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  ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα µε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το επίκεντρο των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων µετατοπίζεται σε δύο κυρίως 
ζητήµατα: στην επανενεργοποίηση των Μέτρων Οικοδό-
µησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) στο στρατιωτικό επίπεδο και 
στην προσπάθεια εξεύρεσης σύ-
γκλισης ανάµεσα σε Ελλάδα και 
Τουρκία όσον αφορά τη συνθή-
κη ασφάλειας και εγγυήσεων στο 
Κυπριακό. 

Οσον αφορά τα ΜΟΕ, τη σκυ-
τάλη παίρνουν οι δύο υπουργοί 
Αµυνας Ευάγγελος Αποστολάκης 
και Χουλουσί Ακάρ, που θα έχουν 

την ευκαιρία για µια πρώτη συνάντηση στο πε-
ριθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ την ερχόµε-
νη Τετάρτη. Το ζητούµενο για την ελληνική 
πλευρά είναι σε πρώτη φάση να συµφωνη-
θεί η επανενεργοποίηση των ΜΟΕ που πε-
ριλαµβάνονταν στο µνηµόνιο Παπούλια - 
Γιλµάζ του 1998 και που έχουν ατονήσει 
στην πράξη τα τελευταία χρόνια (και ει-
δικά από το 2014 και µετά). Ωστόσο, οι 
ελληνικές φιλοδοξίες δεν περιορίζονται 
εκεί, η Αθήνα θέλει και νέα ΜΟΕ που 
θα ανταποκρίνονται στην κατάσταση 
που έχει δηµιουργηθεί στο Αιγαίο τα 
τελευταία χρόνια. Ο Αλ. Τσίπρας πήγε 

στην Αγκυρα πολύ καλά προετοιµασµέ-
νος για το θέµα αυτό και, παρά το γεγονός 

ότι η συζήτηση, όπως διαβεβαιώνουν κυ-
βερνητικές πηγές, δεν µπήκε σε τεχνικές λε-

πτοµέρειες, αυτό που βγήκε από τη συνάντη-
ση είναι ότι οι δύο υπουργοί Αµυνας θα έχουν 

την ευχέρεια να συζητήσουν αυτό το θέµα στις 
επόµενες συναντήσεις τους. 
Στη συµφωνία επί των ΜΟΕ, που ήταν ο πρω-

ταρχικός στόχος της Αθήνας, εδράζεται η αισιοδοξία 
της ελληνικής αποστολής για επανεκκίνηση των ελλη-

νοτουρκικών σχέσεων, που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε 
βάθος χρόνου και σε επανάληψη των διερευνητικών επα-
φών. Ωστόσο, όπως έλεγαν στελέχη της ελληνικής αποστο-
λής, αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί µε έµπρακτη αποκλιµά-
κωση της έντασης στο Αιγαίο. Ενα πρώτο δείγµα γραφής 

από τη γείτονα περιµένει η Αθή-
να στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά 
τη διεξαγωγή της µεγάλης αερο-
ναυτικής τουρκικής άσκησης «Γα-
λάζια Πατρίδα» (27/2-3/3).

Θετικά αξιολογούν στην κυβέρ-
νηση και τη στάση του Ερντογάν 
στο Κυπριακό, µε δεδοµένο πως 
όλο το προηγούµενο διάστηµα 

είχε αρνηθεί τη διερεύνηση τυχόν συγκλίσεων ανάµεσα 
σε Ελλάδα και Τουρκία στο θέµα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων, κάτι που ο Αλ. Τσίπρας θεωρούσε προϋπό-
θεση ώστε η διαπραγµάτευση να έχει επιτυχία. Αυτή τη 
φορά το αποδέχθηκε και έτσι το πρώτο βήµα θα είναι η 
συνάντηση του γ.γ. του ΥΠΕΞ ∆ηµήτρη Παρασκευόπου-
λου µε τον Τούρκο οµόλογό του και, αν αυτή αποφέρει 
καρπούς, θα ακολουθήσει συνάντηση του Γιώργου Κα-
τρούγκαλου µε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Επίσης, 
στο πρωθυπουργικό επιτελείο σηµείωναν µε νόηµα πως 
ο Ερντογάν προτίµησε να κρατήσει χαµηλούς τόνους σε 
ό,τι αφορά το Κυπριακό, τόσο στη συνάντηση όσο και 
στις δηµόσιες δηλώσεις του, όταν και αναφέρθηκε µό-
νο στην πολιτική ισότητα που ζητούν οι Τουρκοκύπριοι. 
Ενα συµπέρασµα της ελληνικής πλευράς ήταν πως, παρά 
τις φραστικές απειλές, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να προ-
χωρήσει σε κάποια πρόκληση στην κυπριακή ΑΟΖ ως το 
καλοκαίρι, όταν και αναµένεται να ξαναρχίσουν επίσηµα 
οι συνοµιλίες. Ο πρωθυπουργός, πάντως, έθεσε το ζήτη-
µα των ερευνών υδρογονανθράκων της ανατολικής Με-
σογείου στη συνάντηση, ενώ ξεκαθάρισε στην τουρκική 
πλευρά πως η Αθήνα ζητεί  λύση του Κυπριακού στο πλαί-
σιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και της διζωνικής δικοινο-
τικής οµοσπονδίας και δεν πρόκειται να µπει σε συζήτη-
ση για λύση δύο κρατών.

Αισιοδοξία στην Αθήνα
για επανεκκίνηση 

των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων

Πώς αποτιμά η ελληνική 
πλευρά τα αποτελέσματα 

της επίσκεψης Τσίπρα 
στην Τουρκία
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τικό µέχρι τον Οκτώβριο.
 Πύραυλος ATMACA µε εµβέλεια 

110 ναυτικά µίλια. Βρίσκεται πλέον 
σε στάδιο τελικών δοκιµών. Θα εξο-
πλίσει φρεγάτες του στόλου και στη 
συνέχεια θα κατασκευαστεί και πα-
ραλλαγή του, που θα µπορεί να εκτο-
ξεύεται από συστοιχίες στην ξηρά.

 Ετοιµο είναι και το ραντάρ 
CAFRAD που θα τοποθετηθεί σε 
φρεγάτες. Εµβέλεια 450 χιλιόµετρα, 
µε δυνατότητες εντοπισµού drones.

Αεροπορία
 Παρέλαβε 10 UAV ANKA.
 F-35: Παρά τα όσα λέγονται, γρά-

φονται και ακούγονται, όλα κυλούν 
κανονικά για το πρόγραµµα παρα-
δόσεων των πρώτων F-35 στην Τουρ-
κία µέχρι το τέλος του 2019. Το κυρι-
ότερο στοιχείο είναι ότι η εκπαίδευ-
ση των ιπταµένων και των µηχανι-
κών στις ΗΠΑ συνεχίζεται χωρίς κα-
νένα πρόβληµα.

 Ολοκληρώθηκαν οι επιχει-
ρησιακές δοκιµές του «εθνι-
κού» πυραύλου SOM. Η 
πιο «προχωρηµένη» έκδο-
σή του θα ενσωµατωθεί 
στον οπλισµό του F-35.

 Η τουρκική αερο-
πορία έχει παραλά-
βει και αναµένει να 
παραλάβει σύγ-
χρονα βλήµατα 
«εθνικής κατα-
σκευής» µε εµ-
βέλεια που ξε-
περνά τα 50 
ναυτικά µίλια.

 Ερώτηµα 
παραµένει 
το θέµα της 
αεράµυνας. 
Η Τουρκία 
επιµένει ότι 
θα  πάρε ι 
S-400,  αλ-
λά υπάρ-
χουν και οι 
Patriot.
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