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Του

Χαρίδημου
Τσούκα*

Κρατήστε με μην τον σκοτώσω!
Στην ανάγκη μας να νιώσουμε αξιο έχει κάνει το παίδι σου μια αταξία. «Αν το φος, αλλά απάντηση δεν πήραν. Δεδομέ
πρεπείς θα πιστέψουμε τα πάντα
 ότι την επόμενη φορά ο Κοτζιάς
θα τραβήξει και πιστόλι. Αλλά οι
απειλές είναι δίκοπο μαχαίρι. Όταν είναι
αναξιόπιστες, δείχνουν όχι μόνο αναπο
(ρασισακότητα, αλλά καθιστούν τον χρήστη
τους ανυπόληπτο, αποθρασύνοντας τον
αντίπαλο.

Το εθνικό μας αίσθημα ικανοποιήθηκε,
υποθέτω. Νιώσαμε, επιτέλους, περήφανοι
ξανά. 0 υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κο
τζιάς προειδοποίησε την Άγκυρα: «Την
επόμενη φορά δεν θα υπάρξει ειρηνική
συμπεριφορά από την ελληνική πλευρά».
Το μήνυμα του ερμηνεύτηκε ως ένδειξη
«αυστηρότητας» προς την Τουρκία. Η γει
τονική χώρα ξέρει τώρα ότι οι τσαμπου
κάδες δεν περνάνε σε μας! Στην ανάγκη
μας να νιώσουμε αξιοπρεπείς θα πιστέ
ψουμε τα πάντα — όπ την επόμενη φορά
ο Κοτζιάς θα τραβήξει πιστόλι!
Το εννοούσε; Όταν ρωτήθηκε ποια θα
είναι η αντίδραση της Ελλάδας σε επι
πλέον περιστατικό εμβολισμού ελληνι
κού πλοίου από την Τουρκία, ο υπουρ
γός Εξωτερικών απάντησε: «Δεν θα το
ξανακάνει. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αυ
τό πρέπει να το ακούσουν οι Τούρκοι».
Εδώ, βλέπετε, η αποφασιστικότητα αρ
χίζει να κάμπτεται: ο κ. Κοτζιάς δεν δη
λώνει κατηγορηματικά προθέσειςαπει

λές («την επόμενη φορά θα αντιδράσου
με δυναμικά»), αλλά εκφράζεται προ
τρεπτικά — «δεν πρέπει να ξαναγίνει».
Αν είσαι Τούρκος στρατηγός, π μήνυμα
παίρνεις; Από τη μια μεριά ο αντίπαλος

σου (ο Ελληνας υπ. Εξωτερικών) σε απει
λεί, ενώ από την άλλη, εμμέσως, σε παρα
καλά  «μην το ξανακάνεις». Φαντάσου να

ξανακάνεις, θα μπας πμωρία», του λες. Και νου όπ οι απειλές του Κομμένου ήταν μια
μετά συμπληρώνεις: «Δεν πρέπει να το ξα φούσκα («κρατήστε με μην τον σκοτώσω!»),
νακάνεις». Η συμπληρωματική δήλωση γιατί να πάρει σοβαρά η Τουρκία τις δι
προτροπή προδίδει διστακτικότητα, εκπέ στακτικές απειλές του Κοτζιά;
Πιστεύει κανείς ότι η σημερινή, εξα
μπει παράκληση, δείχνει ότι δεν είσαι απο
σθενημένη
Ελλάδα της χρεοκοπίας, του
φασισμένος. Η απειλή σου δεν είναι αξιό
πιστη  γι' αυτό και το πιθανότερο είναι πολιπκού διχασμού, με μειούμενους διαρ
ότι θα αγνοηθεί. Πότε είναι μια απειλή κώς πόρους στις ένοπλες δυνάμεις, εξου
αξιόπιστη; Όταν δείχνεις ότι είσαι διατε
θειμένος να επωμιστείς κόστος προκειμέ
νου να επιφέρεις αλλαγή στη συμπεριφο
ρά του αντιπάλου. Η απειλή είναι ένας κα
νόνας απόκρισης, διατυπωθείς εκ των προ
τέρων, ο οποίος δηλώνει ότι θα τιμωρή
σεις κάποιον αν δράσει με τρόπο που δεν
σε βρίσκει σύμφωνο. Η απειλή διατυπώ
νεται προκειμένου να αλλάξεις τη συμπε
ριφορά του αντιπάλου: να μην κάνει αυτό
που θεωρείς επιζήμιο. Η περίφημη ρήση
του Τσώρτσιλ «αν θέλεις ειρήνη ετοιμάσου
για πόλεμο» σε αυτό αποσκοπεί. Είσαι δια
τεθειμένος να αναλάβεις το κόστος του πο
λέμου ακριβώς για να επιφέρεις αλλαγή
στη φιλοπόλεμη συμπεριφορά του αντι
πάλου. Πόσο αξιόπιστες είναι οι απειλές
της Ελλάδας; Ελάχιστα. 0 ίδιος ο κ. Κο
τζιάς μετατρέπει την αρχική του απειλή σε
προτροπήέκκληση—άρα εμφανίζεται δι
στακτικός. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο,
ο υπουργός Αμυνας Πάνος Κομμένος απά
ντησε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών κ.
Τσαβούσογλου: «Δεν υπάρχει θέμα να πα
τήσει ελληνικό νησί ο Τσαβούσογλου. Αν
θέλουν, ας δουν. Να δω πώς θα φύγουν
από εκεί αν πατήσουν το πόδι τους. Οποι
αδήποτε πρόκληση απαντάται». Ψεκασμένα
λόγια του αέρα! Οι Τούρκοι παραβιάζουν τα
χωρικά ύδατα, εμβόλισαν ελληνικό σκά

θενωμένους πολίτες, με ερασιτέχνες κυ
βερνήτες, η χώρα στην οποία ένας στους
τρεις αποφεύγει την υποχρεωτική στρά
τευση, έχει το σθένος να πολεμήσει; Αμφι
βάλλω. Η ελληνική ελίτ ούτε κέντρα υπο
δοχής μεταναστών δεν μπορεί να διαχει
ριστεί καλά, θα είναι σε θέση να διαχειρι
στεί πολεμική εμπλοκή; Αλλά ακόμα κι αν
είχαμε την αποφασιστικότητα να εμπλα
κούμε σε θερμό επεισόδιο, μας συμφέρει;
Αμφιβάλλω. Τότε, προς τι οι παλικαρισμοί;
Γιατί δεν περιοριζόμαστε σε έντονη δι
πλωματική γλώσσα και αντίστοιχες πρω
τοβουλίες; Οι απειλές είναι δίκοπο μαχαί
ρι. Όταν είναι αναξιόπιστες δείχνουν όχι
μόνο αναποφασιστικότητα, αλλά καθι
στούν τον χρήστη τους ανυπόληπτο, απο
θρασύνοντας τον αντίπαλο. Είναι κανόνας
στη στρατηγική: μην υιοθετείς απειλές που
δεν θα υλοποιήσεις. Απαιτείται σύνεση.
Απευθυνόμενος πέρυσι τέτοιες μέρες
στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο κ.
Κομμένος είπε: «Να του θυμίσουμε ότι πρω
θυπουργός δεν είναι ο Σημίτης αλλά ο Τσί
πρας, και υπουργός Εξωτερικών ο Κοτζιάς
και όχι ο Πάγκαλος, και υπουργός Αμυνας
εγώ». Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Υπουργός Αμυνας είναι ο Κομμένος!
* 0 κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκατ (www.htsoukas.com)
είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια
Κύπρου και Warwick
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