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Ελλάδα και Ε.Ε. σήμερα – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα 

Κώστας Δημακόπουλος  

 

1. Διακόσια χρόνια μιας γενικά επιτυχημένης πορείας. 

 

Το 1821 το «Γένος των Ελλήνων» άρχισε να απελευθερώνεται από τον τουρκικό 

ζυγό. Ήταν ένας αγώνας Δαβίδ κατά Γολιάθ υπό άκρως αντίξοες συνθήκες, 

καθώς οι Έλληνες ήταν ανοργάνωτοι και κατακερματισμένοι και το διεθνές 

περιβάλλον μετά το Συνέδριο της Βιέννης 1814/1815 εχθρικό. Η «Ιερά 

Συμμαχία» των μεγάλων δυνάμεων ήταν υπέρ της διατήρησης του status quo 

στην Ευρώπη και κατά της ελληνικής και των άλλων επαναστάσεων. Ο εθνικός 

ποιητής Διονύσιος Σολωμός το εκφράζει αυτό στους «Ελεύθερους 

Πολιορκημένους», το κορυφαίο του ποίημα,  με τον στίχο: «Αραπιάς άτι, Γάλλου 

νους, βόλι Τουρκιάς, τόπ’ Άγγλου! Πέλαγο μέγ’, αλοίμονον! βαρεί το 

καλυβάκι»1. Η Ρωσία παρασπόνδησε πρώτη απ’ τις συμφωνίες της Βιέννης κι 

αυτό σε συνδυασμό με την εξέγερση των Ελλήνων και τον ρωσο-βρετανικό 

ανταγωνισμό έφερε βαθμιαία την ανατροπή της κατάστασης σ’ όλη την 

Βαλκανική Χερσόνησο και τελικά την κατάρρευση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  Αποφασιστική ήταν η σημασία του κλίματος που δημιούργησαν 

οι Φιλέλληνες στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, το ότι η ελληνική επανάσταση 

στέφθηκε με επιτυχία ήταν τελικά ένα μικρό θαύμα στην ιστορία. Αυτό 

αποτέλεσε την αρχή μιας επιτυχούς ιστορικής πορείας μας σαν έθνος-κράτος για 

δύο αιώνες μέχρι σήμερα.  

Υπάρχουν βέβαια κάποιοι, εχθροί και φίλοι, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που 

υμνούν την οθωμανική αυτοκρατορία για την «πολύ-πολιτισμικότητά» της και θα 

προτιμούσαν, ομολογημένα ή ανομολόγητα, να είχε παραμείνει ο ελληνισμός υπό 

την σκέπη της, εστιάζουν στα πολιτικά δεινά που, αδιαμφισβήτητα, ταλάνισαν το 

νεοελληνικό κράτος από την ίδρυσή του (εξάρτηση απ’ τους ξένους, ιδίως τους 

Βρετανούς, εμφύλιοι πόλεμοι, δικτατορίες, ανώμαλες πολιτικές καταστάσεις, 

πελατειακές σχέσεις, ανισότητα και κοινωνική αδικία στο εσωτερικό κλπ.) και, 

με λίγα λόγια, θα επιθυμούσαν να είχε μείνει η ανά τους αιώνες ακτινοβολούσα 

ιδέα «Ελλάς» αμόλυντη από εθνικισμούς και τελικά χωρίς νεωτερικό εθνικό 

κράτος2. Ευτυχώς για τους Έλληνες τα πράγματα πήραν άλλον δρόμο και το 

 
1 Διονύσιο Σολωμός, Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ΄, ΙΙ δις. 
2 Εδώ και πολύ καιρό, και ιδίως σήμερα με αφορμή τα 200 χρόνια, έχουν εμφανιστεί μια σειρά μελέτες στα 
ελληνικά για το «ποιοι είμαστε». Κάποιες απ’ αυτές επιμένουν στον όρο «έθνος», π.χ. Νίκος Σβορώνος, Το 
ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2004, κάποιες 
διαφωνούν μ’ αυτόν, που τον θεωρούν παρωχημένη δυτικότροπη ιδεολογία, και πιστεύουν ότι ο Ελληνισμός 
είναι κάτι ευρύτερο που επεκτείνεται μακρύτερα στον χρόνο και τον χώρο, ένα πολιτιστικό «ίζημα» ανά τους 
αιώνες, π.χ. Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, Ποιοι είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας, Εκδόσεις 
Κέρκυρα, Αθήνα 2016. Όσο κι αν είναι σωστό ότι πρέπει να ξεπεραστεί ο στενός εθνικισμός, τίθεται καμιά φορά 
ζήτημα όχι πώς θα ευημερήσει, αλλά πώς θα επιζήσει το νεοελληνικό κράτος, χωρίς το οποίο ο «Ελληνισμός» 
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νεοελληνικό κράτος, που ανέλαβε την ευθύνη για τον χώρο, την γλώσσα, την 

καλλιέργεια του πνεύματος και την φροντίδα των μνημείων της αρχαίας Ελλάδας, 

βρήκε την θέση του μέσα στην κοινότητα των άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών 

κρατών. Δεν παραβλέπω βέβαια ότι η ιδέα «έθνος», όπως και οι άλλες ιδέες που 

επιδιώκουν σήμερα να την υποκαταστήσουν, είναι αφηγήματα που αποδίδουν την 

περιορισμένη ικανότητα συλλογικής ιδιοποίησης του χώρου και του χρόνου από 

τους ανθρώπους – όσο θεωρεί κανείς ακόμα πιστευτές  Γεωγραφία και Ιστορία. 

Η ελληνική ιστορική επιτυχία γίνεται πιο απτή αν συγκρίνει κανείς την τύχη της 

Ελλάδας σήμερα προς αυτήν των άλλων βαλκανικών κρατών, αλλά και των 

αραβικών χωρών που ήταν επίσης τμήματα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Παρά την συμφορά του εμφυλίου πολέμου, που σαν κατάρα αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας σαρώνει περιοδικά την χώρα, η επιτυχία αυτή σίγουρα υποστυλώθηκε 

καίρια από τις επιλογές που έκανε η κυρίαρχη πολιτική ελίτ, με προεξάρχουσα 

μορφή αυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου, να προσδεθεί η χώρα στην μοίρα της 

Ευρώπης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να συμπλεύσει με τον ευρωπαϊκό εκείνο 

συνασπισμό που αποδείχτηκε τελικά νικητής των μεγάλων ενδοευρωπαϊκών 

συγκρούσεων. Βρεθήκαμε έτσι να επεκτείνουμε βαθμιαία τα σύνορά μας ήδη από 

τις αρχές του 19. και μέχρι τα μέσα του 20. αιώνα, να είμαστε νικητές των δύο 

Βαλκανικών Πολέμων και με την πλευρά εκείνων που επικράτησαν στον Α΄ και 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταφέραμε να μην χάσουμε την ελληνική 

Μακεδονία, να είμαστε ενταγμένοι στο δυτικό και όχι στο ανατολικό μπλοκ στην 

διάρκεια του ψυχρού πολέμου, να πάρουμε έγκαιρα θέση στην Ε.Ε. και στην 

Ευρωζώνη, να εισέλθουμε στο κλαμπ των πλουσιότερων κρατών της γης και να 

συμμετέχουμε στην οικονομική ευημερία και την πολιτιστική ανάπτυξη της 

Δυτικής Ευρώπης, ακόμα κι αν περνάμε κρίση σήμερα. Όλες αυτές οι επιτυχίες 

δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες και σίγουρα δεν ήταν αυτονόητες. Σε μεγάλο 

βαθμό η τύχη μάς χαμογέλασε. 

 

2. Αντίστροφες μετρήσεις. 

Η Ελλάδα άρχισε να απελευθερώνεται μεν από τους Οθωμανούς το ’21, αλλά η 

εθνική της υπόσταση, και ιδίως η έκτασή της, ήταν πάντα υπό αίρεση στα πλαίσια 

της διαρκούς σχέσης αντιπαλότητας προς την Τουρκία. Το 1922 ήρθε η πρώτη 

μεγάλη απώλεια, αυτή του ελληνισμού ολόκληρης της Μικράς Ασίας και του 

Πόντου, το 1974 η δεύτερη, εκείνη της μισής Κύπρου, που άλλαξε οριστικά το 

ισοζύγιο ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ερώτημα είναι αν 

βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας τρίτης μεγάλης απώλειας σήμερα, στο Αιγαίο. 

Επειδή η Τουρκία του Ταγίπ  Ερντογάν γίνεται πλέον όλο και πιο επιθετική και 

κάνει πράγματα που θα ήταν αδιανόητα πριν λίγα χρόνια: Αμφισβητεί (μαζί με 

 
θα ήτανε μια ομιχλώδης αναφορά σε κάποιες ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που κι αυτές αμφισβητούνται 
σήμερα. 
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άλλες διεθνείς Συμφωνίες, όπως π.χ. αυτή του Μοντρέ του 1936 με την υπό 

κατασκευή νέα διώρυγα της Κωνσταντινούπολης) την Συνθήκη της Λωζάνης του 

1922 που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα, προβάλλει την θεωρία των 

«γκρίζων ζωνών» με ανοιχτή απειλή πολέμου, αρνείται την ιδιοκτησία 

θαλασσίων οικονομικών ζωνών στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και της 

Δημοκρατίας της Κύπρου, την οποία δεν αναγνωρίζει καν μετά την τουρκική 

εισβολή του 1974, απαγορεύει στην Ελλάδα να υπερασπίζεται τα νησιά της, κάνει 

κριτική ακόμα και στις επισκέψεις της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας εκεί, 

εμφανίζεται ως μεγάλος προστάτης της μουσουλμανικής μειονότητας στην 

Θράκη, κλπ. κλπ. Στο εσωτερικό της Τουρκίας οι ακραίες αυτές θέσεις 

δημιουργούν εθνικιστική φρενίτιδα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και 

συμπαρασύρουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα σε ανθελληνική υστερία. Το 2020 

η Τουρκία επιδίωξε ανοιχτά ένα πολεμικό επεισόδιο με την Ελλάδα, στέλνοντας 

το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέϊς συνοδεία ναυτικών δυνάμεων ως τα όρια των 

έξι ναυτικών μιλίων της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης. Σημειώθηκε μάλιστα 

«επακούμβηση», αλλά και άλλες συγκρούσεις ελληνικών και τουρκικών  πλοίων 

του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής με παραλίγο μοιραίες συνέπειες. 

Και αφήνω κατά μέρος τις προσβολές «ιδεολογικού» χαρακτήρα, όπως αυτήν με 

την πολύμηνη αιχμαλωσία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, την 

μετατροπή της Αγίας Σοφίας και των άλλων εκκλησιών σε τζαμί σε επίδειξη του 

«πολιτισμού του κατακτητή» κλπ. Ο όρος «ισλαμικός φασισμός», που εισήχθη 

κάποτε στην πολιτική ανάλυση από τον Γερμανο-Αιγύπτιο πολιτολόγο Χαμέντ 

Αμπντέλ-Σαμάντ3, για να ερμηνεύσει τις επιθετικές διασταυρώσεις 

θρησκευτικών και εθνικιστικών τάσεων στα ισλαμικά κράτη, θα μπορούσε να 

έχει σήμερα εφαρμογή στην περίπτωση της πολιτικής θρησκείας του Ερντογάν, 

καθώς αυτή συνενώνει τον αρχικό θρησκευτικό φανατισμό του κόμματος 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) με την ακραία εθνικιστική ιδεολογία των 

συμμάχων του «Γκρίζων λύκων» του Κόμματος  Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) 

και την ιδέα της ανασύστασης της χαμένης οθωμανικής αυτοκρατορίας που 

εισήγαγε ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών Αχμέτ 

Νταβούτογλου εδώ και δύο δεκαετίες4 και εγκολπώθηκε ο Ερντογάν. Το στοιχείο 

που συνδέει και πάλι σήμερα5 τον τουρκικό επεκτατισμό με τον ναζισμό είναι η 

 
3 Hamed Abdel-Samad, Der islamische Faschismus – Eine Analyse, Droemer-Verlag, München, 2014. Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι  «το διαρκές αίσθημα πως ο κόσμος και η ιστορία μας έχουν αδικήσει, σε συνδυασμό 
με τον υπερτονισμό του ένδοξου παρελθόντος είναι ένας βασικός μηχανισμός ανάδειξης του ισλαμικού 
φασισμού», σ. 20 και αλλού. Στην σελίδα 203 γράφει: «Σήμερα η Τουρκία (του Ερντογάν) … έχει γίνει πατρίδα 
μιας light εκδοχής του ισλαμικού φασισμού, με μεγάλο δυναμικό περαιτέρω ριζοσπαστικοποιήσεων». Αυτά το 
2014. 
4 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος-Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (2001), ελληνική μετάφραση 
Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη Αττικής, 2010. 
5 Παραπέμπω στην μελέτη μου: Kostas Dimakopoulos, Hundert Jahre Genozid – Hätte sich die Türkei gewagt, 
die völkerrechtlichen Verbrechen auf Zypern zu begehen, wenn sie wegen des Völkermords an den Armeniern 
verurteilt worden wäre?, δημοσιευμένη στο περιοδικό „Exantas“, Heft 22, Juni 2015, που μπορεί να την βρει 
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αναζήτηση απ’ τον πρώτο «ζωτικού χώρου» („Lebensraum“) σ’ όλη την 

Ανατολική Μεσόγειο. 

 

3. Ελλάδα-Τουρκία: Όλες οι ελπίδες στην Ε.Ε.; 

 

Η σημερινή Ελλάδα παρακολουθεί με φόβο τα όσα συμβαίνουν, συνειδητοποιεί 

την υπαρξιακή απειλή από τα ανατολικά και προσπαθεί να μην δώσει στην 

Τουρκία αφορμή για περαιτέρω κλιμάκωση της αρπακτικότητάς της. Σαν το 

αρνάκι ενός γνωστού μύθου του Αισώπου («Λύκος θεασάμενος άρνα από τινος 

ποταμού πίνοντα …») που προσπαθούσε με «λογικά επιχειρήματα» να 

καθησυχάσει τον λύκο που ζητούσε μια πρόφαση για να του ριχτεί («μα πώς 

μπορώ να θολώνω το νερό που πίνεις αφέντη μου, αφού εγώ πίνω πιο κάτω στο 

ποτάμι από σένα;»). Όλες της τις ελπίδες η Ελλάδα τις έχει εναποθέσει στην 

επιβολή κυρώσεων της Δύσης κατά της Τουρκίας και στην προσφορά 

ανταμοιβών, αν η τελευταία αλλάξει στάση. Έτσι όμως η ελληνική κυβέρνηση 

οδηγείται σε επανειλημμένες απογοητεύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επειδή ΝΑΤΟ και μια γερμανοκαθοδηγούμενη Ε.Ε. προτιμούν για οικονομικούς, 

στρατιωτικούς, γεωπολιτικούς και άλλους λόγους την Τουρκία έναντι της 

Ελλάδας, έστω κι αν έχουν κάποιες επιφυλάξεις στο πρόσωπο του Ερντογάν, 

έστω κι αν δυσφορούν για το ότι η Άγκυρα δρα αυτόνομα, την εξοπλίζουν και 

την καλύπτουν τελικά άμεσα ή έμμεσα στις επιθετικές της ενέργειες στην Μέση 

Ανατολή, στον Καύκασο και στην Βόρεια Αφρική. Κανείς δεν διανοείται σοβαρά 

να στραφεί κατά της Τουρκίας, σε όποιες ενέργειες και αν προβαίνει ο Ερντογάν. 

Ειδικά η Ε.Ε. προδίδει κυνικά στην πράξη τα κράτη-μέλη της Ελλάδα και Κύπρο, 

την ίδια ώρα που τους εκφράζει την «αμέριστη συμπαράστασή της», όπως κάνει 

συνήθως ο σοσιαλδημοκράτης Γερμανός υπουργός εξωτερικών Χάϊκο Μάας.  

Και δεν πρόκειται για ασήμαντες τουρκικές παραβιάσεις της διεθνούς 

νομιμότητας σε βάρος των δύο αυτών κρατών-μελών της, μπροστά στις οποίες 

κάνει «τα στραβά μάτια» η ενωμένη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για συμβολικές 

πράξεις, έστω και βαρύνουσας σημασίας, όπως αυτή στην Αγιά Σοφιά. Δεν 

αναφερόμαστε στις βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

ίδια την Τουρκία κατά των πολιτικών ελευθεριών των αντιπάλων του Ερντογάν, 

κατά των Κούρδων, αυτές που αφορούν την προστασία των γυναικών κλπ., που 

από μόνες τους είναι τόσο σοβαρές, ώστε κανονικά θα έπρεπε να είχαν 

προκαλέσει άλλου είδους αντιδράσεις από την πλευρά της Δύσης. Δεν είναι αυτά 

για τα οποία μιλάμε εδώ.  Εδώ μιλάμε για πράγματα που ένας συνασπισμός 

χωρών που διακηρύσσει σ’ όλους τους τόνους ότι στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο 

θα έπρεπε να τα θεωρεί κανονικά μη διαπραγματεύσιμα στις διεθνείς σχέσεις. Η 

 
κανείς με ευρεία ελληνική περίληψη («Εκατό Χρόνια Γενοκτονίας») και στην δίγλωσση ιστοσελίδα: www. Kostas 
Dimakopoulos - Κritische Gedanken/Κώστας Δημακόπουλος – Κριτικές Σκέψεις, Θεματική Ενότητα (Μενού) 
«Κυπριακό»/“Die Zypernfrage“. 
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στρατιωτική επίθεση σ’ ένα κράτος-μέλος του ΟΗΕ όπως η Κύπρος, η διαίρεση 

της μεγαλονήσου και η εκδίωξη του ελληνοκυπριακού πληθυσμού από τον 

Βορρά, όπου ήταν προηγουμένως η μεγάλη πλειοψηφία, έστω κι αν πήρε μορφή 

συμφωνίας που υπέγραψε με το περίστροφο στον κρόταφο η ελληνοκυπριακή 

πλευρά, η αλλοίωση έπειτα της πληθυσμιακής σύνθεσης των κατεχομένων 

εδαφών με μεταφορά Τούρκων εποίκων από την Ανατολία (δύο προς ένα σήμερα 

σε βάρος των Τουρκοκυπρίων που μεταφέρθηκαν εκεί απ’ όλο το νησί), η 

συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή με 40.000 Τούρκους στρατιώτες αποτελούν 

εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σύμφωνα με βασικά 

κείμενα του διεθνούς δικαίου, π.χ. το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου. Τα εγκλήματα αυτά, που είναι πιστοποιημένα με αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν επιδέχονται 

παραγραφής, ακόμα κι αν τελικά οι Ελληνοκύπριοι δεχτούν και de jure υπό το 

βάρος της ανάγκης και  την πίεση που ασκούν οι εταίροι στην Ε.Ε. τα 

τετελεσμένα, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από ένα νέο «σχέδιο Ανάν». Η 

Κύπρος, που στενάζει κάτω απ’ αυτό το απίστευτο και αποτροπιαστικό 

πολιτειακό καθεστώς, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας αντιπαραβάλει 

κανείς σ’ αυτήν την ωμή πραγματικότητα τις ωραιοποιήσεις του προβλήματος 

στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης (στάνταρντ έκφραση: «μετά από ένα ελληνικό 

πραξικόπημα και μια τουρκική στρατιωτική επέμβαση η Κύπρος είναι σήμερα 

διαιρεμένη») και στις γερμανικές πολιτικές αναλύσεις του κυπριακού6.  

Το τουρκολιβυκό Σύμφωνο ή Μνημόνιο για την μοιρασιά της Ανατολικής 

Μεσογείου, που «καταπίνει» τα ελληνικά νησιά με βάση τον τουρκικό ισχυρισμό 

ότι αποτελούν απλές αναδιπλώσεις («εξογκώματα») του βυθού της Ανατολίας και 

γι’ αυτό δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, προσβάλλει με τρόπο 

βάναυσο το γραπτό (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982), αλλά και το 

εθιμικό διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που αυτό το τελευταίο δεσμεύει όλα τα 

κράτη της Γης. Το θράσος με το οποίο η γειτονική χώρα προβάλλει τους 

ισχυρισμούς της («οι Ελληνοκύπριοι είναι οι εισβολείς στην Κύπρο», «η Ελλάδα 

είναι που προσβάλλει με τις αξιώσεις της για τις οικονομικές ζώνες το διεθνές 

δίκαιο στο Αιγαίο», «ΗΠΑ και Ε.Ε. συμπεριφέρονται μεροληπτικά σε βάρος 

μας» κλπ.) αφήνει κάποιον άναυδο. Στο αγώνισμα «δίκαιο του ισχυροτέρου» και 

στην νομιμοποίησή του με διαστροφή της πραγματικότητας η Τουρκία του 

Ερντογάν ανήκει στους πρωταθλητές παγκοσμίως. Ο Τούρκος πρόεδρος έφθασε 

να δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να περάσει ο αγωγός East Med Gas Forum που 

πρόκειται να μεταφέρει κάποτε αέριο από το Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο και Ελλάδα 

 
6 Παραπέμπω στην μελέτη μου „Zypern: Waterloo des Völkerrechts, Desaster der Politikwissenschaft“, 
δημοσιευμένη στο περιοδικό „Exantas“, Heft 26, Juni 2017– που μπορεί να την διαβάσει κανείς με ευρεία 
ελληνική περίληψη («Κύπρος: Βατερλώ του Διεθνούς Δικαίου, Πανωλεθρία της πολιτικής επιστήμης») στην 
δίγλωσση ιστοσελίδα www. Kostas Dimakopoulos – Kritische Gedanken/Κώστας Δημακόπουλος – Κριτικές 
Σκέψεις, Θεματική Ενότητα (Μενού) «Κυπριακό»/“Die Zypernfrage“. 
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στην Ευρώπη απ’ την περιοχή που διεκδικεί με το έκνομο τουρκολυβικό 

Μνημόνιο.  

Και παρά το ότι είναι πια προφανές ότι ο τουρκικός επεκτατισμός θίγει ήδη και 

ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης, η Ε.Ε. δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να 

βοηθήσει Ελλάδα και Κύπρο. Το ελληνικό και κυπριακό αίτημα να παγώσει η 

τελωνειακή ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας ή να μην παραδοθούν τα έξι γερμανικά 

υποβρύχια στην Τουρκία απορρίπτεται ευσχήμως, και τα μέτρα που υιοθετούνται 

μετά τις πολλές ελληνικές και κυπριακές καταγγελίες κατά της Τουρκίας είναι 

«χάδια» (χωρίς να εξηγείται μάλιστα καν ο ουσιαστικός λόγο που παίρνονται 

αυτά τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορεί ο Ερντογάν να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για 

«καπρίτσια»), κι ακόμα κι αυτά τα ελάχιστα μέτρα η Ε.Ε. σπεύδει να τα 

εγκαταλείψει με την πρώτη ευκαιρία, για να έχoυν κάποια μέλη της καλές σχέσεις 

με την χώρα του Βοσπόρου. Αντί για «πάγωμα» επιδιώκεται τώρα η «διεύρυνση» 

της τελωνειακής ένωσης και οι γερμανικές πολεμικές εξαγωγές προς την Τουρκία 

συνεχίζονται αμείωτες. Η Ε.Ε. αποδείχνει έτσι ότι οι «αξίες» για τις οποίες 

κόπτεται (ειρήνη, διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικές και 

πολιτικές ελευθερίες κλπ.), δεν βρίσκονται παρά στα χαρτιά και όλη η ιστορία 

έχει δυσώδη οσμή υποκρισίας. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο κγ΄ (« οι 

διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες») μπορεί να αξιώσει 

ευρεία εφαρμογή έναντι των Ευρωπαίων.  

Εν μέρει βέβαια η συμπεριφορά αυτή της Ε.Ε. είναι κάτι που εξηγείται, αφού ο 

Ερντογάν δεν κάνει την  βρώμικη δουλειά, π.χ. στην Συρία (όπου υπάρχουν ήδη 

μισό εκατομμύριο νεκροί, αμέτρητοι τραυματίες, δώδεκα εκατομμύρια 

πρόσφυγες, δηλαδή ο μισός πληθυσμός, απ’ τα οποία τέσσερα εκατομμύρια 

βρίσκονται στην ίδια την Τουρκία, καμένη γη παντού κλπ.), μόνον για τον εαυτό 

του, αλλά γενικότερα για την Δύση – και έχει πληρώσει μάλιστα ένα μεγάλο 

τίμημα γι’ αυτό. Το ότι θα ζητούσε κάποτε την ανταμοιβή του για τις 

«εξυπηρετήσεις» που προσφέρει ή ότι αργά ή γρήγορα θα έπαιζε το χαρτί του 

προσφυγικού για να εκβιάσει την Ευρώπη θα έπρεπε να θεωρείται κάτι παραπάνω 

από βέβαιο. Και δεν είναι λίγοι οι εταίροι μας στην Ε.Ε. που δεν θα είχαν 

προφανώς αντίρρηση να πληρωθεί ο Ερντογάν για ό,τι κάνει υπέρ της Δύσης, 

θυσιάζοντας για τον σκοπό αυτό ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα. Δεν είναι 

μόνον η Γερμανία, για την οποία, παρά τον γερμανικό Φιλελληνισμό και τον 

βασιλιά Όθωνα, η Τουρκία είναι όχι μόνον ο ιστορικός της σύμμαχος εδώ και δύο 

αιώνες, αλλά και ο καλλίτερος πελάτης των οπλικών της συστημάτων σήμερα, 

ιδίως αυτών του ναυτικού τομέα, που θεωρεί τις ελληνικές και κυπριακές θέσεις 

«μαξιμαλιστικές» και μπλοκάρει συστηματικά τις κυρώσεις . Αλλά και κράτη του 

«αδελφού» ευρωπαϊκού Νότου, π.χ. η Ισπανία που οι τράπεζές της φυλάνε το 

τουρκικό χρέος, η Ιταλία που ελπίζει σε μοιρασιά των πετρελαίων στην παλιά 

αποικία της Λιβύη, κάποιες χώρες του Visegrád, όπως η Πολωνία και η 

Ουγγαρία, οι οποίες  πιστεύουν ότι μια ισχυρή Τουρκία θα ανακόψει την ρωσική 
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επιρροή, που προστατεύουν την χώρα του Ερντογάν από τις κυρώσεις – για να 

μην μιλήσει κανείς για τους θερμούς εναγκαλισμούς Λονδίνου-Άγκυρας μετά το 

Brexit. Το καθεστώς της Άγκυρας είναι προφανώς η ευνοούμενη δικτατορία της 

Δύσης. Πώς μάλιστα ο Ερντογάν καταφέρνει να ελίσσεται με τόση μαεστρία 

μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, «πατώντας σε δύο βάρκες», είναι μια άλλη ιστορία. 

Οι ελληνικές υποχωρήσεις σε ξηρά και θάλασσα από αυτό που κάποτε 

θεωρούσαμε «εθνικά δίκαια» και ανυποχώρητες «κόκκινες γραμμές» επιδιώκεται 

να εξαγοραστούν σήμερα με τα χρήματα του «Ταμείου Ανάπτυξης», του «SURE» 

και των άλλων ταμείων της Ε.Ε., αυτά που διατυμπανίζονται στον αέρα και τα 

άλλα που θα φθάσουν κάποτε στην Ελλάδα σαν καθαρές εισροές. 

Μετά την άσκηση του εκβιασμού με το Ορούτς Ρέϊς στο Αιγαίο όλο το 2020 και 

ενώ οι παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις μέσα στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα 

συνεχίζονται εδώ και χρόνια χωρίς να τις εμποδίζει κανείς, άρχισαν στα τέλη 

Ιανουαρίου 2021 «διερευνητικές συνομιλίες» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ 

επίκειται νέα πενταμερής διάσκεψη για το κυπριακό. Όσο κι αν είναι σωστό να 

γίνεται διάλογος μεταξύ πολιτισμένων γειτονικών κρατών, που επιβάλλεται 

μάλιστα για την οριοθέτησης της ΑΟΖ από την προαναφερθείσα Σύμβαση του 

ΟΗΕ του 1982 και μπορεί να καταλήξει στην παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο 

της Θάλασσας, αν αυτός αποβεί άκαρπος, τι συμπέρασμα βγάζει άραγε κανείς για 

την τύχη αυτού του διαλόγου απ’ όσα προηγήθηκαν; 

 

4. Θανάσιμα διλήμματα. 

 

Για να πούμε τα πράγματα χωρίς τις συνήθεις περιστροφές: Το «ασφαλές 

καταφύγιο» Ε.Ε., που ήταν πάντα ο στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 

συνυφασμένο με την ιδέα ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εγγυώνται την ασφάλεια της 

χώρας, γίνεται θανάσιμη παγίδα για την Ελλάδα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. 

Αν μείνουμε, θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε τους εταίρους να μας προδίδουν 

– και να μας εκφράζουν την «αμέριστη συμπαράστασή» τους. Αν φύγουμε, θα 

βρεθούμε χωρίς καν την όποια λεκτική στήριξη που «απολαμβάνουμε» τώρα – 

και ίσως αυτό ακριβώς να περιμένει η Τουρκία του Ερντογάν, που επιδιώκει σ’ 

όλους τους τόνους «διμεροποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων», για να μας 

επιτεθεί.  

Φέρνω μερικά παραδείγματα της σχέσης μας με την Ε.Ε. και γενικότερα την Δύση 

που έγινε προβληματική:  

Παράδειγμα πρώτο. Η Ελλάδα δεν ήθελε τους παράνομους από πλευράς διεθνούς 

δικαίου αποσταθεροποιητικούς πολέμους της Δύσης ούτε στην Γιουγκοσλαβία 

ούτε στην Μέση Ανατολή ούτε στην Βόρεια Αφρική – ενάντια στους οποίους δεν 

διαδήλωσε σοβαρά κανένα «κίνημα ειρήνης» στην Δυτική Ευρώπη, όπως παλιά. 

(Προφανώς είμαστε οι τελευταίοι που κατεβαίναμε κάποτε στους δρόμους κατά 

των εξοπλισμών και του πολέμου).  Όμως η χώρα μας είναι υποχρεωμένη σήμερα 
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να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτών των πολέμων και πρέπει να ζήσει με την 

νέα κατάσταση των πραγμάτων στην περιοχή, που άλλαξε δραματικά τα 

δεδομένα σε βάρος της.  

Παράδειγμα δεύτερο. Στην διάρκεια της κρίσης του Ευρώ, η Ελλάδα τιμωρήθηκε 

με Μνημόνια απ’ την Τρόϊκα, που εκείνοι που μας τα επέβαλαν επέμεναν άμεσα, 

με ρητές δεσμεύσεις στα κείμενα, και κυρίως έμμεσα, με την ασφυκτική πίεση 

που ασκούσαν χάριν της «δημοσιονομικής εξυγίανσης», να στρέφονται και κατά 

της αμυντικής θωράκισης της χώρας, επειδή θεωρούσαν τις αμυντικές δαπάνες 

σπατάλη και πολυτέλεια για ένα χρεωκοπημένο κράτος. Τα ίδια ζητούσαν όμως 

και πολλοί αριστεροί αντίπαλοι της τρόϊκας που αυτοχαρακτηρίζονταν «φίλοι του 

ελληνικού λαού», καθώς θεωρούσαν τις αμυντικές δαπάνες αντιλαϊκά μέτρα. Και 

οι μεν και οι δε επικαλούνταν σαν επιχείρημα την διαφθορά που, ομολογουμένως, 

επικρατούσε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Καθώς όμως δεν έκαναν τις 

αναγκαίες διαφοροποιήσεις, αφόπλισαν τελικά την Ελλάδα απέναντι στην 

Τουρκία, που το ίδιο διάστημα υπερεξοπλίστηκε, μεταβάλλοντας συντριπτικά 

την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών.  

Τέλος φέρνω σαν τρίτο παράδειγμα το προσφυγικό, στο οποίο θα σταθώ λίγο 

περισσότερο. Το προσφυγικό πρόβλημα στην Ευρώπη στην σημερινή οξυμένη 

μορφή του (δηλαδή πέρα από την μεγάλη δημογραφική πίεση που προέρχεται από 

την αύξηση του πληθυσμού στις χώρες του «Τρίτου Κόσμου» και τους άλλους 

κλασσικούς pull και push μεταναστευτικούς παράγοντες) το δημιούργησαν κατά 

κύριο λόγο οι αποσταθεροποιητικοί πόλεμοι που προκάλεσε ή υποδαύλισε η 

Δύση με τους τοπικούς συμμάχους της στην εγγύτερη  περιοχή μας μετά την 

νικηφόρα γι’ αυτήν λήξη του ψυχρού πολέμου το 1989 στο κέντρο της Ευρώπης. 

Οι πόλεμοι αυτοί εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιφέρεια και ειδικά σε χώρες 

που ως αδέσμευτες πρόσκεινταν κάποτε στην Σοβιετική Ένωση.  

Το προσφυγικό σήμερα έχει γίνει μοχλός ενός δίδυμου εκβιασμού της Ελλάδας. 

Και από την Τουρκία, που μπορεί να ανοίξει ανά πάσα στιγμή τους κρουνούς, 

πλημμυρίζοντας την χώρα μας με πρόσφυγες και μετανάστες και επιφέροντας την 

εσωτερική της αποσταθεροποίηση. Και από την Ε.Ε. που μας κατηγορεί εναλλάξ 

είτε ότι δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ικανοποιητικά τα εξωτερικά σύνορα 

της Ευρώπης απέναντι στις προσφυγικές ροές είτε ότι δεν συμπεριφερόμαστε 

αρκούντως «ανθρωπιστικά» στους πρόσφυγες και μετανάστες που στέλνει 

καθημερινά η Τουρκία – και άρα ότι πρέπει να εκδιωχτούμε από την ζώνη του 

Σέγκεν, ότι δεν είμαστε «πολιτισμένη χώρα», ότι δεν είμαστε άξιοι υποστήριξης 

απέναντι στην Τουρκία, κλπ. Και ενώ κάποιοι απ’ τους Ευρωπαίους μας λένε 

«μπράβο» για τον φράχτη του Έβρου, ξεκαθαρίζουν όμως ότι δεν πρόκειται να 

δεχτούν πρόσφυγες, αν ο φράχτης δεν αντέξει την ασφυκτική πίεση, κάποιοι 

άλλοι μας ζητούν στο όνομα του «ανθρωπισμού» να ανοίξουμε διάπλατα τα 

σύνορα, για να έρθει μετά δήθεν η Ε.Ε. να πάρει από εκεί τους πρόσφυγες και να 

τους μοιράσει «δίκαια»  σ’ όλα τα κράτη-μέλη – γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό 
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δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ανάμεσα σ’ αυτήν την δεξιά Σκύλλα και την 

αριστερή Χάρυβδη της ευρωπαϊκής υποκρισίας κινδυνεύει σήμερα να συνθλιβεί 

το καρυδότσουφλο της Ελλάδας μέσα στην βαριά τρικυμία.  

Και ακριβώς το προσφυγικό δείχνει με παραστατικό τρόπο το βαθύ δίλημμα της 

χώρας μας μέσα στην Ε.Ε., το «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» που προανέφερα. 

Αν επιμείνουμε σ’ ένα ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου, είμαστε πιασμένοι στην παγίδα 

της χώρας πρώτης εξαναγκασμένης εισδοχής ως χώρας ασύλου που εισήγαγε η 

Συνθήκη του Δουβλίνου και που διαιωνίζεται μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. Αν 

καταγγείλουμε και εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, θα μείνουμε 

μόνοι μας με τους πρόσφυγες και δεν θα υπάρχει ούτε καν εκείνη η μικρή ελπίδα 

των μετεγκαταστάσεων που υπάρχει σήμερα και επιπλέον θα χάσουμε τα λεφτά 

για τους προσφυγικούς καταυλισμούς. Όσο μένουμε όμως, υπάρχει ισχυρό 

κίνητρο για να θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα κι άλλοι απελπισμένοι 

άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες, με την ελπίδα ότι από εδώ μπορεί να πάνε 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως είναι ο σκοπός τους. Αυτή η υπόλοιπη Ευρώπη 

όμως έχει φροντίσει να εξασφαλίσει τα νώτα της, σφραγίζοντας τα σύνορα από 

Βόρεια Μακεδονία (αλήθεια ποιο είναι το «ευχαριστώ» που βάλαμε την χώρα 

αυτή στο ΝΑΤΟ;) και πάνω και κλείνοντας ερμητικά στους πρόσφυγες τον 

«βαλκανικό διάδρομο» – κάτι που αποτελεί ουσιαστικά ένα „push back“ εις την 

νιοστή. Αναφορικά λοιπόν με τις αιτιάσεις της Δυτικής Ευρώπης κατά της 

Ελλάδας στο προσφυγικό για „push backs“ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

κανείς μια παραβολή: Είναι σαν να κατηγορείς κάποιον ότι διώχνει τις 

πεταλούδες με τα χέρια, ενώ εσύ ο ίδιος κάνεις προληπτικά εναντίον τους ευρεία 

χρήση χημικών, σκοτώνοντας όλες τις προνύμφες! Αλλά προφανώς έχει χαθεί το 

αίσθημα της ντροπής τόσο από κάποιους δεξιούς, όσο και από κάποιους 

αριστερούς Ευρωπαίους στο προσφυγικό. 

 

5. Τι κάνουμε λοιπόν;  

 

Εναλλακτική λύση από το να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει 

φυσικά. Και λόγω της ιστορικής μας πορείας μέσα στους δυτικούς θεσμούς επί 

δύο αιώνες, και λόγω των πολύ στενών πλέον οικονομικών διασυνδέσεων, και 

λόγω της επιθυμητής διήθησης του ελληνικού θεσμικού και λειτουργικού 

πλαισίου με πολιτιστικό περιεχόμενο από την δυτική Ευρώπη. Από την 

προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του ενδημικού 

πελατειασμού μέχρι τα εμβόλια κατά της πανδημίας του κορωνοϊού όρος 

επιτυχίας στην χώρα μας είναι η Ε.Ε. – δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς 

αυτό. 

Όμως η «μετακένωση» των μηνυμάτων της «σοφής Εσπερίας» στο εσωτερικό 

έχει όρια και δεν είναι καλό να γίνουμε όλοι «λωτοφάγοι» στο εξωτερικό, 

ξεχνώντας την πατρίδα μας. Μέσα στην Ε.Ε. δεν χρειάζεται να παραιτηθούμε από 
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την ιστορική μας ταυτότητα και την εθνική μας αξιοπρέπεια και να δεχτούμε 

«επιτροπεία» εκτός από τα οικονομικά και στα εθνικά μας θέματα. Μέσα στην 

Ε.Ε. δεν χρειάζεται να θεωρούν δεδομένη την συγκατάθεσή μας σε όλα, όπως 

γίνεται ως τώρα. Μέσα στην Ε.Ε. δεν χρειάζεται να αποσιωπούμε τα εγκλήματα 

κατά του διεθνούς δικαίου που διαπράττει η Τουρκία, για να μην ενοχλούμε τους 

εταίρους που θέλουν να της πουλάνε όπλα ή να προωθούν τις επενδύσεις τους. 

Στην ερώτηση γιατί είναι εξοπλισμένα τα νησιά του Αιγαίου η ρητή απάντηση 

πρέπει να είναι η μοίρα της Κύπρου και αυτό πρέπει να είναι πρώτο στην λίστα 

για να συζητηθούν «όλα τα θέματα», όπως ζητάει ο Ερντογάν. Ούτε η Τουρκία 

εξευμενίζεται με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας, όπως θα ήταν ο αφοπλισμός των 

ελληνικών νησιών, αλλά αντίθετα ανοίγει η όρεξή της για περισσότερα, κάτι που  

έχει αποδειχτεί επανειλημμένα, ούτε οι εταίροι θα πάψουν να μας ζητάνε να 

δώσουμε κι άλλα, για να έχουν αυτοί την ησυχία τους. Το ερώτημα είναι αν εμείς 

έχουμε την δυνατότητα να αντιπαραβάλουμε κάτι σ’ όλα αυτά.  

Σήμερα ανοίγονται ίσως κάποια νέα παράθυρα ευκαιρίας στις διεθνείς σχέσεις. 

Εάν δοθεί μια καινούρια δυνατότητα, μετά την αποπομπή του Ντόναλτ Τραμπ 

από την Ουάσιγκτον, στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, θα πρέπει να την 

εκμεταλλευτούμε αμέσως, για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς επιρροής σε 

βάρος μας εντός του δυτικού μπλοκ γενικότερα. Χωρίς αυταπάτες βέβαια για τις 

προθέσεις και τις δυνατότητες του νέου προέδρου Τζο Μπάϊντεν, ιδίως αν η 

Τουρκία θέσει τις υπηρεσίες της στην διάθεση του ΝΑΤΟ  κατά της Ρωσίας. Ο 

κόσμος γίνεται πιο σύνθετος και πιο επικίνδυνος. Εμμένοντας απ’ την άλλη στην 

Ε.Ε. και συντασσόμενοι μάλιστα μ’ αυτούς που ζητάνε την εμβάθυνσή της, δεν 

θα έπρεπε να διστάσουμε να πάρουμε θέση, αν δοθεί μια ευκαιρία ανατροπής των 

ενδοευρωπαϊκών ισορροπιών, π.χ. υπέρ της Γαλλίας που προσφέρει την πολεμική 

της ισχύ για την δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. 

Φυσικά η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει πρώτα-πρώτα σημαντικά την δική της 

αμυντική ικανότητα, χωρίς να περιμένει πολλά πράγματα από το εκκολαπτόμενο 

Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο που έχει περιορισμένες δυνατότητες. Στην 

εγγύτερη περιοχή μας πρέπει να εντείνουμε συμπράξεις με την Γαλλία, το 

Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

Σαουδική Αραβία, Μπαχρέϊν, Ιορδανία, Ιράκ κλπ.) που αντίκεινται εξ ίσου με μας 

στον τουρκικό νεοθωμανικό επεκτατισμό με την μορφή τριγωνικών ή άλλων 

σχημάτων – με σύνεση βέβαια και χωρίς να ξεχνάμε τους κανόνες της 

γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Και βέβαια χωρίς αυταπάτες για το ποιος 

θα πολεμήσει για μας αν χρειαστεί. Ταυτόχρονα πρέπει να εξομαλύνουμε την 

σχέση μας με την Ρωσία, που στο παρελθόν προστάτεψε επανειλημμένα την 

Κύπρο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά έμμεσα και την Ελλάδα έξω 

απ’ αυτό, και να μην τορπιλίσουμε την σχέση μας με την Κίνα, που ήταν η μόνη 

χώρα που έκανε μεγάλες επενδύσεις στην χώρα μας στην διάρκεια της δεκαετούς 

οικονομικής κρίσης και χρησιμοποιεί τα λιμάνια μας σήμερα για την διακίνηση 
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των προϊόντων της στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απέναντι στην Γερμανία η Ελλάδα 

θα μπορούσε να παίξει το χαρτί των πολεμικών αποζημιώσεων (και ειδικά του 

κατοχικού δανείου) που ανάγονται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολύ πιο 

δυναμικά απ’ ό,τι το κάνει μέχρι τώρα. Πρώτα-πρώτα εντός της Ε.Ε. 

αναζητώντας συμμάχους χωρίς πολιτικές, ηθικές ή άλλες αναστολές, π.χ. στην 

Ιταλία ή την Πολωνία που έχουν ανάλογα αιτήματα, και έπειτα και εκτός Ε.Ε. 

Όχι για να μοιράσουμε κάποια ψίχουλα στους απογόνους των γύρω στις 800.000 

ψυχές υπολογιζόμενων θυμάτων της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, αλλά για 

να υποχρεώσουμε την Γερμανία, που αρνείται μέχρι τώρα οποιαδήποτε 

συζήτηση, να σεβαστεί πρωτίστως το διεθνές δίκαιο. Στο προσφυγικό θα πρέπει 

να κάνουμε «φυγή μπροστά», λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους: Δεν είναι 

η Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες και η ακραία εφαρμογή της αρχής 

της μη-επαναπροώθησης όλων όσων επικαλούνται ψευδώς ή αληθώς την 

προσφυγική ιδιότητα ούτε η Συνθήκη του Δουβλίνου και ο κανόνας ότι χώρα 

ασύλου πρέπει να είναι η χώρα της πρώτης παράνομης εισόδου οι «κορωνίδες» 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι διαστάσεις μιας συνολικής 

συμπεριφοράς της Δύσης απέναντι σε ανθρώπους που οι πόλεμοι, που η ίδια 

προκαλεί ή συνδαυλίζει, τους γκρεμίζουν το σπίτι. Στο κεφάλαιο αυτό η Ευρώπη 

έχει πιαστεί στην δικιά της παγίδα και προσπαθεί να μετακυλήσει απλώς τα βάρη 

στις αδύναμες χώρες της περιφέρειας. Πρέπει να τολμήσουμε να πούμε στους 

συμμάχους μας ότι υπάρχουν καλλίτεροι τρόποι για να επηρεάσει κανείς θετικά 

τα πράγματα στην Μέση Ανατολή από τους πολέμους και εν πάσει περιπτώσει 

ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε εμείς το τίμημα αυτών των πολέμων. Αλλά 

βέβαια, το επαναλαμβάνω κι εδώ7, η Ελλάδα που είναι μέλος της Ε.Ε., είναι 

υποχρεωμένη να δεχτεί πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους, είτε συμφωνεί 

είτε όχι με τους πολέμους της Δύσης. Μόνο που κάποια στιγμή μπαίνει και για 

την χώρα μας το ζήτημα: salus populi suprema lex esto, η σωτηρία του λαού της 

είναι ο υπέρτατος νόμος. 

Για όλες αυτές τις ανατροπές, που είναι δύσκολες στον συνδυασμό τους, έχουν 

ρίσκο, απαιτούν σίγουρο χέρι και σπάνε κάποια ταμπού της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής, θα χρειαζόταν θάρρος και ομοψυχία στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν; Αμφιβάλλω και είμαι απαισιόδοξος για τα ελληνοτουρκικά. Το 

αρνάκι του μύθου του Αισώπου, που προσπαθούσε να κατευνάσει τον λύκο με 

«λογικά» επιχειρήματα, το καταβροχθίζει στο τέλος ο λύκος. Κινδυνεύουμε να 

 

7 Δες το άρθρο μου „Über die Flüchtlinge und über die Krise der Europäer“, δημοσιευμένο στο περιοδικό 
„Exantas“, Heft 25, Dezember 2016 (γερμανικά) και „Το προσφυγικό δίκαιο – Μια σφαιρική πολιτικο-
κοινωνιολογική ανάλυση», δημοσιευμένο στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», τεύχος 3/2018 (ελληνικά), – που 
μπορεί να τα διαβάσει κανείς με ευρεία περίληψη στην αντίστροφη γλώσσα στην δίγλωσση ιστοσελίδα www. 
Kostas Dimakopoulos – Kritische Gedanken/Κώστας Δημακόπουλος – Κριτικές Σκέψεις, Θεματική Ενότητα 
(Μενού) «Προσφυγικό και Μεταναστευτικό»/“Flüchtlinge und Migranten“. 

http://kostas-dimakopoulos.de/el/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf/
http://kostas-dimakopoulos.de/el/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf/
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πάθουμε κι εμείς τα ίδια σήμερα, έστω και χωρίς τον τυπικό διαμελισμό της 

χώρας που συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου. Εκτός κι αν αποφασίσουμε να 

αλλάξουμε επίπεδο, μετακινούμενοι σε άλλον αισώπειο μύθο, που θα είχε πιο 

ευνοϊκή έκβαση για μας. Και υπάρχουν και τέτοιοι αισώπειοι μύθοι. 

 

Κώστας Δημακόπουλος  

(www. Κώστας Δημακόπουλος - Κριτικές Σκέψεις)  

http://www.κώστασ/

