
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20202 EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΕ το υπουργείο Παιδείας στις καταλήψεις, 
έστω και µε καθυστέρηση. Το µάθηµα που χάθηκε δεν 
θα χαριστεί. Επιστρατεύεται παράλληλα, και αυτό είναι 
πιο ισχυρό µέτρο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οποιος 
δεν παίρνει µέρος, χρεώνεται µε απουσία.

∆ΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ αν θα ενθουσιάσουν τους εκπαιδευτι-
κούς οι προβλέψεις αυτές- οι συνδικαλιστικοί φορείς, 
ως γνωστόν, προσχηµατικά και αντιπαιδαγωγικά, έχουν 
ουσιαστικά νοµιµοποιήσει τις καταλήψεις. Θα πρέπει 
ωστόσο να σηκώσουν χέρι σ’ αυτόν τον τόπο όσοι συµ-
φωνούν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιερή και για 
πρακτικούς και για συµβολικούς λόγους. Και  ότι πρέπει 
ο Ελληνας να µάθει από νεαρή ηλικία ότι οι προσωπικές 
επιλογές έχουν κάποιο κόστος.

ΑΥΤΟ ΘΑ ισχύσει εάν η πολιτεία επιµείνει στα µέτρα που 
εισάγει. Γιατί συνήθως δεν επιµένει και πολύ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ 
Η ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ της περασµένης ∆ευτέρας ήταν πυκνή 
αλλά όχι πρωτοφανής. Προκάλεσε παροδικά προβλήµα-
τα και εντοπισµένες ζηµιές. Προκάλεσε µεγαλύτερο θό-
ρυβο από όσον δικαιολογείτο: Τα προβλήµατα θα είχαν 
αποφευχθεί εάν είχε επιδειχθεί µεγαλύτερη επιµέλεια 
από τον ∆ήµο Πατρέων. 

Ο ΟΠΟΙΟΣ - όπως όλες οι αυτοδιοικητικές µονάδες, 
πλέον, υπό τον φόβο ενδεχόµενων καταστροφών που 
θα τους χρεωθούν πολιτικά και ηθικά- εκδίδει κατά τις 
παραµονές µιας προβλεφθείσας κακοκαιρίας προειδο-
ποιητικά µηνύµατα προς τους πολίτες. Ο ίδιος όµως δεν 
πείθει ότι έχει εξετάσει σχολαστικά τους χώρους ευθύ-
νης του. Με αποτέλεσµα την εποµένη να έχουµε πληµ-
µύρες ανακοινώσεων και τον ίδιο τον ∆ήµο να τρέχει 
κατόπιν εορτής πίσω από τα γεγονότα. Μετά από τα δη-
µοσιεύµατα της «Π» µάλιστα για τα φερτά υλικά από τα 
σιδηροδροµικά έργα των Αραχωβιτίκων παρενέβη στην 
πολιτεία ζητώντας αντιπληµµυρικά µέτρα. Αυτά έπρεπε 
να είχαν ρυθµιστεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά οι φορείς 
δεν συνεργάζονται µεταξύ τους. Ακόµα και αν πρόκειται 
για έργα που αλλάζουν το µέλλον της περιοχής, απειλώ-
ντας να την πνίξουν ενδιαµέσως.

«Το (αποψινό) δείπνο θα αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις 
µας µε την Τουρκία».

Θα µείνουµε µε  
την µπουκιά στο στόµα;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ 

Κ
ατά τη διάρκεια του αποψινού δεί-
πνου των ηγετών των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης θα συζητηθεί εξ 
ολοκλήρου το θέµα των σχέσεων της 

ΕΕ µε την Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου Σαρλ Μισέλ ενη-
µέρωσε τους αρχηγούς των χωρών - κρα-
τών, ενόψει της Συνόδου Κορυφής σήµε-
ρα και αύριο, ότι στη σηµερινή συνεδρία-
ση θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ - Κίνας, 
η κατάσταση στη Λευκορωσία, η δηλητη-
ρίαση Ναβάλνι και η κλιµάκωση στο Να-
γκόρνο - Καραµπάχ.
Και, σύµφωνα µε την επιστολή - ενηµέρω-
ση του Σαρλ Μισέλ, «το δείπνο θα αφι-

ερωθεί εξ ολοκλήρου στην κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέ-
σεις µας µε την Τουρκία».
Αραγε είναι καλό που τα ελληνο - τουρκικά 

θα τα συζητήσουν οι ηγέτες των χωρών της 
ΕΕ τρώγοντας; Η ετυµηγορία θα σερβιρι-
στεί ως «κερασάκι στην τούρτα» ή µήπως 
ο καφές, µετά το δείπνο, θα ‘ναι πικρός; 

Περιµένοντας την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, που πολ-
λοί θεωρούν σηµαντική για τον καθορισµό κυ-
ρώσεων και ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής, για 
την αναθεωρητική-επιθετική πολιτική της Τουρ-
κίας, κατά δύο κρατών της ΕΕ, οι εκτιµήσεις εί-
ναι απαισιόδοξες. Είναι γνωστό ότι ο ευρωπαϊ-
κός οικονοµικός γίγαντας δεν έχει ενιαία εξωτε-
ρική πολιτική, λόγω των διαφορετικών συµφερό-
ντων των κρατών - µελών, µε αποτέλεσµα στην 
πράξη να καθίσταται πολιτικά νάνος. 
Η προσπάθεια της Γερµανίας, διαχρονικά φι-
λοτουρκικής, είναι να καθίσουν µε κάθε τρό-
πο στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων Ελλάδα 
και Τουρκία, αδιαφορώντας ποιος έχει δίκαιο, 
ποιος άδικο, ποιος 
είναι επιτιθέµενος, 
ποιος είναι ο θύτης 
και ποιο το θύµα, 
έχοντας ως άλλο-
θι, την τακτική κί-
νηση της Τουρκί-
ας, την απόσυρση 
του Ουρούτς Ρέι. 
Οι δε αναµενόµε-
νες κυρώσεις ενα-
ντίον της παραβα-
τικής Τουρκίας µάλλον θα παραµείνουν προθέ-
σεις και για µια ακόµη φορά θα αρκεστούν σε 
ανακοινώσεις συµπαράστασης προς τον Ελλη-
νισµό (Ελλάδα και Κύπρο) και σε συστάσεις προς 
την Τουρκία. Αν ήθελαν, θα µπορούσαν να απο-
φασιστούν, να ανακοινωθούν και να εφαρµο-
στούν εφόσον η Τουρκία επανέλθει στην παρά-
νοµη δράση της.
Στο ερώτηµα, τι συζήτηση θα κάνουµε µε την 
Τουρκία, που διεκδικεί και θέτει πολλά ζητήµα-
τα, ενώ για την Ελλάδα υπάρχει µόνο ένα θέµα, 
η διευθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, η απά-
ντηση είναι συζήτηση υποχωρήσεων και συµ-
βιβασµών. 
Και µένει µόνη η Κύπρος που αντιστέκεται και 
προβάλει το δικαίωµα του «βέτο», αν δεν προ-
βλεφθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, µε την 
Ελλάδα να την εγκαταλείπει για άλλη µια φορά. 
Είµαστε άξιοι της τύχης µας. 

*Ο Ιωάννης Μπαλτζώης είναι M.Sc, αντιστράτηγος 
(εα) και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ (Ελληνικό Ινστι-
τούτο Στρατηγικών Μελετών), τέως υψηλόβαθµο 
στέλεχος στο Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρί-
ας της ∆ηµοκρατίας, ως υπασπιστής Στρατού Ξη-
ράς του τότε προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου.

Αυτό που περιµένουµε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο είναι να «πατήσει τη σκανδάλη» 
στην εκκίνηση µιας συνεκτικής εµπροσθο-
βαρούς στρατηγικής έναντι της Τουρκίας. Θέ-
τοντας τα θεµέλια για την εκπόνηση µιας ενι-
σχυµένης και µακρόπνοης στρατηγικής εται-
ρικής σχέσης. Με όρους και προδιαγραφές 
συνεργατικού ρεαλισµού 21ου αιώνα που 
θα παραµένουν συµβατοί µε το κανονιστι-
κό πλαίσιο της Ευρώπης και τις κυρίαρχες 
νόρµες της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης. 
Ενσωµατώνοντας τον συνδυασµένο και διτ-
τό αντίκτυπο εργαλείων πολιτικής µε στόχο: 
α) Tην ανάσχεση των υπέρµετρων γεωπολι-
τικών φιλοδοξιών 
της Αγκυρας και
β) Tη δέσµευσή 
της σε µια θετική 
και µε αµοιβαία 
οφέλη ατζέντα 
(εµπλουτισµός τε-
λωνειακής ένω-
σης, αναθεώρη-
ση της κοινής δή-
λωσης για το προ-
σφυγικό, ενεργει-
ακή ασφάλεια). 
Μεταξύ άλλων, επεκτείνοντας τη θεσµική της 
περίµετρο, η ΕΕ θα καταφέρει να ενισχύσει 
τόσο την επιρροή της όσο και τον σταθεροποι-
ητικό της ρόλο ως προς την πρόληψη και τη 
διαχείριση κρίσεων στη γειτονιά και το εγγύς 
εξωτερικό της. Αυτό που θα πρέπει να απο-
φευχθεί είναι η διατήρηση των ευρωτουρ-
κικών σχέσεων σε «κενό αέρος» από κοινού 
µε την εγκατάλειψη της πολιτικής της «άδειας 
βιτρίνας» εκ µέρους της ΕΕ. Αποκηρύσσο-
ντας το ευνοϊκό για την Αγκυρα συναλλακτι-
κό µοντέλο αέναων -à la carte- διακυβερ-
νητικών διαπραγµατεύσεων µε επιλεγµένα 
κράτη-µέλη της ΕΕ Εξέλιξη που λειτούργη-
σε υπονοµευτικά τόσο έναντι του συλλογικού 
ευρωπαϊκού όσο και των επιµέρους εθνικών 
συµφερόντων δύο κρατών-µελών της Ενω-
σης (Ελλάδα, Κύπρος).

* Ο Σωτήριος Κ. Σέρµπος είναι αναπληρωτής 
καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής στο ∆ηµοκρί-
τειο Πανεπιστήµιο Θράκης και ερευνητής στο 
ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ο κορονοϊός ανέβαλε για µία εβδοµάδα τη Σύ-
νοδο Κορυφής της ΕΕ, η οποία θα συζητούσε τις 
τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Η συγκεκριµένη αναβολή µοιάζει βολική για µία 
σειρά από χώρες.
Χώρες που θεωρούν «αντιπαραγωγικές» τις κυ-
ρώσεις κατά της Τουρκίας, αρκούµενες στον ελιγ-
µό του Ερντογάν, µε την απόσυρση του Oruc Reis 
από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και στις δηλώ-
σεις του ότι προκρίνει τον «διάλογο» (σε µία κρί-
ση που ο ίδιος προκάλεσε)!
Προηγουµένως ασκούσαν διπλωµατικές πι-
έσεις στην Κύπρο να µην συνδέσει τις κυρώ-
σεις στη Τουρκία µε το ζήτηµα της Λευκορω-
σίας. Η Λευκωσία 
είχε προειδοποιή-
σει πως θα βάλει 
βέτο στην επιβολή 
κυρώσεων στο κα-
θεστώς Λουκασέν-
κο, αν δεν προη-
γηθούν κυρώσεις 
στην Αγκυρα.
Υπενθυµίζουµε 
πως η «αποκλι-
µάκωση» του Ερ-
ντογάν δεν περιλαµβάνει την Κύπρο, καθώς η 
Τουρκία ανανέωσε τις NAVTEX για τις παράνο-
µες έρευνες του «Γιαβούζ» και του «Μπαρµπα-
ρός» στην κυπριακή ΑΟΖ.
Και όµως, χώρες όπως η Γερµανία, η Φιλαν-
δία, ακόµα και η Ισπανία, θεωρούν φυσιολογι-
κό η Τουρκία να απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώ-
µατα ενός κράτους - µέλους της ΕΕ. Ενώ µαίνε-
ται το θρίλερ της Συνόδου, το ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ξεκινούν οι 
διερευνητικές επαφές µε την Τουρκία.
Οµως, τη στιγµή που η ελληνική κυβέρνηση δι-
ατίθεται να συζητήσει την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών (που η Αθήνα αναγνωρίζει ως 
ελληνοτουρκική διαφορά), η Τουρκία επιδιώκει 
να εντάξει όλη την ατζέντα των µονοµερών της 
διεκδικήσεων, υπονοµεύοντας τον ελληνοτουρ-
κικό διάλογο, πριν καν αυτός αρχίσει!
Μικρή σηµασία έχει που η Σύνοδος µεταφέρ-
θηκε για τις δύο πρώτες µέρες του Οκτωβρίου, 
µε δεδοµένη τη συµπεριφορά των συνοδοιπό-
ρων της Τουρκίας. Μετά τη διπλωµατική «ανά-
παυλα», ο Ερντογάν θα επιστρέψει.

* Ο Γιώργος Λυκοκάπης είναι δηµοσιογράφος, 
διεθνολόγος.
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Αδιαφορώντας 
ποιος έχει δίκιο

Αποφυγή παράτασης 
στο «κενό αέρος»

Υπονοµεύοντας 
τον διάλογο


