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της Αλεξανδρούπολης, αλλά και πάνω από ελλη-
νικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε μια άλλη 
περίπτωση, ένα τουρκικό drone είχε διεισδύσει 
πολλά χιλιόμετρα πάνω από τη Θράκη, ξεπερνώ-
ντας μάλιστα και τα όρια του νομού Εβρου, για 
να αναχαιτιστεί επιτυχώς στη συνέχεια. 

Παράλληλα, υπάρχει η πληροφορία ότι στις 
αρχές του περασμένου καλοκαιριού ένα τουρ-
κικό drone είχε «αιχμαλωτιστεί» και στη συνέ-
χεια εξετάστηκε από αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Μέχρι στιγμής, 
όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν αντιμετωπι-
στεί επαρκώς από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνά-
μεις, οι οποίες θεωρούν ότι τα τουρκικά drones 
αποτελούν μια ιδιαίτερα υπολογίσιμη, αλλά όχι 
μη αντιμετωπίσιμη απειλή. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη τα ελληνι-
κά ραντάρ εντόπισαν αυξημένη δραστηριότητα 
τουρκικών drones στο νότιο τμήμα της ελληνο-
τουρκικής μεθορίου στον Εβρο. Επισημαίνεται, 
όμως, πως αυτή τη φορά τα τουρκικά ιπτάμενα 
σκάφη δεν πέρασαν τη γραμμή των συνόρων. 

Μέτρα αντιμετώπισης
Ηδη στην περιοχή του Εβρου έχουν εγκατα-
σταθεί ραντάρ με αντι-drone τεχνολογία, κα-
τάλληλα και για την «τύφλωση» των «ιπταμένων 
οφθαλμών» του τουρκικού κράτους, ενώ πα-
ράλληλα ενισχύεται με επιπλέον κάμερες σύγ-
χρονης τεχνολογίας ο υπό κατασκευή φράχτης 
στο Εβρο. Οσον αφορά τις κάμερες, είναι σύγ-
χρονης τεχνολογίας και βεβαίως θερμικές, ενώ 
έχουν τη δυνατότητα να «βλέπουν» σε μια από-
σταση ακόμα και 100 χλμ. και να εντοπίζουν κι-
νήσεις και δραστηριότητες. Την αντι-drone τε-
χνολογία χειρίζονται ειδικά εκπαιδευμένα στε-
λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ τις κάμερες 
στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονται στον Εβρο 
και συντονίζουν τις ενέργειες για την αποφυ-
γή εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στο 
εσωτερικό της χώρας.

Εκτός αυτού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση νέων 
ισραηλινών drones, τα οποία θα έχουν τη δυνα-
τότητα να αναχαιτίζουν τα τουρκικά Bayraktar.

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και 11 
μήνες μια άγνωστη επιχείρηση των ελ-
ληνικών δυνάμεων για την αναχαίτιση 

των τουρκικών drones που πραγματοποιούν 
σχεδόν καθημερινές πτήσεις τόσο κατά μήκος 
της γραμμής των συνόρων του Εβρου όσο και 
εντός του εναέριου χώρου της Θράκης. Οπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, η 
δραστηριότητα των τουρκικών μη επανδρω-
μένων ιπτάμενων σκαφών στην ελληνοτουρ-
κική μεθόριο ξεκίνησε από τα τέλη του Μαρτί-
ου του 2020. Ηταν η περίοδος που οι ελληνι-
κές Αρχές είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν 
την προσπάθεια μαζικής εισόδου των μετανα-
στών που η τουρκική κυβέρνηση είχε διοχετεύ-
σει στα σύνορα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Ελληνικού Στρατού είχαν ξεκινήσει την προερ-
γασία για την επέκταση του φράχτη του Εβρου. 

Εκτοτε, οι υπερπτήσεις των τουρκικής κατα-
σκευής μη επανδρωμένων σκαφών συνεχίζο-
νται αδιάκοπα. Το ανησυχητικό είναι ότι, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των μη επαν-
δρωμένων σκαφών που έχουν εντοπιστεί να ει-
σβάλλουν στον εναέριο χώρο περιλαμβάνονται 
και αυτά που η Αγκυρα έχει χρησιμοποιήσει για 
τις πολεμικές της επιχειρήσεις σε Λιβύη και Συ-
ρία. Πρόκειται για τα Bayraktar TB2, που έχουν 
τη δυνατότητα να φέρουν οπλισμό. 

Εκτιμάται ότι στόχος της Αγκυρας δεν εί-
ναι μόνο η παρακολούθηση των εργασιών 
στον φράχτη. «Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία 
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Των Αλ. Κόντη & Θ. ΠΑνόυ

Εδώ και 11 μήνες, οι Ενοπλες 
Δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή 
επαγρύπνηση για τις υπερπτήσεις 
των μη επανδρωμένων ιπτάμενων 
σκαφών της Αγκυρας στον Εβρο

έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην ανάπτυξη της δικής της τεχνολογίας των μη 
επανδρωμένων σκαφών. Ουσιαστικά, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δοκι-
μάσουν τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στην αναχαίτιση των drones. Σε αυ-
τό το επίπεδο έχουν ήδη πάρει τις απαντήσεις τους», αναφέρει αξιωματούχος 
των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Η βάση
Οι μαζικές υπερπτήσεις των τουρκικών drones την άνοιξη του 2020 ενεργοποί-
ησαν τα αντανακλαστικά της ΕΥΠ, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά-
φερε να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την προέλευση των μη 
επανδρωμένων ιπτάμενων σκαφών. Ενεργοποιώντας τα μέσα που διαθέτει αλ-
λά και το πληροφοριακό της δίκτυο, η ΕΥΠ κατάφερε να εντοπίσει αυξημένη κι-
νητικότητα των τουρκικών drones κοντά στην Αδριανούπολη. Εκεί, λειτουργεί η 
τουρκική σχολή εκπαίδευσης χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστό-
σο, εκτιμάται ότι η λειτουργία της σχολής αποτελεί τη «βιτρίνα» μιας βάσης, η 
οποία στην ουσία αποτελεί την έδρα της «ιπτάμενης κατασκοπείας», που επιχει-
ρεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας. 

Οπως επισημαίνεται, τους τελευταίους 11 μήνες δεν είναι λίγες οι φορές που 
τουρκικά drones διάφορων τύπων έχουν διεισδύσει στον εναέριο χώρο της Θρά-
κης, σε μια απόσταση ακόμα και 25 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Εβρου. Μά-
λιστα, έχει γίνει απόπειρα πτήσης ακόμα και πάνω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

Ο μυστικός «πόλεμος» 
με τα τουρκικά 
drones στη Θράκη

Μεταξύ των μη επανδρωμένων ιπτάμενων 
σκαφών που έχουν εντοπιστεί να εισβάλλουν 

στον ελληνικό εναέριο χώρο περιλαμβάνονται 
και τα Bayraktar TB2, τα οποία έχουν 

τη δυνατότητα να φέρουν οπλισμό 

Οι πρώτες πτήσεις των τουρκικών drones 
καταγράφηκαν τον Μάρτιο του 2020, όταν η 
αγκυρα επιχείρησε να περάσει από τον εβρο 
χιλιάδες μετανάστες
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Σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο, από τη στιγμή  
που η Αθήνα είχε προτείνει ημερομηνίες για το πρώτο 
πενθήμερο του Μαρτίου, η τουρκική απάντηση θα έπρεπε  
να έχει έρθει το αργότερο την περασμένη Παρασκευή 

Το διπλωματικό
πρωτόκολλο

p.galiatsatos@realnews.gr

Του Παναγή γαλιατσατου

Π
ροβληματισμός επικρατεί στην Αθή-
να, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα 
η απάντηση της Αγκυρας για την ημε-

ρομηνία διεξαγωγής του επόμενου γύρου των 
διερευνητικών επαφών, ενώ οι τουρκικές προ-
κλήσεις αυξάνονται καθημερινά. Η ελληνική 
πρόταση για διεξαγωγή του επόμενου γύρου 
το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου έχει επιδοθεί 
στο τουρκικό ΥΠΕΞ εδώ και τουλάχιστον τρεις 
εβδομάδες, η Aγκυρα τηρεί όμως σιγή ασυρ-
μάτου. Αν και η κυρίαρχη εκτίμηση στην ελλη-
νική κυβέρνηση είναι πως οι Τούρκοι θα προ-
σέλθουν τελικά στις συνομιλίες, ώστε να μη χρε-
ωθούν το ναυάγιο λίγες εβδομάδες πριν από 
την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., όπου θα 
συζητηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, η καχυ-
ποψία για τις πραγματικές προθέσεις του Ερ-
ντογάν είναι διάχυτη. Αυτό που δεν θεωρείται 
πιθανό πλέον είναι οι διερευνητικές να οδηγή-
σουν σε αποτελέσματα. Mάλιστα, δεν φαίνεται 
να επιτυγχάνεται ούτε ο ελάσσων στόχος, δη-
λαδή να υπάρχει ηρεμία στα ελληνοτουρκικά 
όσο θα διαρκέσουν οι διερευνητικές. 

Ανεξάρτητα από τις προκλήσεις, η τουρκι-
κή καθυστέρηση από μόνη της αποτελεί αιτία 
προβληματισμού για τα στελέχη του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, καθώς είναι πρωτοφανής. 
Σε όλους τους προηγούμενους γύρους των δι-
ερευνητικών επαφών, οι ημερομηνίες καθορί-
ζονταν εβδομάδες πριν (οι ημερομηνίες διε-
ξαγωγής του 61ου γύρου ανακοινώθηκαν ένα 
μήνα νωρίτερα). Σύμφωνα με το διπλωματικό 
πρωτόκολλο, από τη στιγμή που η Αθήνα εί-
χε προτείνει ημερομηνίες για το πρώτο πενθή-
μερο του Μαρτίου, η τουρκική απάντηση θα 
έπρεπε να έχει έρθει το αργότερο την περα-
σμένη Παρασκευή. 

Σενάρια
Διπλωματικές πηγές εξετάζουν διάφορα σενά-
ρια σε σχέση με την τουρκική απάντηση. Το 
πρώτο -που θεωρείται το επικρατέστερο- εί-
ναι οι Τούρκοι να αντιπροτείνουν μια ημερο-
μηνία πιο κοντά στη Σύνοδο Κορυφής και σε 
κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της διεξαγωγής 
της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», στις 7 Μαρ-
τίου. Στο διάστημα αυτό ο Ερντογάν θα συ-
νεχίσει τους λεονταρισμούς και τις φραστικές 
προκλήσεις, κερδίζοντας πόντους στο εθνικι-
στικό κοινό του, και λίγο πριν από τη Σύνοδο 
θα εμφανιστεί ως θιασώτης του διαλόγου και 
της αποκλιμάκωσης. Τουρκικός στόχος, σε αυ-
τό το σενάριο, είναι να παρακαμφθούν ανώ-
δυνα ο σκόπελος της Συνόδου Κορυφής και η 
όποια απειλή των κυρώσεων, χωρίς η Τουρκία 
να μπει στην ουσία των συζητήσεων για τις θα-
λάσσιες ζώνες στις διερευνητικές. 

Το δεύτερο σενάριο, που θεωρείται ακραίο, 
είναι να συνεχίσει η σιγή ασυρμάτου από την 
Αγκυρα και παράλληλα να ενταθούν οι προκλή-
σεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υποχρεωθεί η 
ελληνική διπλωματία να διακόψει τον διάλογο. 
Η Ελλάδα, ωστόσο, αντιλαμβάνεται το blame 
game που προσπαθούν να παίξουν οι Τούρκοι, 
υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία, και 
δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Το υπουρ-
γείο Εξωτερικών τηρεί γι’ αυτόν τον λόγο ιδιαί-
τερα χαμηλούς τόνους στο θέμα. 

Πολύ πιθανό, πάντως, θεωρείται πλέον η 

Τα εμπόδια  
του Ερντογάν στις 
διερευνητικές επαφές

τουρκική απάντηση να έρθει στην Αθή-
να ακόμα και την Τρίτη, δηλαδή μία ημέ-
ρα πριν από την πρώτη ημερομηνία που 
είχε προτείνει η ελληνική πλευρά, και, αν 
αποδεχθεί κάποια από αυτές, η τουρκική 
αντιπροσωπεία να καταφθάσει ασθμαί-
νοντας στην Αθήνα. Ενα θέμα που προ-
κύπτει σε όλα τα σενάρια επανέναρξης 
των συνομιλιών είναι αν στις διερευνη-
τικές επαφές θα συμμετάσχει εκ νέου ο 
εξ απορρήτων του Τούρκου Προέδρου 
Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος εμφανίστηκε 
αιφνιδιαστικά στον 61ο γύρο και -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- ήταν η δεσπόζου-
σα φυσιογνωμία στις συζητήσεις από την 
τουρκική πλευρά. Στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών, πάντως, δεν το θεωρούν πιθανό. 

Ραντεβού στη Γενεύη
Την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να 
ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γύρω από 
τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, αφού 
«κλείδωσαν» οι ημερομηνίες για την άτυ-
πη πενταμερή διάσκεψη, που θα διεξα-
χθεί τελικά στη Γενεύη στις 27, 28 και 
29 Απριλίου. Αν και οι ημερομηνίες συ-
μπίπτουν με τη Μεγάλη Εβδομάδα και 
ο ΟΗΕ θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτι-
κός και να λαμβάνει τέτοια πράγματα υπ’ 
όψιν, η Αθήνα και η Λευκωσία έσπευσαν 
να αποδεχθούν την πρόσκληση και να 
χαιρετίσουν τη διεξαγωγή της συνδιά-
σκεψης, καθώς δεν θέλουν να κατηγορη-
θούν ότι την υπονομεύουν. Η άτυπη πε-
νταμερής δημιουργεί νέα δεδομένα και 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς ο 
Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος ομόλογός 
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα βρίσκο-
νται επί ένα τετραήμερο στον ίδιο χώρο 
και δύσκολα θα αποφύγουν ένα τετ α τετ. 

Επί της ουσίας, η πενταμερής αποτελεί 
μια παραχώρηση του ΟΗΕ στην Τουρ-
κία προκειμένου να εκθέσει τις νέες της 
απόψεις για το Κυπριακό (λύση δύο κρα-
τών), αφού, λόγω της χαώδους διαφοράς 
που χωρίζει τις δύο πλευρές, δεν υπάρ-
χει κάποια δυνατότητα συγκλίσεων. Οι 
προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και 
στις 7 Μαρτίου η ειδική απεσταλμένη 
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέ-
ιν Χολ Λουτ, θα επισκεφθεί πάλι την Κύ-
προ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 
στην πενταμερή θα συμφωνηθεί η δια-
δικασία που θα ακολουθηθεί και θα τε-
θεί ένα χρονοδιάγραμμα (πιθανότατα 
έως τον Ιούνιο), στο πλαίσιο του οποίου 
θα επιδιωχθεί μια συμφωνία για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. 

Προβληματίζει την Αθήνα η σιγή  
ασυρμάτου από την Aγκυρα για τον 
επόμενο γύρο των συνομιλιών. Τα νέα 
χρονοδιαγράμματα για το Κυπριακό
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Η παραγωγή ψευδών γεγονότων, όπως η δή-
θεν παρενόχληση του τουρκικού ωκεανογρα-
φικού «Τσεσμέ» (το οποίο η Τουρκία απέσυρε 
την Πέμπτη από το Αιγαίο) δείχνει την προσπά-
θεια της Αγκυρας να δημιουργήσει κλίμα έντα-
σης το οποίο χρεώνει στην Ελλάδα. 

Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» προκαλεί έντα-
ση και μόνο με το όνομά της. Παραπέμπει στο 
τουρκικό σχέδιο για χωρισμό του Αιγαίου στη 
μέση, ακριβώς στον 25ο μεσημβρινό. Το σχέ-
διο αυτό έχει αποτυπωθεί και στον σχετικό χάρ-
τη, μπροστά στον οποίο έχει φωτογραφηθεί ο 
Τούρκος Πρόεδρος και υπουργοί του.

Η στρατιωτική δραστηριότητα των Τούρκων 
έτσι κι αλλιώς έχει προκαλέσει σκεπτικισμό στην 
Αθήνα για το τι έρχεται. Δεν ήταν μόνο η έξο-

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υ
ποτίθεται ότι αυτή την εβδομάδα Ελλά-
δα και Τουρκία θα συνέχιζαν στην Αθή-
να τις «διερευνητικές συνομιλίες». Προς 

το παρόν η Αγκυρα στέλνει στο Αιγαίο 87 πο-
λεμικά πλοία, επιθετικά ελικόπτερα και μαχητι-
κά αεροσκάφη για την άσκηση με την κωδική 
ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα»! Η νέα κλιμάκω-
ση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που η Αθήνα 
έκανε και κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί, εί-
ναι προ των πυλών!

Στο ΓΕΕΘΑ, όπου ποτέ δεν υπήρξε αισιοδοξία 
για την κατάληξη των «διερευνητικών», έχουν 
προετοιμαστεί για μια δύσκολη εβδομάδα κα-
τά την οποία θεωρούν βέβαιο ότι η Τουρκία θα 
τραβήξει το σχοινί, προκαλώντας την Ελλάδα. 
Η εκτίμηση που γίνεται παραμένει η ίδια επί 
της ουσίας: η Τουρκία θέλει να «τελειώσει» τις 
διερευνητικές συνομιλίες, μεταθέτοντας στην 
Αθήνα την ευθύνη.

ρατήρητο ότι «βάφτισε» το Αιγαίο «θάλασσα 
των νησιών»! Η «Yeni Safak», εφημερίδα που 
εκφράζει απόλυτα τις απόψεις του Ερντογάν, 
εξηγεί ότι «Θάλασσα των Νήσων» είχε αποκα-
λέσει το Αιγαίο το 1.050 μ.Χ. ο Σαγκρί Μπέι, ο 
αρχηγός των Σελτζούκων και ιδρυτής του πο-
λεμικού τους ναυτικού. 

Επικίνδυνος συνωστισμός
Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος 
ενός ατυχήματος στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες 
δεν είναι απίθανος. Δεν θα βγει μόνο ο τουρκι-
κός στόλος στο Αιγαίο. Οι ελληνικές ναυτικές και 
αεροπορικές δυνάμεις θα είναι εκεί για να πα-
ρακολουθούν τις τουρκικές δραστηριότητες κι 
αυτός ο συνωστισμός είναι πάντα επικίνδυνος. 
Η «στρατηγική ψυχραιμία», με την οποία αντι-
μετωπίζονται οι τουρκικές επιθετικές κινήσεις, 
δεν εξασφαλίζει απόλυτα την ασφάλεια και οι 
«κανόνες αποσυμπίεσης», που έχουν ήδη συζη-
τηθεί στις ελληνοτουρκικές συνομιλίες στο ΝΑ-
ΤΟ, επίσης δεν μπορούν να εγγυηθούν τίποτα, 
όταν δεκάδες πολεμικά πλοία και μαχητικά αε-
ροσκάφη «διασταυρώνονται» στο Αιγαίο. Κυ-
ρίως όμως κανένας δεν μπορεί να πάρει όρκο 
ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει κάτι να πάει στρα-
βά, να κλιμακώσει την ένταση, ακόμη και μέ-
χρι επεισοδίου, και να οδηγήσει σε «άλλου τύ-
που συνομιλίες» την Ελλάδα.

 Είναί γνωστό ότι η Ελλάδα έχει 
πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις. Αυτό ενοχλούσε πολύ την τρόι-
κα όταν ήρθε στην Αθήνα. Γίνονταν 
έξαλλοι οι «ανθύπατοι» εκείνης της 
εποχής, καθώς πίστευαν ότι εκεί βρί-
σκεται μια μεγάλη τρύπα φοροδια-
φυγής. Παρέβλεπαν την ιδιαιτερότη-
τα της χώρας μας και ισχυρίζονταν 
πως, αν είχαμε λιγότερες μικρές επι-
χειρήσεις και περισσότερους εργα-
ζομένους που φορολογούνται στην 
πηγή με τη μισθοδοσία τους, θα εί-
χαμε δραστική αύξηση των κρατι-
κών εσόδων. Η ελληνική οικονομία, 
όμως, από ιδρύσεως του ελληνικού 
κράτους, έχει στηθεί στην επιχείρη-
ση της γειτονιάς. Δεν κατάφεραν τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα, παρότι πή-
ραν σημαντικό μερίδιο της αγοράς, 
να ξεριζώσουν τη σχέση που έχουμε 
όλοι με τους επαγγελματίες, με τους 
οποίους διατηρούμε προσωπικές σχέ-
σεις επί πολλά χρόνια. 

Αυτή η σχέση αναπτύχθηκε και εδραι-
ώθηκε τα φτωχά «πέτρινα» χρόνια της 
Ελλάδας με τα τεφτέρια, εκεί που γρά-
φονταν τα βερεσέδια. Ηξερες ότι θα 
πας στον φίλο σου τον μπακάλη, θα 
πάρεις το φαγητό της ημέρας για την 
οικογένειά σου, ακόμη κι αν δεν υπήρ-
χε δραχμή στην τσέπη. Κι όταν έβρι-
σκες το μεροκάματο, έτρεχες αμέσως 
να ξεπληρώσεις. Ηταν μια έντιμη και 
ειλικρινής σχέση που περνούσε από 
γενιά σε γενιά, μέχρι και τη δεκαετία 
του 1970. Το ίδιο συνέβαινε με αυτόν 
που πουλούσε τα ρούχα, τα παπού-
τσια και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να 
αγιοποιήσω αυτές τις επιχειρήσεις. Για 

πολλούς ιδιοκτήτες είχαν δίκιο οι τρο-
ϊκανοί. Ομως, δεν μπορούμε να προ-
σπεράσουμε και την ελληνική πραγ-
ματικότητα. Τη δεκαετία της χρεοκο-
πίας, οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων χτυπήθηκαν αλύπη-
τα. Αυτοί που παλιά αποκαλούσαμε 
νοικοκυραίους έγιναν νεόπτωχοι και 
αρκετοί εξαφανίστηκαν για πάντα από 
την αγορά, δεν άντεξαν. 

ή κΑτΑρρευΣή της παλιάς μεσαίας 
τάξης έγινε πραγματικότητα. Η Νέα 
Δημοκρατία, πριν έρθει στην εξουσία, 
υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει ξανά αυ-
τή την επαγγελματική τάξη. Δεν αμ-
φέβαλλα ποτέ για τις καλές προθέσεις 
της κυβέρνησης ούτε πιστεύω τις θε-
ωρίες ότι ο φιλελεύθερος Μητσοτά-
κης θέλει να εκχωρήσει όλη την αγο-
ρά στους μεγάλους και να εξαφανί-
σει τους μικρούς. Ηρθε, όμως, η παν-
δημία και έφερε απροσδόκητες ανα-
τροπές. Την πλήρωσαν πάλι οι μικροί 
και αδύναμοι. Χωρίς αμφιβολία, σε 
αυτή την παγκόσμια υγειονομική κρί-
ση, οι μεγάλοι άντεξαν καλύτερα γιατί 
διέθεταν δίκτυα ηλεκτρονικού εμπο-

ρίου και διανομείς προϊόντων. Ενα 
ζευγάρι παπούτσια και ένα πουκά-
μισο που θα αγόραζες στη γειτονιά 
σου ένα πρωινό Σαββάτου, τώρα τα 
παραγγέλνεις στο διαδίκτυο και σου 
έρχονται στο σπίτι. Είναι μεγάλη η κα-
ταστροφή του λιανεμπορίου. Οι εκτι-
μήσεις των ειδικών λένε ότι χάνεται 
1,5 δισ. τον μήνα, όσο τα καταστή-
ματα παραμένουν κλειστά. Αυτά εί-
ναι τρελά ποσά για μια ρηχή οικονο-
μία όπως της Ελλάδας.

ΠΑρΑ τις προσπάθειες της κυβέρνη-
σης να στηρίξει τις επιχειρήσεις με τις 
επιστρεπτέες προκαταβολές και όλες 
τις άλλες διευκολύνσεις, κάποιοι δεν 
θα ξανασηκώσουν ποτέ τα ρολά στα 
μαγαζιά τους. Εχουν ήδη χρεοκοπή-
σει. Οσους δεν έχουν χρήματα «στο 
μπαούλο» για να εκσυγχρονίσουν τις 
επιχειρήσεις τους και να τις προσαρ-
μόσουν στη νέα εποχή δεν θα τους 
ξαναδούμε. Πολλοί συνδικαλιστές αυ-
τού του χώρου επιμένουν ότι τα λου-
κέτα θα ξεπεράσουν το 30%. Θέλω να 
ελπίζω ότι τα πράγματα δεν θα εξε-
λιχθούν τόσο άσχημα, εάν γίνει κά-
τι άμεσα που θα περιορίσει αυτό το 
ντόμινο. Και εξηγούμαι: προφανώς 
η δημόσια υγεία προηγείται έναντι 
όλων. Ομως, το λιανεμπόριο πρέπει 

να προηγηθεί στο σταδιακό άνοιγμα 
της χώρας. Δυστυχώς, η εστίαση δεν 
μπορεί να υπαχθεί σε αυτή την κατη-
γορία. Εχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να 
φτάσουμε εκεί. 

υΠΑρχουν μέτρα που μπορούν να 
αντισταθμίσουν τις όποιες επιπλέον 
μετακινήσεις προκαλέσει η επαναλει-
τουργία των μικρών επιχειρήσεων. 
Για παράδειγμα, η τηλεργασία σήμε-
ρα είναι στο 50% και σε πολλές ιδιω-
τικές επιχειρήσεις αυτό δεν εφαρμό-
ζεται, ενώ ορισμένοι τομείς θα μπο-
ρούσαν να λειτουργήσουν μόνο με 
το 20% του προσωπικού. Τα σχολεία 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με-
τά τις 15 Μαρτίου, αφού έτσι κι αλ-
λιώς ό,τι ζημιά ήταν να γίνει φέτος έγι-
νε. Μαθησιακά δεν θα αλλάξει τίπο-
τα στα παιδιά για δεκαπέντε ημέρες. 

ΓιΑ τιΣ ΜικρεΣ επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους σε αυτές, η κάθε ημέρα 
που περνά είναι αργός θάνατος. Και, 
προς Θεού, δεν ισχυρίζομαι ότι πρέ-
πει να ανοίξουν όλα μες στην τρελή 
χαρά, χωρίς περιορισμούς. Το αντί-
θετο. Απαιτείται μια επανασυντεταγ-
μένη λειτουργία, με αγορές εντός του 
καταστήματος κατόπιν ραντεβού, χω-
ρίς ουρές και συνωστισμούς στις πόρ-
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Στο ΓΕΕΘΑ έχουν 
προετοιμαστεί για μια 

δύσκολη εβδομάδα και 
θεωρούν βέβαιο ότι 

η Τουρκία θα τραβήξει 
το σχοινί, προκαλώντας 
την Ελλάδα στο Αιγαίο

τες. Θα ήταν μια ανάσα ζωής που θα 
έσωζε αρκετούς από το ναυάγιο. Η 
εμπειρία αυτού του πειράματος πριν 
από τις γιορτές έδειξε ότι μπορεί να 
σωθεί το 30% του τζίρου. Δεν είναι 
ένα μεγάλο μερίδιο, όμως είναι ση-
μαντικό. Αλλωστε έχουμε καταλάβει 
όλοι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη 
μετάδοση του κορωνοϊού, παρά το 
lockdown, είναι οι άσκοπες βόλτες 
«των κατεργάρηδων», που κάνουν 
κατάχρηση του sms και περιφέρο-
νται ασκόπως όλη μέρα στους δρό-
μους και στις πλατείες. Είναι από τις 
μαζώξεις των πονηρών στα σπίτια για 
γεύματα, δείπνα και καφέ και είναι 
από τα «κορωνοπάρτι» στα βόρεια 
και στα νότια προάστια, που όσο πά-
νε αβγατίζουν. 

ΦτΑνουΜε στο τέλος αυτής της 
επώδυνης διαδρομής. Τον Μάιο θα 
είναι όλα καλύτερα. Στους δύο-τρεις 
μήνες που απομένουν, η επιτροπή 
των γιατρών και η κυβέρνηση πρέ-
πει να δείξουν ευελιξία και διορατι-
κότητα, ώστε να αλλάζουν περιοδι-
κά το μείγμα των περιοριστικών μέ-
τρων. Οσο μικρότερη είναι η κατα-
στροφή της οικονομίας, τόσο πιο εύ-
κολη θα είναι η ανόρθωση την επό-
μενη ημέρα. 

Παιχνίδια με τη φωτιά!

Οι μικροί και αδύναμοι 
«την πληρώνουν» ξανά

δος του «Τσεσμέ», που η Ελλάδα αντιμετώπισε 
με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Δεν έστειλε 
καν πολεμικό πλοίο για παρακολούθηση - ένα 
σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανέλαβε την 
παρακολούθησή του. Την ίδια ώρα η Τουρκία 
είχε στην περιοχή νότια της Λήμνου τη φρεγά-
τα «Fatih». Τουρκικά μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη πέταξαν αυτή την εβδομάδα, ακόμη 
και πάνω από τη Λήμνο! Ενα από αυτά έκανε 
πτήσεις πέριξ της Αλεξανδρούπολης, παρακο-
λουθώντας και την αμερικανική δραστηριότη-
τα. Επίσης, μεγάλος αριθμός ελικοπτέρων και 
προσωπικού των ΗΠΑ έχει μετασταθμεύσει 
στην Αλεξανδρούπολη, κάτι που εκνεύρισε την 
Αγκυρα. Σε επίπεδο ρητορικής, ο ερντογάν ανέ-
βασε κι άλλο τους τόνους και δεν πέρασε απα-

Οι ελληνικές ναυτικές 
και αεροπορικές δυνάμεις 
θα παρακολουθούν στενά 
τις τουρκικές δραστηριότητες


