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Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο
ταν πριν από λίγες ηµέρες -µε αφορ-
µή την εισβολή της Τουρκίας στη βό-
ρεια Συρία- ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε και πάλι τους 
Ευρωπαίους πως θα τους στείλει 3,6 εκατοµµύ-
ρια πρόσφυγες, ένα ρίγος διαπέρασε και πά-
λι τα υψηλόβαθµα στελέχη της γερµανικής κυ-
βέρνησης. Στο Βερολίνο τρέµουν στην κυριολε-
ξία µπροστά σε µια τέτοια πιθανότητα, που θα 
ανέτρεπε πολλά δεδοµένα στην πολιτική σκη-
νή της Γερµανίας, αλλά και στην κοινωνία της. 
Την ίδια ώρα, ενώ η Γερµανία έχει εξαγγείλει 
εµπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία, µετά 
και τα τελευταία γεγονότα στη Συρία, ένα µεγά-
λο πρότζεκτ φαίνεται να εξαιρείται αυτών των 
µέτρων: τα υποβρύχια U214, τα οποία κατα-
σκευάζουν από κοινού γερµανική και τουρκι-
κή εταιρεία και που -σύµφωνα µε Γερµανούς 
πολιτικούς- απειλούν να ανατρέψουν τις ισορ-
ροπίες στο Αιγαίο αλλά και στην ανατολική Με-
σόγειο γενικότερα.

Ο Χορστ Ζεεχόφερ, υπουργός Εσωτερικών 
της Γερµανίας, επισκέφτηκε πρόσφατα την 
Αγκυρα, όπου και είχε συναντήσεις µε ανώ-
τατους Τούρκους αξιωµατούχους -ανάµεσά 
τους και τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. 

Στην επίσκεψη αυτή, εντύπωση προκάλεσαν 
οι δηλώσεις Ζεεχόφερ. Παρά το γεγονός ότι εδώ 
και πολλές εβδοµάδες παρατηρούνται ιδιαίτε-
ρα αυξηµένες ροές µεταναστών και προσφύ-
γων προς την Ελλάδα, ο Ζεεχόφερ δεν έκανε 
καµία αναφορά στο θέµα. Αντίθετα, έπλεξε το 
εγκώµιο της Τουρκίας για τη «σηµαντική συµ-
βολή της στο προσφυγικό».

Παράλληλα, το Βερολίνο προβαίνει σε συνε-
χείς επικρίσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για 
το γεγονός ότι δεν προχωρά στις επαναπροω-
θήσεις, όπως αυτές έχουν συµφωνηθεί µετα-
ξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, και για τους αργούς ρυθ-
µούς όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου. Κά-
τι βέβαια που και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση 
παραδέχεται και έχει τονίσει πως θα αλλάξει. 
Λίγες ηµέρες µετά την επίσκεψη του Γερµανού 
υπουργού Εσωτερικών και ενώ η Τουρκία εί-
χε πλέον εισβάλει στη βόρεια Συρία, η Αγκελα 
Μέρκελ εκφώνησε οµιλία στο γερµανικό Κοι-
νοβούλιο. Αφού επέκρινε την τουρκική εισβολή 
στη Συρία και ζήτησε αυτή να σταµατήσει αµέ-
σως, η καγκελάριος αναφέρθηκε στο θέµα του 

Υπέκυψαν 
στους εκβιασµούς
της Aγκυρας
Το Βερολίνο και η Μέρκελ δίνουν γην και 
ύδωρ στην Τουρκία για το προσφυγικό και 
συνεχίζουν να την εξοπλίζουν. Εξαίρεσαν 
από τις κυρώσεις τα υποβρύχια U214

Αµερικανικά ναι, «εθνικά» όχι
ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ότι όσοι χειροκρότησαν την ανανέω-
ση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας παραμονής και 
επέκτασης των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα, όσοι λάτρεψαν τον κ. Πομπέο κατά την επίσκεψή 
του στην Αθήνα εκθειάζοντας την «ομπρέλα ασφαλείας» 
που (δήθεν) διασφαλίζει στην πατρίδα μας η σχέση της 
με τις ΗΠΑ, δεν έχουν… αντιληφθεί τι υφίστανται άλλοι… 
αγαπημένοι των ΗΠΑ. Π.χ. οι Κούρδοι. Ας υποθέσουμε, 
επίσης, ότι λόγω του ήχου από τα χειροκροτήματά τους 
προς τον κ. Πομπέο δεν άκουσαν πως -ακριβώς εκείνες 
τις ώρες που ήταν εδώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερι-
κών- η Τουρκία παραβίασε την ΑΟΖ της Κύπρου. Πώς να 
υποθέσουμε, όμως, πως δεν γνωρίζουν ότι:

 Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ ήταν όταν συνέβαιναν τα Σεπτεμ-
βριανά του ’55 στην Κωνσταντινούπολη.

 Η Ελλάδα πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ ήταν όταν ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου άκουγε 

το ’65 τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζόνσον να του λέει στον 
Λευκό Οίκο «έχω γραμμένο το Σύνταγμά σας στα…».

 Η Ελλάδα πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
ήταν όταν εισερχόταν -με τη δική τους «ιατρική» φροντί-
δα- στον επταετή «γύψο» το ’67. 

 Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ ήταν και σύμμαχος των ΗΠΑ 
όταν το ’74 ο «Αττίλας» έμπαινε -και παραμένει- στην Κύ-
προ. 

 Η Ελλάδα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ είναι που είδε τα 
Ιμια του 1996 να καταλήγουν έναν χρόνο αργότερα στην 
αμερικανο-νατοϊκή συμφωνία της Μαδρίτης για τα «νόμι-
μα και ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας στο Αιγαίο. 
Συμπέρασμα: Μόνο όποιος δεν θέλει να δει «δεν βλέ-
πει». Και στην πολιτική εκείνοι που συνήθως παριστά-
νουν ότι «δεν βλέπουν» είναι όσοι πιάνονται επ’ αυτοφό-
ρω να βαφτίζουν «εθνικά» τα δικά τους, τα στενά,  ιδιοτε-
λή, ταξικά συμφέροντα. 
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η άποψη

όπλο το προσφυγικό και για τον λόγο αυτόν η 
Γερµανία δεν συναινεί σε σκληρότερα µέτρα, 
ακόµη και οικονοµικά, εναντίον της Αγκυρας.

Την ίδια στιγµή, αξιωµατούχοι της καγκελαρί-
ας δηλώνουν πως πρέπει να συνεχιστεί η χρη-
µατοδότηση της Αγκυρας, όπως προβλέπει η 
συµφωνία µε την Ε.Ε., για τους ήδη υπάρχο-
ντες πρόσφυγες στην Τουρκία, που υπολογίζο-
νται γύρω στα 4 εκατοµµύρια - ως προς αυτό 
υπάρχει συναίνεση και από την Αθήνα, αλλά 
και από την πλειονότητα των εταίρων.

Γερµανοί αναλυτές, αναφερόµενοι στην ήπια 
στάση που ακολουθεί το Βερολίνο και στην πο-
λιτική εξευµενισµού της Αγκυρας, παρατηρούν 
πως στην πραγµατικότητα πίσω από τη στρατη-
γική αυτή κρύβεται ο µεγάλος φόβος της γερ-
µανικής κυβέρνησης για τις απειλές Ερντογάν. 
Εκτιµούν πως ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ανε-
ξέλεγκτος, απρόβλεπτος και σε µια έκρηξη µε-
γαλοµανίας του θα µπορούσε να κάνει πραγ-
µατικότητα τις απειλές του, µιας και δείχνει να 
µη φοβάται ούτε τις µεγάλες δυνάµεις, ΗΠΑ 
και Ρωσία, πόσο µάλλον την Ε.Ε., που δείχνει 
να εφαρµόζει µια κοινή εξωτερική πολιτική. Οι 
απειλές αυτές θα είχαν ολέθρια αποτελέσµατα 
για ολόκληρη την Ευρώπη, πρωτίστως για τις 
χώρες που βρίσκονται στο πρώτο µέτωπο, όπως 
είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και για τις 
χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, 
όπως είναι η Γερµανία, που είναι και η βασική 
χώρα προορισµού προσφύγων και µεταναστών.

Η Γερµανία, µε αφορµή την τουρκική εισβο-
λή στη Συρία, εξήγγειλε για ακόµα µία φορά 
-την τρίτη από το 2016- την επιβολή εµπάργκο 
πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Ηδη ισχύ-
ουν ένα εµπάργκο από το 2016 και ένα από το 
2017 και ουσιαστικά είναι πολλοί λίγοι οι τύποι 
αµυντικού υλικού που πηγαίνουν από τη Γερ-
µανία προς την Τουρκία. Την προηγούµενη Πέ-
µπτη έγινε γνωστό στο γερµανικό Κοινοβούλιο 
-µετά από ερώτηση και σχετική απάντηση του 
υπουργείου Ανάπτυξης- ότι η Γερµανία τους 
πρώτους οκτώ µήνες του 2019 εξήγαγε στην 
Τουρκία αµυντικό υλικό της τάξης των 250 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. Τα 190 εκατοµµύρια από αυ-
τά αφορούν ένα και µόνο πρότζεκτ, αυτό της 
συµπαραγωγής µε την Τουρκία του υποβρυ-
χίου U214, ανάλογου µε αυτά που έχει η Ελλά-
δα στην κατοχή της.

Το εµπάργκο
Η νέα εξαγγελία της Γερµανίας για εµπάργκο 
πώλησης όπλων προς την Τουρκία αναφέρει 
πως δεν θα πωληθούν όπλα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εκεί από την Τουρκία, αλλά 
και ότι δεν θα υπάρξουν νέες παραγγελίες. Μέ-
χρι στιγµής, όλα δείχνουν πως από το εµπάρ-
γκο αυτό εξαιρείται η συµπαραγωγή των υπο-
βρυχίων. Πρόκειται για συµφωνία που έγινε το 
2019 και αφορά την κοινή συµπαραγωγή έξι 
υποβρυχίων του τύπου αυτού από την εταιρεία 
ThyssenKrup Maritime Systems.

Tο γερµανικό ∆ηµόσιο, δε, έχει εγγυηθεί µε 
2,5 δισ. ευρώ τη συµπαραγωγή αυτή. Από τα 
έξι υποβρύχια ήδη ολοκληρώνεται η κατασκευή 
ενός. ∆ηλαδή, οι Γερµανοί παρέχουν την τεχνο-
γνωσία και τα υλικά και οι Τούρκοι ουσιαστι-
κά προχωρούν στη συναρµολόγηση. Το πόσο 
απειλητικά είναι τα υποβρύχια αυτά προκύπτει 
από τις δηλώσεις της Σερίµ Νταγκντελέν, βου-
λευτή του κόµµατος της Αριστεράς.

Οπως ανέφερε, «τα υποβρύχια αυτά είναι το 
απόλυτο όπλο υποστήριξης της τουρκικής επι-
θετικής πολιτικής στην ανατολική Μεσόγειο». 
Ενώ συνέχισε λέγοντας «η γερµανική κυβέρνη-
ση θα είναι συνυπεύθυνη αν αυτά τα όπλα χρη-
σιµοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Πρέπει να το σταµατήσουµε».

Να σηµειωθεί πως το θέµα αυτό έχει κατά 
καιρούς τεθεί στο Βερολίνο και από την ελλη-
νική και από την κυπριακή πλευρά, δίχως να 
έχουν ποτέ δοθεί σαφείς απαντήσεις.

προσφυγικού, πλέκοντας µε τη σειρά της το εγκώµιο της Τουρκίας για τη στάση 
που τηρεί, λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι τεράστια η ανθρωπιστική συµβολή 
της Τουρκίας στο προσφυγικό».Η καγκελάριος Μέρκελ είπε πως πρέπει να συ-
νεχιστεί η συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, γιατί -όπως υπογράµµισε- «αυτή σώζει ζω-
ές», για να εισπράξει τα πυρά σύσσωµης της αντιπολίτευσης, που την κατηγο-
ρεί πως ο Ερντογάν εκβιάζει τη Γερµανία και τους Ευρωπαίους γενικότερα µε 


