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Τoυ ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 M
ε το ένστικτο της εθνικής µας επιβίωσης κανένας δεν 
θα παίξει»! Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Φλώρος, µετέφερε αυτό το µήνυµα αποφα-

σιστικότητας σε όλες τις «στοχευµένες» επισκέψεις που πραγ-
µατοποίησε τις τελευταίες ηµέρες σε κρίσιµους σχηµατισµούς 
και µονάδες: στην ΑΣ∆ΕΝ, στους αλεξιπτωτιστές, µε τους οποί-
ους έκανε άλµα και ο ίδιος, και στον Στόλο.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις οµιλίες του προς τα στελέχη των Ενό-
πλων ∆υνάµεων, σύµφωνα µε πληροφορίες, τόνισε: «Ατσαλώ-
στε την ψυχή σας και την καρδιά σας, κλείστε µέσα σας την Ελ-
λάδα και να είστε σίγουροι ότι κανείς δεν µπορεί να µας αγγί-
ξει χωρίς βαρύτατο κόστος… Είναι τώρα η σειρά µας, η βάρ-
διά µας στις πολεµίστρες, στις πολεµίστρες της ξηράς, της θά-
λασσας και του αέρα».

Οι επισηµάνσεις του Κωνστ. Φλώρου στηρίζονται στις ανα-

«Κανένας δεν 
θα παίξει µε 
το ένστικτο της 
εθνικής µας 
επιβίωσης»

Τι λέει 
ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγός 
Κωνσταντίνος 
Φλώρος, στους 
επιτελείς του 
για τις 
προκλήσεις 
της Αγκυρας

νησης (ακόµα και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν), 
αντιµετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στη µεγαλει-
ώδη προσπάθεια των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
των Σωµάτων Ασφαλείας. «Αυτό είναι γεγονός 
και παρακαταθήκη. ∆εν έτυχε. Πέτυχε. Και πέ-
τυχε γιατί υπήρξαν ορθή σχεδίαση, προγραµ-
µατισµός, έγκαιρη κινητοποίηση δυνάµεων, πί-
στη, εµπιστοσύνη, ορθές αποφάσεις, γρήγορη 

  MΟΝΟ ο συνεχής και επί µονίµου βάσεως δι-
άλογος µε πρακτικές διεργασίες για την επίλυση 

του Κυπριακού υπό τα Ηνωµένα Εθνη και για 
την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας µε προ-
σφυγή στη Χάγη είναι το κλειδί για την 
άµβλυνση των εντάσεων που προκαλεί 
η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, 
σύµφωνα µε την ανάγνωση της ευρω-
παϊκής διπλωµατίας όσον αφορά τις 
πρόσφατες εντάσεις και απειλές. 

Αφενός, όµως, υπάρχουν κράτη-µέ-
λη που αµφισβητούν αυτή τη στρατη-
γική, αφετέρου η ίδια η Τουρκία βρί-
σκεται σε µια εξαιρετικά πολύπλοκη 
κατάσταση και η πανδηµία δεν βοη-
θά και ιδιαίτερα, όπως κατανοούν οι 
Ευρωπαίοι διπλωµάτες, που έτσι κι αλ-
λιώς δεν µπορούν να πράξουν το οτι-
δήποτε χωρίς νεύµα της Αθήνας και 
της Λευκωσίας. Τα προβλήµατα δεν 
είναι ούτε νέα, ούτε πρωτότυπα, αλ-

Ποια θεωρούν ότι 
είναι τα κλειδιά 

για την άμβλυνση 
των εντάσεων 
που προκαλεί 

η Τουρκία στην 
ανατολική 
Μεσόγειο

Οι Βρυξέλλες επιµένουν στους 
ανοιχτούς διαύλους µε την Αγκυρα

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ λά πηγάζουν από χρόνιες εκκρεµότητες, εκτιµούν οι Ευ-
ρωπαίοι διπλωµάτες. Συγκεκριµένα, ο ύπατος εκπρόσω-
πος της Ενωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πο-
λιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, αµέσως µόλις ξεκίνη-
σε το ζήτηµα µε τους τουρκικούς «χάρτες» της υποτιθέ-
µενης ΑΟΖ µε τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ότι η µόνη πραγµα-
τική µέθοδος εξοµάλυνσης που υπάρχει είναι να πειστεί 
η Τουρκία πως οι καλές σχέσεις της µε την Ε.Ε. περνούν 
µέσα από τον σεβασµό των κυριαρχικών δικαιωµάτων 
της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Στην πράξη, τα εργαλεία που έχει η ευρωπαϊκή διπλω-
µατία για να υλοποιήσει τη φράση του Μπορέλ είναι δύο: 
το πλαίσιο των κυρώσεων για τις παράνοµες γεωτρήσεις 
στην Κύπρο και ο µόνιµος διαρθρωµένος διάλογος για το 
µεταναστευτικό. Η τρίτη οδός χρειάζεται πολύ περισσότε-
ρη προετοιµασία και ισχυρή πολιτική βούληση και είναι η 
επίλυση του Κυπριακού σε διεθνή διάσκεψη υπό τα Ηνω-
µένα Εθνη και η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας µε προσφυγή 
στη Χάγη. Στο µεν πρώτο σκέλος, αυτό του Κυπριακού, την 
πρωτοβουλία έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, στη δε υφα-
λοκρηπίδα η Ελλάδα πρέπει να εκµεταλλευτεί το πλαίσιο 
που της δίνει η Ε.Ε. για να τραβήξει την Τουρκία στη Χάγη. 

Ειδικά για το ζήτηµα της Χάγης, η σχετική φράση επα-
νέρχεται όλο και συχνότερα στα συµπεράσµατα των 
υπουργών Εξωτερικών µε την ένδειξη «για ειρηνική επί-

λύσεις που κάθε ηµέρα λαµβάνει από τους επι-
τελείς του. Η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά 
έχει επιδεινωθεί δραµατικά, ειδικά έπειτα από 
τα γεγονότα του Εβρου, τον περασµένο Μάρτιο.

Η υβριδική επίθεση που οργάνωσε, σχεδία-
σε και εκτέλεσε η Τουρκία, µε κεντρική κατεύ-
θυνση, όπως δήλωναν και δηλώνουν συνεχώς 
υψηλόβαθµα στελέχη της τουρκικής κυβέρ-

«

Ο ΥΠΑΤΟΣ εκπρόσωπος της 
Ενωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ
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  ΤΙ ΤΡΑΒΑΝΕ κι αυ-
τά τα παραμύθια… Αλ-
λοι κοιμούνται με αυ-
τά, άλλοι τα ζουν, άλ-
λοι τα πουλάνε κι άλ-
λοι τα τρώνε. 
Τον νου σας σε κά-
ποια πρόσφατα... 
1. «Στον Εβρο δεν 
συνέβη και κάτι αξι-
οσημείωτο».
Αλήθεια θα ήταν, αν 
δεν θεωρούμε αξιο-
σημείωτο ότι η Τουρ-

κία αμφισβητεί το Πρωτόκολλο του 1926 και τη 
Συνθήκη της Λωζάννης, που καθορίζει τα σύνο-
ρά μας. 
Αν ξεχάσουμε τις δηλώσεις Ακάρ για νομιμοποί-
ηση και συνέχιση των υπερπτήσεων στα ελληνι-
κά νησιά, στο πλαίσιο της λογικής των γκρίζων 
ζωνών. 
Αν αγνοήσουμε τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για 
την ένταση των προσφυγικών ροών σε νησιά και 
Εβρο, στο πλαίσιο της απαράδεκτης συμφωνίας 
για το προσφυγικό.
Αν διαγράψουμε την αξιοποίηση της ανυπόστα-
της συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης και τη συμφω-
νία της Λιβύης με την κρατική τουρκική εταιρεία 
πετρελαίου, που φέρνει τις τουρκικές έρευνες 
νότια της Κρήτης.
Αν καταπιούμε αμάσητη τη χυδαιότητα Ερντογάν 
να σπιλώσει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, 
την Αγία Σοφία.
2. «Δεν παρατηρείται τουρκική επιθετικότητα».
Παρατηρείται και συνδυάζεται με τα παζάρια 
συνδιαχείρισης του Αιγαίου και περιοχών της 
ανατολικής Μεσογείου.
Για την Τουρκία, επιτρέπεται να αρπάζει ό,τι θέ-
λει, είτε με όπλα, είτε «συνεννοούμενη» με ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε. Η αγκαλιά τους και η «στρατηγική συμ-
μαχία» με ΗΠΑ και Ισραήλ, που «εξασφαλίζει την 
ειρήνη και την ασφάλειά» μας, γνωρίζουμε στην 
πράξη πόσο εξωπραγματικό παραμύθι είναι.
3. «Η Τουρκία είναι ποντίκι που βρυχάται, αφού 
είναι χώρα απομονωμένη».
Απομονωμένη η Τουρκία; Μια από τις 20 ισχυ-
ρότερες καπιταλιστικές οικονομίες; Κάποια λά-
θος εκτίμηση γίνεται εδώ. Μια παιδαριώδης δι-
καιολογία, για να στηρίξει την υποταγή της Ελλά-
δας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ 
και της ανύπαρκτης «ασφάλειας» που παρέχουν; 
Οχι, δεν είναι απομονωμένη και τα παιχνίδια 
εξουσίας για τον έλεγχο ή το ξαναμοίρασμα της 
περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, του ενερ-
γειακού και ορυκτού πλούτου και των δρόμων 
μεταφοράς είναι η πολιτική καθημερινότητά της. 
4. «Ο νέος πρόεδρος του ΟΗΕ, ο φωτισμέ-
νος Τούρκος διπλωμάτης Βολκάν Μποζκίρ, θα 
συμβάλει στην επικράτηση του δικαίου».
Το πιθανότερο είναι να συμβάλει στη διεθνοποί-
ηση των σχεδιασμών της Τουρκίας στον ΟΗΕ. 
Με πρόεδρο της Γ.Σ. του ΟΗΕ τον εκπρόσωπο 
μιας χώρας που έχει εισβάλει στρατιωτικά σε άλ-
λη χώρα-μέλος του ΟΗΕ, την Κύπρο, με 46 χρό-
νια στρατεύματα κατοχής εκεί, παραβιάζοντας 
κατάφωρα Διεθνές Δίκαιο και αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν επιτρέπεται αισιο-
δοξία. 
Αν προσθέσουμε ότι η χώρα του εισέβαλε, επί-
σης, σε Συρία και Ιράκ και καθημερινά παραβι-
άζει το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματά μας στο Αιγαίο, αρνούμενη να αναγνωρί-
σει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μάλλον τα 
πράγματα είναι σκούρα για εμάς.

της ΣΕΜΙΝΑΣ ∆ΙΓΕΝΗ

η άποψη

Προσοµoίωση 
αλήθειας

λυση διαφορών», περιλαµβανοµένης της προσφυγής σε διεθνή 
δικαιοδοσία. Ωστόσο, µια φράση σε κείµενο συµπερασµάτων 
απέχει πολύ από µια ενεργό επιδίωξη της Ε.Ε. Η Ελλάδα θα πρέ-
πει πρώτα να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον Μπορέλ, επί της ουσί-
ας να του δώσει εντολή να συνδέσει τον ευρωτουρκικό διάλογο 
µε την προσφυγή, σηµειώνουν στη Realnews Ευρωπαίοι διπλω-
µάτες. Βεβαίως, ο ίδιος ο Μπορέλ παραδέχθηκε ότι προς το πα-
ρόν δεν υπάρχουν οι διαπραγµατεύσεις που θα ήθελε και ο ίδιος 
εισηγείται (εξ ου και το αποτέλεσµα), παρά µόνον σποραδικές 
συνοµιλίες, γιατί αυτό του έχουν επιβάλει ορισµένα κράτη-µέλη. 

Πολλές ενοχλήσεις
Σύµφωνα µε πηγές της «R» στην ΕΥΕ∆, ο Μπορέλ δε συµφωνεί 
µε όσα του επιβάλλουν τα κράτη-µέλη. Ο ίδιος έχει δεχθεί ήδη 
αρκετές ενοχλήσεις που αφορούν το επίπεδο των επαφών και 
του διαλόγου που διατηρεί, όπως ενοχλήσεις για το ίδιο θέµα 
δέχονται η Κοµισιόν, ο πρόεδρος του Συµβουλίου και αρκετοί 
άλλοι που κρατούν τους διαύλους ανοιχτούς. Η µεικτή επιτροπή 
διαλόγου, που συνέστησε ο ύπατος εκπρόσωπος µε τον Τούρκο 
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου µετά τα γεγονό-
τα του Φεβρουαρίου στον Εβρο και υποτίθεται ότι θα κατεδεί-
κνυε ποιο κοµµάτι της συµφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας δεν «δουλεύ-
ει», δεν έχει αποδώσει καρπούς. Οι συζήτησεις µεταξύ των δύο 
πλευρών δεν είναι τακτικές. Την Τετάρτη η Κοµισιόν ανακοίνω-
σε τη χορήγηση 485 εκατ. ευρώ στην Τουρκία για τους Σύρους 
πρόσφυγες και αυτό ίσως ήταν το µόνο πρακτικό αποτέλεσµα. 

Η Ε.Ε. δεν αναγνωρίζει και καταδικάζει το υποτιθέµενο τουρκο-
λυβικό µνηµόνιο στα συµπεράσµατα των υπουργών Εξωτερικών, 
ενώ ταυτόχρονα έχει αναθέσει στην επιχείρηση «Irini» την ενίσχυ-
ση του εµπάργκο όπλων (ειδικά από την Τουρκία). Ο Μπορέλ έλε-
γε ότι, αν ένα πλοίο της επιχείρησης συναντήσει τουρκικό πλοίο 
που σπάει το εµπάργκο, θα ακολουθήσει τους κανόνες εµπλοκής. 

Οµως, τα κράτη-µέλη καθυστέρησαν την έναρξη της επιχείρησης 
(αρχικά η Ιταλία και εσχάτως η Μάλτα) για λόγους µεταναστευτικού 
(επιχειρήσεις διάσωσης) και το momentum χάθηκε. Η Ελλάδα και 
η Κύπρος προς το παρόν επιδιώκουν -και στη φάση των νέων επιδι-
ώξεων της Αγκυρας για έρευνα και γεωτρήσεις νοτιοανατολικά της 
Κρήτης και των ∆ωδεκανήσων- να επανενεργοποιήσουν το πλαίσιο 
των κυρώσεων. Μάλιστα, το πλαίσιο των κυρώσεων έχει ήδη εφαρ-
µοστεί για την κρατική τουρκική εταιρεία και τα κορυφαία στελέ-
χη της όσον αφορά την έρευνα στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ σύµφω-
να µε µια διπλωµατική ανάγνωση, καθώς όλη η περιοχή περιλαµ-
βάνεται στην ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει προηγούµενο και για 
εφαρµογή του και στην περίπτωση της νέας τουρκικής πρόκλησης. 

Στην ΕΥΕ∆, όµως, γνωρίζουν ότι η πολιτική των κυρώσεων έχει πε-
ριορισµένα αποτελέσµατα.  Το πραγµατικό κίνητρο για την Τουρ-
κία µακροπρόθεσµα είναι η ίδια η σχέση µε την Ε.Ε. Η τουρκική 
πλευρά δεν έχει κρύψει τους µεσοπρόθεσµους στόχους της, όπως 
ο εκσυγχρονισµός της τελωνειακής ένωσης, ή η φιλελευθεροποίη-
ση των θεωρήσεων (κινήσεις που µε τη σηµερινή οικονοµική κα-
τάσταση της χώρας έχουν µεγαλύτερο ειδικό πολιτικό βάρος). Η 
Τουρκία δεν αµφισβητεί ότι στο τέλος της ηµέρας ο πραγµατικός 
εµπορικός εταίρος είναι η Ε.Ε. και χωρίς τις ευρωπαϊκές επενδύσεις 
(που έχουν παγώσει µέσω της ΕΤΕπ µετά από απόφαση των «27») 
δεν υπάρχει ούτε τρόπος να ορθοποδήσει, ούτε τρόπος να διασω-
θεί πολιτικά ο Πρόεδρός της. Η θέση του Ερντογάν είναι εξαιρετικά 
δύσκολη στο εσωτερικό της χώρας του λόγω της οικονοµικής κρί-
σης που προκαλεί η πανδηµία της COVID-19 και αργά ή γρήγορα 
θα στραφεί εκ νέου στην Ε.Ε. µε τον επιθετικό τρόπο που συνηθί-
ζει να ξεκινά κάθε διαπραγµάτευση: µε το µεταναστευτικό. Προς 
το παρόν, η Ε.Ε. προετοιµάζεται να περιορίσει τις απώλειες και να 
αντιµετωπίσει πρακτικά ένα πιθανό νέο κύµα µεταναστών στον 
Εβρο, από ισχυρότερη βεβαίως θέση σε σχέση µε τον Φεβρουά-
ριο, και αναµένει το σήµα Αθήνας και Λευκωσίας για τα περαιτέρω. 

εκτέλεση και άµεση µετακίνηση εφεδρειών», λένε πηγές του ΓΕΕΘΑ, οι οποίες 
προσθέτουν: «Η εργαλειοποίηση των µεταναστών, παρανόµων στη συντριπτι-
κή πλειονότητά τους, και η µετατροπή τους σε όπλο στα χέρια και στους σχεδια-
σµούς της Τουρκίας απέτυχαν παταγωδώς. Απέτυχαν εκθέτοντας τον σχεδιαστή 
όχι µόνο στα µάτια της Ελλάδος, αυτό έλειπε... Ολος ο κόσµος κατάλαβε τι γίνε-
ται. Εµείς ζούµε µε αυτού του είδους τις συµπεριφορές δεκαετίες τώρα. Ζούµε, 
προοδεύουµε, επιβιώνουµε, προχωράµε, αλλά δεν εφησυχάζουµε».

Στις καθηµερινές ενηµερώσεις και εκτιµήσεις που γίνονται στο ΓΕΕΘΑ, το συ-

µπέρασµα είναι ένα: «Ολα έχουν ένα όριο και η 
Τουρκία είναι κοντά στο να το ξεπεράσει. Η ανο-
χή, η υποµονή, η συµβίωση µε το πρόβληµα, πι-
θανόν και να δηµιουργούν σε αυτόν που το προ-
καλεί την εντύπωση ότι δεν αντιδράς όπως αυτός 
επειδή δεν µπορείς, όχι γιατί δεν θέλεις... Και τότε ο 
παραβάτης, αποθρασυµένος, εγκλωβισµένος στις 
υπερφίαλες δηλώσεις του, στα µαξιµαλιστικά του 
“θέλω”, στα απίθανα εκβιαστικά του διλήµµατα, 
πιστεύει και αυτός ο ίδιος ότι µπορεί να τα πετύχει 
όλα, απλώς γιατί το θέλει και νοµίζει ότι το µπορεί».

Για τις πρόσφατες διακηρύξεις της Τουρκίας πε-
ρί ερευνών νοτίως της Ρόδου, στη «συµφωνηµέ-
νη περιοχή µε τη Λιβύη», βάσει του µνηµονίου, οι 
στρατιωτικοί επιτελείς εκτιµούν ότι «πλέον µπαί-
νουµε στον σκληρό πυρήνα εθνικών συµφερό-
ντων και κυριαρχικών δικαιωµάτων. Μπαίνουµε 
στη σκληρή φύση των διεθνών σχέσεων. Βεβαίως 
και εµπιστευόµαστε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, γιατί είµα-
στε κράτος ∆ικαίου και το αποδεικνύουµε διαχρο-
νικά και σε µικρά, αλλά και σε µεγάλα θέµατα. Βε-
βαίως και εµπιστευόµαστε τους διεθνείς θεσµούς 
και τον κοµβικό τους ρόλο στη διαµόρφωση του 
διεθνούς προφίλ της χώρας. Οµως, παρακολου-
θούµε, ετοιµαζόµαστε, σχεδιάζουµε, προγραµ-
µατίζουµε, ασκούµεθα, οργανωνόµαστε, εξοπλι-
ζόµαστε, γιατί όταν ο προκαλών αγγίξει τον πυρή-
να της ύπαρξης του προκαλουµένου, τότε ισχύει 
η “αρχή της αυτοβοήθειας” όπως γνωρίζουν ακό-
µα και οι πρωτοετείς φοιτητές των ∆ιεθνών Σχέσε-
ων. Τότε προτάσσεται το “ένστικτο της επιβίωσης”, 
της εθνικής επιβίωσης. Και µε αυτά τα πράγµατα 
είναι καλό να µην παίζει κανείς. Οσο φίλος, γείτο-
νας και σύµµαχος κι αν είναι».


