηριότητες των εξεγερµένων ανταρτών δεν αναµένεται
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σύντοµα να αποτελέσουν αξιόλογη στρατιωτική δύναµη ικανή να
επιφέρει καίριο πλήγµα στις πιστές στον Καντάφι δυνάµεις και
είναι παρακινδυνευµένο να προσδιορίσουµε το πότε. Εκτιµάται
όµως ότι συνεχώς θα βελτιώνονται και θα αποκτούν σταδιακά τα
χαρακτηριστικά µίας στρατιωτικής οντότητας.
¾ Τέλος αναµένουµε ότι τις επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες οι διεθνείς
προσπάθειες και λοιπές πολιτικές πρωτοβουλίες για εξεύρεση λύσεως θα
εντατικοποιηθούν. Η δηµιουργηθείσα Οµάδα Επαφής στην οποία
συµµετέχει και η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις
για εξεύρεση λύσης µε βασικό στοιχείο την αποχώρηση της οικογενείας
Καντάφι από την εξουσία.
¾ Η µετά Καντάφι εποχή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, µία όµως
τολµηρή εκτίµηση θα περιέγραφε πλήρη αλλαγή των δόµων του κράτους
µε συνταγµατικούς κοινοβουλευτικούς θεσµούς, χωρίς διχοτόµηση της
επικράτειας, αλλά ίσως µε µια οµοσπονδιακή µορφή ή αυξηµένης
περιφερειακής αυτονοµίας διευθέτηση που θα λαµβάνει υπόψη και τη
φυλετική δοµή του λιβυκού έθνους.
Ο Υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος έχει υπηρετήσει συνολικά 6 έτη σε
θέσεις του ΝΑΤΟ (NATO School Oberammergau στη Γερµανία ως καθηγητής και
υπεύθυνος για τη συνεργασία µε χώρες PfP και Μεσογειακού ∆ιαλόγου, και στο
Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ως Συντονιστής Αµυντικής Σχεδίασης), ενώ έχει
διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του Α/ΓΕΕΘΑ και ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Σχέσεων στο
ΥΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ. Από τον Μάιο 2010 είναι Αναλυτής-Ερευνητής στο Ινστιτούτο
Αναλύσεων Άµυνας και Ασφάλειας (I-SDA http://www.i-sda.org/).
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