
4  Realnews  www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

«∆εν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια νέα ευρωτουρκική ατζέντα, 
εάν δεν περιέχει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην περιο-
χή», διαμήνυσε στην Αγκελα Μέρκελ ο Ελληνας πρωθυπουργός

Συνάντηση 
με Μέρκελ

 T 
ούρκοι» µε τον Ταγίπ Ερντογάν και 
την αστάθεια που προκαλεί σε Αιγαίο 
και Κύπρο έχουν γίνει Βρυξέλλες και 

Ουάσιγκτον, καθώς η τουρκική προκλητικό-
τητα στην περιοχή προϊδεάζει όχι απλώς για 
ένα «θερµό επεισόδιο», αλλά και για πολεµι-
κές καταστάσεις.

Η Ουάσιγκτον, παρά τις προσπάθειες που γί-
νονται για την -σχετική έστω- εξοµάλυνση των 
σχέσεών της µε την Αγκυρα, κατανοεί πως η 
κατάσταση σε Αιγαίο και Κύπρο ενδέχεται να 
προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην περιο-
χή και να καταστήσει τον σουλτάνο ακόµα πιο 
ανεξέλεγκτο απ’ ό,τι είναι τώρα.

Οπως, µάλιστα, αποκαλύπτει σήµερα η 
Realnews, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Ρεξ Τίλερσον, κατά την πρόσφατη επίσκεψή 

του στην Αγκυρα, έστειλε αυστηρό µήνυµα στον Τούρκο οµόλογό του Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. «Πρέπει να τερµατιστεί η διπλωµατία των κανονιοφόρων», εί-
πε χαρακτηριστικά ο Ρ. Τίλερσον, που ενηµερώθηκε και από τον Αµερικανό πρέ-
σβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος µετέβη επί τούτου στην τουρκική πρω-
τεύουσα, ότι ο κίνδυνος για ένα θερµό επεισόδιο στο Αιγαίο είναι κάτι παραπά-
νω από υπαρκτός. Η Αθήνα πληροφορήθηκε για την αµερικανική παρέµβαση 
προς την κυβέρνηση Ερντογάν και εµφανίζεται ικανοποιηµένη από την εξέλιξη, 
έστω και αν γνωρίζει ότι οι δυνατότητες πίεσης της Ουάσιγκτον προς την Αγκυ-
ρα για την εξοµάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν είναι το ίδιο αποτε-
λεσµατική όσο ήταν παλαιότερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, προειδοποιεί τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η 
Αθήνα δεν πρόκειται να υιοθετήσει και να αποδεχθεί τη δηµιουργία ενός «νέου 
ευρωτουρκικού πλαισίου συνεργασίας», εφόσον αυτό δεν εµπεριέχει ως προϋ-
πόθεση τον σεβασµό του διεθνούς δικαίου από την Αγκυρα όσον αφορά το Αι-
γαίο και την Κύπρο.

«∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή µια νέα ευρωτουρκική ατζέντα, εάν δεν περιέ-
χει τον σεβασµό του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις 

µικό πλαίσιο που έχουν δηµιουργήσει η κρίση 
και τα µνηµόνια. Εντός της εβδοµάδας αναµέ-
νονται στην Ελλάδα οι αρµόδιοι παράγοντες 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες, προκειµένου να 
συµφωνηθεί το οικονοµικό πλαίσιο για τον εκ-
συγχρονισµό των F-16 της Πολεµικής µας Αε-
ροπορίας. Στο Πεντάγωνο, µάλιστα, εκφράζε-
ται βεβαιότητα για την επίτευξη συµφωνίας, 
ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αµυ-
νας διαµηνύει πως δεν πρόκειται σε καµιά πε-
ρίπτωση να φοβηθεί από το κλίµα των σκαν-
δάλων που επικρατεί στη χώρα και ότι από τη 
στιγµή που θα γίνουν όλα υπό καθεστώς νοµι-
µότητας και µε την προβλεπόµενη διαφάνεια, 
δεν θα έχει κανένα δισταγµό να βάλει την υπο-
γραφή της κάτω από τη συµφωνία. Σχεδόν βε-
βαία θεωρείται, επίσης, η αγορά των δυο φρε-
γατών από τη Γαλλία, γεγονός που θα διασφα-
λίζει και την ουσιαστικότερη στήριξη του Εµα-
νουέλ Μακρόν στη χώρα µας. Ούτως ή άλ-
λως, το κλίµα έντασης που δηµιουργείται στο 
Αιγαίο και στην Κύπρο επαναφέρει µετά από 
χρόνια στο προσκήνιο τη συζήτηση περί ανά-
γκης αύξησης του κονδυλίου για τους εξοπλι-
σµούς, παρότι στην εποχή των µνηµονίων µια 
τέτοια εξέλιξη δεν είναι επιτρεπτή. Μεταξύ των 
προτάσεων που συζητούνται σε ανώτατο και 
σε τελείως εµπιστευτικό επίπεδο είναι πως εάν 
χρειαστεί να υπάρξουν νέοι εξοπλισµοί, αυτό 
µπορεί να γίνει µε ένα οπισθοβαρές πρόγραµ-
µα πληρωµών, µε τα µεγαλύτερα ποσά να µε-

τακυλίονται στο τέλος του προγράµµατος. Το 
Μαξίµου, πάντως, δεν θα ήθελε να συνδεθεί 
µε αύξηση των δαπανών για τους εξοπλισµούς, 
ωστόσο αν χρειαστεί, θα το πράξει. Αξίζει, δε, 
να σηµειωθεί πως η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αµυνας ούτε καν συζητεί προτάσεις για 
µείωση της στρατιωτικής θητείας όπως µεταξύ 
άλλων ζητά η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιέζουν τον Ζάεφ
Την ίδια στιγµή, όπως προκύπτει από την τετρα-
µερή συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού 
µε τη Μέρκελ, τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και τον 
Βούλγαρο πρωθυπουργό Μπορίσοφ, αλλά και 
µε την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι, Βερολίνο και 
Βρυξέλλες πιέζουν τον Ζόραν Ζάεφ, προκει-
µένου να αλλάξει το Σύνταγµα της χώρας του 
και να βρει λύση µε την Αθήνα. «Εµείς επιδιώ-
κουµε µόνιµη, σφαιρική και οριστική αντιµε-
τώπιση των εκκρεµοτήτων µε τη γείτονα χώρα 
και αυτό σηµαίνει µια λύση erga omnes. Λύ-
ση που µπορεί να υλοποιηθεί σταδιακά, ανα-
γνωρίζοντας τις πραγµατικότητες στη γείτονα 
χώρα. Αλλά λύση µε σαφή δέσµευση για ένα 
όνοµα που θα χρησιµοποιείται έναντι όλων 
για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Και αυτό 
απαιτεί συνταγµατική αναθεώρηση», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας. Ο πρωθυ-
πουργός έχει στα χέρια του το Σχέδιο Συµφώ-
νου από τον Νίκο Κοτζιά, ενώ από σήµερα Γι-
ούνκερ, Μογκερίνι και Χαν πραγµατοποιούν 
περιοδεία στα δυτικά Βαλκάνια, αρχής γενο-
µένης από τα Σκόπια.

 Eγιναν… Τούρκοι
µε τον Ερντογάν
Μεγάλη ανησυχία 
σε Ουάσιγκτον και 
Βρυξέλλες για τις 
προκλήσεις της Αγκυρας 
σε Αιγαίο και Κύπρο

Ο Αλ. Τσίπρας εµφανίζεται 
ικανοποιηµένος από τη 
στήριξη που είχε η χώρα µας 
στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

περνούν µέσα από το Αιγαίο και την Κύπρο», διαµήνυσε στην Αγκελα Μέρκελ 
ο Ελληνας πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους 
και, σύµφωνα µε πληροφορίες, το επανέλαβε και την Παρασκευή στην κατ’ ιδί-
αν συνάντησή τους και στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Αλ. Τσίπρας, µάλιστα, φέρε-
ται να έχει συζητήσει το θέµα και µε τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη 
και να έχουν συµφωνήσει Αθήνα και Λευκωσία να ακολουθήσουν κοινή στάση.

Ο Αλ. Τσίπρας εµφανίζεται ικανοποιηµένος από τη στήριξη που είχε η χώρα 
µας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και από τα µηνύµα-
τα που απέστειλαν οι Ευρωπαίοι, µέσω του Ντόναλντ Τουσκ, προς την Αγκυρα.

Το Μέγαρο Μαξίµου, ωστόσο, κατανοεί απολύτως πως εάν δεν έχουν απο-
τέλεσµα οι προσπάθειες «συνετισµού» από τους Ευρωπαίους εταίρους και τις 
ΗΠΑ, η χώρα θα πρέπει να διαµορφώσει µια νέα στρατηγική έναντι της Τουρ-
κίας. Ούτως ή άλλως θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι η Αθήνα θα ενισχύσει τις 
Ενοπλες ∆υνάµεις της, εξαντλώντας κάθε περιθώριο από το ασφυκτικό οικονο-
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