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ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Με αφετηρία την υπογραφή του μνημονίου με την κυβέρνηση ms TpinoAns του Φαγέζ αλ Σάρατζ και φτάνονταε μέχρι τη δημιουργία
ms προσφυγικήβ μεταναστευτικήε Kpions στον ΕΒρο και το επεισόδιο με τον εμβολισμό σκάφουε του ελληνικού Λιμενικού από

τουρκική ακταιωρό ανοιχτά ms Κω η Αγκυρα δείχνει να επιδιώκει πλέον ένα θερμό επεισόδιο

2019
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

Με το τουρκολιΒυκό
μνημόνιο κατανόησηβ
για καθορισμό
θαλάσσιων ζωνών
η Αγκυρα επιχειρεί
να δημιουργήσει
νέα τετελεσμένα και
έναν δίαυλο εξόδου
στο Αιγαίο στη βάση
του μαξιμαλιοτικού
σχεδιασμού ms
Γαλάζιαβ Πατρίδαβ

Το μνημόνιο
δημοσιεύεται
στην τουρκική
εφημερίδα ms
κυθερνήσεωβ
και τυπικά
τίθεται σε ισχύ

Élire

Η Τουρκία
καταθέτει το
μνημόνιο στον
OHE npos
καταγραφή
και ζητεί την
ανάρτησή του η
οποία παραμένει
σε εκκρεμότητα

Το ερευνητικό
OpoûTs Péis

μπαίνει στο
ελληνικό FIR
την ημέρα ms
επετείου των
Ιμίων Αναχωρεί
την επόμενη μέρα
με κατεύθυνση
την κυπριακή
ΑΟΖ

Η Τουρκία ανακοινώνει
ότι τα σύνορα npos την
Ευρώπη είναι ανοιχτά
Ξεκινά μια οργανωμένη
επιχείρηση
καθοδήγηοηβ
μεταναστών και
προσφύγων στα
ελληνικά σύνορα
στον Eßpo και
χιλιάδεβ άνθρωποι
συγκεντρώνονται στη
συνοριογραμμή

Με δώδεκα
υπερπτήσειε πάνω
από νησιά του
Αιγαίου σε μία
ημέρα η Τουρκία
ξεπέρασε με 1 34
υπερπτήσειβ από
την αρχή του 2020
το ρεκόρ όληβ ms
προηγούμενηβ
xpoviàs

1 24 υπερπτήσειε
το 2019

Σκάφοβ ms
τουρκικήβ
ακτοφυλακήε
παρενοχλεί
ελληνικό σκάφοβ
του Λιμενικού στο
Αιγαίο και φτάνουν
στα όρια ms
σύγκρουσηε

Ο Ερντογάν επιστρέφει από
Tis Βρυξέλλεβ και την άγονη
συνάντηση με την ηγεσία
ms EE για το Προσφυγικό
κατηγορώνταβ την Ελλάδα
ότι πρέπει πρώτα να μάθει
το Διεθνέβ Δίκαιο και να
διαβάσει την Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα Δύο ημέρεε
αργότερα παρομοιάζει
τη στάση ms Ελλάδαε με
την τακτική των ναζί στα
στρατόπεδα συγκέντρωσηβ

Διπλωματική
αντεπίθεση

από την Αθήνα
Ενώ η Αγκυρα κλιμακώνει

us προκλήσεις της η κυβέρνηση
επιδιώκει παρέμβαση από EE και NATO

Ο unoupyos Εξωτερικών
Nîkos AévÔms συναντήθηκε χθε5

με τον πρεσβευτή ίων ΗΠΑ Τζέφρι
Πάιατ ο onoios επανέλαβε

m στήριξη ins xcôpas του
στο κυριαρχικό δικαίωμα ms

EXÀdôas να προστατεύει
τα σύνορα ms

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Ενα
σκληρό διπλωματικό πόκερ

βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η
Αγκυρα δείχνει διάθεση όξυνσης

της έντασης στα ελληνοτουρκικά
Η Αθήνα επιχειρεί να παγιώσει

τη θέση ότι το ζήτημα των τουρκικών
απειλών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα
και δεν είναι ένα διμερές αλλά ένα
ευρωπαϊκό ζήτημα Θέση η οποία
φάνηκε να υιοθετείται και από τις
Βρυξέλλες τόσο κατά την επίσκεψη
όσο και στις δηλώσεις των έκτακτων
συνόδων των υπουργών Εξωτερικών
και Εσωτερικών της EE Η ελληνική
κυβέρνηση ωστόσο αναμένει από
την πλευρά των συμμάχων πρωτίστως

στην EE και δευτερευόντως στο
NATO ουσιαστική παρέμβαση και
όχι ακόμη έναν κύκλο με ευχολόγια

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη
ενημερώσει για τις εξελίξεις τα κράτη

μέλη της EE μέσω των μόνιμων
αντιπροσώπων στο COREPER καθώς
και τους εταίρους της χώρας στο
NATO Μία ενημέρωση που όπως
τονίζουν διπλωματικές πηγές δεν
έχει τυπικό χαρακτήρα αντίθετα σε
περιόδους κρίσης και κλιμακούμενης
έντασης όπως αυτή έχουν στόχο
να καταγγείλουν τις τουρκικές
ενέργειες και να φέρουν προ των
ευθυνών τους τόσο την Ευρώπη όσο
και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία

Με στόχο τη διεθνή καταδίκη
των τουρκικών προκλήσεων ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας είχε συνάντηση χθες με

τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέφρι
Πάιατ Ο αμερικανός πρεσβευτής
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές
ενημερώθηκε αναλυτικά για τις
πρόσφατες προκλητικές ενέργειες
και δηλώσεις της Τουρκίας καθώς
και την κατάσταση στον Εβρο Ο
Πάιατ επανέλαβε από την πλευρά
του τη στήριξη των ΗΠΑ στο
κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας
να προστατεύει τα σύνορά της και με
ανάρτησή του στο Twitter επεσήμανε
ότι θα εργαστούμε προκειμένου να
εξουδετερώσουμε τις εντάσεις και
να τερματίσουμε τις προκλητικές

πράξεις και τις ψευδείς ειδήσεις στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο ΔΡΟΜΟΣ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ Η ελληνική

διπλωματία έχει ξεκαθαρίσει
ότι δεν θα παρασυρθεί η χώρα στο
μονοπάτι που χαράσσει η τουρκική
προκλητικότητα με τον υπουργό
Εξωτερικών να διαμηνύει επανειλημμένα

ότι ο δρόμος της Αθήνας
είναι αυτός του Δικαίου και της
λογικής και όχι των προκλήσεων
Αυτό όπως υπογραμμίζουν ωστόσο
διπλωματικές πηγές δεν σημαίνει
ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για την

ff άλλ if όψη
TI ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο 2015 και το 2020 Στο
τι είναι η Ευρώπη απαντά ο Καρλομάγνος η γνωστή στήλη
του Economist Τότε ήταν ο φούρναρης της Κω που έδινε
ψωμί στις πεινασμένες και εξαντλημένες ψυχές όπως
είχε πει ο Γιούνκερ Σήμερα είναι το ελληνικό σκάφος
που επιχειρεί να βυθίσει ένα φουσκωτό γεμάτο με ανθρώπους

Αλλαξαν οι κακοί Οχι είναι πάντα αυτοί που
ξέρουμε απλώς έχουν καβγαδίσει Αυτοί που άλλαξαν
είναι οι καλοί Προς το παρόν είναι ενωμένοι πίσω από
την Ελλάδα Αλλά ο κορωνοϊός θα τα σαρώσει όλα Και
θα επικρατήσει το δόγμα ο σώζων εαυτόν σωθήτω

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ
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11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τουρκική ακταιωρόβ προέβη
σε σκοπούμενη σύγκρουση με
περιπολικό σκάφοβ του ελληνικού
Λιμενικού με σαφή πρόθεση τον
εμβολισμό του στη θαλάσσια
περιοχή ms Κω evros των
ελληνικών χωρικών υδάτων
Ζεύγοβ τουρκικών αεροσκαφών
πέταξε πάνω από τον ΕΒρο κοντά
στην Ορεστιάδα σε ύψοβ μόλιβ
1 50 μέτρων παραΒιάζονταβ τον
ελληνικό εναέριο χώρο πόνου
χερσαία περιοχή

αντιμετώπιση κάθε ακραίου σεναρίου

Το παράδειγμα του Εβρου
άλλωστε θεωρείται από την κυβέρνηση

ως απόλυτα επιτυχημένο
για τη διαχείριση της κρίσης που
επιχείρησε να επιβάλλει η Τουρκία
στην περιοχή με στόχο την αποσταθεροποίηση

της Ελλάδας για
να εκβιάσει την EE

Στο πλαίσιο της καταγγελίας των
προκλήσεων της Αγκυρας κλήθηκε

το μεσημέρι της Τετάρτης στο
υπουργείο Εξωτερικών από τον
γενικό γραμματέα Θεμιστοκλή Δε
μίρη ο τούρκος πρέσβης Μπουράκ
Οζούγκεργκιν Ο Δεμίρης ζήτησε
εξηγήσεις από τον τούρκο πρέσβη
διαμηνύοντας του σε αυστηρό τόνο
ότι ενέργειες όπως το περιστατικό
στην Κω που κλιμακώνουν την ένταση

και οδηγούν την κατάσταση στο
όριο ατυχήματος δεν συνάδουν με
το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες
καλής γειτονίας και δεν μπορούν
να γίνουν αποδεκτά Η Αγκυρα από
την πλευρά της επιχείρησε να αντιστρέψει

τα γεγονότα και να παρουσιάσει

το περιστατικό στην Κω ως
παραβίαση των τουρκικών χωρικών
υδάτων από την ελληνική πλευρά
με τον πρέσβη Μιχάλη Διάμεση να
καλείται για εξηγήσεις από το τουρκικό

ΥΠΕΞ Στη θέση της Αγκυρας
επέμεινε και ο Οζούγκεργκιν όταν
κλήθηκε στο ΥΠΕΞ υποστηρίζοντας
επί της ουσίας ότι η Αθήνα δημιουργεί

την ένταση και λέγοντας ότι
η τουρκική πλευρά δεν θα ανεχθεί
παραβίαση του διεθνούς δικαίου

ΣΟΟΥ ΜΕ ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ενίσχυση του Εβρου
από το Πεντάγωνο

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Μίε έξτρα μέτρα επιτήρησης
και ενίσχυσης δυνάμεων

θωρακίζει τον Εβρο
η Αθήνα καθώς χιλιάδες μετανάστες
παραμένουν στα ελληνοτουρκικά
σύνορα και η Αγκυρα πλέον προκαλεί

ανοιχτά με ακραίες επιθετικές

ενέργειες όπως η προχθεσινή
πτήση τουρκικών μαχητικών πάνω
από ελληνικό έδαφος στην περιοχή
του Εβρου

Αλλωστε η Αγκυρα επιμένει να
συντηρεί το πολεμικό κλίμα στον
Εβρο είτε υποκινώντας σοβαρά
επεισόδια είτε με καθημερινά σόου
επίδειξης των δυνάμεών της Και
χθες και προχθές τα τουρκικά μέσα

ενημέρωσης
ΣΙΟ Μαξίμου αλλά δημοσίευαν

φ ω τ ο γ ρ α
και στο Πεντάγωνο φίες και βί
θεωρούν όο εο ε του

ν ν τούρκους κο
η ελληνική πλευρά μαντος να πε

Πρέπεί να είναί ριπολούν με

προετοιμασμένη να SfiîSiSS
αντιμετωπίσει ακόμη στο ποτάμι ή
και ένα θερμό πανω σε Φ°υ

c σκωτά μέσαεπεισόδιο στον Εβρο
ή μία προβοκάτσια Δημοσιεύματα

μάλιστα
που φανερώνουν και την ενόχληση
της τουρκικής πλευράς υπήρχαν
και για την ελληνική πατέντα

μετασκευής

ενός οχήματος σε μεγάλο
ανεμιστήρα για να απωθούνται

τα καπνογόνα που εκτοξεύουν οι
μετανάστες προς την τουρκική
πλευρά

Υπό αυτά τα δεδομένα στο Μαξίμου

αλλά και στο Πεντάγωνο
θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά
πρέπει να είναι προετοιμασμένη
να αντιμετωπίσει ακόμη και ένα
θερμό επεισόδιο ή μία προβο

κάτσια Ακριβώς γι αυτόν τον
λόγο οι εντολές που έχουν δοθεί
είναι το επίπεδο ετοιμότητας και
τα αντανακλαστικά των δυνάμεων
που πραγματοποιούν αποστολές
επιτήρησης να βρίσκονται στον
υψηλότερο βαθμό

Σ αυτή την κατεύθυνση χθες το
πρωί στο Μαξίμου σύμφωνα με
πληροφορίες πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη με τον υπουργό
Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο

Φλώρο Αντικείμενο ήταν
η εκτίμηση της κατάστασης στον
Εβρο οι νέες τουρκικές προκλήσεις
και ο σχεδιασμός των επόμενων

κινήσεων της κυβέρνησης Θα
πρέπει να σημειωθεί δε ότι αυτή
την εβδομάδα ο Νίκος Παναγιωτό
πουλος ήταν προγραμματισμένο να
ταξιδέψει στις ΗΠΑ αλλά και την
Αίγυπτο Ομως λόγω της συνεχιζόμενης

έντασης στο Μεταναστευτικό
Προσφυγικό και της κατάστασης

που έχει διαμορφωθεί στον Εβρο
αλλά και το Αιγαίο τα ταξίδια αυτά
αναβλήθηκαν

Από την πρώτη ημέρα που η
Αγκυρα έστειλε στα σύνορα χιλιάδες

μετανάστες με στόχο να
εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος
η άμυνα του Εβρου ενισχύθηκε
σημαντικά με την αποστολή περίπου

1.000 ανδρών των Ενόπλων
Δυνάμεων στρατιωτών και ειδικών
δυνάμεων και 1.500 αστυνομικών
Εντούτοις ο σχεδιασμός προβλέπει
και περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων

επιτήρησης και αποτροπής
όταν απαιτηθεί Υπάρχουν δηλαδή
επεξεργασμένα σενάρια για άμεση
αποστολή κι άλλου στρατιωτικού
προσωπικού όποτε αυτό κριθεί
απαραίτητο

Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη
από την ευρωπαϊκή βοήθεια

που αποστέλλεται αυτές τις ημέρες
στον Εβρο μέσω της Frontex

προκειμένου να αποτραπεί το
μεταναστευτικό κύμα Ηδη στα
ελληνοτουρκικά σύνορα βρίσκεται
και επιχειρεί θωρακισμένο όχημα
με θερμικές κάμερες από την Αυστρία

με συνοδεία 18 ατόμων της
αντιτρομοκρατικής ένα ελικόπτερο
και 20 αστυνομικοί από τη Γερμανία
αλλά και 22 άνδρες από την Κύπρο
Επιπλέον 100 συνοριοφύλακες της
Frontex θα βρίσκονται σύντομα στο
πλευρό των ελληνικών δυνάμεων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Την ίδια ώρα
στο Πεντάγωνο αξιολογούνται
συνεχώς οι νέες προκλητικές κινήσεις

της Τουρκίας Προβληματισμός
εξακολουθεί να υπάρχει στους επιτελείς

για την ακραία υπερπτήση
τουρκικών F-16 προχθές το μεσημέρι

κοντά στην Ορεστιάδα και μάλιστα
την ώρα που πραγματοποιούσε

αποστολή επιτήρησης ελληνικό
στρατιωτικό ελικόπτερο Αλλά και
χθες οι Τούρκοι κινήθηκαν με τις
ίδιες επιθετικές διαθέσεις Τουρκικά

F 1 6 πέταξαν το απόγευμα πάνω
από τη Στρογγυλή Επρόκειτο για
την 141η υπέρπτηση σε ελληνικά
νησιά και χερσαίο έδαφος από την
αρχή του χρόνου ενώ συνολικά στο
Αιγαίο σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις
από τουρκικά αεροσκάφη

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΚΛΙΚΗ

Επιδιώξει
ίων άκρων
Οι συνομιλίες στη Μόσχα κράτησαν επτά

ώρες και το αποτέλεσμα για τον Ταγίπ
Ερντογάν δεν ήταν όπως το περίμενε Οι

συναντήσεις στις Βρυξέλλες τον δυσαρέστησαν
και απέφυγε την κοινή συνέτευξη Τύπου με τον
κ Μισέλ και την κ Φον ντερ Λάιεν Ο μόνος που
τον άφησε κάπως ικανοποιημένο ήταν ο άχρωμος
και προγραμματισμένος Γενικός Γραμματέας του
NATO Και ενώ φαινόταν πως δεν θα συνομιλούσε
με τους συμπατριώτες του δημοσιογράφους ο
τούρκος πρόεδρος προχώρησε εν πτήσει σε επικριτικό

και επιθετικό μονόλογο Η Ελλάδα ήταν
φυσικά στις προτιμήσεις του
και την επανέφερε με τρόπο
ιταμό και στις ομιλίες του
μετά την προσγείωση στο
τουρκικό έδαφος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας
με τις ύβρεις τις προκλήσεις
και τις ευθείες απειλές επιδιώκει

να κλείσει τις πόρτες
της συνεννόησης Με σκοπό

όπως πολλοί πιστεύουν τη
σύγκρουση Ασφαλώς και με

ανατολίτικη πονηριά επιδιώκει να εξαναγκάσει
την Ελλάδα να διαπραγματευτεί μαζί του όχι μόνο
θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος αλλά και τα του
οίκου της Είτε ασκώντας της ψυχολογική πίεση
είτε προκαλώντας θερμές τριβές που θα την οδηγήσουν

στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
τους μεγάλους να υποδεικνύουν σύνεση και
να προτρέπουν Αθήνα και Αγκυρα να τα βρουν

Η Ελλάδα είχε ειλικρινά επιθυμήσει να συμβιώσει

με μια πραγματικά ευρωπαϊκή Τουρκία
Μια Τουρκία που θα διέγραφε οριστικά τις μεσαιωνικές

αντιλήψεις για επιβολή των δικών
της απόψεων δια της βίας απειλών πολέμου και
προκλήσεων ων ουκ έστι αριθμός Μια Τουρκία
που θα αφαιρούσε από το εσωτερικό της αφήγημα

τη θεωρία απειλών της από τους πάντες
και θα έλεγε στον λαό της την αλήθεια για τους
γείτονές της Μια Τουρκία που η ηγεσία της θα
σεβόταν τον τουρκικό λαό και δεν θα επεδίωκε να
τον συσπειρώνει για αποκλειστικά εσωτερικούς
πολιτικούς λόγους αναζητώντας δαίμονες πέρα
από τα σύνορά της

Σήμερα
ο εκλεγμένος δικτάτορας όχι ο

μόνος στην πρόσφατη παγκόσμια ιστορία
δυναστεύει τον λαό του και ταλαιπωρεί

με ακρότητες και πολιτική ασυνέχεια μια σειρά
χωρών που οι περισσότερες από αυτές είναι σύμμαχοι

του Φαντάζεται πως θα κρατήσει πολύ το
παιχνίδι αυτό Το υλικό που τον περιβάλλει είναι
ιδιαίτερα εύφλεκτο Και καλά θα κάνει να μην το
δοκιμάζει Αν η συνάντηση της 17ης Μαρτίου δεν
τον ευνοήσει όπως φαίνεται σε τι θα καταφύγει
Ευφυής είναι και παρά τους λεονταρισμούς εσωτερικής

κι εξωτερικής κατανάλωσης μάλλον θα
αναλογιστεί τι θα μπορούσε να συμβεί αν τις εμμονές

του δεν διαδεχτεί η παραδοσιακή τουρκική
τακτική της μεταστροφής της ύστατης στιγμής
Οπως σωφρόνως είχε πράξει αμέσως μετά την
κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού

Ο Γιώργοε Κακλίκηε είναι ηρέσβηε επί τιμή
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I ΓΝΩΜΗ

TOY ΓΡΗΓΟΡΗ
ΤΣΙΜΟΠΑΝΝΗ

Η ανοησία
δεν είναι ουιοπία

Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Τουρκία χρησιμοποιεί 

τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και για
την ικανοποίηση των αναθεωρητικών της επιδιώξεων.

Δεν είναι συμπέρασμα ανάλυσης, ή ανακάλυψης ούτε καν
απαιτεί ιδιαίτερη διανοητική προσπάθεια η εξαγωγή του. Ο
Ερντογάν και οι υπουργοί του, με τη γνωστή νεοθωμανική
τους αλαζονεία, το έχουν καταστήσει σαφές και προς την
Ευρώπη και προς την Ελλάδα και προς τη Συρία και προς
άπαντα ενδιαφερόμενο.

Αποτελεί ένα συνειδητό αποσταθεροποιητικό παράγοντα
καθα'ις επιδιώκει μέσα από την ανατροπή του status quo στην
ευρύτερη περιοχή, την ανάδυσή της σε περιφερειακή δύναμη.
Η εισβολή στη Συρία, η εμπλοκή στη Λιβύη, οι πειρατικές επιδρομές 

στην Κύπρο, οι υβριδικές επιθέσεις
εναντίον της Ελλάδας, οι ανταγωνισμοί της
με τον αραβικό κόσμο, το Ισραήλ, είναι
μέρος του σχεδιασμού της.

Ακόμη και την πρώιμη εποχή της ανόδου
του Ερντογάν και των «μηδενικών προβλημάτων» 

με τους γείτονες, ξεκαθάριζαν πως
η Τουρκία δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη 

με τον περιφερειακό ρόλο που κατέχει
στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και

πως θα πρέπει να επιδιώξει ηγετικό ρόλο σε διάφορες περιοχές 

(Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Καύκασος, Κεντρική Ασία,
Κασπία, Μεσόγειος, Κόλπος, Μαύρη Θάλασσα), ασκώντας
επιρροή και διεκδικώντας έναν παγκόσμιο στρατηγικό ρόλο.

Το αν η υπερεξάπλωση, ο μαξιμαλισμός και οι εσωτερικές
της αντιφάσεις στο τέλος θα της στοιχίσουν ακριβά είναι μια
άλλη συζήτηση και πάντως μένει να αποδειχθεί. Στη ζωή δεν
υπάρχουν νομοτελειακές νίκες ή ήττες, απαιτείται δράση.
Και είναι πραγματικά ευτύχημα ότι η Αθήνα αρχίζει σιγά
σιγά - ας ελπίσουμε και όχι πολύ αργά - να συνειδητοποιεί
ότι ο κατευνασμός της γείτονος ανοίγει απλώς την όρεξή
της και επιταχύνει τις δράσεις της. Η αντίδραση της κυβέρνησης 

στον Εβρο ήταν απολύτως ορθή και ενδεδειγμένη. Ο
κ. Μητσοτάκης έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, όπως
εξίσου ορθή και χρήσιμη ήταν ή επί της ουσίας στήριξη του
κ. Τσίπρα. Τελεία και παύλα.

Κατά τα λοιπά ο αρρωστημένος κομματισμός και ο εξ
ορισμού κοντόθωρος ιδεολογικός μονισμός στην ανάλυση
της πραγματικότητας καλά κρατούν και διχάζουν. Το αντί
εξακολουθεί να είναι το φετίχ σημαντικών τμημάτων πολιτών 

και «καθοδηγητών», η αφίσα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ,
μεμονωμένες δηλώσεις βουλευτών του, τοποθετήσεις τύπου
Μέρα25 και άλλων δημοσιολογούντων ούτε αφελείς ούτε
ουτοπικές είναι. Είναι απλώς επικίνδυνες. Αγνοούν την
πραγματικότητα ή τουλάχιστον μέρος αυτής, διαβάζουν
μονομερώς τις εξελίξεις με βάση προσεγγίσεις περασμένων
αιώνων και το χειρότερο αιμοδοτούν τις σκοτεινές ομάδες -
εντός και εκτός συνόρων - που υποτίθεται πως αντιπαλεύουν.

Να 
το πούμε καθαρά, το μίσος για την πατρίδα σου

και ο μηδενισμός δεν σε κάνει ανθρωπιστή, όπως
και το μίσος για τον άλλον δεν σε κάνει πατριώτη.

Το αντί, εμπεριέχει μίσος για τη διαφορετική άποψη και σε
ετεροκαθορίζει, η αγάπη είναι θετική στάση, απαιτεί δύναμη
και υπερβάσεις και δεν είναι εύκολη επιλογή.

Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή της αβεβαιότητας, δεν υπάρχουν 

απόλυτες και προφανείς απαντήσεις. Ο κόσμος βρίσκεται
σε φάση μετάβασης και ανατροπών όπου οι κατακτήσεις του
ουμανισμού και της δημοκρατίας υποχωρούν δραματικά.
Στα σύγχρονα κράτη, προστίθενται τα μεταμοντέρνα και σε
αυτά, τα αδύναμα κράτη του τρίτου κόσμου με αποτέλεσμα
τα διλήμματα ασφάλειας να πολλαπλασιάζονται.

Η εθνική επιβίωση δεν είναι αυτονόητη ούτε και η γραμμική
εξέλιξη της Ιστορίας.

Ο Γρηγόρηε Τσιμογιάννηε είναι σύμβουλοβ στρατηγικήε επικοινωνίαε στην
Precise Strategy

Εμφύλιος στην ΕΛ.ΑΣ.
Υπονόμευση από τοπικούς αστυνομικούς
και ενέργειες δολιοφθοράς μεταξύ ένστολων

καταγγέλλουν στελέχη και συνδικαλιστές
της Αστυνομίας με αφορμή τα πρόσφατα
αιματηρά επεισόδια σε Λέσβο και Χίο

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ε ίπαμε να υπάρχουν τα κριτή-// ■ ι ριαεντοτπότηταςτηςΕΛ.ΑΣ.,'* 1 à το 70% των αστυνομικών να
βρίσκεται στην επαρχία, παρότι εκεί
καταγράφεται το 30% της εγκληματικότητας. 

Ακόμη σε κάθε αστυνομική
διεύθυνση της περιφέρειας υπάρχει
25%-40% πλεονάζον αστυνομικό προσωπικό. 

Είναι κατανοητό οι τοπικοί
αστυνομικοί να συνεκτιμούν τα δεδομένα 

των κοινωνιών που ζουν ή να
φροντίζουν να μην κλονίζουν ισορροπίες. 

Ομως όχι κι αυτό που συνέβη στη
Μυτιλήνη και στη Χίο πριν από δέκα
ημέρες, όπου πολλοί αξιωματικοί των
αστυνομικών υπηρεσιών στις συγκεκριμένες 

περιοχές αντιμετώπισαν τους
συναδέλφους τους από τα ΜΑΤ και
τις κεντρικές αστυνομικές υπηρεσίες
σαν... ξένη δύναμη ή ως κατακτητές.
Κι έτσι οδήγησαν με την αδιαφορία
και τις σκόπιμες ενέργειές τους στον
τραυματισμό 50 αστυνομικών. Δεν είναι
δυνατόν να τους δίνουν λανθασμένες
εντολές, να μην τους καλύπτουν στις
κινήσεις τους και μετά να κατηγορούν
τα ΜΑΤ στους ντόπιους. Η ΕΛΛΣ. είναι
ενιαία και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
σοβαρό θέμα...».

Σε αυτές τις αναφορές προχώρησαν,
μιλώντας στα «ΝΕΑ», υπηρεσιακοί παράγοντες 

του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη αλλά και συνδικαλιστές της
ΕΑ.ΑΣ. σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν 

στις 26 Φεβρουαρίου στα δύο
νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
που προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων 

αστυνομικών αλλά και πολιτών.

Σε έναν «εμφύλιο» που αποτελεί
συνέχεια κι άλλων καταγγελλόμενων
περιστατικών για «αστυνομικούς περιφερειακών 

υπηρεσιών που ξεχνούν
ότι... ανήκουν στην ΕΑ.ΑΣ., κινούνται
με ιδιωτικά και τοπικά κριτήρια κι αδιαφορούν 

ή συνεννοούνται με τοπικούς
παράγοντες και κατοίκους για να μη
θιγούν διάφορα συμφέροντα». Με αναφορές 

όμως στελεχών τοπικών υπηρεσιών 

ότι «πολλοί συνάδελφοι τους από
τις κεντρικές υπηρεσίες λειτουργούν
με απόλυτο κι επιδεικτικό τρόπο και
ξεχνούν ότι η επαρχία δεν είναι η... χαώδης, 

απρόσωπη Αθήνα και υπάρχουν
διάφορες ιδιομορφίες». Μιλώντας στα
«ΝΕΑ», ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αθηνών Δημοσθένης
Πάκος τόνισε: «πραγματοποιούμε έρευνα 

- πέρα από αυτή που διεξάγεται από
το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. - για όσα πρωτοφανή 

συνέβησαν στη Μυτιλήνη και
στη Χίο. Συλλέγουμε μαρτυρίες όπως
κι ηλεκτρονικά μηνύματα, οπτικό υλικό
κ.λπ. για να καταδείξουμε τι ακριβώς
συνέβη και τις αμφιλεγόμενες επιλογές
των συναδέλφων της περιοχής».

ΛΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Οπως ανέφεραν
στελέχη της ΕΑ.ΑΣ., τα προβλήματα σε
αυτήν την επιχείρηση ήταν τεράστια.
Δεν υπήρχαν σωστές εντολές από το
επιχειρησιακό κέντρο, δεν υπήρχε
ορθή διάταξη των αστυνομικών, με
αποτέλεσμα να αιφνιδιάζονται από
τους διαδηλωτές που ήξεραν τα κατατόπια, 

τα δακρυγόνα σε ανοικτούς
χώρους ήταν αναποτελεσματικά, ενώ
δεν υπήρχε καλή προεργασία. Ομως
αστυνομικοί της Διεύθυνσης Επι¬

χειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. απέδιδαν σε
τοπικούς αξιωματικούς ότι δεν τους
έδωσαν κατάλληλες οδηγίες για τις
τοποθετήσεις των αστυνομικών δυνάμεων 

γύρω από τα υπό κατασκευή
hotspots, τους έδωσαν κανάλι επικοινωνίας 

που ήταν απονεκρωμένο,
φαίνεται να υπήρχαν πιθανές επαφές
αστυνομικών με φανατικά στοιχεία
στα δύο νησιά. Επιπλέον, όπως σημείωναν, 

«μας έχει φανεί περίεργο ότι
έγινε επιδρομή στο ξενοδοχείο όπου
διέμεναν αστυνομικοί, το οποίο είχε
τη μικρότερη φρούρηση. Απορούμε
πώς το ήξεραν αυτό οι διαδηλωτές.
Ακόμη αλγεινή εντύπωση προκάλεσε
παρέμβαση υψηλόβαθμου αξιωματικού
στη Χίο, ο οποίος χρησιμοποιώντας
τηλεβόα προσπαθούσε να εξευμενίσει 

κατοίκους της περιοχής μιλώντας
για "ευθύνες άλλων υπηρεσιών" της
ΕΛ.ΑΣ., ενώ αυτός διαχώριζε μπροστά
στον κόσμο τη θέση του».

ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Στελέχη
της λεωφόρου Κατεχάκη ανέφεραν
ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με
μεγάλο αριθμό αστυνομικών που κύριο
μέλημά τους είναι να μετατεθούν στην
περιφέρεια. Με διάφορα τρικ, όπως
παλιότερα εικονικοί γάμοι με γυναίκες 

αστυνομικούς της περιφέρειας ή
ιατρικές πραγματογνωμοσύνες για να
τοποθετούνται σε δουλειές γραφείου 

(έχουν καταγραφεί περίπου 2.000
περιπτώσεις από τις οποίες ποσοστό
άνω του 70% αμφισβητούμενες). Ετσι,
παρότι πολλές αστυνομικές υπηρεσίες
της πρωτεύουσας είναι αποψιλωμένες,
στην περιφέρεια υπάρχουν δεκάδες
υπεράριθμοι, αδρανοποιημένοι αξιωματικοί. 

Υπάρχουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
στην περιφέρεια που είναι ιδιοκτήτες
καταστημάτων και δημιουργούν σχέσεις 

διαπλοκής, ενώ αποφεύγουν να
ενοχλήσουν εγκληματικές δραστηριότητες. 

Πολλές φορές, όταν υπάρχουν
επιχειρήσεις κεντρικών υπηρεσιών της
ΕΛΛΣ. για την εξάρθρωση κυκλωμάτων 

σε διάφορες περιοχές της χώρας,
επιλέγεται να μην υπάρχει καμία ενημέρωση 

των τοπικών αστυνομικών για
να μη σημειωθεί καμία διαρροή προς
ποινικούς κι άλλα πρόσωπα.

Αξιωματικοί όμως που προέρχονται
από την περιφέρεια επισημαίνουν ότι
«δεν πρέπει να παραγνωρίζονται οι
εντυπωσιακές επιτυχίες υπηρεσιών
σε όλη τη χώρα όπως η εξιχνίαση της
απαγωγής Λεμπιδάκη στην Κρήτη, τα
αλλεπάλληλα "πλήγματα" στις χασι-
σοφυτείες, τις εξαρθρώσεις κυκλωμάτων 

εκβιαστών και κακοποιών, τα
χτυπήματα κατά του οργανωμένου
εγκλήματος κ.ά.».

Στιγμιότυπο από
τα επεισόδια που
έγιναν στη Λέσβο
μεταξύ κατοίκων και
δυνάμεων των ΜΑΤ
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ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ

Το μήνυμα
ελήφθη αλλά
επιστρέφεται
κϋριε Ερνιογάν
News Analysis

Αν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο

στις πρόσφατες δηλώσεις

του τούρκου προέδρου
είναι πως το μέγεθος της εκλαΐκευσης

τους βοηθά και τους λιγότερο
μυημένους να αντιληφθούν το μήνυμα

που θέλει να περάσει Εν ολίγοις
αν ως Ευρωπαίοι δεν τον βοηθήσουμε

να ηρεμήσει στα μέτωπα που τον
απασχολούν δεν
σκοπεύει να επιτρέψει

σε κανέναν

μας να ηρεμήσει

με πρώτους

τους Ελληνες

Προφανώς
και δεν αναφέρεται

μόνο στον
Εβρο όπου ανοίγει

ένα επιπλέον
μέτωπο για την Αθήνα στο οποίο
η πίεση ενδέχεται να είναι μόνιμη
και διαρκής Ειδικά ως προς την ελληνική

κοινή γνώμη τον ενδιαφέρει
η αξιολόγηση του ψυχολογικού

αντικτύπου των τουρκικών επιχειρήσεων

Αυτή τη φορά διόλου τυχαία

απευθύνεται στην κοινωνία
και όχι στο πολιτικό της προσωπικό

το οποίο γνωρίζει εις βάθος και

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ
ΣΕΡΜΠΟΥ

έχει τεστάρει για περίπου δύο δεκαετίες

Η επιμέρους ελληνική έκδοση
του μηνύματος του κ Ερντογάν κωδικοποιείται

στην πρόταση Προετοιμαστείτε

για συμβιβασμούς αλλιώς

θα συνεχίσετε να νιώθετε την
ανάσα μας στο σβέρκο σας Πρακτικά

σημαίνει τη βαθμιαία αποδοχή
εκ μέρους της Ελλάδας μιας διμερούς

και εφ όλης της ύλης διαπραγμάτευσης

με την Τουρκία Με
το μενού να αφορά τον βαθμό φιν
λανδοποίησης της ελληνικής εξωτερικής

πολιτικής
Από εδώ και πέρα περιμένουμε να

εξετάσουμε εάν και σε ποιον βαθμό
ο πρώτος παραλήπτης δηλαδή η Ευρώπη

θα σηκώσει το γάντι και θα
αναποδογυρίσει την τουρκική μεθοδολογία

Αποφασισμένη να διαπραγματευτεί

μ ένα θεσμικό πλαίσιο

αιρεσιμότητας που θα έχει αρχή

μέση και τέλος Με εργαλεία πολιτικής

ευρωπαϊκής και όχι οθωμανικής

προέλευσης Εμπροσθοβαρή
και στραμμένα στον αιώνα που διανύουμε

Εκεί τοποθετείται τόσο η
θέση όσο και ο αναδυόμενος ρόλος
της Τουρκίας και όχι στα ταυτοτικά
αδιέξοδα του 20ού Το λοιπόν ως
Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να σπάσουμε

τον φαύλο κύκλο συναλλακτικών

πρακτικών που διέπονταν από
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και είχαν
κοντά ποδάρια Εκείνων που πέραν

της Τουρκίας τραυμάτισαν και υπονόμευσαν

την άσκηση σταθεροποιητικού
ρόλου εκ μέρους της EE τόσο

στη γειτονιά της όσο και στο εγγύς

εξωτερικό
Πρόκειται για έναν αντικειμενικά

δύσκολο και πολυμέτωπο διπλωματικό
αγώνα για την ελληνική εξωτερική
πολιτική Αντί να βγάλουμε τα

γάντια επιλέγουμε να σηκώσουμε
τα μανίκια Διεκδικώντας κάτι πολύ
πιο ουσιαστικό από το εμείς να καταστούμε

συνοριοφύλακες πλήρους
και αποκλειστικής αποσχόλησης και
οι εταίροι μας να παραμείνουν πυροσβέστες

με χρήματα Προς αυτή την
κατεύθυνση τους ενθαρρύνουμε να
ανακτήσουμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση

και τη θεσμική μας μνήμη ως
προς τις κοινές κατακτήσεις από το
1957 έως σήμερα Με επιπλέον αναφορές

στην ίδια την ελληνική κοινωνία
που εντέλει άντεξε και δεν υπέκυψε

στις σειρήνες των βολικών φαντασιώσεων

του εθνολάίκισμοΰ Συνεργαζόμαστε

από κοινού για να θεραπεύσουμε

και όχι να μπαλώσουμε
τα τραύματα που έχει υποστεί ο δημοκρατικός

οργανισμός που λέγεται
EE Συνεισφέρουμε ενεργά στην προσπάθεια

γεφύρωσης των ρηγμάτων
που προκάλεσαν οι διαδοχικές κρίσεις

της τελευταίας δεκαετίας κρίση

χρέους Ουκρανία Προσφυγικό
Τέλος συγκεντρώνουμε όλες μας τις
δυνάμεις για να επιστρέψουμε στην
πρώτη γραμμή της κοινοτικής ιεραρχίας

ως προς τα επόμενα βήματα της
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για την
ασφάλεια και την άμυνα

Πέρα και πάνω από όλα εστιάζουμε
στην υπεράσπιση του συλλογικού

ευρωπαϊκού συμφέροντος Το οποίο
και καλούμαστε να υπηρετήσουμε τόσο

για λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας
όσο και ανταπόκρισης στο αίτημα

της πλειοψηφίας της ευρωπαϊκής
κοινής γνώμης Μακριά από πολιτικές

υπεκφυγές και συστημική αδράνεια
Πλέον δεν διαθέτουμε τηνπολυ

τέλεια να ροκανίζουμε τον χρόνο και
απλώς να τα κουτσοκαταφέρνουμε

Εν
κατακλείδι για όσους εξακολουθούν

να αναζητούν άλλους

Σωτήρες ή να προκρίνουν
το μονοπάτι του μοναχικού

καβαλάρη ας προσγειωθούν στην
τρέχουσα διεθνοπολιτική πραγματικότητα

Χωρίς την ιδιότητα κράτους

μέλους της EE το μόνο διαπραγματευτικό

τραπέζι για τον έλληνα

Πρωθυπουργό θα ήταν εντός
του Λευκού Παλατιού Με μια ατζέντα

ασφυκτικά προσδιορισμένη από
την Αγκυρα Για άλλη μια φορά παραμένουμε

στη σωστή πλευρά της
Ιστορίας Ο τούρκος πρόεδρος έχει
επιλέξει να δώσει μάχη με το ιστορικό

παρελθόν Η δική μας αφορά
το παρόν και το μέλλον του τόπου
μας και της ενωμένης Ευρώπης Αν
η Τουρκία επιθυμεί να συμμετέχει
θα είμαστε οι πρώτοι που θα ρίξουμε
γέφυρες για κοινό βηματισμό Μέχρι

τότε θα παραμείνουμε αθεράπευτα
ασυμβίβαστοι κύριε Ερντογάν

Ο κ Σωτήρηε Σέρμποε είναι ανσηληρωτήδ κα
θηγητήβ Διεθνοίκ Πολιτικήβ στο ΔΠΘ ερευνη
ms ΕΛΙΑΜΕΠ
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