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τους για την πορεία της διαδικασίας. Οχι επειδή επιθυμούν την 
ένταση, αλλά επειδή όλα τα δεδομένα που είχαν για τη γειτονι-
κή χώρα έδειχναν ότι το μόνο κέρδος που θα μπορούσε να ανα-
μένει η Ελλάδα από τις διερευνητικές θα ήταν λίγος χρόνος. Κα-
νείς, βέβαια, δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο λίγος! Οι περισσότε-
ροι πίστευαν ότι η περίοδος νηνεμίας θα διαρκούσε τουλάχιστον 
μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 25 Μαρτίου.

Στενά περιθώρια
Μπορεί η Ελλάδα να «αγνοήσει» την πρόκληση με το «Τσεσμέ», 
προκειμένου να «σώσει» τις διερευνητικές; Πολύ δύσκολο. Η δε-
ξαμενή με τις δικαιολογίες και τους ελιγμούς έχει στερέψει. Ο 
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, από τους πιο ψύχραιμους διεθνο-
λόγους στην ανάλυση των ελληνοτουρκικών, υποστηρικτής του 
διαλόγου και της διπλωματίας, εξηγεί γιατί τα περιθώρια αντι-
δράσεων της Ελλάδας περιορίζονται: «Η πράξη των Τούρκων 
είναι παράνομη 100%. Στα διεθνή ύδατα επιτρέπεται η αβλα-
βής διέλευση και όχι οι έρευνες. Δεν μιλάμε για μια αβλαβή δι-
έλευση. Εχουμε μια NAVTEX που είναι παράνομη, γιατί ανα-
φέρεται σε περιοχή που είναι δικής μας ευθύνης, και μάλιστα 
η Τουρκία ανακοινώνει και έρευνες. Ερευνες που μπορούν να 
γίνουν μόνο με ελληνική άδεια. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη δι-
πλωματία “ακορντεόν” με Ε.Ε. και ΗΠΑ. Η Τουρκία ξεκαθαρί-
ζει ότι είναι αυτή που ξέρουμε. Αυτή που αμφισβητεί κυριαρχι-
κά μας δικαιώματα. Γι’ αυτό ορθώς λέει η κυβέρνηση ότι έχου-
με μηδενική αφέλεια. Θέλει να δοκιμάσει την Ε.Ε., που εξακο-
λουθεί να κλείνει τα μάτια της. Η Τουρκία χλευάζει και ευτελίζει 
την Ε.Ε. Παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-

M
ε ένα «σκαρί» του 1965, η Τουρκία δεί-
χνει έτοιμη να τινάξει στον αέρα τις δι-
ερευνητικές συνομιλίες με την Ελλά-

δα. Το «Τσεσμέ» και η συνοδεία του -μία κορ-
βέτα και μία φρεγάτα- έχουν θέσει ξανά σε κα-
τάσταση συναγερμού το Πολεμικό Ναυτικό. 
Την ώρα που στο υπουργείο Εξωτερικών ανέ-
μεναν τον καθορισμό των ημερομηνιών μέσα 
στο πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου για τη συνέ-
χεια των διερευνητικών συνομιλιών, στο ΓΕΕΘΑ 
έσκυβαν ξανά πάνω από τα επιχειρησιακά σχέ-
δια για την πιθανή νέα κλιμάκωση στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. Κανείς στην Αθήνα δεν ήταν 
αισιόδοξος για την πορεία των διερευνητικών. 
Πολύ περισσότερο οι στρατιωτικοί, που από την 
πρώτη στιγμή είχαν εκφράσει την απαισιοδοξία 

μελών της και απλώς ψιθυρίζει μισόλογα. Δο-
κιμάζει, επίσης, τη διοίκηση Μπάιντεν για να 
δει πώς θα αντιδράσει.

Οπωσδήποτε τεστάρει κι εμάς. Τι θα κάνουμε 
αν η Τουρκία δεχθεί τις διερευνητικές και πει ότι 
έρχονται για συζητήσεις αρχές Μαρτίου; Μπο-
ρεί η Ελλάδα να συζητά υπό αυτές τις συνθήκες;

Η Αγκυρα θέλει να τινάξει στον αέρα τις διε-
ρευνητικές και το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. 
Εμείς δεν θέλουμε τις διερευνητικές για τις διε-
ρευνητικές. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ανα-
βολή του 62ου γύρου διερευνητικών συζητή-
σεων, εφόσον η Τουρκία προχωρήσει σε παρά-
νομες συμπεριφορές. Να υπάρξει ένας συντο-
νισμός μας με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ για να υπάρ-
ξει, επιτέλους, μια αναχαίτιση των τουρκικών πα-
ρανομιών». Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στη 
Realnews ότι «το κεφάλαιο που έχτισαν οι Ενο-
πλες Δυνάμεις στον Εβρο, στο Αιγαίο και στην 
ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
ότι ξέρουν να τα υπερασπίζονται και να τα φυ-
λούν, δεν πρέπει και δεν μπορεί να χαθεί πάνω 
στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Η λύση 
στην ελληνοτουρκική διαφορά για το θέμα των 
θαλάσσιων ζωνών πρέπει, φυσικά, να δοθεί όχι 
με βάση το τουρκικής επινόησης δίκαιο του δή-
θεν ισχυρού, αλλά με βάση αποκλειστικά και μό-
νο το Διεθνές Δίκαιο. Ευχή όλων, φυσικά, είναι η 
σταθερότητα και η εξεύρεση ειρηνικής λύσης. 
Αν, όμως, οι Τούρκοι έχουν κατά νου κάποιο δι-
κό τους “δίκαιο της πυγμής” την ώρα των δια-
πραγματεύσεων, ομοίως και η ελληνική πλευρά 
τούς έχει καταστήσει σαφές και “επί του πεδίου” 
ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις. 
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ενδώσει σε παρά-
λογες ορέξεις, ιδέες και ματαιοδοξίες ανθρώπων 
που τα θέλουν όλα δικά τους…».

 Μην έχουΜέ ψευδαισθήσεις. Η 
πανδημία θα αργήσει πολύ να τελειώ-
σει. Παρασυρόμαστε βλέποντας τη μι-
κρή εικόνα στη γειτονιά μας. Στο Ισ-
ραήλ και στη Μεγάλη Βρετανία οι εμ-
βολιασμοί προχωρούν γρήγορα, αλλά 
και στην Ευρώπη τα πράγματα παίρ-
νουν τον δρόμο τους. Στη χώρα μας, 
παρά τις γκρίνιες, όλα δείχνουν ότι μέ-
χρι τον Οκτώβριο θα έχει εμβολιαστεί 
το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

ΕμΕίς, όμως, ανήκουμε σε ένα μι-
κρό θύλακο του ευρωπαϊκού τόξου, 
του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου. 
Είμαστε προνομιούχοι, παρόλο που 
συχνά το ξεχνάμε. Ο δικός μας κό-
σμος είναι μια κουκκίδα μέσα στον 
παγκόσμιο χάρτη. Η υπόλοιπη αν-
θρωπότητα θα αργήσει να εμβολι-
αστεί. Η Αφρική, η Ινδία και η Ασία 
έχουν μακρύ δρόμο. Εν τω μεταξύ, 
ο ιός μεταλλάσσεται. Οσο η αρχική 
του μορφή υποχωρεί, τόσο αλωνί-
ζουν οι πετυχημένες μεταλλάξεις του. 
Τα νέα στελέχη γρήγορα θα είναι αν-
θεκτικά και θα χρειαστούν βελτιώσεις 
και προσθήκες στα εμβόλια για να 
αντιμετωπιστούν. Αυτός είναι ένας 
φαύλος κύκλος που θα ταλαιπωρή-
σει -ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακό-
μη- τον πλανήτη. Γι’ αυτό πρέπει να 
αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτό-
μαστε και τον τρόπο που ζούμε. Θα 
απογοητευτούν την επόμενη διετία 
όσοι πιστεύουν ότι όπου να ’ναι η 
ζωή μας θα επιστρέψει στην κανονι-
κότητα που γνωρίζαμε μέχρι και πέ-

ρυσι. Η προσαρμογή στις νέες συν-
θήκες θα είναι επώδυνη. Είμαστε Με-
σόγειοι, φωνακλάδες, γλεντζέδες και 
διαχυτικοί. Ετσι μάθαμε να ζούμε και 
αυτή είναι η ωραία μας πλευρά. Ελα 
μου ντε, που δεν θα μπορούμε να την 
εκφράσουμε ακόμη κι όταν θα έχου-
με εμβολιαστεί. 

ΠρόφΑνως, τα πράγματα θα είναι 
καλύτερα από ό,τι σήμερα. Ο εμβολι-
ασμένος παππούς θα μπορεί να δει τα 
εγγόνια του. Και όταν αργότερα, μέ-
σα στο καλοκαίρι, εμβολιαστούν και 
οι μεσήλικες, οι οικογένειες θα αντα-
μώσουν γύρω από ένα τραπέζι. Ομως, 
οι γάμοι και οι βαφτίσεις με πεντακό-
σιους καλεσμένους, που φιλιούνται 
όλοι και αγκαλιάζονται μεταξύ τους, 
θα είναι παρελθόν για πολύ μεγάλο 
διάστημα. Το ίδιο και τα πανηγύρια 
του Αυγούστου που όλοι αγαπήσα-
με, με τους ατέλειωτους χορούς στις 
πλατείες του χωριού μας κάτω από 
τον πλάτανο. 

Η μΑςκΑ ήρθε στη ζωή μας για να 
μείνει. Μέχρι πριν από ένα χρόνο βλέ-
παμε να κυκλοφορούν στο κέντρο της 
Αθήνας και στα νησιά μας Ιάπωνες 
τουρίστες φορώντας μάσκα. Και τους 
θεωρούσαμε περίεργους και μικροβι-
οφοβικούς. Τώρα μάθαμε και εμείς ότι 
η μάσκα σε προστατεύει από πολλά, 
ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε χώρους 
όπου συνωστίζονται αρκετοί άνθρω-
ποι ή όταν κυκλοφορείς με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. 

μΕχρί τωρΑ, λένε οι γιατροί, είχαμε 
λιγότερες ιώσεις από οποιαδήποτε άλ-
λη χρονιά, γιατί τα μέτρα προστασίας 
που παίρνουμε για τον κορωνοϊό μάς 
γλίτωσαν από τη γρίπη και από τις άλ-
λες λοιμώξεις του αναπνευστικού που 
μας βασανίζουν κάθε χειμώνα. Ετσι, 
λοιπόν, η συνήθεια της μάσκας θα 
παραμείνει και σε μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού, ακόμα κι όταν η πανδη-
μία θα αποτελεί παρελθόν. Ιδίως οι 
άνθρωποι με εύθραυστη υγεία και με 
υποκείμενα νοσήματα, όπως μάθαμε 
να τα λέμε, θα τη χρησιμοποιούν. Θα 
πείτε: «Δεν θα βγούμε ποτέ δηλαδή 
από αυτή την περιπέτεια; Θα ζούμε 
πάντα σε συνθήκες αποστείρωσης;». 
Η απάντηση είναι: «Προφανώς και θα 
βγούμε. Απλώς, δεν ξέρουμε το πότε». 
Η εμπειρία λέει ότι όλοι αυτοί οι φο-

βεροί ιοί κάνουν τον κύκλο τους, άλ-
λοι μικρότερο και άλλοι μεγαλύτερο. 
Αφού περάσει από διάφορες μορφές, 
στο τέλος ο ιός αδρανοποιείται ή γίνε-
ται λιγότερο επικίνδυνος. Εν τω μετα-
ξύ, θα υπάρχουν πολλά εμβόλια στην 
αγορά για την πρόληψή του και φάρ-
μακα για την αντιμετώπισή του. Ουσι-
αστικά θα είναι μια ακόμη αρρώστια 
που θα προλαμβάνεται ή θα θεραπεύ-
εται. Μέχρι τότε, ο καθένας από μας 
θα μάθει να ζει με αυτή και οι κυβερ-
νήσεις θα εφαρμόζουν διάφορα πε-
ριοριστικά μοντέλα για να εμποδίζουν 
την εξάπλωσή του. Υπάρχουν πολλές 
απόψεις για την προστασία του πληθυ-
σμού της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, 
η Νέα Ζηλανδία έχει κλείσει τα σύνο-
ρά της από τις 19 Μαρτίου του 2020. 
Οι ελάχιστοι που επιτρέπεται να εισέρ-
χονται στη χώρα τίθενται σε υποχρεω-
τική καραντίνα 14 ημερών. Ως εκ τού-
του, στη Νέα Ζηλανδία έχει να πεθά-
νει άνθρωπος από COVID-19 από τις 
16 Σεπτεμβρίου του 2020. 

Η μΕλβόύρνΗ της Αυστραλίας, 
που έζησε ένα δεύτερο κύμα τον πε-
ρασμένο Ιούλιο, μπήκε σε lockdown 
για 112 ημέρες. Το lockdown εκεί, 
παρεμπιπτόντως, ξεκίνησε όταν τα 
ημερήσια κρούσματα ξεπέρασαν τα 
100. Σταμάτησε όταν έγιναν μηδέν. 
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Στο ΓΕΕΘΑ 
ανησυχούν 
για πιθανή νέα 
κλιμάκωση στις 
ελληνοτουρκικές 
σχέσεις

Στην Αυστραλία δεν έχει πεθάνει κα-
νένας από COVID-19 από τις 28 Δε-
κεμβρίου 2020. 

τΕλίκΑ, αυτή η πολιτική είναι η μό-
νη που είχε σημαντικά αποτελέσμα-
τα. Αυτές οι χώρες, όμως, έχασαν τον 
τουρισμό τους. Δυστυχώς, η Ελλάδα 
δεν μπορεί να εφαρμόσει το μοντέ-
λο των κλειστών συνόρων. Η οικονο-
μία της βασίζεται στον τουρισμό και 
στις υπηρεσίες. Σε αυτό το μοντέλο 
ανάπτυξης στηριχθήκαμε γιατί εκεί 
μας οδήγησε η γεωγραφική μας θέ-
ση. Τα πανέμορφα νησιά μας, οι μο-
ναδικές παραλίες μας, ο ήλιος και η 
θάλασσα. Το περασμένο καλοκαί-
ρι, η ζημιά στον τουρισμό ήταν πο-
λύ μεγάλη. Σε κανονικές συνθήκες, 
εισπράττουμε επισήμως 25 δισ. και 
με τις παράπλευρες δράσεις ξεπερ-
νάμε τα 40 δισ. Το 2020 πήραμε μό-
νο 5 δισ. Και πίσω από αυτούς τους 
αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνεργοι εργαζόμενοι 
και πολλοί μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι 
επιχειρηματίες βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με το παγόβουνο της χρεοκοπίας. 
Για να αντέξει η χώρα, πρέπει φέτος 
να ανοίξει για τα καλά και να υποδε-
χθεί κόσμο, τηρώντας όλα τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας. Αυτή η πολιτική εί-
ναι μονόδρομος και σανίδα σωτηρίας.
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Του πΑΡΙ ΚΑΡΒοΥΝοποΥΛοΥ

Η σανίδα σωτηρίας

Νέος συναγ ερμός 
στις Ενοπλες Δυνάμεις


