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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Όταν δεν δουλεύει το μυαλό
Η πόλη στην οποία έκανα το διδακτορικό μου
ονομάζεται Muncie. Βρίσκεται στην πολιτεία
Indiana, 47 μίλια βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Indianapolis και 230 μίλια νοτιοανατολικά
του Σικάγο. Το καλοκαίρι πιάνει 38° με 40° βαθμούς Κελσίου με υγρασία 70%. Το χειμώνα,
χιονίζει σχεδόν κάθε χρόνο στις 20 με 25 Δεκεμβρίου και από Ιανουάριο και πέρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους -20°.
Όταν πρωτοέφθασα στην πόλη ήταν μέσα Αυγούστου. Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση
είναι ότι 500 μέτρα πριν από το γνωστό εξάγωνο κόκκινο που γράφει STOP υπήρχε ένα κίτρινο τετράγωνο σήμα που έγραφε STOP AHEAD,
δηλαδή «μπροστά έχει stop». Δεν μπορούσα
να καταλάβω σε τι εξυπηρετούσε. «Αμερικάνικες υπερβολές» σκεφτόμουνα και δεν του έδινα καμία σημασία. Ήρθε όμως ο Ιανουάριος
και οι δρόμοι έπιαναν πάγο. Όπως πήγαινα σε
μια οδό που κατέληγε σε μια διασταύρωση με
μια κεντρική αρτηρία είδα το STOP από μια
απόσταση 50 μέτρων και, για να σταματήσω
εγκαίρως πάτησα το φρένο. Ο δρόμος είχε μια
ελαφριά κατηφόρα. Το αυτοκίνητο, όχι μόνο
δεν σταμάτησε, αλλά επιτάχυνε και διέσχισε το
STOP! Ήμουν πολύ τυχερός που εκείνη την
ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο. Να λοιπόν γιατί
υπήρχε εκείνο το κίτρινο STOP AHEAD που το
έβλεπα τον Αύγουστο και δεν του έδινα σημασία. Αν του είχα δώσει σημασία θα είχα 500 μέτρα περιθώριο να σταματήσω το αμάξι.
Ένα δεύτερο πράγμα που με μπέρδευε ήταν
τα σιδερένια βαρέλια. Δεξιά και αριστερά από
όλους τους αγροτικούς και τους δευτερεύοντες
δρόμους υπήρχαν κάθε 50 μέτρα, αυτά τα βαρέλια. Παρόλο που είχε έρθει ο χειμώνας, δεν
είχα καταλάβει γιατί υπήρχαν.
Ένα βράδυ του Φλεβάρη έπρεπε να διασχίσω
έναν αγροτικό δρόμο 15 μιλίων για να επιστρέψω στο σπίτι μου. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Η

θερμοκρασία ήταν στους -10° αλλά δεν φύσαγε. Με μεγάλη μου έκπληξη είδα ένα φαινόμενο που από τότε δεν έχω ξαναδεί. Υπήρχε μια
πολύ πυκνή ομίχλη που δεν περνούσε σε ύψος
το μισό μέτρο. Κατά τα άλλα η ατμόσφαιρα είχε μια απίστευτη διαύγεια. Μάλιστα, η πανσέληνος έκανε το τοπίο μαγικό.
Μαγικό, ναι, αλλά «πού είναι ο δρόμος»;! Το
μόνο που έβλεπα ήταν ένα στρώμα πάχνης. Μ’
έπιασε απελπισία. Πώς θα οδηγούσα; Πάνω
εκεί που ετοιμαζόμουν να περιμένω μέχρι να
διαλυθεί αυτό το πράγμα, εμφανίστηκε ο από
μηχανής θεός: Τα βαρέλια! Γι’ αυτό υπήρχαν
λοιπόν τα βαρέλια! Πράγματι, όταν σήκωσα το
βλέμμα μου είδα ότι τα βαρέλια που υπήρχαν
δεξιά και αριστερά έδειχναν το δρόμο.

7ος χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11-11.30
ακούτε ζωντανά από το διαδίκτυο
στο ραδιοφωνικό σταθμό
Κέντρο Καρδιάς 95
την εκπομπή
«Χαβαλές & Επιστήμη»
που κάνουμε
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη.
Η εκπομπή επαναλαμβάνεται
κάθε Σάββατο 11-11.30

Όταν σκέφτομαι ότι την περυσινή Πρωτοχρονιά οι τύχες μας ήταν στα
χέρια αυτών των δύο, έχω λόγους να πιστεύω πως η χρονιά που έρχεται θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Skype
(εκτός Αττικής)
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com
210-96 52 336

COOLMATTERTECHS
Υποστήριξη Υπολογιστών
210 422 5065
210 422 6665
6931 251 421

Το τρίγωνο των διαβόλων
Ο πρώτος από τους τρεις διαβόλους είναι ένας
κομπιναδόρος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει
διαπιστώσει ότι οι μπίζνες γίνονται πιο εύκολα
(και πιο …αποτελεσματικά) όταν είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι αυτό και χρησιμοποιεί ό,τι
θεμιτά και αθέμητα μέσα (κομπίνες) διαθέτει
για να διατηρηθεί στην εξουσία.
Ο δεύτερος είναι ένας εθνικιστής δικτάτορας
που πάσχει από την «τρέλα του μεγαλείου». Δεν
του αρκεί να είναι Σουλτάνος, θέλει να εκτοπίσει στη συνείδηση των Τούρκων τον Κεμάλ
Ατατούρκ και να πάρει τη θέση του στην ιστορία. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Χίτλερ
εκτός από τα μανιακά ξεσπάσματα που είχε ο
Αδόλφος.
Ο τρίτος είναι «μεγάλο μούτρο». Δεν είναι να
του έχεις εμπιστοσύνη ούτε για ένα ποτήρι νερό, διότι μπορεί να είναι …δηλητηριασμένο.
Προέρχεται από την KGB, δηλαδή τις μυστικές
υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης. Από το
1999, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ελέγχει
πλήρως με νομιμοφανή και αθέμητα μέσα τη
Ρωσία και …όχι μόνον. Δεν ξέρουμε αν ελέγχει
και τον «πλανητάρχη». (Το βάζω σε εισαγωγικά, διότι υπάρχει και η Κίνα).
Κι εμείς είμαστε ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις.
Ο Ερτογάν κρατάει τον Τραμπ από τα …συμφέροντα που έχει στην Τουρκία. Ο Τραμπ έχει διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην
Τουρκία συν δυο ουρανοξύστες στην Κωνσταντινούπολη. Αν βάλουμε στην άκρη την ευγενική διπλωματική γλώσσα, ο Ερτογάν σαν γνήσιος Τούρκος που κάνει παζάρια, αυτό που λέει
στον Τραμπ είναι: «Αν δεν μου κάνεις τα χατίρια, τώρα που είσαι πρόεδρος, όταν πάψεις να
είσαι πρόεδρος θα μάθεις να χορεύεις …τσιφτετέλι». Και ποια είναι αυτά τα «χατίρια»; Από
που να αρχίσει κανείς;
Του επιτρέπει να θεωρεί τα θαλάσσια σύνορα
της Κύπρου «ξέφραγο αμπέλι» και να κάνει γεωτρήσεις χωρίς να έχει καμία δικαιοδοσία. Του
επέτρεψε να αγοράσει τους πυραύλους S300
από τη Ρωσία η οποία όχι μόνον δεν ανήκει στο
ΝΑΤΟ, αλλά υποτίθεται ότι είναι το αντίπαλον
δέος. Μάλιστα, δικαιολογεί πλήρως τον Ερτογάν, λέγοντας ότι ο Ομπάμα φταίει που δεν πούλησε τα αντίστοιχα όπλα στην Τουρκία. Απέσυρε τα στρατεύματα από τα σύνορα Τουρκίας Συρίας εγκαταλείποντας του Κούρδους στο έλεος
των Τούρκων. Ενώ το Κογκρέσο αποδέχεται τη
σφαγή των Αρμενίων, ο Τραμπ αρνείται να την
επικυρώσει. Του επέτρεψε να κάνει συμμαχία
με μια αμφισβητούμενη για τη νομιμότητά της
κυβέρνηση της Λιβύης και να στείλει στρατεύματα. Του επιτρέπει, σαν προέκταση αυτής της
συμμαχίας να χαράζει δικούς του αυθαίρετους
χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου που παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Τώρα μάλιστα, απειλεί στα ίσα την Αμερική ότι, έτσι και
δεν τους δώσουν τα μαχητικά αεροπλάνα F35
θα τους πετάξει έξω από την βάση του Ινσιρλίκ
στην οποία οι ΗΠΑ διατηρούν πυρηνικά όπλα.
Αυτά είναι τα πολύ φανερά. Και όλα αυτά χωρίς

ν’ αντιμετωπίζει, μέχρι τώρα, τις συνέπειες.
Αυτά για τη σχέση Ερτογάν Τραμπ. Και ο Πούτιν; Έχω την εντύπωση πως αυτός κινεί τα νήματα, μ’ έναν αριστοτεχνικά έξυπνο τρόπο,
όπου οι παρεμβάσεις της Ρωσίας δεν φαίνονται.
Αν όμως κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα,
γίνεται φανερό ότι ο Πούτιν από όλα αυτά βγαίνει κερδισμένος. Για παράδειγμα: Όταν ο Ερτογάν προχώρησε 30 μίλια μέσα στο Συριακό έδαφος διώχνοντας του Κούρδους (που επέβαλε
στο ΝΑΤΟ να τους αποκαλούν «τρομοκράτες»)
του άνοιξε η όρεξη και ετοιμαζόταν να προχωρήσει κι άλλο. Μόλις ο τακτικός στρατός της
Συρίας κινήθηκε προς τα σύνορα, ο Ερτογάν
έβαλε την ουρά στα σκέλια και αποχώρησε.
Γιατί; Διότι η κυβέρνηση Άσαντ στηρίζεται από
τον Πούτιν. Και τι έγινε μετά; Ενώ οι Αμερικάνοι αποχώρησαν, τη θέση τους πήραν οι Ρώσοι!
Εδώ έχουμε μια χάρη που έκανε ο Τραμπ στον
Πούτιν, μέσω Ερτογάν.
Η συνεργασία Ερτογάν με τον Τραμπ είναι
ολοφάνερη. Η σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν
μπορεί να κριθεί από τα αποτελέσματα. Ο Πούτιν βγαίνει πάντα κερδισμένος. Ένα παράδειγμα
είναι αυτό που αναφέραμε πιο πάνω: Από το
πουθενά, εκεί που οι Αμερικάνοι ήλεγχαν την
περιοχή των Κούρδων, τώρα την ελέγχει ο Πούτιν. Ποια χάρη του ξεπλήρωσε ο Τραμπ; Μήπως
τη συμμετοχή της Ρωσίας στον προεκλογικό
αγώνα από τον οποίο προέκυψε Πρόεδρος;
Εκεί που τα πράγματα είναι θολά, είναι στη σχέση ανάμεσα στον Ερτογάν και τον Πούτιν. Από
τη μια, η Ρωσία πουλάει στρατηγικά όπλα στην
Τουρκία και έχει αναλάβει την κατασκευή ενός
πυρηνικού εργοστασίου. Όταν οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ αρνούνται να δώσουν στους Τούρκους
τα μαχητικά αεροπλάνα F35 σαν αντίποινα για
την αγορά των S300, ο Πούτιν είναι πρόθυμος
να καλύψει το κενό.
Από την άλλη σε θέματα όπως είναι η Συρία
και η Λιβύη ο Πούτιν είναι απέναντι στον Ερτογάν. Αναχαίτισε τον επεκτατισμό του στη Συρία
με τη μετακίνηση Συριακών στρατευμάτων του
Άσαντ στην επίμαχη περιοχή. Ο Ερτογάν ξέρει
ότι πίσω από τον Άσαντ είναι ο Πούτιν. Επίσης,
δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο Τρίπολης - Τουρκίας. Στις προθέσεις του Ερτογάν να στείλει
τουρκικά στρατεύματα στη Λιβύη είναι αντίθετος. Μ’ άλλα λόγια, η θέση του Πούτιν απέναντι
στον Ερτογάν είναι: «Σου πουλάω ό,τι όπλα θέλεις, αλλά ως εκεί». Δηλαδή συνεργάζεται μαζί
του όπου είναι να πουλήσει. Δεν συμμερίζεται
όμως την εξωτερική του πολιτική στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι αντίθετος.
Αυτό είναι το «τρίγωνο των διαβόλων». Η σχέση Τραμπ - Ερτογάν είναι η πιο φανερή από τις
τρεις. Οι σχέσεις Πούτιν - Τραμπ είναι προς διερεύνηση. Οι σχέσεις Πούτιν - Ερτογάν είναι
αντιφατικές. Δυστυχώς, η στάση του Ερτογάν
απέναντί στην Ελλάδα μας βάζει στο κέντρο του
τριγώνου. Το θέμα δεν είναι τι θα ανακοινωθεί
μετά την συνάντηση του Μητσοτάκη με τον
Τραμπ, αλλά τι θα γίνει στην πράξη. Θα υπάρξει
κάποια φανερή και συγκεκριμένη αλλαγή η
οποία θα μας βγάλει από το τρίγωνο των διαβό-

λων; Από ενθαρρυντικές διπλωματικές ανακοινώσεις είμαστε χορτάτοι. Για παράδειγμα σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ από τη Τουρκία.
Και λοιπόν; Γίνεται τίποτα στην πράξη;

ΕΛΛΑΣ
Βέβαια, είμαστε κι εμείς άξιοι της τύχης μας.
Οι Τούρκοι πρώτα εξασφαλίζουν τι θα πάρουν
και μετά δίνουν. Εμείς κάνουμε το αντίθετο.
Πρώτα δίνουμε και μετά περιμένουμε να πάρουμε. Για παράδειγμα πριν λίγους μήνες ανανεώσαμε τις συμβάσεις για τις βάσεις του
ΝΑΤΟ στη Σητεία, τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη. Τι πήραμε; Θετικές διπλωματικές
ανακοινώσεις. Αν είμασταν «Τούρκοι» θα είχαμε θέσει το θέμα ως εξής: « Τι θα μας δώσετε για
να ανανεώσουμε τις συμβάσεις για αυτές τις
τρεις βάσεις»; Εκεί θα είχαμε συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Τώρα, ο Ερτογάν φτιάχνει χάρτες που αγνοούν την ύπαρξη της Κρήτης κι
εμείς τι κάνουμε; Ελπίζουμε σε μια Ευρωπαϊκή
και μια Νατοϊκή συμπαράσταση. Από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ τι ελπίζουμε; Να
βάλει φρένο ο Τραμπ στον Ερτογάν; Κούνια
που μας κούναγε.
Η μόνη μας πραγματική ελπίδα (ή ψευδαίσθηση) είναι τα συστήματα checks and balances
(ελέγχων και ισορροπιών) των ΗΠΑ να οδηγήσουν στην καθαίρεση αυτού του λαϊκιστή μπίζνεσμαν. Όσο αυτός θα είναι στην εξουσία, θα είναι δύσκολο να ελπίζουμε σε μια καλύτερη σχέση με την Τουρκία.

Η ιστοσελίδα μας
www.pinteris.gr
καθώς και η Εφημεριδούλα
από τον Φεβρουάριο του 2020
αλλάζουν μορφή.
Το Site
www.pinteris.gr
σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από

